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Demokratikus népköztársaságot!
Történetírásunk csak egy 

honfoglalást ismer, a lovasnomád 
magyarságét, mely a IX. század 
vegeit viharos áradatként lepte 
cl a Duna-Tisza táját és egy 
évszázad válságain át földmiveló 
népkent vert gyökeret Európa 
talajában.

Mi, nagy idők szemtanúi, 
ismerünk egy másodikat is, a 
most, szemünk előtt, saját tény
kedéseink által előálló második 
honfoglalást. Ha ezt a kifejezést 
használjuk, nem henye, hangza
tos. de üresen csengő megálla
pítást teszünk, mint ahogy alap
talan nagyképűsködés pl. a tatár
járás, vagy a török hódoltság 
utáni országépitést uj honfogla
lásnak nevezni. Állításunk igaz
ságát mélyen átérezzük, amikor 
papírra merjük vetni. Hogy miért 
igaz ez az állítás, bizonyára 
mindnyájan érezzük, elsősorban 
az ország szülési fájdalmai révén, | 
de mindnyájunknak tudni kell, i 
ha van bátorságunk az elmúlt 
ezer ev történelmi végösszegé
hez jutni.

Mert a IX. század végén és 
az uj millenium kezdetén valami 
egészen más történt, mint ami 
ma történik. A mult_ezer évén 
át valami egészen más történeti 
valóság bontakozott ki, mint ami
nek most első tényeit látjuk 
életre kelni. Történetírásunk a 
múlt ezer évet a magyar nép, a 
magyar nemzet ezer évének 
tartja és az első honfoglalást a 
magyar nép, a magyar nemzet 
honfoglalásának nevezi.

Meg vagyunk győződve arról, 
hogy ez puszta misztifikáció és 
történethamisitás. A honfoglaló 
magyar törzsekkel ugyanis nem 
egy nép foglalt helyet ebben az 
országban, hanem egy többé- 
kevésbé vékony uralkodó réteg, 
mely a szentistváni országalapi- 
táson, a szentlászlói, az Anjou, 
végül a Habsburg-restauráción 
keresztül szinte a mai napig 
meg tudta tartani hatalmát az 
ország dolgozó lakossága felett 
Hogyan és milyen értelemben 
lehetett szó tehát magyarságról, 
magyar nemzetről, magyar nép

ről ilyenképen, ha épen az ural
kodó osztály és a dolgozók kö
zött állandóan tátongó szakadék 
miatt a lovasnomád magyar ural
kodó réteg egyre idegenebbé, 
egyre inkább idegen erdekek 
képviselőjévé vált, hogy végle
ges elnémetesedése által népide
gen tényezővé alakuljon át; a 
dolgozók tö nege pedig eredeti 
magyar sajátosságait hovatovább 
elveszítve szinte felismerhetetlen 
fajkonglomerátumá változott?

Bizonyára csak a „magyar * 
név maradhatott meg épen- ki
tűnő eszközül minden sehonnai- 
nak, aki jól jövedelmező tőkét 
kovácsolhatott magának ebből a 
nemzeti szétesettségből. Nyilván
való tehát, hogy az ezer év előtti 
honfoglalás csak névleges volt. 
Ezer évnek kellett eltelni, hogy 
az eredeti magyar uralkodó ré
teg, mely valóban meggyökere
sedni nem tudott és e réteg 
utódai, akiknek meggyökerese- 
déséről már szó sem lehetett, 
végleg leváljon a kialakulni nem 
tudó nemzettestről és végre szó
hoz, teljes élethez jussanak azok 
a népi elemek, melyek már nem 
név szerint, hanem munka, mun
kahely, sors szerint magyarok, 
de egészen és igazán magyarok.

Ezért van a magyar törté
nelemben két honfoglalás és 
ezért névleges az első és ezért 
valóságos, igazi ez a mostani, a 
második. Mert ez a második 
valóságos honfoglalás. Nem ma 
és nem a második világháborút 
követő összeomlással kezdődött 
meg. Régen, szinte ezer éven 
át érlelődtek tetté a rosszvégű 
gondolatok, melyek egy valósá
gos nép életét , kezdeményezték. 
A félreismert Vata-lázadás, az 
erdélyi hercegek erőfeszitései, a
Hunyadiak, Dózsák, Rákócziak, 
Bethlenek, Kossuthok, Károlyi 
Mihályok roppant kinjai mind
mind e szent ügyéit lobbantak 
fel, de semmivé váltak a hata
lom, a nemzettépő idegen érde
kek undorító bálványa előtt

Sok időnek kellett elszállnia 
és sok testnek kellett elporlad
nia, míg a mélyben összeálltak

az egymást alig ismerő népi erők, 
mig meglátták a napfényhez ve
zető utat és mig a teljes bukás, 
az ország álhalalának dermedt
ségén keresztül napvilágra jöhe
tett az elnyomott, kiebrudalt, 
meggyalázott tömeg, a most már 
valóságos magyarrá összeforrott 
nép és elfoglalhatta az országot, 
melyért ezer éven át hiába dol
gozott, hiába élt és hiába halt.

Az elmúlt esztendőben ha
talmas lépések történték a most 
megszületett és első tapogatódzó 
lépéseit gyakoroló magyar nép 
felnövekedése érdekében. Ma 
döntő időponthoz érkeztünk. 
Meg kell választanunk azt a po
litikai formát, melyben a magyar 
társadalomnak magyarként és 
társadalomként élni kell. Hisszük, 
hogy minden magyar ember egy
formán gondolkozik ebben a 
kérdésben. Mert a gondolatnak 
csak egy útja lehet. Egy népet 
kell biztonságba helyezni, egy 
népnek, mint egésznek kell egy 
uj ezer évet megnyitni és az utón, 
melyen egy nép halad, mindenki 
számára egyenlő pályát bizto
sítani, ha azt akarjuk, hogy visz- 
sza ne térjen az idegenszivű és 
idegengyomru régi uralkodó osz
tály és vissza ne taszítsa a ma
gára maradt népet oda, ahonnan 
kiindult: a céltalan, jellegtelen, 
tehetetlen szolgaságba.

Ha választanunk lehet és 
most választanunk kell, csak a 
népet választhatjuk, a névtelen 
embert, aki arca verejtékével 
szolgálja meg mindennapi kenye
rét, a gőgicsélő gyermeket, aki 
egyenlő minden más gőgicsélő 
gyermekkel, az anyát, aki nem 
urat és szolgát, hanem egysze
rűen gyermeket nevet.

Ha választanunk lehet és 
most választanunk kell, csak az 
egyenlőséget választhatjuk, mely
ben minden ember és minden 
dolog azt és annyit kap meg, 
amennyit értéke, becsülete és 
örök emberi jogai után meg
érdemel

És végül a közéletnek azt a 
jogi-politikai formáját, mely min
denki számára biztosítja azokat

az emberi jogokat, melyek szü
letéskor természetes tulajdona
inkként • követelnek érvényesü
lést és amelyeket csak az em
beri gonoszság, visszaélés homá
lyost el?

