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Petőfi szellemében
él a fiatal magyar demokráciát 
veszély fenyegeti

Mert a veszély nagy I Nem 
fenyeget ugyan semilyen idegen 
hatalom imperialista törekvése, 
de most saját hazánkban, belső 
ellenségeink akarnak megfojtani 
bennünket. Petőfi szellemében, 
Petőfi szavaival kell harcbavo- 
nulni ehenük: „Vesszenek a bel
ső bitangok!* ‘

Az az ifjúság, amely most 
uj márciust hirdet, ezek ellen 
veszi fel a harcot. Harcol azók 
ellen, akik az infláció fokozásá
val, árurejtegetéssel, spekuláció
val késleltetik az ország felépí
tését, akik állandóan veszélyez
tetik a parasztság földtulajdonát 
és hátráltatják a bányák államo-; 
sitását. Szembeszállni mindazok
kal, akik hivatalokból, közéleti 
funkciójukból támadják a nép 
tényleges felszabadítását, akik 
késleltetik a háborús bűnösök 
megbüntetését es „uj életet akar
nak önteni a fasizrmis maradvá
nyaiba. De nem tűri meg azt

Talán 1848 óta nem volt 
annyi felad ita és egyben lehe- 
tő^éije a magvar ifjúságnak, mint 
éppen a mairiapokban. A né
met elnyomás éveiben adva volt 
ugyan a feladat, lerázni az ide
gen igát, a reakció uralma alatt 
is lehetett volna bőven tenni
való, de a lehetőségek annál 
kisebbek voltak, a csendőrszu
rony. a terror, vagy ha kellett a 
tanítói pulpitus szellemi, vagy 
fizikai térén teljesen guzsbakö- 
tötte az ifjúságot.

A történelem menete úgy 
hozta- magával, hogy idegennek 
kellett a bilincset a magyar ifjú
ság kezéről letörni. Ma szabad 
a kéz, szabad a cselekedet és a 
gondolat, a lehetőségek szélesen 
nyílnak meg az ifjúság elölt. De 
nem szűntek meg a súlyos ne
hézségek, nem szűntek meg azok 
a körülmények, melyekkel meg 
kell küzdeni, hogy a lehetősé
geket ki lehessen használni és 
a rfehézségéket le is lehessen 
küzdeni.

A Petőfi-nemzedéknek, a 
márciusi ifjaknak kettős e nyo- 
missd kellett szembenéznie. A 
nemet elnyomás kívülről, a szö
vetséges feudális rend belülről. 
A mii nemzedék elől az első 
elnyomást a Vörös Hadsereg 
távolította el, egyben megterem
tette az alapot, amelyen el lehe
tett pusztítani a belső elnyomó
kat is.

Ezen az alapon kell, hogy 
a magyar nép kiépítse demok
ráciáját. És ha az ifjú nemzedék 
mögött nem állana negyedszáza
dos népbutitó, a valóságot el
ferdítő, a gondolkozást eltipró 
nevelés, talán méltán adhatna az 
egész népnek vezéreket, mint 
amilyenek a márciusi ifjak vol
tak. De ezeket a nehézségeket 
számbavéve meg kell elégedni 
azzal, ha az ifjúság méltó akar 
lenni Petőfi szelleméhez és azok
hoz az erőkhöz csatlakozik, akik 
a haladást, a magyar nép belső 
felszabadulását akarják, velük 
küzd és harcol minden olyan 
területen, ahol a magyar népet
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járásból Rzintén csak 3 szervezet volt 
képviselve és nem volt jól előkészítve 
sem a szécsényi, sem a salgótarjáni 
járás. Ami a salgótarjáni járást illett, 
a kiküldött elvtársak ugyan megjelen
tek, de nem volt kellő az ünnepi han
gulat.

Nem érezték a kiküldött elvtár
tak az értekezlet jelentőségét ét fon
tosságát. Meg kell azonban jegyeznünk 
hogy a meg nem jelenés és a nem 
elég előkészítés oka a jármúhiány és a 
megyebizuttság ebben az időben tör-

Megjelenik minden szombaton
Szerkesztőség és kiadóhivatal : Hunyadi-utca 6 sz.

tént változása. A megyebizottségi tagok 
akik iskoláról lőttek, illetve mentek, 
nem tudtak előkészíteni a szervezete
ket a javaslatokra, felszólalókra. A 
felszólalások gyengék voltak. Általában 
ciak gazdasági balokkal fog>aikoztak.

Nem foglalkoztak a hozzászólók 
a megyei. Illetve az országos problé
mákkal. Nem foglalkozott a konferencia 
főleg a balassagyarmati reakciós köz
hivatalokkal és a nálunk rossz híréről 
ismert népbiróságg^l Ebből a minden- • 
napi példából láthatjuk, hogy a megyei 
konferencia politikai része sem moz
gott magas színvonalon

• A reakció elleni harc nem úgy 
folyik, mint ahogy annak kellene foly
nia. A titkár clvtársak nagyrésze csak 
panaszkodik a jegyzőkre, de sose tud 
konkrétummal szolgálni, hogy azt el 
is tudjuk intézni. Ezekből láthatjuk, 
hogy a pártszervezetek nem kezdemé
nyeznek Politikailag el vannak maradva 
sok helyen nem olvasnak újságot és 
nem élnek politikai életet. Nincs meg 
az a tagértekezlal, aminek meg kell 
lennie minden hónapban, ahol megbe
szélik a bajokat, .a többi bárom párt
nap viszont megmarad nevelésre. Az 
egész megyében személyi harcok foly
nak. A nemzett összefogás, ami fönt 
megvan a kormánynál, az hiányzik az 
alsó falusi szervezeteknél. Ezek a hi
bák általánosak. De még van több is 
és mindezeket a hibákat ki keli kü
szöbölni a járási értekezleten.

Március folyamán meg lesznek a 
járási értekezletek és előre fel kell 
hívni a figyelmet a gondosabb élőké* 
szitésre, úgy szervezetileg, mint po'iti- 
kailag. A konferencia lezajlott. U| erőt 
és ambíciót ad partunk megerősödé
sére, melyet a határozati javaslat is 
kiemel. A határozati javaslat ígéri az 
üzemi szervezetek megerősítését, a fa
lusi szervezetek vonzóbbá tételét és a 
körzeti titkárságok felállítását. Követeli 
az értekezlet a kormány program gyors 
végrehajtását, az értékálló pengő .meg
teremtését, az ipari és mezőgazdasági 
javak igazságos elosztását. Követeli, 
hogy a ÍÖldbirtokosoktol elvett főidet 
ne lehessen semmiféle cimen visszau
talni, a közigazgatásban dolgozó reak
ciósok azonnali eltávolítását, a hadse
reg megtisztítását.

