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Le kell törni 
az árakat!

Múlt év nyarán izgatott vá
rakozással tekintett a dolgozo 
nép al augusztus elsejei datum 
ele. Az infláció mindent íelbi ri- 
tó óceánjából való kiszabadulást 
etiöl a naptól várta, ettől a nap
tól. melyen megjelent az ni, ér
tékálló pénz es ezzel tgvütt a 
stabilizáció. Az idei nyáron, hala 
a kit.irtásmk, komolyságnak, az 
ország sorsa es jövőie tökéletes 
megértésének, melyeknek a ma
gvar dolgozók mar annyiszor 
adtak tanujelét, távolról sem kell 
olvan izgatottan várnunk augusz
tus elsejei, mint tavaly. Vala
mennyi okunk azonban most is 
van az izgalomra. A termelési 
bzinvonal emelkedése ellenére 
az életszínvonal a stabilizáció 
óta csökkent, bónapiöl-honapra 
emelkedtek az árak és a harc 
a foáo’-.do d ágaság ellen nem 
járt tartós eredménnyel.

Ism éjük r» St ilis/’ikai Hiva 
lil kimu atását a júniusi aremel 
kedésekről. Eszerint tavaly szép* 
tenbe** óta a letf.-nnt rla i index 
131 re emelkedett, mig az élel
miszerek árindexe 160 ra. Még 
nem volni baj, hogyha ez a? 
áremelkedés a luxusunkra vi 
a nem elsőrendű fontosságú élel
miszerekre vonatkozna. Ott vm 
a hiba, hogy epen a legfontosabb 
a dolgozok szeinpoa jáhól lyger- 
tekesebb élelmiszerek ara emel
kedett aránylag a legmagasabbra. 
Drágulták a zö dsrg, a gyümölcs 
az úgynevezett szezoncikkek és 
drágult az egvaltalaban nem nél
külözhető burgonya. Másodrendű 
fontosságú cikkek drágulását meg 
lehet bizonyos jóhiszeműséggel 
fogadni, azonban az elsőrendű 
fontosságú, sőt épen a szezon
cikkek drágulása már világosan 
mulat egy olyan körülményre, 
melyet veszedelmes volta miatt 
feltétlenül ki kell irtani Itt derül 
ki ugyanis, hogy a nagykeres
kedelem, kihasználva a pillanat
nyilag adódó lehetőségeket, ille-

Amerikai jegyzék...
Amint ismeretes az Amerikai 

Egvem’t Állatnom kormánya a nngvar 
mini'ztere'nökhöz címezve jegy 
<tket kü dőli, immár a hirmadikat A 
irgvzékkcl kaponla'osan a Siab*d Nép 
Kérdést intézett Rákosi Maivá* miniaz 
erelnAkhdyetteg elvlérsbor. hogv ni 
i véleménye azokról m állításokról, 
melyeket az Amerikai Egyesült A'lu- 
nok kormányának Irguiahb iegyréke 

<ar«almaz, a magyar komm't"h’i part- 
r-’l é< a pért főú*-áréról R«ko«i elv- 
férsró’, A S’ab«d N p R«k«isi elvtára 
valai/kt |U ius 17 i van éban tehe* 
Részében közli New ónk ehhez hozza 
* ólí»unk nem is nagyon van. Azon 
bm nem tudiuk szó nélkül hagyni 
'/okát a téve* él i'á'nlal, Amiket az 
t nerikai jegyzék cmil a magyar bei 
poli'ika! é eiben törten! reményekkel 
Kapc»olatb«n, de m g intább nem 
udtuk szó né kül h.gyni írókat a 
ép’eien hireszte e-cke’ .*•» rágalmakat, 

műket az rgves kü fö'di lapok és 
•liu-.gvnökségfk rádi'bm és uis gokon 
Ker»»sztü' <ud Untán és tn'szindula'ú »n 
i rnagvar drino". »áci3 el|*n terjesztenek. 
Mi, «kik itthon vsgyU’k, élőnk az úi
• szabod hazábjn •»" napról nap** 
»tjuk a br pn'itikai helyzet ;:lsku'á<át, 