Demokratikus népköz
társaságot akarónk! Ennyit 
és nem mást, nem többet. De 
akarjuk szivünk egész vágyával, 
akaratunk teljes megfeszítésével, 
mert ha nem akarnék, ha aka
ratunk nem valósulhatna meg. 
bizony feltámadnának az alig- 
mült ^ettefftö kísérletei és örökre 
eltűnnénk a boldogabb nepek 

I sorából, akiknek a sors nem 
kínok dijaként, hanem a termé
szetes, folyamatos történelmi fej
lődés ajándékaképpen adta meg 
az önmagukratalálas útját I

V. Gy.

Földosztás Z.=pálfalván
1945 augusztus 20 án jött létre 

Z)gyvapáifalva és Kisterenye földosztó 
bizottsága között az a megállapodás, 
hogy az előbbi község felosztható te
rülete,kevés és azt Kisterenye község 
határából kellett kiegészíteni annyira, 
hogy a házhelyek és szántók kiosztha
tók legyenek. Ktsterenye vezető em
berei segítségére siettek Zagyvapaifal- 
va földigénylőlnek és igy lett földosz
táshoz bemérve Kormosházánál ház
hely Nagymezőben pedig házhely és 
szántó részére alkalmas nagy terület.

Ezen munkálatokat egy agilis 30 
tagú bizottság Varga Istvánnal az élén 
szervezte meg úgy, hogy kellő szak
emberekkel f. hó szeptember hó 3 án 
már meg is indult a mérési munka, 
két földosérő csapattal. Fel lett mérve 
a bolgár fő d, a kazárl völgy egyrészt 
Csókás völgy, a temetőtől egész a 
Zsidóhegyen húzódó kishartyáni hatá
rig a Nagyrét és Orpáuvölgye, Nagy
mező és Kormosháza. Fel lett eddig 
osztva Zsgyvapálfalva és Kisterenye 
határába□ 315 kát. hold szántó és 210 
kát. hold házhely, melyből szám sze
rint 560 db. 600 négyszögöles telek 
lett szétosztva. Erről a sorsoláshoz és 
névbeiráshoz alkalmas rajz lett készítve, 
sorsolási szám és a terület nagyságát 
feltüntető rovatokkal.

Esen munkálatokat Villányi Kál
mán és Kométh Pál bányamérnökségi 
felmérők, a bányaigazgatóság és bá
nyaüzemi bizottság engedélyével végez
ték ét a közeli befejezésig folytatják 
2 rajzoló és 6 mérő segéddel. A munka 
elvégzése a bányai beosztott munka
időn túl történik délutánonként, vasár- * 
nap és Ünnepnapokon, az üdülési sza
badságot is igéoybevéve. A zagyva-
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pálfalvai munka előtt Salgótarjánban is 
(elmértek 1000 hold szántót a fent- 
nevazettck.' Ezen munkáikkal a kis* 
birtokosok mielőbbi földhözjuttatását 
tűzték ki célul, hogy ezután a földek* 
nek még ezen az őszön való meg' 
munkálása által előbbre vigyük orszá
gunk ellátását, kenyérhez való jutását 
sokat szenvedett népünknek,

„Ki életkincset ad!“
I

bányák do'gozói teljes erővel 
látnak hozzá a termeléshez, hogy a 
demokráciában a lehetőségek szerint 
megindulhasson az intenzív munka Ha 
a termelést nem is tudták fe.fokozni a 
békebeli mennyiségre, az nem nemaka- 
ráson, hanem a háborús bűnösök ál
tal elkövetett bémtások és a bénilás 
következtében beállott hiányokon 
múlott.

Mindenki előtt ismeretesek azok 
az óriási hiányok, melyekkel a bányász* 
nak meg kell küzdenie, hogy termelé
sét fokozhassa, de az emberfeletti nél
külözések dacára, a termelés állandóan 
emelkedik, kivált azóta, amióta a mun
kásság u bányák államosítását már be
fejezett ténynek véli, azaz amióta a 
bányákat ábami ellenőrzés alá vették.

Salgótarján szénmcder.ce dolgozói 
a munkában is elsők . akarnak lenni, 
mint az országos választásoknál a reakció 
elleni felsorakozásukkal, mert tudták, 
hogy ezt a harcot, a többtermelés har
cát is meg kell nyerni, csakis igy ver
hetik vissza a reakció fondorlatos tá
madását, mely az országot a csődbe 
szeretné vinni.

A sa'gótarjáni szénmedencében, 
ahol a szénréteg átlagos vastagsága alig 
haladja túl a hatvan cm t és egyes 
helyeken, régi, kiaknázott területen is 
át kell haladni, a napi termelés novem
berben 256 vagon, decemberben 274 
vagon voit, Tehát emelkedő tendenciát 
mutat. Ezzel azonban még nem elég
szenek meg bányászaink, hanem töb
bet és többet termelve, már január 
12 én elérték a napi 298, január 14 én 
302, január 15-én 306, 16 án 308 vagon 
mennyiséget és kijelentik, hogy január 
30-ra elérik a 310 va
gont, de ennél sem fognak megállni, 
mert győzni akarnak a reakció ellen 
mindénárón.

Mi hisszük, hogy ez a nagy győzni 
akarás nem lesz azalmaláng, Mi hisz- 
szük. hogy a bányász, ki „életkincset 
ád*4, sikeresen fogja megvívni harcát, 
mely harc,* ha ma még súlyos áldoza
tokat is követel, de meg fogja hozni 
gyűmö'oét és lerakja a népi demokrácia 
alapkövét, melyre a magyar dolgozók 
fel fogják épiteni azt a bástyát, melyen 
minden reakciós támadás szét fog zú
zódni és magyar pép boldog jövője 
biztosítva lesz. —tű—

Jó munkát végzett a M K P 
Somlyói szervezete.
A Magyar Kommunista Párt 

somlyóbányatelepi pártszervezete több 
követendő példáját adta az elvtársi 
szereidének. Még pedig 1945 dec, 
5-én, Mikulás estéjén, minden 12 éven 
alu’i gyermeket uzsonnán láttak ven
dégül. 1945 dec. 23 án minden 12 
éven aluli gyermek karácsonyi szere- 
telcsomagot, majd minden dolgozó 40 
dkg almát kapott, és több elaggott bá 
nyászcsaládot pénzjutalomban részesí
tettek, Uiabban 1946 folyó hó 8 án 
600.000 pengőt juttatlak a németek 
által elhurcolt alvtársak hozzátartozói
nak, mely összegek kulturelőadások 
rendezéséből adódtak össze Ezen nemes 
cselekedetükért ezúton mond köszöne
tét a Magyar Kommunista Párt köz 
ponti vezetősége is.