Követeli, hogy a fasiszta marad
ványokat szigorúan büntesse meg a 
népbiróság és követeli az értekezlet 
egy külön népbiróság felállítását Sal
gótarjánban. Tavaszi mezőgazdasági 
munkák elvégzésével a falusi szerveze
teknek elől kell járni. A bányamun
kásság követeli a kormány támogatását 
a demokrácia ellenségeivel való teljes 
leszámolás harcában. Utolsó igyelmez- 
tetéa hangzott el és most már kemény 
öklével fogja megvédeni a köztársasá- 

: got és a demokráciát
i A megyei pártértekezleten meg- 
i választották a 31 tagú megyei választ- 
> mányt és ezen belül a 7 tagú végre-

Elvtársak ! Elvtársnők ! Munkások ! 
Salgótarjánban, 1946 március 3-án, délelőtt 
11 órakor a Főtéren

NAGY NÉPGYÜLÉST
tart a Magyar Kommunista Párt Szervezete.
Előadó: Rajk László elvtárs a M. K. P. Központi 
Vezetőségének főtitkárhelyettese.
Tárgy: Tisztítsuk meg a közhivatalokat a reakciósok
tól es a széncsata sikeres folytatása.
Ezen gyűlésre minden hazája sorsát szivén viselő be
csületes magyart szeretettel vár a Vezetőség.

sem, hogy a szónoki emelvény-’ 
ről, vagy suttogó propagandával 
izgassanak a demokrácia ellen, 
soviniszta és irredenta izgatással 

I újabb országvesztést készítsenek 
elő. De le kell, hogy számoljon 
mindazokkal is, akik újból faji 
és felekezeti gyűlöletet szítanak 

’ és akik továbbra is szellemi sö
tétségben akarják tartani az ifjú
ságot.

Sok az ellenség és nagy az 
ő ereje. De éppen azért van az 
ifjúságban élni akarás, azért van 
lendület, hogy nagy és erős 
ellenségeket tudjon legyőzni. — 
Petőfi nem számolta mennyi az 
ellenség, hanem rohamot indított 
ellene, pedig vele ágyuk és pus
kák állottak szemben.- Az ifjú
ságnak nagy ereje : fiatalsága, 
tettvágya, de ha kell két karja is.

Induljon harcba ma minden 
ifjú 1 Sok-sok március után le
gyen méltó a nagy elődökhöz. 
Harcos ifjúságot találjon ezidén 
március 15-ike ! Harcolva, Petőfi 
szellemében ünnepeljük 1946- 
ban március 15-ét !

Tardos András

A megyei pártértekezlethez
Két héttel ezelőtt volt pártunk 

megyei szervezetének konferenciája. 
Eredményes munkát végzett, de egy
némely kívánni valót hagyott hátra, 
elsősorban a szervezést illetőleg.

Például a megyéhez tartozó több 
mint 160 szervezetből 135 szervezet volt 
jelen. Ez még így első 'átásra nem is 
olyan rosszul fest, de ha a kérdőíve
ket megvizsgáljuk, meg kell állapíta
nunk, hogy ez a szám kevés. Mert a 
rétsági járásból csak egy szervezet de
legáltja volt jelen. A balassagyarmati



Szakmaközi bizottság 
ülése

A salgótarjáni szakmaközi bízott* 
ság f. évi február bó 27-én ette 6 
órakor a városháza kis tanácstermé
ben gyűlést tart, melyre a szakszerve
zetek 2-2 kiküldöttét (elnök vagy 
megbízottja és titkár vagy jegyző) ez 
utón is meghívja és pontos megjelenést 
kér a bizottság titkára.

Csada László.

Érettségi találkozó
A salgótarjáni dr. Chorin Ferenc 

reálgimnázium 1936-ban végzett nö* 
vendékel 10 éves érettségi taláikosőjuk 
megrendezése végett lépjenek érintke
zésbe Csetneki Sándorral Salgótarján 
Rimamurányl-ut 7.

Intervju az SKB kórháziban
Február 26-án látogatást tettem 

az SKB kórházában és néhány kérdést 
Intéztem a kórházvezetö dr. Szerda 
helyi Igazgatóföorvosboz, Domos Gyula 
kőrházgondnokhoh, fez üzemi bizottság 
és fez ápolószemélyzet egyik tagjához 
él megtekintettem fetülönbörő kórter
meket. Domoa Gyula elmondja, hogy 
a kórház felszerelésének legnagyobb 
részét a németek elhurcolták, de Mes
ter Károly, Mikáva Mária, Teschlag 
Andrásné és Domoa a felszerelés kb, 
20 százalékát elrejtették, illetve a há
borús dulások után megmentették és 
Így sikerült dr. Vasa Gyula ig. főorvos 
áldozatos munkájával együtt a kórházat 
1945. február l én üzembe helyezni. 
Azóta a betegek létszáma állandóan 
nő. Bár a kórház, azaz az ui sebészet 
felsőemeleti része még munkálatok 
alatt áll, már ezideig is 80 90 közölt 
mozog a betegek létszáma.

A személyzet egy igazgalófőorvos, 
egy főorvos, egy alorvos, egy szülész
orvos, 12 ápolónő, 2 férfi ápoló. A 
személyzettől nyert információ alapján 
értesültem, hogy a betegek most sok
kal idegesebbek, mint a régi világban, 
de kirívó esetek nincsenek. Általában 
a nehéz anyagi helyzet és a háború 
okozta lelki megrázkódtatásra vezethető 
mindez vissza.

Egy városi beteggel, azaz OTI 
beteggel is beszélgettem, aki pana
szolta, (amit a főorvos Is igazolt) hogy 
nem szívesen látják a bányai alkalma
zottak az OTI betegeket a bányakór
házban. A szolidaritás, amit a magyar 
dolgozóknak - egymással szemben vál
lalótok kell, ezt a szellemet nem en
gedheti megl

A személyzet általában a fizetés
sel nincs megelégedve. Az ápolónők 
nspl 12 órás szolgálatot teljesítenek, 
ami egy kiesé szerintem is sok, kivált
képen, ha figyelembe vesszük, hogy a 
szokottnál idegesebb betegekkel a bá
násmód nehezebb, igy nem csak fizi
kaitag, de idegileg is kimerülnek, az 
ápolók. Az ig. főorvoshoz kérdést in-j 
téztem, hogyan lehetne ezen a hely-1

zeten segíteni mert hiszen ma arra tö
rekszünk, hogy lehetőleg 8 órás mun
kaidőt teljesítsen, minden dolgozó? Az 
igazgató ur azt fe választ adta, hogy a 
betegek ápolása szempontjából kivi 
naloa ez fe rendszer fenntartása, amely 
egész Európaszeríe a legdemokratiku
sabb államban Is fgy van meghonosítva 
Kérdésemre, hogy szabadidővel rendel
keznek e az ápolók azt a választ kap
tam, hogy minden ápolónak van egy 
szabadnapja és egy szabad délutánja

Mindezek dacára ajánlanám olyan 
terv készítését, mely lehetővé teszi az 
ápolószemélyzetnek is a több pihenőt, 
hogy lelkileg felfrissülve kezdjék min
den nap munkájukat.

