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Gyújtogatás
Néhány nappal az előtt a 

dátum előtt, amikor az ország 
történelmének talán legnagyobb 
gazdasági erőfeszítését készül 
megindítani, elmebeteg agyak va
lami ördögi rombolási dühtől 
vezetve, < három éves terv 
alapja, a gyáripír ellen fordul
nak es gyújtogatásokkal akarnak 
„bosszút" állni a demokrácián. 
Ezek a gyújtogatások leplezik le 
igizán a magyar reakció szán
dékait és gondolkozását.

Ezek a cselekedetek kell, 
hogy meggyőzzenek minden jó
hiszemű embert nálunk, hogy a 
reakcióval nem lehet alkudni, 
paktálni vagy tárgyalásba bo 
csátkozni. Az a réteg, amely a 
mai körülmények között sehogy- 
sem tudja és sehogysem akarja 
megtalálni a maga helyét, haj 
lando a képtelenségek végső 
hataraig is elmenni, hogy az or
oszáénak bebizonyítsa, vagy 
vele, vagy sehogyan sem tudunk 
talpraallni. Mert ha a parlament
ben. vagy a gazdaság: élet nvilt 
frontjain nem tud érvényesülni, 
akkor megjelennek bitang köve
tei a petroleumos kannával es 
felgyújtják az üzemeket, amelyek 
a mapasabb színvonal kivivasát 
vannak hivatva az elkövetkező 
években elérni. Merő rombolási 
dühből egvszer majdnem a sirig 
juttatták az országot a fasizmus 
zavaros fejű démonjai, akik a 
„győzelem v.,gv hald’* Llrafes- 
tett jelszavával egy egész népet 
akartak előbb idegbeteggé tenni 
és utam ennek az „eszmének" 
az oltárán a vágóhídra cipelni. 
Akkor nem volt a nép elég 
erős, hogy az életösztönével ki
szakítsa magát a halai hínárjá
ból és előre lásson nehány hó- 
nappal. Ma már látjuk, hogy mit 
kelle t volna cselekednünk ai* kor 
és eppen ezért pontosan tudjuk, 
hogy hogy-in kell védekeznünk 
a két és félév előtti őrültek mai 
„követői" ellen.

Rákosi: Jöjjön aminek jönnie kell — a jövő a miénk!
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Az első közigazgatási 
tanfolyam záróvizsgája

Ezelőtt 6 hónuppu! a MKP N g 
ídmegvet Buoiisega megszervezte 

SalgOtai lénban uz ehö l<6ziga/g.ttasl 
anfo yatnot azzal a céllal, h«-gv a 
'luaUéwk, p«r isztok értelmes fi.* it ki- 
«*pezte-se, bogy a n^pi közig*.g«tá« 
i/olgalalaba belil»;h*tók legyenek A 
tinfohamra annakidején 56 an je’ent- 
ettek gyéűmunkMio*. b«i>yéazok és 

« do'g >zó érte miségiek közül Az idők 
'olyamán sajnos szamuk leapadt 26 ra
♦ t ennek a c->oparin<k fé éves tanulás 
u*an folyó hó 13-án a városháza la 
ti csfertnébeo volt a záróvizsgája A
aróvizag-ri m*-g e ent a Sz»k'anác« 

r -sz«rö» Juhász Jtusef elvtérs, továbbá
* tanfo|ya«u iar>Aű kara, Kun Bt'rnabás 
városi lő egv’fl, o int a tai fo yarn igaz
gatóis további Gombos Ferenc szám 
vérségi tőian»cs<*«, dr. B«rra volt 
városi ügyész, dr. Vanka Latos városi 
*ntc«o«. Versényi városi tanácsos, dr.

Mezey Lás/'ó aljegyző, a város kép- 
visele’ébrn B aná' Slndor po>gá<mester, 
íz MKP N grsdmegyei Bizottsága kép 
vi ele dben Ba’aza Llván tnrgyet gaid. 
vezető és lapu >k munkatársa

A vizsgázás során minden egyes 
^allgaté ‘bebizonvf’otta, hogy tanáraik 
nunkája oe n volt hiábavaló Az egy- 

■i/erü mu’ikái-mberck pompfan felel
ik a kérdésekre és mint a Szaktanács 
<*pvise*ője Juhász elvlár* mondotta : 
„Sok helyen Zvezeltem már vizsgát 
Bud-pes’en is, de eredményesség szem
pontjától ez a tanfo yarn az c sők kö- 
ött van.

A három éves tervet augusz
tusban megkezdjük és végrehajt
juk. Gazdasági életünk ezer ne
hézség ellenére konszolidálódni 
fog és akkor egvszer és minden
korra megszűnik annak a lehe
tősége, ho :y egyesek a demok
rácia nehéz gazdasági helyzetét 
demagóg propagandára használ
ják fel és az elbutiiott emberfők 
rokonszenvet érezzenek a pusz
títás bajnokai irányában.

Budapesten a Sulyok-párt 
egvik gyűlésén a lapok híradása 
szerint, többen a hallgatóság kö
zül bekiáltoztak az előadó be
szédjébe, hogy „éljenek a gyuj- 
togatókl", „vissza a múltat I"

A vizsga útin B anar elvfára vá
rosunk polgárn>c»lre, va amiül Balazs 
eivtars, n megychizotitág tagra, pár 
oc ces beiz*de' iniéz'ek a hallgatókhoz, 
Hitelezvén azon reményüket, hogy a 
MÖ'ig« gr'á’hon chelverlrrdve munka

Előző nrémur.kban hírt adtunk 
arról, hogy Oczel eívtars nemzetgyü »«i 
képviselő javallatára a G«zd«sagi Fő- 
ranacs a homokterenyei robbmái ál
dozatainak szamára k ettől rázezer Ft 
gyorssegély kiutalását rendelte ei. Ét 
icsü é«.ü >k szerint ezt az őiazeget kész
pénzben kellett volna mar w kifizetni és 
ennek ellenére egy fillért a szerencsét 
le> ü‘ iártak még nem kaptak C-upán

Az MKP falujáró csoportja
1947. július hó 13-án 10 órás roham
munkában Kazár községben megjaví
tott 55 darab kocsikereket, 15 darab 
vasboroná', továbbá szec«kavágókat 
ekéket, zárakat és más mezőgazdasági 
ét háztartási szer számokat.