Vallásszabadság a Szovjetunióban lépett tag részére a szöve’kezrt alfa! 
készített egységes építési tervek alap 
ján a szövetkezet munkábafogott szik- 
munkaerők és iparágak igrnybetételé
vel már akkor felépítené a családi ott
hont, amikor a tag befizetett tagdnair.ak 
összege éppen eléri az építendő ház 
értékének ölven százalékát. A még 
hátralévő ölven százaléknyi 
pedig lakbér«zerüen havi dijak t r- 
májában venné át a tagtól miodadd-g, 
mig a ház ára teljes kifizetési t.rm 
nyert

Hogy egy ilyen természetű mö 
i vétkezés milyen tág lehetőségeket r.sit- 

na meg a kis emberek házboziuHatá-át 
illetőleg, mondanunk sem kell. E -őren- 
dú nagy előnye a szövegezésben van. 
Amit az egyes ember szegénysége, ta- 
jékozatlansaga .miatt nem érhet d, azt 
elérheti a társulás révén, melynek ered- * 
ménye ebben az ecetben egy egész 
szövetkezeti organizmus volna, név a 
szakértő könnyedségével oldat.• n-vg. 
mindent, ami a lakásépítésnél ni g< 
dándo feladatként mer ülhet fel

De a szövetkezetnek ez c*upáa 
első, a mai körülmények között épen 
megoldható feladata lenne Az ar.y.'g- 
bővég, pénzbőség és tőkésítés br- do- 
gabb idejében, a re » élhető jövőben 
úgyszólván monumentális tér veket akar 
a megvalósulásig vinni A ki» o.. adi 
házak o ellett többemeletes ko iekuv 
lakóhazakat is akar emelni bcfer.de 
a modern kényelem minden e*/kö/é- 
vei, uj u'cákat nyi ni, regieket n<g s- 
vilani, újjáépíteni, sőt vég*ó fűkön az 
egész várost megujiilani, széppé, lak
hatóvá, kényelmessé, egészségedé tenni 
Célját teljessége pedig nem má<, mint 
„magyar mintaváro*** megalkotsz, 
melyben öröm az élet, melybői nem 
menekül ki az anvagi és erkölcsi ér
ték. és ahol legalább ebben a tekin
tetben boldogak az rrr.hv»»-k.

Meleg érdeklődéssel figyeljük a 
szövetkezet munkáját a kezdet ehő 
nehéz lépésénél és sok szerencsét kí
vánunk további ténvked*iéhéz. ’

V. Gv.

A Szovjetunió számos nemzeti 
sége körében megtaláljuk a világnak 
majdnem minden vallását. Az Oost, 
Ukrán és Bjelorusz köztársaságokban 
sok a keresztényparoszláv vaPású, 
Lett- és Észtországban protestánsok, 
Litvániában katolikusok, örményor 
szágban örmény vallásúak. a közép
ázsiai köztársaságokban, Tatárország
ban, Baskírjában sok a mu/u'mán, 
Azerbajdzsánban és Burját Mong fiá
ban .elterjedt a budhizmu*. A cári 
Oroszországban, bár engedélyezték az 
összes vallások gyakorlását, nem volt 
vallásegyenlőség. A pravoszláv vallást 
államvallásnak tekintették, de még a 
pravoszláv egyház sem volt szabad A 
cá*i kormány igen gyakran olyan 
személyeket nevezett ki egyházi tiszt 
ségekre, akik nem élvezték a hívők 
bizalmát és 'tiszteletét A cári, kor
mány az egyházat politikai fegyverül 
használta.

Az 1917. évi Októberi Forra
dalom végett vetett a vallásszabadság 
korlátozásának, A szovjet állam ebő 
törvényei kinyilatkoztatták a teljes 
vallásszabadságot és az összes vallás
felekezetek egyenlőségét. A szovjet 
kormánynak a cári uraíom idején el 
nyomott vallásfelekezetekkel szemben 
tanúsított jóakaratát mutatja a követ
kező tény :a pétervári nyilvános 
könyvtárban volt a „Koránnak*4 egy 
példánya, amelyet a mu>ulm‘nok kü
lönös tiszteletben, tartottak. Va‘amikor 
Közép Ázsia egyik muzulmán országá
ból hozták ide. A forradalom után a 
muzulmánok kongresszus kérte ennek 
a „Koránnak*4 a visszaadását. A szov 
jet kormány azonnal rendeletét adott 
ki, amelynek értelmében a muzu'má

nők kongresszusa visszakapta a szent 
Koránt.

/X teljes vallásszabadság biztosí
tása érdekében • a ‘-Szovjet kormány 
teljesen különválasztotta az egyházat 
az államtól. Ez a rendelkezés véget- 
vetett annak, hogy az állam beleavat
kozzék az egyházak beiügyeibe, vala
mint megszüntette az egyház befolyá
sát az állam politikájába. Minden 
egyes szovjet polgárnak joga van bár
mely vallásfelekezethez tartozni /S 
ugyancsak joga van abhoz, hogy egyik* 
hez se tartozzék. Egy vallásfelekezet-, 
hez való tartozás vagy nem tartozás 
nem jeient előjogot, sem pedig az 
egyes polgárok jogá n k legcsekélyebb 
korlátozását. Meg van engedve a vallás 
gyakorlása az összes felekezctek szá
mára

Bármely vallásfelekezethez tarto
zó hívők egyesületeket alakíthatnak, a 
templomokat, imaházakat «tb. az állam 
díjtalanul bocsátja rendelkezésükre 
A hívők szabadon megszervezhetik és 
fenntarthatják cgvbázi szervezeteiket 
A pravoszláv egyház például papkép 
ző intézeteket tart fenn és uis&got ad 
ki Az összes vallások papjai a szov
jet polgároknak az alkotmány állal 
biztosított összes jogait élvezik, válasz 
tők és választhatók az államhatalom 
összes szerveibe, ugyanolyan ellátást 
kapnak, mint a szovjet gazdasági in
tézmények alkalmazottai, stb. Az egv- 
házi szervezetek azüksegleleivel kap
csolatos kérdések megoldására a szov
jet kormánynak küön szervezete van, 
amelynek kü’önböző osztályai fog 
lakoznak a paroszláv, keresztény, 
katolikus, muzutmán sfb. egyházakkal.