Legmeglepőbb azonban az, hogy 
a kórháznak még ma sincs röntgenje I 
Elképzelhetetlen egy ilyen hatalmas 
kórház röntgen nélkül. A régi röntgent 
a fasiszták elhurcolták, de arra kellene 
törekedni, hogy a kórház a legsürgőseb
ben hozzáiusson agy úgy géphez. 
Utána a kórház felszerelésével kap
csolatban kaptam értesülést, hogy le
pedő és pokróc hiány mutatkozik.

Utam azután a kórház konvbá’ 
jába vezetett, ahol éppen az ebéd tá
lalással voltak elfoglalva. Az ebédet 
megkóstoltam és kielégítőnek találtam, 
legfeljebb a mennyiségben lehet hiba. 
Végül a mosodát is megtekintettem, 
ahol szorgalmasan dolgoztak a mosoda 
munkásnói. Kérdésemre ők is a fizetés 
elégtelenségét hangoztatták.

Összegezve a tapasztalatokat: a 
kórház működik, a vezetés jó kezekben 
van, a személyzet a betegekkel kifo
gástalanul bánik, a kórház befogadó 
képessége még növelhető és a hiányzó 
műszerek és gyógyszer pótlásával 
minden Igényt kielégít. Ajánlanám, 
hogy a varos vezetősége kapcsolatot 
keresne az UNRA szállítmány Intéző 
Bizottságával, hogy az Amerikából ér
kező gyógyszerekből- Salgótarján ii 
kapjon és a bányászság ne kifogásolja 
azt, hogy a városi betegek a bánya ál
tal szerzett gyógyszerekkel kezeltetnek.

—tű

hajtó bizottságot. A megyei bizottság 
most már teljes és rövidesen meglát
szik munkájuknak eredménye. Uj éle 
tat fognak önteni a nőgrádmtgyei széf.
vezetékbe. J. S.

(Fenti cikk helyszűke miatt mi- 
radt ki az előző számból. Szerk.'

A Politikai Akadémia
februlr 16-i előadása nagy érdeklődés 
mellett zajlott le. Hunyár Adám érté
kes, mélyen átgondolt előadásához, 
melyben a magyar függetlenségért ví
vott harcokat ismertette, többen szók 
tak hozzá, különböző szempontok sze
rint foglalkozva a ma rendkívüli ér* 
dekességü anyaggal. Hasonló érdeklő
dés kisérte a Politikai Akadémia ne
gyedik előadását is, melyet folyó hó 
23 án Murguly Sándor „Infláció, vagy 
jó pénz** elmen tartott még. Az ége
tően aktuális probléma megbeszélését 
egy igazi szakember irányította, sajnos 
azoban, a közönség legnagyobb része 
elfelejtett az előadásra eljönni. így a 
bányai zenekar kísérő müiorként be
mutatott komoly nívót jelentő zenei 

'előadása sem juthatott a megérdemelt 
méltányolásig. Reméljük, hogy a mai 
és a lövő szombati előadáson, melyet 
budapesti vendégelőadók és elsőrendű 
szakemberek tartanak meg a földre
form eredményeiről, illetőleg a Szovjet 
alkotmányáról és világhelyzetéről, a 
témának megfelelő mennyiségű közön
séggel fogunk találkozni.

Rendőrségi hírek
Az utóbbi időben mindinkább 

elharapódzó lopások megszüntetésére 
megkezdte a balassagyarmati állam
ügyészség is a statáriális tárgyalásokat.

- Az utóbbi napokban a helybeli 
rendőrség két olyan betöréses lopást 
nyomozott le eredményesen, amiben 
már a napokban hoz Ítéletet az állam
ügyészség.

Hajtol József salgótarjáni lakos 
egy somlyó-bányatelepi lakost teljesen 
kifosztott. A rendőrség a betörés után 
azonnal kiszállt a helyszinre és két napi 
megfeszített munkával sikerült a tettest 
elfogni. Az . elrabolt holmik megke
rültek.

Földi Barnabás bocsárlapujfől 
lakos hét rendbeli lopás büntette miatt 
volt feljelentve. Sikerült őt is elfogni, 

■ a betöréshez használt áfkulcsokat és 
betörő szerszámokat is megtalálta az 
eljáró nyomozó. Beismerő vallomást 
tett a rendőrségen.

Mindkettőt átklsértcttük a balassa
gyarmati ügyészségre.

Remélhető, hogy néhány halálos 
ítélet után a lopások megfognak szűnni 
és igyekeznek az emberek a nehezebb, 
de becsületesebb kenyérkeresetet vá
lasztani.

A Kommunista Párt népgyűlése 
Kisterenyén

Kisterenyén, 1946 február 24 én 
népgyúlést tartott a Kommunista Párt, 
melynek szónoka Bandur Gyula minisz
teri biztos volt. Ismertette a jelenlegi 
helyzetet és ennek okozóit. Beszéde 
elsőrészében a hitlerista és nyilas béren
cek aljas munkáját ismertette. Ezek 
voltak elsősorban a föbünösei a jelen
legi helyzetnek. De ezt a nehéz hely 
zet sokkal könnyebb volna átvészelni, 
ha a közigazgatás nem szabotálná a 
meglévő és rendelkezésünkre álló anya
gok felhasználását. Eközben viharos 
közbeszólások hangzottak el f pusztuljon 
a reakció, megtisztítani a közigazgatást I) 

Bandur elvtárs türelemre kérte a 
népgyülést s egyben bejelentette, hogy 
a tisztogatás már megkezdődött. Lát
hatjuk ezt a honvédség megtisztításánál is 

Beszéde második részében kitér 
Mindszenty hercegprímás nép- és demo
kráciaellenes ténykedéseire. Miközben 
Min ’^zenty nevét említette, a népgyü- 
lés tömege erélyes tiltakozását fejezte 
ki Mindszenty berceprímás magatartása 
ellen.

A népgyfllés ezzel kapcsolatban 
elhatározta, hogy egy tiltakozó javM* 
lattal fog a kormányhoz fordulni, mely
ben nemcsak hogy kéri, hanem köve
teli, hogy Mindszentyt bűneihez mér
ten büntesse meg.

Ezzel kapcsolatban a kisterenyel 
népgyűlés kéri a kormányt, hogy ha

ladéktalanul tisztítsák meg és csökkent
sék felére a közhivatalok létszámát, 
mert a nép türelme már lejárt.

Az óra már tizenkettőt ütött I

Támogassuk a 
dolgozó vakokat!

A Vakokat Gyámoíifó Orszá
gos Egyesületben 250 vak munkás 
dolgozik. Még sok százan vámok 
felvételre, azonban az ostrom utáni 
kifosztotfságunk, a társadalmi tá' 
mogafás elmaradása, ' de főleg a 
súlyos nyersanyaghiány nem teszi 
lehetővé, hogy ezeket a szegény em
bereket is munkához juttassuk. Alig 
van Magyarországon község vagy 
város, ahol több kevesebb vak ember 
ne várná egyesületünk támogatását.