c*ak a íeg lagvobb felháborodássá' 
r»es/elh*tünk u nemzetközt reakció. s 
noriopo , Kapitális'a lrös»tök f*ktelen 
uszi’ásá'ól éj provokációjáról. A ma- j 
J.sr ember szereli az Iguz^Agot. de 
»»ert szereti, rpp*>n cért fe'bős’ltij 
i.indiz, amit nz a”gol-ame'ikai rádiók . 
d«s<«ikb>n, val mint az egyes kü fö’di; 
at ókban hall a mi ssját belügyeink- 
6. olvan formábrt'i, amely egvalta án 1 
cn f-d» a m ót M» 'udiuK azt, hogv,

i n<- iizetközi reakció p«T«zr felhő dűl* | 
.kor, amikor a m gysr demnkr ca I

tektelen és túlhajtott haszonra! 
tör és kiderül egyúttal az is, 
hogy eddig még nem történt* 
semmiféle intézked’S e nemzet-1 
ellenes törekvés megakadályozá
sára. Természetesen nemcsak a 
n-gvkeroskpdch m hibás az árak 
felveréseben, hanem alkalmaz
kodik a jobb nyereség érdeké
ben hozza a vidéki termelő kö
zönség is, melv az árut össze
szedő nagvkeresledelemmel ál
landó, üzleti összeköttetésben lé- 
ven, nem akar lemaradni a ké- 
tesértékú versenyben.

Nagyon jól tudjuk, hogy a 
hároméves terv biztosításához 
és a dolgozók életszínvonalának

ebg erősnek mutatkozott arra, hogy 
a N«gy Ferenceket, a Kovács Bé ókat 
és a többi hazé'ulókat, mint az 6 
magyarországi ügynökeiket eltávo'ilsa 
helyükről és elég erős volt ahhoz, 
hogy minden kü fő di imperialista nyo
más ellenére rendet teremtsen a saját1 
országában. Nem kétségei hogv a 
magvar dem< krácia, a magyar mun
kásság, a magyar parasztság és az 
értelmiség becsületes ha adó erőire ’ 
támaszkodva v< fogta érni céljait, meg 
akkor fs ha minden nap nzl latruk, hogy 
a ku fő d> reakciós körök magv^or 
rzagt ügynökei a srnei? is d-m gógok, 
u köröHuna megbúvó és aknemunkát 
folytató fas/istak, a H >rihy lm>dok és 
a mulhendszc' *i»sz.««-irói minden el ' 
képzelhető eszközt megragadnak arra, 
hogy dáassak a magyar munkás, a 
magyar paraszt és az* é-ielmiség 
dóigotoioak b /A'mat, a neh' z»/gek I 
és anyagi bajok pi'lanatnyi akadályai
ban peC'enyeiötest remélve, mézes •

A Gazdasági Főtanács 
határozatai

múlt héten a G izdasági Főtanács ’ 
megállapította az ui gabona drat. E 
szerint a beszolgát at ista kerülő ga
bona ara 60 tor int lesz, minden eayeb 
gabonát az állam 80 forintos áron ; 
vesz at a gazdak ól Beszo gáttntási 
kötelezettség csak 15 holdon telüli 
gazdaságoknál lesz, mint ahogyan 
azt llükosi elvtárs máius 25 i kapós 
vári beszédeben megmondo'ta. *

4 Gazda-ági Főtanács h táró- 
zafában ki mondotta még, hogy a

emeléséhez elengedhetetlenül 
szükséges a stabilizáció vedelme. 
A dolgozók nem kern *k bér
emelést, mert tud ák, hogy ez
zel semmit sem érhetnek el, azon
ban annal nagyobb erélkel kö
vetelik, hogy a stabilizációt 
ne csak a munkásság ál
dozatkészsége biztosítsa, 
hanem elsősorban az élet
szükségleti cikkek árának 
csökkentése és megfelelő 
szintre áll.fásával történ
jék meg.