A Magyar Kommunista Párt helyi szervezete 
1916 január 22-én, d. u. 5 órakor az 
Ipartealület nagytermében egyesített

Megalakulás előtt a Salgótarjáni 
Házépítő-szövetkezet

Nígyirányú tervek a lakásépítés problémáinak megoldására
Szerdán, 23-án délután 5 órakor 

a salgótarjáni városháza tanácatermé 
ben egy nagyarányú terv megvalósitá 
sának első lépései fognak megtörténni: 
megalakul, illetőleg a mega'akuláshoz 
szükséges előkészületek stádiumába lép 
a „Salgótarjáni Anyagbeszerző, Terme
lő, Építő és Hitelszövetkezet. A tár
gyalások a szövetkezet létrehozása ér 
dekében mar hetek óta folynak a vá
ros irányadó tényezőinek érdeklődése 
mellett, elsősorban Kilczer Béla épitész 
javaslatai, elgondolása értelmében*

Miért alakul meg, sőt miért kell 
megalaku’nia, mi a célja ennek a szö
vetkezetnek?

Az alapszabályok világos és hatá
rozott választ adnak e kérdésre.

Salgótarján egyike a legrosszab
bul, leglervtelenebbül épült magyar 
városoknak. Hullámzó, gyakran költö
ző, növekedő lakossága nagy részének

nincsen megfelelő lakása, immár évek 
óta állandó benne a lakásínség A vá
rosnak ui, modern, kellemes, mond** 
batnók művészies képet adni a henye 
épületgnó uok átalakításával, nyomor
tanyák eltüntetésével és helyükön mo
dern, célszerű, minden követelményt 
kielégítő és Ízléses családi otthonokat 
épiteni, ez a Szövetkezet célja. A meg. 
oldás eszköze pedig a szövetkezés ré
vén megadott erősürités, mely nélkül 
egy ilyen kollektív terv keresztülvite
le lehetetlen volna.

A Szövetkezet elsősorban a kis
embert akarja meleg és kényelmes csa
ládi otbonhoz juttatni, legközelebb ép
pen azokat, akik jelenleg beépített, 
vagy beépi etlen telekkel rendelkeznek. 
Ezt olyan formán akarja elérni, már 
amennyiben az építési anyagok beszer 
zése a közeljövőben teljes mértékben 
lehetővé válik, hogy a szövetkezetbe

Dolgozók esti
\ iskolája

Több oldalról megnyilvánult 
óhajnak teszünk eleget akkor, amisét 
a dolgozók esti iskolájára jelem ke
lők részére az alábbiakat közöltük.

Szerkesztőségünk egyik tagja 
eljárt a Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium illetékes ügyosztályá
ban, hol részletes tájékoztatást nyert 
a dolgozók esti iskolája ügyében. 4 
tanítás március 1 én kezdődik. .4 
késői kezdésnek egyrészt tüzelés?" 
hiány az oka, másrészt pedig a 
tanfolyamok részletes tan nyagbi 
osztását most állítják össze a sok
emberek. 4 szükséges anyagi fed? 
zetről is most gondoskodik a tan 
Ügyi kormányzat Rövid hat hettél 
van már csak szó s kezdődni fog
nak a tanfolyamok. A részletes tud 
nlvalókaf az iskolák igazgatói annak 
idején alkalmas módon közölni fog* 
iák az érdekelt hallgatókkal. Addig 
is gyűjtsék az erőt s a tanulást ked
vet, hogy a tanfolyam alatt eredmé
nyesen tudjanak megküzdeni azokkal 
a nehézségekkel, melyek leküzdésé" 
vállalkoztak.

dísz-pártnapot tart.
Felhívjuk a város és a környék figyelmét a 
pártnap fontosságára, A disz-pártnapon 

, Lenin halála évfordulóján — a legnagyobb 
elvtársnak adózunk igazi kegyelettel, méltatva 
az 0 nagy érdemeit. Vendégeket s ívesen lát: 

a M K P Vezetősége.

értesítés

Tímár László cég.
újból megindítja üzemét.

Közp. fűtések, vízvezetékek tervezését, 
készítését és javítását valamint épület 

bádogos munkákat vállal

bcfer.de
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Azt hiszem századodon keresztül véres erőszakot 
alka'mazni, csak aljas zsivány logiká
val megtámasztható, szipolyczó rend
szerének fenntartására, akkor mos* ne 
nyavalyogjon finyásan ha a számban 
és fontosságában annyira főlöttealló és' 
eddig csak huzó baromnak tekintett * 
fizikai és értelmiségi dolgozók tömege 
c*ak erőszakos utón tud emberré váll- 
ni. Az ember szerelné hinni, hogy a / 
reakciósok is halottak már arról a 
manapság már elég gyakran e őforduló 
dologról, amikor egy beteg testéből ki
operálnak egy mérges és rosszindulatú 
daganatot, vagv pláne egy fő ösk-gcs 
testrészt is. úgy a beteg mrggy/gyuL 

Mindezekből kiindulva egyszerű 
tanulság, hogy amennyiben a kormány
zat szerepe is olyan mint egy opera
tőrnek, a kormányzat is köteles a lág
eré yesebb kézzel kiirtani mindazokat, 
akik nemc<ak a nemzet, a demokrá
cia, a halftdts érdekeit, hanem a szom
szédokkal való békés együttélést is 
veszélyeztetik.

Díxi

K&axöaetuyihrAnitáa. Mind
azoknak, akik feleségem, jó anyá k 
elhunyta ah almival jóleső részvétüket 
nyilvánították, ezúton mondunk hálás 
köszöneté!.

MAYER csalód.

lehet és ha lehet, úgy csak az elnyo
mottnak lehet igaza. Minél jobban el 
van nyomva egy népréfeg, annál több 
oka és joga van arra, hogy az elnyo
mást minden tőle telhető eszközzel 
megszüntesse. Az elnyomás megszün
tetése csak forradalom utján lehetsé
ges, mert az elnyomók még soha nem 
mondtak le önként az általuk élvezett 
hatalomról és kivé'e’es előnyökről. 
Amennyiben csak az elnyomottnak 
lehet igaza, minden győzelmes forrada
lom nagy lépéssel vitte előbbre az 
igazságosság és emberiesség ügyét, te
hát a haladás soha«em felülről, hanem 
mindig alulról indult el.

Mégis ne járjunk a felhők között 
és maradiunk a fő dön. Utópista az aki 
azt gondolja, hogy az emberi társada
lomban, a szellemi, a fizikai vagy a 
vagyoni egyen'őséget száz százalékg 
meg lehet valósítani, de a harc azért a 
célért folyik, hogy a kapitalista terme
lési és gazdasági rendszer szertelensége 
folytán előállott óriási életszínvonal-kü
lönbségek ki legyenek küszöbölve any- 
nyira, amennyire az lehetséges. 
Az ulonál'ók és kizsákroányo'ók kő 
zölti különbségit csak a módszerekben 
való eltérés adja meg A segítők és 
bűntársak felsorolásának külön fejeze
tet lehetne szentelni.