Kedves magyar Testvéreink ! A 
vakok nem kémek alamizsnát, nem 
koldusbottal kopogtatnak az önök 
ajtaján, de várták mindenkitől, aki 
teheti, hogy enyhítsen azokon p 
súlyos gondokon, amit a nyersanyag 
hiány egyesületünknek okoz. Ne 
sajnáljuk levágni a lovak farkát, ne 
pörköljük meg a disznót és ne dob
ják el a marhafarkot, hanem gyűjt
sük össze, adtuk be a községi elöl 
táróságoknak, vagy valamely helybeli

politikai pártnak, amelyeket ők el
juttatnak a vakok egyesületéhez 
ahol cserébe ezekből készült készá
rúkat kaphatnak. Tehát jól járunk 
vele mindnyájan, jól járnak önök, 
mert egyrészt kész árúhoz jutnak 
olyan értékekért, amit eddig talán a 
szemétbe dobtak, másrészt biztosít
ják a kenyerüket azoknak a szeren
csétlen vak embereknek, akik épp 
olyan hasznos tagjai akarnak lenni 
a demokratikus magyar társadalom
nak, mint minden más dolgoto ma
gyar ember. Önökön áll tehát, hogy 

! a vakok között is öntudatos, büszke, 
dolgozó magyarok tegyenek az or-

1 szágban.
A Vakokat Gyámolító

• Országos Egyesület

A salgótarjáni áll. Felnőtt 
dolgozók Gimnázium*

március hó 4 én, hétfőn délután 5 
órakor tartja évnyitó ünnepélye! a 
bányatárzulat központi elemi isko á?a- 
ban. Erre .az érdekelteket é« ar ér 
deklődőket ezúton is meghívja a/

Igazgatóig.

Él a MaDISz!
Vannak még ma is < iyan em- 

• berek, akik nincsenek tisztában a 
' demokrácia szellemevei, vagy nem is 
akarnak tisztában lenni es minden 
törekvésük arra irányul, hogy minél 
feketébbre fessék a M a D 1 ó z-t. 
Eddig ezt mi el is tűrtük, de ezek 
után már nem fogjuk. Aki minket 
szavakkal vádol, mi annak vissza
vágunk munkával. Ntm semmisíthető 
meg egy olyan szervezet ma. ame
lyik a demokráciáért harcol es ez 
újjáépítés terén halad elöl. Mar 
hallottunk olyan hangokat, hogy a 
MaDISz t eltörlik. Ezzel szemben 
mi pedig azt látjuk, hogy a MaDISz 
életképes és erejéhez képest igenis 
dolgozik.

február 1-én, a Köztársaság 
kikiáltásának őrömünnepén a Ma- 
DISz Forgácstelepi csoportja, a vi 
gadó nagytermében a , Dózsa' című 
történelmi drámát adta elő Az ifjú
ság megértette a darab jelentőseget, 
meg is játszották nagyon szeren, 
ellenben a közönség viselt edese 
egyáltalán nem mutatta az előadás 
megértését. A hallgatóság nagy 
része ugyanis a legkomolyabb dől 
goknál nevette el magát. Bátian 
mondhatjuk tehát, hogy igenis elől 
járunk nemcsak a rohammunka, 
hanem a kultúra terén is.

A Somlyói MaDISz műkedvelő 
gárdája február 5-án a somiyói 
MaDISz helységében ,Süt a nap' 
cimű színművet adta elő, amivel 
bebizonyította dolgozni akarását.

A MaDISz megalakulásakor 
állást foglalt a demokrácia mellett 
és ezt követni is fogja tűzön vizen 
keresztül, de harcolni fog mindazok 
eVen, akk a fiatal magyar demok
rácia haladását gátolni akarják.

A Forgács Telepi 
VEZETŐSÉG.

Bérbeadási hirdetés
A karancsaljai Kommunista Pár 

tulajdonában levő két holdnyi területá 
kertészetét az idei gazdasági évre 
felesbe bárbeadja. Szakemberek mie
lőbbi jelentkezését várjuk.

A Kommunista Párt megbízába- 
ból; Romosa Gyula.

Siess!
Szőrit az adópengő.
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Uj színházat a dolgozóknak
Ma, amikor a Magyar Kommunista 

Párt minden erejével a politikai neve
lésben elmaradt tömegeket, megfeszített 
munkával és súlyos anyagi áldozatok
kal tanítja országszerte, a számtalan 
szeminárium, pártiskola és felvilágosító 
előadás keretében, kétszeresen fontos, 
hogy a szórakoztatások terén is uj 
irányban és művészi formában gondos
kodjék a tömegek lelki szükségletéről, 
amelyet eddig készakarva elhanyagol
lak. vagy épenséggel hamis Irányba 
tereltek.

Vonatkozik ez elsősorban a fő 
városi színházakra és az azok nyomdo 
kain haladó vidéki műkedvelői egyesü 
letekre, akiknek minden teljesítménye 
kin-e 'ül, egy-egy bárgyú operett, vagy 
legjobb esetben is egy jól fésűit polgári 
színmű előadásában.

Ezzel a színházi politikával sike
rült aztán eiködöaiteni a dolgozó tö
megek e’ött saját kilátástalan, rabszolga 
életüket, egy imbolygó festett, hazug 
világgal, sikerült két órai csalóka ál
modozásba ringatni a nézőt, csakhogy 
ne ébredjen a sivár, kilátástalan való
ságra.

És ezt művelte hosszú évtizede 
ken keresztül a polgári színjátszás, 
unos untalan ismételt szerelmi három
szögeivel. erőszakolt lelki problémáival 
és próbálta utánozni a régi melodikus 
operelti csenevész hagyományaiként a 
mai táccoperett.

Mert erre volt szüksége uralkodó 
osztálynak ; hazugságokra, ködösítésre 
és altatásra a mindez aztán egy mű
vészinek nevezett generahzósszal nya 
konöntve, vagy legtöbb esetben még 
azzal sem.

S ha mégis, ritka időközönkint 
akadt író, akit érdekelt a dolgozók 
problémája, a maga nyers céltalansá
gában és nyomorúságában, hol a törne 
gek vágva is szószéket nyert, úgy nagy 
sietve eltanácsolni igyekeztek, ha ugyan 
egyáltalán szóhoz is juthatott.

De változtak az életviszonyok, az 
életformák. Uj vágyak, uj célok szület
tek a régi helyén. De az uj idők szelét 
nem akarják megérteni a mai színház 
mindenható urai, akik görcsösen ra 
gaszkodnak a régi sémához, vagy talán 
öntudatlanul is egy más életformához.