A nagyszerű és <egnagyobb elis
merést érdemlő rohammunkában részi
vettek : Kojook Gyu'a, Faragó János, 
Ádám Imre, Adám János kovácsok, 
Tóth József hvggesztő, Szakács Pat 
ács, Horváth Sándor kerékgyártó acél
gyári, T«*lek J.yzsef kovács, Pál József

1 Mii igazoln-ik ezek a közbejzó-' 
' lások, melyek a résztvevők szive 
legmélyebői jönnek, őszintén es 
leleplezellenül? Azt, hogy ez a 
párt a parlamentben hirdethet 
»tiszta« demokráciát, szabad
ságot® és „felelem nélküli éle
tet" (már Roosevelt-i jelszavakat 
is mert a szájára venni) a való
ságban a magyar történelem 
legsötétebb alakjai alkotják a 
gerincét, ezek adják a »töme- 
gzit« és ez a tömeg még akkor 
is a gyilkosok szélső jobboldala 
felé taszítaná az országot, ha a 
vezet *4 nem akarnák.

De a vezetők csak a par
lamentben hirdetnek kristályos

jukkái előbbre fogiák vinni a népi 
demokráciát *s képességeikkel szolgálni 
fogják a népet.

A hallgatóság neveben Suszter 
Béla köszönte meg tanáraiknak önzet
len, faradságot nem isméiő muokájá at, 
ugyanakkor az MKP-rak, hogy lehe
tővé tette számukra a tanfolyam el
végzését. Megígérte, bogy ők valameny- 
nyien ezen ül minden percüket a 
magyar népért, a magyar népnek fog
jak izente'ni P. M.

annyi történt, hogy a Ko nmunista Párt 
f«'uiarói a zagyvapalfulvai üveggyártól 
100 m3 ablaküveget ingyen vág'ak be 
és ú'abb értesülésünk s-eriot bizonyos 
mennyiségű cserép lett Homokterenyére 
kls/á luva K'rd-zxüU, bői akad* cl e 
kettőszázezer forint és kinek a b bájá
ból nem jutotiak hozz«i a szerencsét
lenség áldozatai a Kommunista Part 
állal kiharcolt s»gí léghez ?

kovács, Angyal Zoltán kovács vízvá
lasztói, Viizkok István kerekpvártó. 
Fabók János kerékgyártó, Gál István 
kér ékgya rtó. Molnár litván asztalos, 
Bírják Mihály villanyszerelő-lakatos 
Salgótarján bányai és Turcsányi Jó
zsef beggesz'ő zagyvapáifalvai elvtár
sak. A rohammunka befejezése után 
a község nepe előtt Hovanecz Béla 
és Tőzsér Gyula mcgyrbizottsági t.gok 
népgyü és tartottak. A népgyülés be
fejezése utá i a Hangya előtti téren a 
fúvós zenekar térzenét adott. B. T.

elveket a faluban és a közvé
lemény ellenőrzésétől távoleső 
helyeken egyenesen 1944 rette
netes ..eszméi’* támadnak fel a 
szónokok beszédeiben. Ezért je
lent veszélyt a haladásra ennek 
a pártnak a propagand íja, ezert 
kell minden eszközzel védekezni 
ellene, a józan ész, a termetes, 
az egyre feljebb vitt munkatel
jesítmények és a világos meggyő
zés eszközeivel. Mi jobb eletet 
akarunk és fényt a magyar ko
ponyákban, ők zavart akarnak 
és fegyverük az elvetemült bu
taság és a gonoszság.

Veszteni fognak !
R. L

Nógrádmegye demokratikus hetilapja.

Hol a hiba ?

napp.il


Olvasd a „Szabad Népet", a dolgozók lapját !

Üzenet a Sulyok-párti 
gyűlés résztvevőinek

A „Szabad Nép- július 13 An 
megjelent cikkére vAlaszolunk.

Sálgólarián do'gozói nevében azt 
üzenem Sulyokoknak, hogy bújjanak 
el a víz alA és szégyeljék magukat. 
Míg a becsületes do'goxók épí'ik az 
országot, erősitik a demokráciát, ezidő 
alatt Sulyok fasiszta bandája élteti a 
gyujtogatókat. „Kötelet követelünk a 
nyakukra**.

A játékból ét a pusztításból mír 
elég volt. Minden becsült tea, igaz ma* 
gyár hazafinak az a vágya, bogy a 3 
éves terv megvalósuljon, mert ez biz
tosítja ai életszínvonal felemelkedését, 
a jobb életet, a békességet és a nyu
galmat. Akinek pedg az nem imponAl, 
az tűnjön el innen, mert bazaáruló 
bitangokat nem tűrünk meg magunk 
között. A két és fél évi vArakotAsi idő 
alatt nem tudtak megférni és beleillesz
kedni az újjáépítésbe, a demokrácia 
felemelkedése nem ad lehetőséget arra, 
hogy továbbra is szennyezzék és sér
tegessék ezek a fasiszta provokatőrők a 
demokráciát.

A demokrácia tisztasága megkí
vánja, hogy a bázatáián tisztaság és 
rend legyen./ Tehát itt az alkalom, 
hogy az államvédelmi szervek álla' 
már összesepert szemét népet'mielőbb 
megsemmisítsük és az ország területé 
ről is eltávolilsuk, hogy szabadságsze
rető szomszédaink büszkén tekintsenek 
felénk.

Most pedig ünnpélyeaen és tisz
telettel meghívjuk Sulyok urat és sze 
retett képviselőit Sa'gótarjánba, hogy 
ismételjék meg szavaikat a nyUvánoa 
aág előtt, amit f. hó 11 én pénteken 
este 6 órakor a Dohány-u. és Somogyi 
Béla ut sarkán lévő pártbelylségükben 
elmondottak a salgótarjáni dolgozókról.

Elhozhatják magukkal a fegyve* 
rcs „Su'yok gárdistáikat** is.

Testiépségükért felelősséget nem 
vál’alunk. ~ R L.

A salgótarjáni Munkás 
Képzőművészeti iskola 

évzáró ünnepélye
Folyó hó 2-án d. u 6 órakor a 

nagylaktanyában elhelyezett képzőmű 
vészeti iskola, évzáró ünnepélyt és az 
ezzel kspesolatos kiállítást tartott.

Bóna Kovács Károly iskolavezető 
festőművész, vázolta az iskola célkitü- 
zéseit és beszámolt az 1946—47 év 
eredményéről.

Hovanecz Béla az MKP részé
ről válaszolt szavaira és további mun
kára buzdította a résztvevőket.

Bozó György igazgató a Műn* 
káa Kulturszővetség nevében az iskola 
további kiépítéséről, a Kultuszminisz 
minisztérium várható segítségéről be
szélt.

Siska Imre a növendékek nevé
ben szólott akik iskolai kiállításukon 
komoly tehetségről tellek bizonyságot.

Előfizetőinkhez, 
olvasóinkhoz!