Tehát a kizsákmányoló rendsze
rek képt ise'őiből és a koncból esetlrg 
részesülő segítőtársakról van szó, akiket 
a fentebbiek szerint, bárom kategóii- 
ába lehet sorozni: első kategória az, 
ameyik művelt és okos is, amelyik 

1 tudja, hogy az általa kizsákmányolt tö 
megeknek igaza van, de nem tudja 
legyőzni féktelen vagyoni és hatalmi 
éhségét, amelyik nem tudja legyőzni 
saját magát, de tragában kénytelen be
ismerni erkölcsi alacsonyrendüségét. A 
második ketegória, a minden erkölcsi 
gátlás nélküli és ostoba, aki beéri a 
szimpla műveltséggel éa még soha sem 
gondolt a felsorolt alapigazságokra, csak 
kizsákmányol, csal, fekelázik, árut rej
teget, közhivatali pozíciójában uszítja a 
parasztokat a demokrácia és a kor
mányzat rendeletéi ellen, bankjegy* 
dézsma-iudiszkréclót követ el stb. stb. 
Ez csak habzsolni, zabálni és nyugod
tan kérődzői szeretne és neki smaf a a 
demokrácia, a nemzet, az ország A 
harmadik kategória a legtöbbször mü
veit réteg, amely azonban a műveltsé
get tökéletesen összetéveszti a józanul 
tárgyilagosan következtető tehetséggel 
a dialektikus gondolkozással, amely ép
pen olyan adottság, minta művészetek 
valamelyik ágára való rátermettség és 
egyforma arányban található meg az 
iskolázottak és iskolázatlanok között. 
Ez a harmadik réteg a legszánalmasabb 
mert nem látják, hogy a tömegek anya 
gi felemelkedése, az ő sorsuk javulását 
is hozná, ezek a munkásénál is ala
csonyabb bér mellett is játszák a segi 
tök, ta'pnyalók bőlintójánosi szervpét 

’ és mindezt csak azért, mert képtelenek 
tullátni azon a szellemi palánkon, amit 
különböző iskolákban köréjük építet
tek.

Azt tudjuk, hogy emberi gyarló
ságból eredő önzés, a mindenen és 
mindenkin keresztül törtetők, a nem
zet egyetemes érdekeinek akár szellemi 
alacsonyabbrendűségből, akár szándékos 
gonoszságból eredő szabotálói elleni 
harc nagyon nehéz, de a cél amely
nek érdekében ez a harc folyik, nem 
ismerhet kíméletet ugyannyira, hogy 
a bűnösök üldözésében való lanyha
tág is egyenlő a hazaárulással.

Az evolúció legerősebb hirdető
inek is rá kellett ébredni arra a tör
vényszerű tényre, hogy a békés utón 
való fokozatos fejlődés csak illúzió, 
mert a hatalmon levő tényezők mindig 
ravasz praktikákkal, vagy ha úgy lát

szó ára 93 500 pengő, vagyis az egy
szerű, tizszavas távirat közel egy millió 
pengőbe kerül. Úgy látszik tehát, hegy 
a posta szolgálat Románia felé csak a 
siberek és feketézők részére van fenn
tartva, mert a magamfajta szegény em
ber jövedelméből ilyen árak ki nem 
fizethetők. Nincsen kifogásunk az ellen, 
ha feketézőket sújtanak igy, de miért 
ne lehetne kizárólag családi vonatko
zási! táviratokat megfizethető áron 
továbbítani 7

Kérem a t. Szerkesztőséget, hogy 
az illetékesek figyelmét hívja fel erre 
a visszásságra.

Salgótarján, 1946. január 11.
Szabadság I 

L. L

A .Munkás Sző** Szerkesztőségének, 
Salgótarján.

Az erdélyi kapcsolatokkal bíró, 
de a határok állal rokonaiktól elszaki 
tott embereket nagy megelégedéssel 
töltötte el a hir, hogy a Groza demo
kratikus kormányzata alatt álló Romá
niával sikerült a postai forgalmat helyre 
állítani, ügy látszik, hogy ez csak 
Írásban sikerült, mert a valóság az, 
hogy tudomásom szerint még egyetlen 
levél sem ment át a határon, illetve 
jött át a határon túlról. Teljesen ért
hetetlen előttem, hogy a súlyos levél
postai illeték és az akadálytalan levél 
felvétel dacára hol sikkadnak el a 
postai küldemények 7 Vájjon ex is a 
reakció munkája, hogy ez nton is 
nyugtalanságot keltsen bennünk 7

Jól ismerve az imént vázolt kö 
rülményeket, távirat utján próbáltam 
felvenni az elszakadt kapcsolatot Er
délyben rekedt hozzátartozóimmal. Au 
nál nagyobb volt azonban megdöbbe
nésem. miknr a helyi postai alkalma
zott közölte velem, hogy egy távirati

nrm tudnak elég hálásak lenni a tá’os 
vezetőségének és a Nemzeti Segélynek 
ezért az á'dozatos és r daad^-tc kés 
tevékenységéért, ami által lehetővé tet
ték, hogy legalább a napi ebédkétdés 
nehéz problémáját megoldhassak.

Amit adrak az jő é,v bőséges. 
Akik a konyhában fáradba'atlarul és 
önzetlenül tevékenykednek s akik a 
kiszolgálásban segédkeznek, — meg
érdemlik azért az ági is munkájukért 
az ott kosztolók minden őszinte, igaz 
elismerését. Nagy sző ez a mai világ
ban, a gondproblérrák százai között, 
hngy van egy hely, ahol ma ebédet 
adnak év nem kell az utcán az éhség
től szédülten ide-oda kódorogni s ke
servesen arra gondolni, hogy mi is 
lesz igy velem 7! Köszönet jár ezért 
mindenkinek, akinek csak a legki-ebb 
része is van ebben a munkában, mely 
lehetővé teszi, hogy ez a „közkonyha** 
fennálljon és virágozzon I

Adjon is nekik a jó Isten még 
százszor ennyit! w V. L
*) A Nemzeti Segély nemes akciója 

sikerének egyik újabb tanúbizony
ságaként álljon Itt e meleghangú írás.

Szerk.

Iák szükségesnek, a legemberlelentbb 
eszközökkel törtek le minden haladó 
célú megmozdulást.

Itt nem babra megy a játék! Te
hát félre kell ve’ni minden szentimen- 
talizmust és ha lehet még csirájában 
letörni minden akadályt, amit a hala- ' 
dás útjába állítanak Ez nem csak 
nemzeti kérdés, ez a jövő és az egész 
vi'ág problémája. ‘

A diktatúrákról való íö fogás ál 
tálában igen kú önböző és ezzel itt nem 
ingadozhatunk, azonban az bizonyos, 
hogy csak kétféle diktatúra lehetséges: 
Az egyik az, amely azt tűzte ki célul, 
hogy legbarbárabb eszközökkel is meg 
szerzi a feltétlen uralmat egy rgész 
kontinens minden más népe fö ött, a 
másik az, au ely a jog egvenlőség elve 
alapján akarja egv táborba hozri a 
világ minden népét, hogy megszűnjön 
közöttük az egyetemes érdekeket, a 
nyugalmas életei, a jólétei, a békés 
épiiőmunkát és haladást állandóan aka
dályozó véres háborúk szörnyű soro
zata.