Es ma, amikor uj korszak kez
dődik, a munka és a dolgozó tömegek 
jegyében, már jelentkeznek az Írók, 
támadnak uj problémák és egy uj osz
tály kér bebocsájtáat a színházak néző
terére Két keze munkájából élő és 
minden szórakozástól eddig kirekesz
tett tömeg kér bebocsátást, a maga 
problémáival és életfelfogásával, ami 
eddig nem volt szalonképes a színházak 
környékén.

Ennek az osztálynak a színházát 
akarja megteremteni itt, szőkébb ha* 
iánkban a Kommunista Párt salgótarjáni 
szervezetének kulluroaztálya, amikor a 
belvl színjátszók legtöbbjeiből válogatott 
társulattal akarja sorra járni a szén
medence minden, legkisebb faluját is, 
hogy Ízelítő* adjon és utat mutasson az 
Igazi, szociális és művészt szórakozásra.

Annak a rétegnek akar színházat 
játszani, amelyiknek eddig nem volt 
alkalma — már anyagilag sem,—- erre.

Programjában őregek, fiatalok: 
Schsw. Gorkij, Steinbeck, Háy, Garami, 
Zilahy, Bíró, Bródy és még aokan má
sok, akiket némaságra kényazerített az 
elmúlt korszak, Ée most az ő hangju
kon fog megszólalni az elpusztult régi 
világ reménytelen nyomorúsága és fog 
életrekelni eljövendő uj életformája.

Mert ez a színpad igazi célja, 
nem pedig egy hazug álomvilág és a 
baromi röhögtetés.

S ennek a művészi és szociális

programoznak a megvalósításához kéri 
az MKP salgótarjáni szervezetének 
kulturosztálya a város és környék min
den dolgozójának támogatását (Érdek
lődők a*párt helyiségében jelenhessenek 
mindennap délután 5—7 között.

Az utazó és szállitóközönség tá- i 
jékoztatása végett közöljük, hogy Igaz
gatóságunk március 2-án (szombattól) 
kezdődőleg Budapest keleti—Somoskő
újfalu viszonylatában a 314)319 sz. köz
vetlen személyvonatpárt helyezte fór 
galomba.

A vonatok Bpest keleti p.u.-ró| 
Kedd, Csütörtök, Szombaton,

Somoskőújfalu állomásról; Hétfőn, 
szerdán és pénteken indulnak.

A 314 számú vonat Bpest kele
tiről indul 13 ó. 50 p.-kor, Slarján 
külső p u.-ra érk. 20 ó. 15-kor, indul 
20 ó. 35 kor. Starján állomásra érk. 
20 ó. 42-kor, Indul 20 ó SÍ kor. So
moskőújfaluba érk. 21 ó. lOp-kor.

A 319 sz. vonat Somoskőújfalu
ról indul 0 ó. 1 p-kor, Salgótarján áll. 
érk. 0 ó. 13-kor, indul 0 ó. 20 kor 
Starján külső p u. érk. Oó 26 kor, in
dul 0 ó. 46 p kor. Budapest keleti p. 
u.-ra érk. 7 ó. 40-kor. '

Az utasok, a vonathoz 11. oszt, 
menetjegyet kötelesek váltani. Egyéb
ként minden kedvezmény érvényes.

Figyelmeztetjük az utazóközön
séget, hogy egyelőre a személypénztá
rak 1 és fél (másfél) III. oszt, menet
jegyet szolgáltatnak ki.

A 314 és 319 sz. vonatokat 61 
km-től kezdődő távolságra igénybevevő 
utasok menetjegyükhöz, illetve érvényes 
menetigazolványaikhoz vonathasználati 
jegyet is tartoznak váltani melynek ára 
jelenleg 60 ezer pengő

60 km. távolságon belül utarók 
tehát vonalhasználati jegy váltására kö 
telezve nincsenek.

A Budapestről Induló távolsági 
vonatról 60 km. távolságon belül fel 
és leszállanl tilos.

A Budapest irányában közlekedő 
távolsági vonatra ezen korlátozás nem 
vonatkozik.

A vonalhasználati jegy váltásának 
kötelezettségére kizárólag a távolsági 
vonaton megtett útvonal mérvadó.

Helyi viszonylatra vonatkoztatva 
tehát Hatvan állomásig utazók részére 
vonalhasználati jegy nem kell.

Somoskőújfalu állomásáról induló 
utasok azonban csak Lörlnci-ig bezá
rólag utazhatnak vonathasználati jegy 
nélkül.

Amennyiben valaki Salgótarján 
állomásról kiindulva Hatvanból Miskolc, 
Szolnok állomások irányában utazik 
tovább, menetjegyét a célállomásig la 
megválthatja, vonathannálati jegyet

Tegyenek most félre személyi 
ambíciót, hiúságot, művészi érzékeny
séget, egy magasabb cél érdekében ée 
tanítva, szórakoztatva mutassunk utat 
*gy uj élethez, amelyet megteremteni 
minden dolgozó és magyar ember 
egyetlen célja, kötelessége.

Cs. Cs. S.

REGGEL 4-IG

azonban váltania cem kell, mivel a 
távolsági vonatot csak 60 km. távol
ságra vette igénybe.

—0—
Tekintettel az egyes megyékben 

fellépő typbus járványra, élesítjük az 
utazóközönséget, hogy Igazgatóságunk 
a közegészségügyi hatóságok kérelmére 
részleges forgalmi korlátozást léptetett 
életbe a következő vonalakon* 

Miskolc—Boldva 
Miskolc—Bánréve—ózd 
Miskolc—Szeretet—Sátorljaujbely 
Barcika—Ormospuszla.

Egyben közöljük, hogy aki Mis
kolc irányában, vagy azon túl szán
dékszik utazni, lakóhelye Tiszti illetve 
Kőrorvosi Hivatalától okvetlenül sze
rezzed be orvosi bizonyitvánvt, mely 
szerint nem tyhusgyanus. — Ezen iga* 
zolványok híján a jelzett viszonylatokra 
pénztáraink menetjegyeket nem szol
gáltatnak ki.

Útipoggyászként az „Útipoggyász* 
fogalma alá tartozó tárgyak korlátlanul 
feladhatók még dunántúli állomásokra is.

Expressáruként csak gyógyszerek, 
fertőtlenítőszerek, gumiabroncsok, hír
lapok, kötszerek, motoralkatrészek, 
mértékhitelesítő intézetek műszaki fel
szerelései és végül üres zsákok adha
tók fel. Ezen cikkeket azonban korlá
tozás nélkül felvesszük még dunántúli 
állomásokra is.

Gyorsdarabáruként csak a Máv. 
helyi árudijszabás II. rész V. fejezeté
nek „áruosztályozás* cimü táblázatá
ban felsorolt cikkek pl. gyümölcs, fő
zelék, zöldség, bús, tejtermék, hal, 
ásványvíz, bor stb továbbá dohány, 
filmek, gázok palackokban, géprészek, 
gyógyszerek, kötszerek, oltóanyagok, 
vetőmag és zsákok adhatók fel, ha 
azok darabonként 100 kg-nál nem ne
hezebbek, az alábbi korlátozással:

Budapest nyugati p. u. rendelte
téssel ás fordított viszonylatban: 
az összes engedélyezett árucikket, de 
csak akkor ha azok a Miskolc—Buda
pesti vonalon közlekedő gyorstehervo- 
natokkal továbbíthatók.