Értesitjűk előfizetőinket és ol 
vasóinkat, hogy lapunk előfizetési di
ját, valamint az egyes számok árát 
a mai nappal leszállifotfuk. Amikor 
az egyes példányok árát 50 fillérre 
az egyhavi előfizetési diját 2 forintra 
negyedéves ejófizetesi diját 6 forintra 
féleves előfizetési diját 12 forintra, 
egész évi előfizetési diját pedig 22 
forintra mérsékeljük- Arra kérjük 
kedves olvasóinkat és előfizetőinket, 
hogy lapunkat előfizetési hátralékaik 
rendezésével támogat ni szíveskedjenek 

Munkás szó Kiadóhivatala

A sziráki járás hírei
Nem dicseivé* selena, de meg keli 

Állapítani, hogy a Slkákl járás az 
egyetlen az őrs Ságban, amely* ek egv 
általán nincsen vasútvonala és Szilák 
az ország egyetlen táráéi széLhe'ye, 
amelynek nincsen vasu'ál'omása. trt 
még a néhai „gróf** D’genfeldnek kő 
ssőnheti a járás, aki a legenda szerint 
salát személyében járt el az akkori 
miniszterelnöknél, Tisza Istvánnál. —• 
nehogy a vasutat Sziráknál vezessék, 
mert akkor megdrágul a napszám és a 
grófi birtok nem kap o'c'ó munkást. 
Mondani sem kell, hogy a D»genf«*ld* 
nek lett igaza es nem a járás 30000 
dolgozójának

Gerő elviére közlekedési minisz
ter beállított egy autóbusz', amely 
Szirák—Vanyarc—Kálló irányában azé 
li a járást. Azonban nincs még még
oldva az ipari körzettel va'ó közleke
dés kérdése Reméljük, hogy a 3 éves 
terv Sziták—Apc autóbusz vonalát is 
meghozza.

A Nógrád Hont megyei közgyü 
lésen a MKP frakció kiverekedett a 
S'.lrákl tfld^bcteggondoxó réscéra 
3000 forintot. Ugyanis a tüdőbeteg
gondozó felszereléséből egy csavar 
sem maradt meg. Viszont a falujáró 
orvoacsoport szűrő vizsgálata azt álla
pította meg, hogy a járási tüdőbeteg 
grafikon állandóan felfelé tartó vonalat 
mutat Tehát sürgős szükség az azon
nali intézkedés. Kétszer ad, aki gyor
san ad — mondja a közmondás és itt 
nyomban elvtársunkra, a kiváló megyei 
szociális felügyelőre kell gondolnunk, 
hogy ott az illetékes helyen sürgesse 
meg egy kicsit a gyors elintézést.

Ha már az egészségügynél tar* 
tutik szóvá kell tenni azt fa, hogy a 
járási tisztiorvosi állás még mirdíg 
nincs véglegese" betöltve. Báodó Tiva 
dir elvtársnnk látja el megbízás toly- 
tan a járási tisztiorvosi teendőket. Vég* 
leges megoldást kérünk. A járás egész
ségügye kivániaxezt.

A közszeretetben álló járási ka 
pitányságunknál két elvtársunknál is 
nevezetes cssládi események állottak 
be. Kazinczy Sándor hadnagy elvtár- 
sunk megnősült és Ruga Éva hajadon! 
vezette oltár elé Sok szerencsét kivé* 
nunk házasságukhoz. Szabados János

Hadifogolynap az acélgyárban
A MKP acélgyári szervezete ju 

lius 3 én este nagysikerű hadifogoly 
találkozót rendezett Megjelentek - a 
hazaérkezett hadifoglyok mintegy 30 
an és a badifogo'y hozzátartozók. Az 
acélgyári olvasó termét megtöltötte a 
régen várt hadifoglyainkat köszöntő 
közönség. Műsor keretében a város, 
a pártok, a szakszervezet, MNDSz, 
Nemzeti Segély és a megyei hadifogoly
osztály részéről üdvözölték meleg sze 
retetteljes szavakkal a hazatérteket. 
Az acélgyári zenekar nivós műsorral 
szerzett örömet hadifoglyainknak, majd 
a Petőfi színjátszó . csoport kacagtatta 
meg a megjelenteket.

A hazatért had foglyok közül 
Nagy Béla, Hajnovits István és Luspai 
István számoltak be távoli életükről, 
tapasztalataikról és általában a hadi
fogoly életről. Megköszönték Rákosi 
elvtársnak, hogy elintézte hazuboza 
falukat, a magyar asszonyoknak és a 
MKP nak a szives fogadtatást. ígéretet 
tettek arra nézve, hogy a lerombolt 
országunkban felveszik a versenyt a 
3 éves terv keretén belül és rajta lesz
nek, hogy tapasztalataikat amit Szov
jetunióban szerezlek belevigyék az 
itteni n unkába. Most már az otthont 
kell építenünk és hogy Hajnovits elv- 

r. bsdnsgy bajláreunk Ir’e.ége pedig 
egészséges kislányt szült. Anya és 
gyermeke jól vaunak. Nőjjön nagyra 
a kis ut'örő.

A lapok nem szárrn ha’tek be 
arról a kis jelenettől. Amit Palotásén 
sz ottsnl kul’u'ház és itboia ava'áron 
történt Vass Zolién elvlárs a gazda 
sági Főtanács főtitkára tarto'la az avató 
beszédet. Ar ünnepség után, mivel 
hogy Palotáson egvben búcsú is volt, 
Vas elvlárs kíséret né kút, csak Brdő 
e'vtárs, a titkára és az en társaságom
ban 'ement a vásári soksdalomba O t 
a titkára holmiféle vásári sorsolásban 
nyert egy |Ó scélbicskal. Egy hat év 
körüli kisfiú aldogált ott és sóvár sze 
mekkel nézte a 8”k gyönyörű (neki 
gyönyör) vásári holmit Vas elvtárs 
észrevette és a kisgyermek kezébe 
nyomta az acélbicskát. A gyermek 
még léekzeni arm mert, úgy oda volt 
a gyönyörüségiő H*’te is, nem is, hogy 
övé a bicska. I k»bb nem. Vas elv 
társ is látta ezt. Hogy kiszabadi'sa a 
gyereket abból az aggasztó félelemből, 
hogv visszaveszi a bicskát az’ mondot
ta: fuss el vrle fiacskám. Olyan fu'ásl 
talán még Nurmi sem mutatott be, mint 
a kicsi A bo dog»ág hajtotta.

PáD&SZ. Junius bóra minden dől 
gozónuk 1 k g cukrot kellett volna kapr.i. 
Ez a sziraki járásban elmaradt. Nagyon 
szeretnénk tudni, hogy melyik hiva
talban rekedt el.

Vasárnap Szirákon Nagy Imre 
közpnfj kikü dött, Hr-halomban pedig 
dr. Vasa Gyula a „Munkás Szó** fő 
szeikeaztőie tartott kül és be’poíiliUai, 
valamint gazdasági tájékoztatót. Nagy 
sikerű volt mindkettő

Innen üzenjük HovaseOZ Béla 
elvtársnak a megvei p»op»tf»» daveze- 
tőrek, hogy Vauyaro és Erdőkört na
gyon szeretné mar -ha meglátogatná 
mert régóta várjuk.