Ha szabad volt a reakciónak év-

A barátságos, me'rg -teremben 
állandó a forgalom. A teher abroszos 
asztal mellől jönnek-mennek az erűbe- | 
rek és az derűit és megelégedett. Ma 
ismét mondhatják, — ebédeltem.

Ha körülnézünk itt, jóleső érzés 
fogja el az ember szivét, mert amit lát, 
ez is a demokrácia egyik diadala. A 
mai sors csodálatosképpen hozta itt 
össze az embereket Társadalmi különb
ség nélkül, az embereknek minden ré 
tege képviselve van. S az egymás iránti 
legnagyobb megértés és szeretet ural
kodik itt a szivekben.

Itt látjuk az egyszerű élettől meg
tört öregasszonyt, a szinte már tehetet
len, megviselt, ráncos arcú bácsikát, a 
fiatal, gyűrött arcú, kopottas ruhájú 
gyermekeket, akik kis kosaraikkal türel
mesen várnak, hogy belekerüljön edé
nyeikbe a napi párolgó, meleg étel.

A magukra maradt és a depor- 
íáltságban sokat szenvedett, do gos 
kereskedő emberek, a fáradt, magukra 
maradt öreg nyugdijatok, az otthon 
melegét a a mai időkben oly nehéz 
konyhavezetést nélkülöző agg'egények 
és leányok és sokan mások, tanárok, 
tanítók, orvosok, ügyvédek, stb„ akik

szombat este volt, amikor a rádió
ban szó esett az első vi’ágháboru után 
létrejött .Népszövetségtől** és hogv 
ennek tagjai <’stoba fecsegők voltak.

Lám, lám, pedig ezeket az ura
kat annak idején igen müveit és na
gyon okos embereknek tartották, Kü
lönösen a honfitársaik, akik közül a 
dolgozó mut.káslömegek a beléjük ne
veit sovinizmus és a mesterségesen 
kitermelt társadalmi, gazdasági és po
litikai éretlenség különböző sallangjai* 
nál ingva, evük elködösilve látták a 
dolgokat, öiültek, anélkül, hogy tud
tak volna, hogy erre semmi okuk nin
csen Ezzel szemben a fő fó bajkeverők 
közül egy pár talán tudta is, hogy az 
ilyen, csupán a legyőzött népek rová
sára létesült cirkusz nem maradhat 
hosszú életű, de győzött bennük a 
konjunktúra, a helyzet kihasználásának 
szelleme.

Azonban tudtuk, hogy már ak 
kor is voltak a győztes államokban is 

. tárgyilagosan gondolkodni tudó és a 
törtébelnii dialektika alapján következ
tetni tudó, értelmet emberek, akik azt 
állították, hogv minden szövetség, mely 
egv vagy több nép e'nyomására törek-i 
szik, előbb utóbb teibornik A törté- 
nelem kézzel fogható bizonyítéka en
nek és ezt láthatjuk is, ha arra gon 

. do'unk, hogy «i történelem eseményei 
Spartakus. a római G<acchusok, Dózsa 
György, Robespiere, Martinovics, Li i 
cbknecht, Marx és Leninen keresztül 
viágosan mutatják a haladás feltartóz
tathatatlan érvényesülését. Csak a vég
telenül ostobák, a kapitabzmus és so 1 
vimzmus őrültjei nem akarják ezeket 
a tényeket meglátni. Hogy 2000 év 
óta ha lassan is, de lépésről-lépésre 
talajt vészit az elnyomás és a kizsák
mányolás. Ha nem látják be, ez az ő 
bajuk! Mi mindent elkövettünk, hogy 
észre térítsük őket a legsajátabb érde
kükben.

Demokratikus szónokaink, hirde
tik a világosságot, az emberi érdeke
ket szolgáló tanokat. Gyűléseken, ahol 
megjelennek a kommunista és szociál
demokrata munkástőmegek, hogy egyik 
vagv másik párt szónokának beszédét 
meghallgathassák. Azonban erről egy 
kicsit beszelni kell.

Ilt-ott egy pár értelmiségi, keres
kedelmi vagy más polgári foglalkozá
sul is lehet látni, akikről a jóbiszemű- 
zég joggal tételezi fel hogy valóban 
megértik és átérzik az eddig minden 
időben elnyomott, jogaiból kifosztott, 
kiszipolyozott munkáatőmegeknek a 
jobb,,a szebb és szabadabb életformák 
feé való törekvését.

Ezekre minden józan és értelmes 
munkás megbecsüléssel tekint, mert 
tudja a szellemi és fizikai munka tör
vényszerű egymásrautaltságát és mind
kettőnek egy fői ma fontosságát. Azon
ban ezeken a gyűléseken éppen azo 
kát nem lehet látni, akiknek legnagyobb 
szükségük volna arra, hogy a demok
ratikus átalakuláshoz feltétlenül szük
séges korszellemből leckét kapjanak. 
Leckét, amelyet már egy éve hiába 
tartunk azoknak, akik nem tudják, 
vagy nem akarják megérteni.

Az emberi gyarlóság sokrétűsége 
miatt sok lenne felsorolni mindazokat, 
akik társadalmi, érzelmi, vagy anyagi 
okokból, egyéni vagy osztályönzésből, 
vagy ami a legva ószinübb, indokolat
lan szellemi feliőbbrendüségi hiedelem
ből.kiinduva tartják magukat távol.

Általában három kategóriába le
hetne ezeket sorozni, Előbb azonban 
rá kéll mutatni bizonyos alapvetőfon* 
tosságu, törvényszerű igazságokra, ami
ket ép ésszel kétségbevonni nem lehet: 
Ahol elnyomó van, ott elnyomottnak 
is kell lenni Ahol elnyomó és elnyo
mott van, ott igazságról beszélni nem

Lehet-e Romániába táviratozni?
Kaptuk az alábbi levelet:

A közkonyhán*
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1945. január 14.
1946 január 14-én volt egy 

tendeie annak, hogy a munkásság több 
évtizede* rabláncait lerázva, a szabad* 
ság él egyenlőség jogaival élve, sza 
badan nyilváníthatja véleményét.

Felejthetetlen nap volt 1945. jan. 
14 én. Ezen a napon a bilincseit lerázó 
nép hatalmas tömege a baglyasaljai 
bányazenekarral a városháza elé vonult, 
hogy onnan a város demokratikus ve* 
zetőségével együtt a mozi helyiségébe 
menjen és ott a salgótarjáni Kommunista 
Párt programmot adjon, a reakciós rend
szerben, ha ilyen tömeget akartak ősz
hozni, az üzemek vezetősége elbocsáj- 
tással fenyegette meg a dolgozó több* 
séget, aki a gyűlésen nem jeleaik meg. 
A mostani tömeget nem fenyegette 
senki Sőt,i még előzetes közbirrététel 
sem volt, ipcrt a város orosz parancs 
noksága az utolsó napon engedélyezte 
a gyűlés megtartását.