Budapest keleti p. u. rendeltetés
sel: csak élő ée vágott baromfit, gyü
mölcs, zöldség és főzelékfélét, tej át 
tejtermékeket. Fordított viszonylatiban 
az engedélyezett küldeményeket kor
látozás nélkül.

Bpest Józsefvárosi p. u. rendel- 
detéssel és fordított viszonylatban; 
•x engedélyezett gyorsdarabárukat, élő

HA JÓL AKAR RZÓBAKOZN. OK VETI -EN JÖJJÖN EL! ÉRDEMES. 
KÉSZLETEN MŰSOR A HELYSZÍNEN. JEGYELŐVÉTEL FEKETE 
LAJOS KÖNYVKERESKEDŐNÉL. ELŐADÁS UTÁN TÁNC

TUDJA-E ÖN?
HOGY A SZOCIÁLDEMOKRATA IFJÚSÁGI MOZGALOM INZIM) 
SALGÓTARJÁNI SZERVEZETE MA. SZOMBATON ÉS HOLNAP, 
VASÁRNAP ESTE 7 ÓRAI KEZDETTEL HENDEZI MEG AZ 

IPARTÉSTÜLET NAGYTERMÉBEN

NAGY REVÜ-ESTJÉT

ás vágott baromfi, gyümölcs, zöldség 
óz főzelék kivételével.

Budapest érintésével d u ni n túlra 
is felveszünk gyorsdarabáru küldemé
nyeket kivéve Bpest déli és Kellenfőld 
állomásokra.

Teherdarabáruként a küldemé
nyeket árunemre és súlyra való tekin
tet nélkül azzal a megszorítással fel
vesszük, hogy:

a) Budapestem át teberdarabéruk 
nem adhatók fel.

b) Budapestre rendelt teherdarab- 
áruküldemények csak Budapest Duna- 
parti r. p. u.-ra.

c) Budapestről kiludúló tebarda- 
rabáruküldemények csak Bpest nyu
gati p u. állomáson adhatók fel.

Figyelembe kell vennünk, hogy 
egyes vonalakon a vonatforgalom még 
teljes mérvben szünetel, egyes állomá
sok, illetve árukezelési -helyek pedig 
nem rendelkeznek a kellő tároló illetve 
rakodóhelyekkel, ezért egyes állomá
sokra kt csirakományok és darabáruk 
poggyász éa expressáruk fel nem ve
hetők, vagy további korlátozás alá 
esnek.

Feladás elölt forduljunk az ille
tékes közegekhez információ végett.

Természetszerű, hogy a zárolt 
cikkek továbbításához a helyhatóságok 
által kiállított „szállítási igazolványokat* 
a feladásnál ugyancsak megkívánjuk.

Kocsik igénybevételével kapcso
latban közöljük az érdekeitekkel, hogy 
a 'Kereskedelem és Közlekedési Mi
niszter ur a nyitott kocsik forgalmát 
nem korlátozza, azok tehát a lehető
séghez képest rendelkezésre bocsátha
tók.

Fedett kccsik kiállításához azon
ban minden egyes esetben (kivéve a 
jóvátételt szállítmányokat) az üzletve
zetőség kocsiintézőségének engedélye 
szükséges.

Az engedélyezést az állomásfő- 
nőkséghez címzett kérelemmel az 
igénybevétel előtt legalább 5-6 nappal 
kérjék. Továbbítása és kiutalása hiva
talból történik.

Ezúton közlöm az utazó és szál
lító közönséggel, hogy a vasutigazga- 
lóság a menet, fuvar, mellék és egyéb 
dijakat március hó 1-től kezdődőleg 
őtsiőrösére emelte fel

Starján külső p. u. 
állomásíőnöksége

Rohammunka
A somlyőbányatelepi „M»D)SZ“ 

alosztály rohamcsapat Isgiai, névsze- 
rint ifi. Kovács József. Debnár József, 
ifj. Kosár István, ifi. Héger Imre, Bul
csú János, Fodor Tibor, ifj. Kozmács 
Ferenc és Makovnik András folyó hó 
10 én, vasárnap rohammunkával a 
somlyóbányatelepi palabányón a szén
termeléshez szükséges bányafát hord
ták össze úgy, hogy ezzel elősegítették 
a bányába való gyors beszállítását. — 
Azonkívül megjavították a rossz álla
potban levő vasúti iparvágányt, melyen 
a szállilát szünetelt, ezzel a munká
val elősegítették a szállításnak újbóli 
megindítását

Dicséretet érdemelnek ezek ax 
Ifjak, akik fáradtságot nem ismerve se
gítenek az újjáépítésnél.

Kiemelkedő teljesítményt ért el 
az Egyesített Munkásdalkör vasárnapi 
rohammunkájával február 10 én. A 
dalkör lelkes tagjai ugyanis elhatároz
ták, hogy ezen a napon a mátranováki 
szénrakodón rohammunkát végeznek. 
Az elhatározást tett követte és a da- 
lárdisták nemcsak 27 vagont raktak 
meg szénnel, hanem egyúttal maguk 
végezték el a teljes rakodói munkát te, 
miután a vasárnapi munkaaxünet miatt 
a rakodón rajtuk kívül senki sem dol-
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gozott. Az elhanyatlott hazának Ilyen 
támogatókra van szüksége.

—o—
És álljon végül it a tarjánl ifjú* 

•ág egy névsora ip, akik ugyancsak 
vasárnapi rohammunkával, február hó 
10 én öt vagont töltöttek meg szénnel. 
Lupták Verona, Kerekes Istvánné, Sic- 
zák Erzsébet, Jeszenszki Mária. Kele* 
rpen Mária, Rattynhofíer Mária. Mész* 

x szerschmidt Irén, Huszár Éva, Mész* 
s erschmidt István. Oszvát Bzrnabás, 
Farók Lászió, Horváth János, Tepkor 
István, Tepkor Sándor, Farók Gyula, 
Cslncsik István, Huszár Zoltán, Lupták 
Miklós. Nagy Zoltán, Földi Gyula, 
Fő di Zoltán, Földi Géza, Tóth Mihály.

PÁRTNAPI 
előidók névsora, 1946 március hó 

5*én^kedden 5 órakor:

Varos: Bijna János. — Bánya# 
Angyal József. — Üveggyár: K'epei 
Ferenc — Gépgyár : Szűcs István. — 
Forgács: Tóth Ltváu. — Somlyó: 
Btehó Gyula

5 én kedden 6 órakor:
Acélgyár l Kósbander József. — 

Sslgó: Sirkó Mátyás. — Zsgyvapalfalva*. 
Köroyei Pál. ;

6 án szerdán 6 órakor : Acél* 
gyár : Tátrai Pál.