E'dőkürtön vasárnap megalakult 
a MKP helyi szervezete Morgospuszlá 
val együtt most már ezen a helyen is 
komo y szervezeti élet fej:ödbet ki a 

község másik számottevő párljá 
val a Nemzeti Parasztpárttal együtt A 
nárthelyhég kérdésében dr. Tatár 
POfCDO NP tag előzékenyen segite'i a 
helyi szer vetetnek. dr. W 

l'társ szavaival éljünk : „Jól kösse fel 
mindenki a gatyáját ha velünk ak&r 
dolgozni.**

A -hadifoglyok keresetlen őszinte 
szavai után a megyei badifogolyosztaly 
vezetője üdvözölte hazatért hadifog
lyokat, rámutatva arra, hogy a Horthy 
reakció imperialista törekvéseinek vol 
tak az á'dozatai és ma mikor ui út 
áll előttünk össze kell fognunk, hogy 
mégegvszer ne fordulhasson elő egy 
ilyen borzalmas háború, hogy ne tud
ják a fiát az anyjától, férjet a hitvesé
től, apát a gyermekétől elszakítani

A bensőséges meghitt előadás 
után az acélgyári kuglizóban a MKP 
acélgyári szervezet asszonyai megven
dégelték a megjelent hadifoglyokat 
vacsorával és utána egy hordó sört 
csapoltak részükre.

A műsoros estről hozott közvet
len vidám hangulat a fehér asztal mel 
lett ot<hon*as hangulattá érlelődött és 
szemtöl-szembe örömteli boldog szivek 
dobbantak fel újra az otthon szabad 
ságábsn. F. L.

Gyors és gépírókat felvételre 
keres a Nógrádmegyei Bizottság.

Jelentkezők a M B. gazdasági 
osztályán kapnak bővebb felvilágosítást.

Halálos kimenetelű 
fürdés

F. hó 13 an vasárnap dé után 3 
órakor a vízválasztói víl amoserf mü 
feldu/zaszIHt tavába a part közelébe 
befulladt Schütz Itván nagvbánvi la
kos jól úszó fcle.-.ége Az erőmű alkal
mazottal csak este 7 órakor találták 
meg a holttestét.

A tóban való fürdés köztudomás 
szerint tilos, amid a kifügge*z’ett fi- 
la mi táblák mutálják. A gátőrök is 
figyelmeztetik a nagyszámú főleg sal- 
gótariáni közönséget a H alomra, mind 
hiába. A táró t víz üzemi célokat szol
gál, s az iszap felkavarásr*al az erő
mű üzemmenetét veszélyez'ctik

Városunkban* két strandfii’dó is 
var, ezekben nyugodtan lehet fürdeni 
minden veszély nélUü , (ízt rnzatart sem 
oko’unk vele, miért nem*baszráliuk 
a?nka< ?

Megtörtént esetek
Budapesten az Operába későn 

érkezik egy vendég. A jegvszedő fi
gyelmezteti, bogv czerderen tessék 
’bemenni Azt k»rdl az i< elő :

— Miért, talán mar alszanak 7

kíván gazda lovat ad el, a vevő 
megkérdezi:

— Mondja István bátyám, iám- • 
bor ez a ló 7

— Meghiszem azt, — feleli Ist
ván ga>d*> — A múltkor heten fog
tuk, mégis bement a templomba.

A szabó hazaszállít az orvosnak 
egy nadrágot. Másnap beállít a dok
tor a műhelybe és a szrbót igy üd
vözli ;

— Jó napot szaktárs I 
Azt mondta a szabó : 
— Mi nem vagyunk szrktársak. 

A doktor yr orvos én pedig szabó 
vagyok I

— Mi pedig rznkt; -v-gyünk 
— mond'á az orvos, — mert en nem 
tudok nadrágot csinálni, de mtga sem.

Kutyera találkozik a barátjával 
az utcán.

— No mond öregem. Hogy vég
ződött a válásiok 7

— Egész egyszerűen A bíróság 
a gyerekeket nekem ítélte, a bn'ort 
az asszonynak, a vagyonunk ped>g az 
ügyvédé lett.

* A vásárban két ember csizmát 
árul. —- Mondja szomszéd, hogy tudja 
maga 20 forinttal o'csóbban adni a 
csizmát, mint én. mikor én a tapsi 
lopom hozzá 7

— Azt mondja szomszéd, hogy 
maga a talpat lopja, de én meg az 
egész esi »mit I

A termelési versenyek 
a költségvetési 
előirányzatban

A termelési versenyek továbbépí
tését és kiadásaiknak kÖhségvetésileg 
való biztosítását kérte az il'etékes kor- 
mányténvezőktől a miskolci Fö'dtniVe- 
lésügyi Tanács. A Fő dmívelésügyi mi 
niszter válasza szerint, a termelési ver
senyek megrendezése az 1947—48 
évi állami költségvetési előirányzatban 
megfele ő összeg beállításával szerepel 
s igy a nagy haszonnal járó, p» dal
mutató termelési versenyek lebonvoli- 
tása akadályokba nem fog ütközni.

Minden ember annyit ér, amennyit munkája használ a Népnek!

2. 1947. julius 20

A pénz az utcán hever ...
Ha nem hiszi el, jöjjön be a 

„Munkás Szó** szerkesztőségébe, be
fogjuk bizonyítani, hogy igazunk van!

Adunk önnek munkát és kevés 
fáradsággal szép pénzt kereshet.

Kiadóhivatal
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Semmiféle kölcsönért nem adjuk el az ország függetlenségét!

Igazunk van? A rétsági járás hirei
A 3 éve* terv törvény lett. 

Ez fogia az ors/ágépitéBt irányítani a 
kővcikezö 3 évben Sokat akarunk 
telt megvalósítani és fogunk is. Tő- 
lüt k íugg a a munkánktól Azt hiszem 
trnck «z augsztuBnak ez a terv logia 
kite ölni a magyar történelemben a 
tnélló helyét. Sokat, nagyon sokat kel* 
lene ezzel 'a tervvel fog's kozni min* 
drnn»p. minden utságban Ehelyett mit 
III uni.? Azt. hogy a jobboldali nagy 
rspilspok a'ig, vagy sehogy tern fog* 
labornak vce Nem szeretünk nagy 
szavakat hangoztatni, de a legbensőnk* 
ben úgy érezzük, hogy ez félre nem 
tnagvarázholó közöny a hazaáru ás fo
gainál suroiia csak úgy a könyökével. 
Kmck nem inge ne vegye magára. De 
így van!