A közönség percek alatt tudo
mást szerzett a gyűlés megtartásáról 
és minden kényszer nélkül, Önként 
jelent meg. hogy a rég várt egyenlő
ség és szabadiág első gyűlésén meg- 
jelenhcsiJn. Nem volt rendező gárda. 
Nem is kellett. A d ilgozó nép tudta 
kötelességét. A városházától a moziig 
és onnan vissza a városházáig példás 
rendben vonult fel a közönség. Min
denki előtt egv cél volt. Szabadsági

A moziban a zenekar, e öbb a 
H<mnuszt, később pedig a Raaóczi 
indulót játszotta el A Salgótarjáni 
Kommunista Párt is ezen a gyűlésén 
adta' ki prograrnmját teljes sikerrel. A 
szónokok nem az osztálynarc gyű öle* 
téröl, hanem a szoros összefogásról 
beszéltek és kérték a m*g távollevő 
és mások á<!al elszéditett embereknek 
egy táborba való tömörülését Egy év 
távlatából látjuk, hogy ez a nagy lel
kesedés nem volt fő ötleges, mert a 
dolgozó nép tudja, hogy hol van a 
helye.

Ezt bebizonyították a választásnál 
is, mert a város túlnyomó löbbtége a 
proletárok érdeketért küzdő Kourau* 
nista Partra adta le szavazatát. A Part 
vezetősége sem 'lett hálátlan. E> keil 
ismerni, hogy Salgótarjánban úgy ipari 
mint kereskedelmi és egyobb szem
pontból az élet elég szépen megy. Mas 
városban — igen sok helyen —- ke 
nyérjegy vagy lisztiegy van, de kenyér 
vagy liszt nincs Sok ná u ak sincs, de 
annyi van, amennyit a kormány előír 
fejenkint. Ez ra nd a város vezetőié 
gének és a salgótarjáni Kommunista 
Pártnak köszönhető, akik a demokra
tikus érzelmekkel áthatva nem a saját 
hanem a közérdeket tanják szem előtt. 
'Ezen vezetőktől irányítva elmondhatja 
e város do gozó népe, hogy az ország 
újjáépítésében is elsők között vagyunk

A további munkánkra pedig Isten 
áldását kérjük.

B. S.

Zongora-tanárnő 
kezdők és haladók tanítását 
vállalja.
Kérem az é’deklődőket, hogy 
elmüket a V é g h-nyomdában 
adják le.

Felhívás!
Felhívjuk az MKP helyi 

szervezetének tagjait, hogy akik
nél könyvtári könyv van kiadva, 
a könyvtár átrendezése miatt 
haladéktalanul adják be a párt
helyiségbe.

„ss“ vagy „SS"?
A „Vasgyáros- előadásával kap

csolatban írott kritikámra lapunk múlt 
heti száméban megjelent válasz vi
szontválasz közlésére indit 1

1. A kritikának célpontja csupán 
Ohnet darabja volt. Magáról az elő
adásról, a rendező és műkedvelő szín
játszók teljesítményéről már csak azért 
sem nyilatkozhattam, mert az előadást 
nem láttam.

2. A válaszíró bármennyire is 
értékesnek tartja a darabol, kénytelen 
vagyok kijelenteni, hogy témája Idejét 
múlta, illetve a szociálista állásponttal 
merőben ellenkező, ennek meg nem 
felelő álláspontot képvisel. Kritikám 
élességének csupán ez és nem más 
volt az oka.

3. Ami kritikám építő, vagy 
romboló hatását illeti, csak annyit kell 
mondanom, hogy a mai építésnek szó 
cialieta irányban kell történni és minden 
olyan építés, mely a múltra támaszko
dik, legjobb esetben is csak {átépítés 
lehet, ha nem épen rombolás. E sze
rint a múlt megtagadása, lerombolása, 
már az építés kezdete.

4 Nagy m sajnálom, ha a ren
dezőnek kritikámmal talán hosszú időre 
kedvét vettem a t ivábbi munkálko 
distól, de úgy hiszem, hogy a nyílt 
színen megjelenőnek minden kritiká
val szembe kell néznie és a kritika 
túzében nem hamuvá kell porladnia 
hanem acétla kell edződnie.

5. H riapi cikkeknél nem köte
lező a szerző nevének teljes kiírása, 
a sajtótörvény Tenderezései értelmé
ben elegendő bármilyen álnév, vagy 
nevel jelöő jegy feltüntetése is. Csu
pán a szerkesztőnek kell tudnia, hogy 
kit takar a felismerhetetlenség köpe
nye Ez a törvény előtti felelősség vál
lalása miatt szükséges.

6 Végül igazán sajnálom, hogy a 
válaszirót Írásommal ,ie(a tudtam meg
győzni arról, hogy mi a különbség 
„ssM e< „SS“ közölt. —ss —

Emlékezzünk...
Ugye most kellemetlen a 
múltra vissza emlékezni ? 
Nekem azonban nagyon fái 1 
Keservemben akkor iái de 
sokszor át {ikra nyílt a szám 
s fáit látnom, hogy sir az anyám, 
mikor ufstéEe löktetek í
— Eszetekbe iut-e ez mód, 
hogy csendben vissza jöttetek ? 
Nem féltek most, hogy ökölbe 
szorul s lesújt a tenyerem ?
És számon kérem, hogy miért 
vettétek el a kenyerem ?

Emlékezzünk csak/ hiszen nem 
is volt olyan nagyon régen. 
Természetesei akkor más 
csillag ragyogott az égen. 
Bár azt elismertétek, hogy 
jó munkaerő voltam, de 
mert piszkos magán ügyetek 
szekerét sohasem toltam, 
hát igy uratokban voltam 
én is, meg az a sok munkás, 
kik igazságot nem kaptunk 
s becsületes munkánk után 
keserűséget arattunk.

|
Bársony széketek e miatt 
már egyszer inogni kezdett 
s Jót jött a zavaros helyzet l
— De fogtok ti még izzadni 
talpnyaió, dinok némberek 
ha majd nem besugdsbéi, de 
munkából kell megélnetek.
S te, aki fölfelé nyaltál, 
lefelé mindenkit rúgtál 
ha ismét vezetni fogsz, a 
múlton remélem okultál? 
S egyszer már végre megérted, 
hogy nem a nép van leérted /

N. Maca.

Néhány érdekes statisztikai 
adat

Magyarország lakosainak száma 
9 320 000, a négy évnél fiatalabb gyér* 
mekek száma 628 000, a 4—16 éve
sek száma 2 141.000, a nemibetegek' 
száma 450000, ebből körülbelül 60 
százalék vérbajos, a cukorbetegek 
száma 20 000, a várandós és szoptatós 
anyák száma 200 000.