7 én csütörtökön 6 órakor : Acél* 
gyár: Verte János.

8-án pénteken 6 órakor: Big- 
lyas; Bognár József

A pártnapi előadásokat a párt* : 
iskolások tartják.

1916. márciu; 2 án. aziz szom
baton este 5 órai kezdettel a bányai 
Kaszinó helységében Politikai munkás 
akadémia előadás tesz. Tárgy: Fő d- 
reforn mérlege. Eőadól Szekeres 
Kálmán pár iskolai előadó.

Az acélgyári 
MNDSz

I 
példát adó buzgóságga! dolgozik 
csendben, de annál eredményesebben. 
Helyiségében Jelenleg csuhéj tanfo 
lyamot tart, hol mintegy 65 rag fa
nul hetenként háromszor. Cipőt, 
piacikosarat, lábtörlőt készítenek a 
szorgilmas kezek /I gyermekhéttel 
kapcsolatban szenet gyű ff öt fék egy 
pesti gyermekotthon részére. 25 án 
pedig teával összekötött mesedélu 
fánf rendeztek az ovoda apró népé 
nek. An ryalian bájos kis szereplők 
verteket meséket mutattak be- A fi 
nőm édes teához két két kiflit kap 
fák >1 nagyszámú vendégsereg 
őrömmel időzött a boldog apróságok 
között.

Bndapaat ■yugaLíról caBtSrtBkÖa 
aári v«j»o Idaérival ládát Saállitást 
■■éC vállalok!

Pároal-papIrBalat. Starfáa, F6-a

Starján m v. po’gármesteri hivatalától. 
2182/1946. sz. *

Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy f év már

cius hó 1-tő: kezdve a vizdijakra előleg 
fizethető. Az adópengőben fizetendő 
előleg minden hó 5 ig a hó első nap
ján érvényben levő jelzőszám, egyébként 
pedig a fizetés napján érvényben lévő 
jelzőszám tekintetbevételével fizethető.

Részletes felvilágositást a vtzmt* 
vek városházi irodájában nyújtunk.

Salgótarján, 1946. febr. 26.
BLANÁR SÁNDOR a. k. 

polgármester.

Egy kis külpolitikai
körültekintés igazán nem fog ártani. 
Külöoöspn most amikor az egész világ 
nagy figyelemmel kíséri, hogy a bárom 
„nagy' miképen oldja meg a sokszor 
bizony kritikusnak látszó helyzeteket. 
Az ébren is álmodozó reakciósok mohó 
vággyal várják, lesik, hogy hol és mi 
kor támad valamilyen rés vagy törés 
a demokratikus hatalmak igyekezetén 
amellyel a béke biztosítását esetleg 

: gótlóellentéteket ki akarták küszöbölni.
Szembetűnő és biztató jelenség 

az a nyilt, becsületes tárgyalási modor, 
amelyből világosan látszik, hogy elve* 

I tették azt a régebben oly sok bajt 
okozó titkos diplomáciát aminek fő 
hibája az volt, hogy a népek tudta nél* 
kül, vagy helyesebben a népek hála 
mögött kötöttek olyan megállapodá
sokat, amelyekben a népeset a lég’ 
jobban érintett szenvedő alanyokat 
meg sem kérdezték. És hogy a legké
nyesebb ügyek tárgyalása is nyiltao,' 
az egész világ kövéleménye előtt törd 
ténik helyes, az abból is látszik, hogy 
o'y kérdésekben amelyekben az ér
dekellentétek nyilvánvalóak voltak, 
mindkét oldalról megtették a fele utat; 
a másik felé. így történt ez a görög 
és az iráni kérdésben is és igy kell; 
lenni a jövőben is.

Természetesen ez csak a törté-1 
nelmi dialektika szűrőjén keresztül 
látható igy és a reakciósok akik már a 
háború alatt sem tudták levonni a he
lyes következtetést a legegyszerűbb és 
a legszimp.ább tényekből sem, most; 
is még mindig ciak a „disznó is mak
kal álmodik** közmondást testesítik meg.

Mikor tanulják meg végre a re
akciósok, hogy a dolgokat ne úgy 
lássák, ahogy ők szeretnék hogy le
gyenek, hanem ahogy vannak és ép 
ésszel hogyan is is gondolhatják azt, 
hogy a régi rendszer úgy amint az 
vo:t visszajöhet? Honnan és miből ve* 
szik ezt?l Ne legyenek vakok, bisten 
a fejlődésnek olyan törvényszerűségei 
vannak, aminek ha lehetett is hátrál
tatni ideig óráig, teljesen megállítani 
nem lehet.

A rabszolgaság és később a job* 
bágy-rendszer híveinek is be kellett 
látni, hogy egy olyan rendszer 
amelynek ők óriási hasznát látták, 
számukra végérvényesen elveszett. 
A rabszolgát ok nélkül is agyonver*

Gondolni ki, hogy zaboláztasiék", 
Régi mondás, hogy „Isten malma 

lassan őröl.** - Ez- igy is volt egészen 
addig, míg Stephedson György felta
lálta a gőzmozdonyt. A gőzmozdony 
feltalálásával azonban gyors tempót 
kapott a civilizáció, a technika és a 
kapitalizmus fejlődése es a kapitalista 
termelési rendszer. A világ összes pro 
letáijainak olyan kizsákmányolási le
hetőségét nyitotta meg, amelynek előbb 
utóbb tiatart kellett szabni.

(Folytattuk.)

Értesítés.
Értesítem a salgótarjáni járáshoz 

tartozó következő községek: Somos
kőújfalu, Ztgyvaróoa, Zabar, Cered, 
Pugonv, Bocsárlapujlő, Karancsalja, 
Karancskeszi, Karaocsberény, Baglyai* 
alja, Zsgyvapálíalva és Kazár területén 
levő valamennyi közhivatalt, közintéz
ményt, magánvállalatot, úgyszintén va* 
la uenoyi érdekelt es érintett személyt, 
hogy a iHz'.erelnők Ur 10—1946. 
M E. sz. rendé.ele, valamint Nógrád 
és Hont k. e c. varmegyék főispánjának 
32—1946 sz. fi. reodele’.e alapján a 
nyugatról visszatértek Igazolására hiva
tott salgótarjáni táras 1 sz. külön iga
zoló bizottsága február hó 14 én meg* 
alakult és azonnálmegkezdteműködését.

Felhívom azon nyugatról vissza
tért közalkslmizottasat, iparosokat, ke
reskedőket és szabad pályán működő 
értelmiségi fogialkozasutkst, kik eddig 
az igazoló nyilatkozataikat még nem 
adták, be, hogy azt 48 órán belül nyújt
sák be a volt hivatali főnöküknél, 
munkaadónál, iparjogoiitvánnyal ren
delkezők az Ipartestü étnél, mig a sza
badpályán működő értelmiségi foglal
kozásúak a törvényhatóság első tiszt
viselőjénél, vagyis az alispán urnái.