Sokon haragudnak az alattomos

Rétsági napköziotthon meg- 
javítása.

ér Jias suttogó propagandára. Pe- 
d g ha |ól szemügyre vcaszük a dolgot 

' rá kell jönnünk arra, hugy nem is olyan 
rósz ez nekünk. Hogy miéri? Azért 
meri végeredményben az is nekünk 
•rongál. És pcd>g úgy, hogy amikor ki
derül az ellenkezőié, még a velünk 
szén ben elfogult is tisztán meglétbe*ja, 
hogy mekkora a különbség a hazugság 
és a valóság között. Ennek nevelőha- 
láss van és falusi népünk, ha talán 
lassan is, de megtanul már latoi és gon
dolkozni. Éppen legfőbb ideie.

Egyik partizán oivtársamat 
látogattam meg. Közhivatali ok Hiva
tali szobájában ott függ a falon szépen 
bekeretezve az ellenállási érdemeit ta- 
nuútó okmány Miniszterelnökségi pa
píron, j viznyomásaal. Valóban szép, 
csak egy kis szépséghibáié van. Az, 
hogy Nagy* Ferenc a dezertált minisz
terelnök aláírása van rajta.

Nagyon rosszul hat az, hogy a 
partizánok tevékenységét elismerő hi 
valalos okiraton a lő hazaáruló' Nagy 
Ferenc aláírása díszeleg Elbisszük, hogy 
vannak ennél fontosabb kérdések is 
Tudtuk, hogy nem ezen múlik a jövő 
évi kenyerünk. De legyen szabad meg
jegyeznünk, hogy ezen mégis éspedig 
sürgősen változtatni kell. Be kell ven* 
ni ezeket a miniszteri okiratokat és 
azok helyett újat kiadni.

Miért ?
Mert ahogy a templomban sem 

rendeznek cirkuszelőadást és a cirkusz
ban sem misét — úgy az ellentállási 
tevékenységet bizonyító okiraton sem 
lehet a főeilenforradalmár — Nagy Fe* 
renc — aláírása.

. dr. K.

Folyó hó 6-án a MNDSz vezető
sége bosszú, fáradságos n unkával fe'- 
állította az óvódéban a napkőziol'hont, 
ahová a munkába iáró édesanyák el 
vihetik reggel 8 órakor a gyermekeiket 
éa estig ot I- ta r I bal iák Reggelit és ebé 
det kapnak a kisgyermekek és egész 
nap íoglaIkozlatiák őket. A napközi-- 
otthon megnyitása után a Hangya Szö
vetkezet két (helyiségében táncmulatság 
volt, ahol a község apraja, nagyia jól 
érezte magát és mindenki a legnagyobb 
elismet éssel nyilatkozott az MNDSz 
vezetőség áldozatos munkájáról.

Uj gazdáké a föld.
Folyó hó 6 án, ragyogó meleg 

napsütéses délután meghaló ünnepség 
volt Felaöpetény községben 153 
íelsőpetényi uigazda állt ez ünnep 6 és 
meghívott közönség elölt, hogy kézbe 
kapják a felszabadulás után tulajdonukba 
adott földről a telekkönyvi végzést. 
Az ünnepségen megjelent a falu teljes 
lakossága és sokan mások Az ünne
pélyt Dénes István elvtárs nyi 
tolta meg, majd Fábián Ferenc 
volt gazdassg* cseléd N P P és a hely
beli UFOSz titkára meghatóban kö
szönte m»g az uigazdák és a demo 
krattkus pártok vezetőségének, hogy 
végre a paraszt kezébe került a fö’d 
Kérte a régi gazdákat, hogy most 
már ne legyen különbség régi- és uigazda 
közölt, hanem fogjunk ö.'sze és egy
mást segítve műveltük a földet, hogy

minél többet termelhessünk és ezzel 
elősegíthessük a 3 éves terv megva ö- 
si'ását. A parasztok nevében meg 
fogadta, hogy ezt a fö'del. sri ely nőst 
már végleg tuaidonuiba keiül, többé 
nem adiák ki a kezükből éa ba keil 
kapával, kaszával negyedik. A beszéd 
u'án az uigazdák kézhez kapták a 
telekkönyvi végzést.

A szép ünrepség után a falu 
já r óct opoi I kulturgárdára 
tetszetős n űrorral szf rakoztatta a bad 
gatóságot.

AratóLeDyézünnepély Kisecseten
Folyó bó 13 án arató felír nu’ái- 

sál egybekötött kenyérűvrr péiy volt 
Kisecset községben. *

Oczel elvtóra beszázsolója 
Kétségen i

Folyó bó 5-én a reakciósnak 
mondott Rétság községbe el
látogatott Oczel elvtárs A NKP 
nagytermében összegyűlt a köziég ér
telmiségi coporlja pártkü. őr bség r.e'kül, 
bogy meghallgassa a képvist ő elvtars 
bel* és külpolitikai beszá , 
mólóját A beszámoló u'án többen 
kérdéseket intéztek a képviselő elviére 
hoz, aki minden kérdes*e kimenőén 
vá'aszolt — megígérte, hogy a 3 éves 
terv végrehajtásának isméi leiétére ki
küldi Rétségra Szálai Pál evtár 
sat. Képvise'ői beszámoló után mir denki 
(pártkülönbiég nélkül) helyeselte az 
elmondottakat.

K Gy.

Szabadtéri előadás
Folyó hó 19-én éa 20 án este 9 

órakor a salgótarjáni üveggyár Kossuth 
munkás kulturgárdája szabadtéri szín* 
psdon előadta „U| Isten Thábában** 
című vígjátékot.

Tiznapos gyakorlati 
kereskedelmi szaktanfo- 

lyamot
szervez a Budapest Kereskedelmi és 
Iparkamara Budapesten, VII. Wesse
lényi utca 38. szám alatt.

Legkisebb előképzettség a közép 
vagy polgári iskola negyedik osztálya. 
Előadások délután 3—7 ig. Az előadá
sok szeptember 9 én délután 3 órakor 
kezdődnek, A beiratkozásnál benyúj
tandó a születési anyakönyvi kivonat 
és az iskolai végzettséget igazoló bizo
nyít vány. Vidéki hallgatók beiratkoz 
hatnak a szóbanlévő okmányok és a 
beiraiási díjnak postán való elküldé
sével. Beiratási dij 25 forint. Tandíj 
havonként 25 forint. Vidéki hallgató
kat szívesen segítünk szálláshoz és 
ellátáshoz. Levélben! megkeresésre az 
.gazgatóság postán küld tájékoztatót.