Magyar Közellátási Kirendeltség 
Salgótarján,

Felhívás 
budapesti gyermekek 

befogadására.
A hadműveletek következtében 

legtöbbet szenvedett székesfővárosi 
gyermekek körében — a rendkívüli 
súlyos közellátási helyzet folytán — 
élelmiszer és tüzelőanyaghiány miatt, 
a gyermekhalandóság aggályosán nagy 
nagy mértéket öltött.

A magyar jövendő megteremtése 
érdekében ja közellátásügyi miniszter 
és a Székesfőváros vezetősége hivata
los akciót indított a budapesti gyer
mekek és terhes anyák vidéki elhe 
lyezésével kapcsolatban.

Az akció eredményessége érde
kében minden olyan vidéki család, 
meiy 1 — 1 gyermeket a téli (3 havi) 
időtartamra befogad, gyermekenként 
5 kg sót, 10 drb gyufát és bizonyos 
mennyiségű petróleumot fog kapni, 
Amennyiben pedig • gazdának tehene 
van és így a befogadott teiellátásban 
is részesül, a tehéntartó gazda meg
felelő arányban mentesül tejbeszolgál- 
tatásí kötelezettsége alól.

Felkérem mindazokat a szociáli
san és demokratikusan gondolkozó 
városi és viléki családokat, akik a ma
gyar jövő sorsát szivükön viselik és 
módjukban áll 1—1 budapesti gyer
mek vagy terhes anya befogadását 
elvállalni, szíveskedjenek ezen elha 
tározásukat közvetlenül a Kirendelt
ségnél (Salgótarján, Járási Főjegyzői 
Hivatal), vagy a Községi Elöljárósá
guknál haladéktalanul jelentsék be.

A bejelentéssel egyidejűleg nyi
latkozni lehet arra vonatkozólag is, 
hogy milyen nemű és korú gyermeket 
kíván a család befogadni.

A legszebb célról, a legnemesebb 
magyar ügyről, a magyar gyermekek 
élet-haláláról van szó, bizonyítsuk be 
tettekkel, hogy jövőjüket szivünkön 
viseljük és nem hagyjuk őket elpusz
tulni.

Salgótarján, 1946 január 16.
JANfTZKY SÁNDOR, 

közellátási felügyelő, 
kirendeltség vezetője.

Salgótarján m. város polgármesterétől. 
236—1944. szám.

Pályázati hirdetmény.
Salgótarján megyei városnál üre

sedésben levő* egy mérnöki és egy 
adóvégrehajtói állásra ezennel pályá
zatot hirdetek és felhívom a pályázni 
óhajtókat, hogy pályázati kérelmüket 
legkésőbb ez év február hó 10 nap
jáig nyújtsák be, mert a később beér
kező pályázatokat figyelembe venni 
nem fogom.

A városi mérnöki állás a X. fize
tési osztály 3, fokozata, az adóvégre
hajtói állás a XII. fizetési osztály 3.

fokozata szerinti kezdő javadalommal 
van szervezve.

A pályázni óhajtók pályá ’.atl ké
relmükhöz a következő okmányokat 
csatolják.

1. Magyar, állampolgárságot iga
zoló bizonyítványt.

2. Születési anyakönyvi kivonat.
3. Közszolgálatra való alkalmas

ságot igazoló tiszti orvosi bizonyítványt, 
valamint a képesítést igazoló okmá
nyokat.

4. Erkölcsi bizonyítványt,
5 Eddigi szolgálatot, illetve fog

lalkozást igazoló bizonyítványt
6. Akik edd'g Is közszolgálatban 

állottak igazoló eljárás során nyert 
igazolványt, vagy annak igazodását, 
hngy az eljárás megindítását kérték. 
Az olyan pályázók, akik eddig köz
szolgálatban nem állottak, állandó lakó
helyük nemzeti bizottságának nyilat
kozatát csatolják a felszabadulás előtti 
politikai magatartásuk igazolására.

Az állások választás utján lesz
nek betöltve és a választás az 1030i— 
1945. M E. sz. rendelet értelmében 
ideiglenes jellegű.

Az állások helyettesítés utján be 
vannak tö'tve.

A választás idejét később tű
zöm ki.

Salgótarján, 1946. január 14 
BLANÁR SÁNDOR 

polgármester.

A Salgótarjáni Köszénbánya rt. Bánya-* 
igazgatósága salgótarjáni bánydkaszi 

nója részére 

üzletvezetőt keres.
Közelebbi felvilágosítás a Banyaigjz- 

gatóságnél nyerhető.

Salgótarján megyei város
Igazoló Bizottsága 

1945 december 10-től a következő sze
mélyeket nem igazolta :

G^auber János üvegcsiszolómes 
tér állásától megfosztva, mivel 1944. 
tavaszán az üveggyari munkásokat arra 
buzdította, hogy a Keleti Arcvonal 
Bajtársi Szövetségébe lépjenek be. (fel
lebbezett)

Kiss János acélgyári Írnok, álla
tától megfosztva, mert az acélgyárban 
felállított ejtőernyős elhárító osztagnak 
kiképzője volt, a fasizmust d csőitette 
s a gyár munkásaival szemben brutá
lisán és fenyegetően viselkedett.

Mórics Ernő kereskedő, ipar- 
jogositványának gyakorlásától egy év: 
időtartamra eltiltva. Nevezett a Keleti 
Arcvonal Bajtársi Szövetségének tdg;a 
volt, (fellebbezett)

Wiaszlovits József 'acélgyári gé
pészmérnök állásától megfosztva, mivel 
nevezettnek a nemzeti vagyonnak Né
metországba való elhurcolása körül 
tevékeny szerepe volt, (fellebbezett)

Novák Gergely ingatlanközvetítő 
iparjogositványának gyakorlásától 1 évre 
eltiltva, mivel a fasiszta érzelmű Lilin- 
ger János vendéglős vendége volt és 
azonkívül a büntető leventeszázad, bün
tető foglalkozásait ő hajtatta végre.

Garamszegí László pénzügyőri 
felügyelő állásától megfosztva. Nevezett 
személyére nézve kényszerítő körül
mény nélkül. 1944 decemberében 
Szlovákiába távozott, (fellebbezett)

Szerkesztőségi órák 
mindennap 3—6 ig.

Lapzárta pénteken déli 12 órakor.

Gazdák ! A beszolgáltatás 
nemzeti kötelesség 1

A szerkesztésért és kiadásért felel: 
Dr. VASS GYULA.

Nyaasatett Végh Kálssáa kfteyrzyoeáA^b— 
Salgétarjáa. Fé-aftea éé tata.