Egyben felkérem a salgótarjáni 
járás területén fekvő és fent felsorolt 
valamennyi közhivatalt, közintézményt, 
magánvállalatot, hogy a nyugatról visz* 
szálért alkalmazottak (tagúk) állal a 
fennálló kormányrendeletei alapján 
hozzájuk benyújtott igazolási nyilatko 
zatokat haladéktalanul küldjék el az 
igazoló bizottság elnökének: Tímár 
László Salgótarján, Széna-tér 4 szám 
cimré.

Az ezres valamikor olyan nagy 
ur volt hogy csak keveseknek mutat
kozott be. Sokan nem is látták A 
gazdasági éleiben Is fölöslegesnek bi
zonyult és a Nemzeti Bank hamarosan 
be is vonta

A bevonás után egy évre egyik 
ismert sportvezár képviselőnknek egyik 
ritkán viselt ruhájában — nagy meg
rökönyödésére — megtaláltak egy ilyen 
elfelejtett ezrest. A feltűnő esetet jegyző
könyvezték, az ezrest nagyítóval viza* 
gálgatták és végül ts megállapítottak, 
hogy nem hamis, mivel éppen ez a 
sorszámú hiányzott a sorozatból.

Elbagyottabb helyeken, de a Fő 
utcán is, gyakran látni alantas célból 
felhasznált, vagy széttapett ezrest

Hozzá keli szokni az idő kereké
hez I Egyszer fent, máskor lent.

A közigazgatás tisztviselőinek kuli
jai az alsóbb néprélegekbői kerültek 
ki, a vezetők családi összetörte ése 
alapján a letört felsőkből. Utóbbi rend
szerint felfelé nézett, lefelé taposott. Ex 
a gyakorlat a ku ik nagy részében ű 
azt a vágyat ébresztette, hogy hasonló 
„úr** lehessen.

A félvállról beszélőt gyűlölte a 
nép. a közúté kikerült iránt bizalmat
lan volt, mert benne is a készülő el
nyomót sejtette. így a kétarcú köz
alkalmazottat egyik sziláid társadat 
réteg sem fogadta be és nem vallotta 
magáénak, mindkettő elégedetlen éi 
bizalmatlan maradt vele szemben. Som 
nem is igazodott és nem igazodik ax 
idő kerekéhez, hanem a szán talpához 
A aép a' maga sokfele terhét rakiará, 
a nagyok esetleg csak saját .könnyű* 
súlyúkat és a tisztviselő örökösen alul 
csúszik a fagyos földön, megszokottan, 
senki'ől észre nem véve, senkivel nes 
emelkedve és — kemény időben el
szaporodva — időnkén! falhoz a1 tva, 
mint nyáron a szán* a’ B-iistao. Tápé

heti a gazdája, a jobbágyot csak ak
kor, ha fellázadt a gazdája ellen. Ha 
a jobbágyot ok nélkül verte agyon á 
gazdája, ebben az esetben már egy kis 
bírságot kellett fizetnie.

A fejlődés további utján még, 
tovább is üldözésben volt része annak,; 
aki a haladás eszméit hirdette. Gaz
ember szocialistának, hazátlan bitangnak 
nevezték, ha több jogot vagy nagyobb 
darab kenyeret kért.

De mikor már nem lehetett ki
térni a szociális haladás utján, a reakció 
a legkülönbözőbb szocialista nevű és 
látszata csoportokat teremtette, hogy 
becsapja vele a világot. Volt sokféle 
ilyen-olyan azociális és szocialista in 
tézmény, keresztényszocializmus, nem
zetiszocializmus, stb. Ezekben persze 
nem a szocialista volt a fontos, hanem 
a nemzeti és a keresztény jelleg minél 
erősebb kidomboritása. Az iskolák és 
a templomok futószalagon gyártották 
és szállították a jámborrá, tekintély
tisztelővé, alázatossá és a salát érdekei 
ellen is felhasználható tömegeket, ame
lyekkel elhitették, hogy az mind Isten 
akatata és hogy a túlvilágon minden 
szenvedésért kárpótolva lesz.

Petőfi: „Nem süllyed az emberi
ség** cimü versének következő sorai 
elég világosan beszélnek:

„Százféle mesét,
Éget, isteneket, 
Pokolt és ördögöket

Bort adunk vasért !
Príma gyöngyösi bort adunk 
Gyöngyösi ásóért. 
Gyöngyösi kapáért, 
Horolóérf,
Hármas-négyes ráfért, 
Mindenfajta drótszögért, patkó - 
szögért.

Cserélünk mindezekért lisztet, kuko
ricát, OLAJAT is,szükség szerint 

Hozza az árut, irton, hívjon 
telefonon

Roth és Feldheim
▼Mtlslet flTÖNQTÖS ró Ur.

Telefon: 134.

A KERÉK
Hazánkban még nem is régen a 

tengerit kizárólag jőszágetelésre, a nö
vényi olajat kenőolajnak használták. 
— Ma mindkettőért verekszenek az 
emberek. Egyik a búzával, másik a 
zsírral és azok árával Is versenyez.

A tavaszi vetőmag nagy 
százalékban biztosítva lesz

A Tiszajobbparti községe*- te
kintélyes részeben, fökép Horsod- 
Heves- és Nógrád vármegyékbe?, 
katasztrofális méretű, rossz t*-rmá 
s a beszolgáltatás következtében, i 
vetőmag hiány. A miskolci Gazda 
kamara, helyzetet feltáró felteriesz- 
fésében, még az elmúlt évben sürgős 
intézkedést kért a tavaszi vetőmag
vak ideiében való biztosítására. .4 

I Földmivelésügyi Miniszter mo^t rr 
I kezeit válasza szerint, a közellátás 
ügyi kormányzat által lefoglalt mag
vaknak vetési célra szükséges men
nyiségben való átengedésére ziézvt. 
a lépéseket megtette s amennyiben a 
falajelökészifés idejében megtörtén
hetik, meg van a remény arra, hogy 
a vetőmagszükséglet nagy százalék
ban. előreláthatólag biztosítva lesz 
az arra ráutalt községekben.

Jótékonycélú adományok:
Az orosz katonai parancsaoaslg 

nagyobb mennyiségű burgonyát ado
mányozott a közkonyhának.

A KOKSZ 3.635 000 pengőt jut
tatott el a Nemzeti Sageíy «a<gótanáa 
szervezetéhez, hogy ezen összeget x 
budapesti gyermekek vidékre való ki
helyezésének céljaira fordítsa.

A Nemzeti Segély salg >la rjíd 
szervezete 20 000 m1 D vitamint ado
mányozott a bányák >r**aznsk. a beteg 
báoyaszgycrmekek részére.

Lyen adományokért hitás köszö
netét ked mondani.

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

Nyomatott Végh Kálmán könyvnyomdájában Salgótarján, 
Fő-utca 66. szám