Hadifogoly hirek
Meggyorsítják a hadifoglyok 

hazaszállítását

Hazaérkezett Moszkvából Új
helyi Szilárd miniszteri osztályfőnök, 
aki a hadifoglyok hazahozatalával 
kapcsolatos részletkérdésekről tár
gyalt Golubev altábornaggyal.

A tárgyalások eredményeképpen 
sikerűi megoldani az élelmezéssel 
összefüggő kérdéseket. Megállapitot- 
fák azokat a módozatokat, amelyek 
segítségével a két gyűjtőtáborból a 
debreceni táborig való utazás idő
tartamát 15 napról 10 napra csök
kentették. Megállapodtak abban, hogy 
a máramarosszigeti és foksányi gyűj- 
tötáborokban magyar szakközegek is 
közteműkődnek a hadifoglyok haza-

' zeket fenti időpontban a pályaudva- 
: ron ké jük leadni.

Volt badifoglyok is elhelyezked- 
hetnek a honvédségnél
A honvédelmi miniszter a Hon

védségi Közlönyben pályázatot hir" 
deleit a huni ed gardaszai közigazga
tási tiszti- es tiszthelyettesi kotokba 
való felvételié. A paly a rali felhívás 
szét int ntmesak a ténylegesén szol
gáló honvéd szt melyek, hanem a 
volt hadifoglyuk is pályázhatnák. 
Ez,k tern nyűkéi augusztus 15 ig 
a honvédelmi miniszternek (Kikép
zést osztály) l udapest P. Honved u, 
118— 30 szám köz ellenül is beadhat
ják. A tiszti tanfolyamokra általá
ban azok folyathatnak, akik lega
lább tiszt heh ellesi, a tiszthelyettesi 
tanfolyamra azok, akik Itgalobb fisz 
test kiképzésben részesültek. Iskolai 
végzettség helyett a felvetett orvosi 
képesség es Jeiveteh vizsua dönti eh 
A felvételi vizsgák az említett kato
nai ismereten kívül az. általános is
kola 0, illetve a középiskola 4 osz
tályúnak anyegabol adódna Bővebb 
feiviiagositas kei hétó személyesen 

, vagy irasban a Honvédhadbiztosl 
i Akadémia 1 arancsnoksaganal, Buda
pest Vili. Üllői út 60. 1. em. 1051,

Egy marék búzát a 
hadifoglyokért

Felhívás a földműves társada
lomhoz. A hadifoglyok megsegítésére 
indított mozgalom kapcsán a földmű
vek sűgyi miniszter felhívással Jóidul 
a magyar földműves lakossághoz, 
hogy tartogassa az „E^y marék bu 
zat a l adifoglyokért* Jelszóval szer
vezett gabonagyűjtést. A magyar 
parasztság mar eddig is sok aldo 
zatot hozott a közért és má* j 
az arat as élőt* minden kiló búra 
meg volt a helye. Mégis bízón 

’ foganatja lesz annak a kerésm*. 
amely a hadijogsáaból hazatért had! 
foglyok érdekeinek biztosítását 
szolgálja.

szállításában. Ennek megfelelően 
mindkét táborban a népjóléti minisz
térium 5 főnyi bizottsága működik

FELHÍVÁS
A MKP Nógrádmegyei Hadi

fogoly Osztálya keretében minden 
reggel */z 8 tói Vz 9 ig és este 7 tői 
8 óráig a tőtéri állomáson hadifo
goly fogadó teremben .Hadifogoly 
Híradó* címmel hanglemez műsort 
ad, közben minden hadifoglyokkal 
kapcsolatos hirt hangszórón közöl. 
Kérjük Salgótarján közönségét ámen 
nyiben tulajdonukban lennti hang
lemez. ajánlják Jel a Hadifogoly 
Híradó részére, hogy úgy a közön
ség. mint elsősorban hadifoglyainkat 
szórakoztassuk. A felajánlott leme

Tudja=e Ön ?
h^gy a MKP képviselőtestületi 

frakciójának javaslatára Salgótarján vá
ros k*pvise'őtestülete elfogadta a MKP 
által kidolgozott város politikai tervet. 
Ennek nyomán az első negyedévben 
épf'és alá kerülnek a városi kislakások, 
amelynek községeire ezidáig ötszázezer 
forint összeg biztodt átik és további 
350 000 forintot a kérőbbiek folyamán 
fognak folyósítani. A városi víznú- 
hálózat kiépítésére 200.000 forint ösz- 
szeg, a volt csendörrko'* gimnáziummá 
való átalakítására 100 000 forint, a 
gyalogjárók kiia< Pisára 68 000 forint, 
a városi vágóhíd épí»*«ére 12 000- Ft 
összeget biztosítanak. Értesülésünk sze
rint a munkásokat a legrövidebb időn 
belül megkezdik és minden remény 
megvan arra, hogy Salgótarján város 
a községpoiitikai tervek végrehajtása 
terén az elsők között lesz.

hogy a Salgótarján üveggyári pár
szervezet, az Üveggyár do'gozival, a 
gyár területén egy hangos hiradóberen- 
dezést létezí'ett,

hogy a MKP drágaság elleni harca 
Salgótariánban az élelmiszer piac terén 
sikeres vnlt és a piaci árak lényeges 
olcsóbbodását idézte elő Többek kö
zött a burgonyaárak letöréséért folyta
tott küzdelem eredménye, bogi* a 
burgonya ki ója 80 íi'lér és nagymér
tékű felhozatalra van kilátás,

hogy a salgőtsriani kommunisták 
irányt vettek a textil é? bőrárak, le
törésére. Gerő elvtárs intézkedései után 
nem indokoltak a mai textil és bőrarak,

Összefogni minden erőt a 3 éves terv sikeréért!
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Hirdessen a „Munkás Szó“-ban !

annál it inkább, mert a dolgozók bére 
hónapi óta egyáltalán nem emelke 
dett. Tehát iclsró: „Le az árakkal a 
textil és bőrátúknál isi**

hogy hazatért hnd foglyaink meg 
segítésének munkájából a MNDS< helyi 
csoporttá, továbbá a Nemzeti Seg*lv 
nagymértekben kivette részét és a MKP 
ezúton is kifejezi eiisina ését és köszö- 
netét munkájukért,

hogy Salgótarjánnak f. hó 13 én 
kedves vendege volt, Apró Antal elv 
társ, az MKP Kftrponti Vezetőségének 
tagia, nemzetgyűlési képviselő, aki a 
Hányakaszinóhan összegyűlt 600 nóg 
rádmegyei vezető kommunista elvtárs 
rak po inkái úmuta'ást adott a lövőre, 

hogy ugyancsak vasárnap az 
üveggyári olvasókörben Oc/el elvtárs 
nemzetgyűlési képviselő a N'igrádme- 
gyéből összegyűlt kommunista nők 
dő't maUélórás előadásban jelölte meg 
a követendő utat a lövőre vonatkozó ag,

hogy a salgólarjani Üveggyár dol
gozói fizetésük 1 százalékát ajánlották 
fei az MKP választási alapjára — tanú 
bi/Of.yvAgai adva ezzel a dolgozók 
pártja iránti áldozatkészségüknek Mi 
biztosak vagyunk benne, hogy a saigó 
tarjáni többi üzemek kommunista dől* 
g >zói követni fogtak üveggyári elviar- 
saiuk pe dajat,

hogy n nógiadmegyei 3 éves terv- 
bizottság megalakult é« titkára Molnár 
Kiro'y elviére, az MKP bgyarmUt já
rási titkára lett és a tervbizottssg műn 
kaiét maris megkezdte,

hogy a „Munka* Szó** p-dánvon- 
k/nli ara a ru«i számtól kezdve. c«ak 
5d f ilér I B 1

Film
AZ EZRED FIA (Orosz)

Felnőttek és gyermekek egyaránt 
szívesen nézték ezt a kedves es meg 
kapó Idmer, me'v rendezői ötletekben 
és színes kepékben, nagyszerű sze 
re‘lökkel torta élénk a kis katona, 
ftu bátor és példás, követésre meitó 
tői téneter . /í főszereplő gyermek 
sznész kiváló volta maga nemeben. 
JÖN I JÖN!

A CENTERCSATÁR (Orosz)
Sportfilm, remek felvételekkel, 

izgalmas fut bal jelenetekkel.. han
gulatos mesével. A sportkedvelők 
mii denesetre jó! szórakoznak, szinte 
a lutbalmérkőzések izgalma lüktet a 
ne őt éren.

Tőkeszegény kiskereske- 
delem vagy találékonyság 

hiánya?
Pártunk, mint iamrretaa, számta

lanszor emelt már azót amellett, hogy 
a klshaszonra dolgozó, fillért fillérre 
kuporgató kiskereskedelem fokozott 
védelmet érdemel a kormányzat rá* 
özéről és ennek az elgondolásának 
Igyekezett érvényt szerezni akkor, ami*' 
kor hosszabb rövidebb lejáratú hitelek 
nyújtását kérte a fővárosi és vidéki 
kiskereskedők számára. Salgótarján 
kiskereskedői, elismerjük, anyagilag 
nehéz helyzetben vannak. Hiteligénye
iknek csak kis részben teltek az ille
tékesek eleget és a városnak a fő for
galmi útvonalaktól való viszonylagos 
távolsága is hozzájárul ahhoz, hogy 
pl. a város élelmezés cikkben va'ó 
ellátottsága, illetőleg el nem látottaéga 
párját ritkítja az országban. A szá
mokkal bi'Onyilha'ó, tényleges nehéz 
ségeken és bajokon felül mlndamehett 
úgy érezzük, városunk kiskereskedői 
nem követnek cl mindent, hogy áru 
vai legyenek el átva. Ez a megállapí
tásunk elsősorban az élelmiszer keres* 
kedasekre, füszerüzletekre, szatócsból 
tokra vonatkozik. Ha az ember a 
fővárosból jön ide, ér'heletlennek ta
lálja, hogy miért lehetetlen itt hozzá
jutói számos olyan cikkhez, ami Pesten 
garmadával kapható Gondo unk első
sorban a burgonyára, az idénygvümöl 
csőkre stb. Valami szervezeti vagy 
leiki hibának kell lennie, hogy a nyár 
közepén hiányozzanak olyan gyümöl
csök a piacról, amelyeket a pest: proli 
könnyen megvehet és itt kereken ki
mondtuk a véleményünkéi. A salgó
tarjáni kereskedők közül azok, akik 
éleimisrei-kereskedéssel foglalkoznak a 
kétségtelen tőkeszegénységük mellett 
nem rendelkeznek azzal a találékony- 
«ággd, a nelyre ilyen vidéki város kii- 
kereskedője .ek szüksége van. Kevés 
az ö’let és a kivitelező kedv] Sokan 
«a«ual|ak a fáradságot kimenni az 
őstermelőhöz és tőle az árut behozni 
A legtöbben a sültgalambot várják is 
bbó* akarnak megélni. Emlékszünk a 

háború előtti kis elelmiszerbo’tok tu-
lajdonosaira, akik kora hajnalban fel* 
keltek, Miszekcren, vagy egv^b alkal> 
matosssgon kimentek a faluba és üz
letnyitásra már itt volt az üzletben a 
magyar termés színe java. Az Ínyencek 
szamára csemegék, kedves ennivalók. 
Ma mindez megszűnt. De ennek nem 
csupán a kisebb termés, a nehezebb 
viszoivok az oka.

Van egy másik probléma Is Min
denki a dolog könnyebbik végét igyek
ezik fogni és kevesebb munkával töb
bet keresni Mivel ma a textília kon 
junkturális cikk, fú, fa textilkcreske 
dőnek megy.

. Szinte gombamódra nőnek ki a 
városban a tcxblüzletek, de egyetlen 
illatozó, egyetlen kis gvümölC'áruda 
sem jelenik meg Az az érzésünk, hogy 
az iparengedélyek kiadása körül a vá
rosvezetés rem fejti ki a szükséges gon
dosságot. Persze, hogy mindenki tex
tillel akar foglalkozni manapság. Az 
emberek elfelejtették az*, hogy a bá
bu ú előtt fillért kelleti fillérre rakni, 
amig végre jómódúvá vált egy keres, 
kedő. Ma mindenki egyik napról a 
má*ikra’nkar AUTÖT, v»gy MOTOR- 
KERÉKPÁRT venni. Ez ellen a szel
lem mién tchni kell valamit. A város 
nak • texliipari engedélyek kiadása 
körül bizonyos rostálást kellene kifejte
nie a törvény ketetein belúí. Tereltük 
a vállalkozó szellemet a várna számára 
fontosabb irányok felé. Nem lehet csak 
az egyéni profit az irányadói —r—

Olvasd a SZABAD NÉP-et

Az általános iskola 
fejlesztése

Senki tanköteles gyermeke 
nem tanulhat mu városban

A Magyar Közlöny 156 száma 
közli a VKM rendeletét az általános 
iskola továbbfejlesztéséről. Az 1947ji8 
tanévben mindenütt meg kell szervezni 
az áll. iskolát é< meg kell nyitni a 
VII osztályt ott, ahol eddig a VI. meg 
volt. Ahol eddig a gimnáziuminál vagy 
po'gárival kapcsolatban vo.t, ott az 4>t. 
Iskola alsó négy osztályával ki ke'l 
egészíteni és teljesen önállóan kell 
működnie. Általános iskola a gimnázi
ummal közös szervezetben, közös igaz
gatásban nem működhet

A leglényegesebb pontja a 4.$ 1. 
pontja: „Az iskolaköteles korú gyér 
mekeknek szülőjük (gondviselőjük) 
lakóhelyén mű ződő általános lakó 
lát k e 11 I á t o g a t n i o k.“

Az általános iskola igazgatóját a 
miniszter bírza meg Ezzel megszűnt 
az igazgatóválasztás joga

Általános iskolát népiskolává visza 
fejleszteni nem lehet.

Mégiscsak volt mód arra, hogy 
egyes nagyzoló szülőket rákéoyazerit- 
senek arra, hogy gyermekük ne a 
legdrágs bb fövá'osi luxusinlézetekben j 
helyezkedjenek cl, hanem a demokrá 
ciának megfelelően, eddigi osztálytár
saival maradjon továbbra is együtt. 
Reméljük, nem fog megártani nekik a 
•zülőíö'd körös levegője, az'eddigi 
játszótársak kai való egvüttmarsdá* I
_____ " H.ll, .. . . I ■■■_■!I

Könyv
A napokban jelenik m?g a „Ka 

landregényck“ könyvsorozatban
Fekete csillag Or govány felett 

című regénye, amely egy hires öreg 
detektív emLkiratait tartalmazza a hír
hedt orgoványi bűntettről, a Hajjá* ban 
da garázdálkodásáról és fehér terror 
isták kegyetlenkedéseiről szól. Soha 
még ennél izgalmasabb kalandregény 
nem jelent meg a magyar könyvpiacon 
Regény, pedig minden sora valósig A 
meggyilkolt parasztok, rendőrök, vasu
tasok, kisemberek véres árnyai lebeg 
nek a könyv lapjain, emlékeztetve 
azokra az elmu’t évekre, amikor fe
kete csillag pislákolt Magyarország 
felelt és amikor kegyetlen szadisták 
kezdték gyilko'ni és rabolni a szegény 
magyarokat. A 64 oldal teriede mü, 
ízléses színes borítólappal el átott könyv 
ára 1 50 forint és kapható minden új
ságárusnál, dohány tőzsdékben éslburz 
pavilonokban.

Fehér könyv.
Az összeesküvők kül- és belföldi 

cinkosaik nemzetromboló aknamunká , 
járói részletesen beszámol a kormány 
által kiadott „Fehér könyv*4, amelyben 
eredeti levéi és okmányfotografiak ta
núskodnak Nagy Ferenc, Kovács Béla, 
Saláta Kálmán és társaik ellen.

Mindenkinek el kellene olvasni 
ezt a könyvet Tanulás, okulás végeit. 
Az ára 10 forint. Es itt a hiba Vaj 
jón bányán tudják megvenni a falu 
dolgozói közű 7 Pedig minden kézbe 
el kellene juttatót ezt a könyvet, bt 
valami hiba van Nem okolunk senkit 
egyenlőre, de at illetékeseknek oda 
kellett volna ha'ni, hogy ezt a köny 
vet filléres árban kaphassa meg min 
den magyar kéz és okulhasson b^őle 
minden magyar. Mert Így, ha hallani 
hallott is róla valamit a,falun, de bi
zony alig többet ismernek belőle, mint 
amit a baloldali lapok szemelvények
ben közöltek belőle Ez pedig kevés.

Tekintse a kormányzat nemzet
nevelő feladatának azt, hogy az össze-

«í.».üvés dokumentumai mindenkihez 
eljussanak fillérekért Ez ne lehessen 
üzlet, legyen inkább ráfizetés, de így 
legalább biztosak lehetünk abban, hogy 
mindenki ne caak halljon róla, hanem 
meggyőződést íi szerezzen az őssre- 
esküvéa oemzetronló fekélyé-ől.

Azt hisszük nem ez lenne mz első 
ráfizetése az államnak. Inkább könyv
nyomtatásra adiuk ki a pénzt, mint 
más haszontalanségra

Szinház
tÁncrevŰ

( A célgyári Olvasóegylet)
Kovácsáé Juhász Irén táncta

národ több hónapos morgasmúveszefi 
tanfolyamának befejeztével egy nagy- 
szabású táncrevűve! kedveskedett á 
közönségnek. Mindkét előadás n gy 
érdeklődést váltott ki és méltó pel 
dóját mutatta a fáradhatatlan, lel 
kés munka eredményének.

IV)

s p o R T
Labdarúgás

Bárnál BTK—Rónabánya I. 8.5.
A bárnál bányász '■poripáiván 5u0 

néző előtt folyt le a játék. Játék vezető 
K ss István. A rónabányai csapat na
gyon elbizakodott az ősszel benevezni 
készülő bárnai vörösetekéi szemben es 
ez lelt a vesztük.

Az chő félidőben 5 1 re vezet 
Róna, maid a második felidőben ht* 
tat nas rohamot indít a vörös BTK, 
melynek következteben gyózedmiei 
kedett a rónaiak f- ett. A győrc net 
megé demeite a BTK, iól játszottuk.

Jók voltak; Mtcaok, Szabo K, 
Répás, Gsjdár, Vadast és Perez.

Köszönetnyilvánítás.

Báioa község kommunista labda
rugói ezúton juttatlak el kö'zönetmet 
a MKP Központi Vezetőségéhez, azért 
r-’ert lehetővé telte a bányász csapat
nak, h'»gv ingvenes í* sr*T.*|0«hpz <u o’t

Ml ROLLEYFLEX í-’nvkepc.ő 
' g-p Cin a kiadóban

Keresünk
ügyes, fiatal munkaerődet, nőket 
vagy férfiakat akvizitőrcek magsa 
jutalék meliett. Jelentkezni khet 
kedden és csütörtökön druan 
2-6 ig.

„Munkás Szó** kisdóhivaiala*

„MUNKÁS SZÓ" 
demokratikus he’iiap

Felelős szerkesztő : dr. VASS GYULA-
Felelős kiadó: BALÁZS ISTVAN

Szerkesz’őség és kiad 'f»ivata::
Szabadság tér 45.

Poslatakarék C’ekk«za» ’: 19 718

Nyomatott Végb Kálmán könyvoyomthjabaa
Salgótarján. Rakódj-ut óh.

Támogasd filléreiddel a „Siess, Adj, Segíts !u mozgalmat!

Vas- és

edényárúk
Schmidt Ádám vaskereikedő,
Ihtassagvarmat, R tkócti fej. út 34

CIPŐT, RUHÁT 
Amerikából könnyen kaphat 

IRJON 
rokonándk, jóa«a> ójának Észak 
és D »iameriicsbs, hogy kü djön 

Ö inek uta'vánvt a

Transatlantic Gift Par 

cels Inc. 25. Beaver 

Street New-York 4. 
i tjén, pénz nélkül megkaphatja a 
BÖRTEX raktárából 
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