A dolgozók határozott és 
világos követelése ez És e kö
vetelésben van valami más, va
lami még sokkal fontosabb is. 

mizns szavaikkal meg akarják bontani 
az eu óps biiú magyar műnka«< gy'.tget. 
Mi is'i erjük/a reakció mindezen fogá
sait, éppen (ezért cak azt mondjuk : 
a magyar munkásság, melyne élén 
egy erős kommunista pi't a<l a józan 
magyar parnszrság tömegeivel es az 
érlelmség becsületes rímével együtt 
résen áll, éberen vigyáz. Vigyáz sza« 
badságára és nem engedi meg, hogy 
akár a zzociá is demagógok, akar a 
sötétben bujká’ó fasiszták éket tudja
nak verni a do'gozók közé, nem en
gedik mfg joha többé azt, bngv ibben 
.'/ országban atőseu'ai U'a'kodjansk. 
A salgó'jr.ani szénmedencc munkásai 
nevében innen üzenjük, hogy ismerőik 
őket és legyen elég sülé ja'ékaikból. 
Nem lehel tovább eltűrni, hogy a mi- 
gvar demokráciát szid'ák és becsmé- 
iei*k bűjletleo, nem lehet tniább el
tűrni, h<»gv a magyar parlamentben 
Sulvok Dezső és társai ^sípnak a 
do'gmó nép eben, a d > goro nép 
nevében. Döntsön a nép és mi meg
vagyunk győződve, ez a döntés a 
demoMrácia győzelme lesz. B. I.

múlt évben fizetett 20 százalékos 
dezsma alól minden birtokkategóriát 
mentesítenek. Ehelyett a 12 százaié 
kos őrlési gabonadrj fizetését vezeti 
be Elhatározta a G F. meg azt is, 
hogy a gazdáknak juttatott jelentős 
előnyök ehenére a kenyér es liszt 
ára nem fog változni. A kenyérada 
gokat augusztus I föl vedig lénye
gesen emelni fogja Vos5 Zoltán 
elvtars a G F. főtitkára mondotta : 
az a célunk. h> gv a lehetőséghez

Ez az ország a dolgozók országa 
és aki ezt nem veszi figyelembe 
és hátat fordít- a nemzetepitő 
közösség érdekeinek, az a dol
gozók, elsősorban a munkásság 
erejevel és öklével találkozik 
szembe. A munkásság nem fog a 
tűrni a demagóg követeléseket, 
de nem fogja tűrni azokat sem, 
akik henye spekulációikkal elő* 
idézik, fokozzák a drágaságot. 
A munkásság saját és jól felfo- 
g tt érdekében nem hallgat a 
követelőzésekre és nem pártolja 
azokat, de végre erélyes intézke
déseket követel a drágaság ellen!

V. Gy.

Rákosi: Jöjjön aminek jönnie kell — a jövő a miénk!

Nógrádmegye demokratikus hetilapja.
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Olvasd a ,,Szabad Népet", a dolgozók lapját!

Megdicsérjük...
Csontos János, jánosaknai bá- 

nyász elvtársunkat azért az önfelá doj^ó 
és neme* -.ajgatar tátiért, amelyet a 
homoktervnvei szerencsétlenség alkal
mával tanúsított. Kezünkben lévő jelen 
tések alapián értesültünk arról, hogy 
az egyik ki«gazda égő házából men 
tette a m.-nihetó.t és ebben a munká
ban nem kímélte ax egyetlen szürke 
ruháját sem

Ahogy a múlt számunkban már 
jeleltük ezt a szeiVncsétlenaéget az 
okozta, he gy a Somoskői Bazalt és 
Kőbánya RT. tulajdonosai feketén be 
szereztek 15 q lőport és a szá lírásnál 
minden óvin’ézked*st m»l őztek, sőt 
ahogy uiabban értesültünk a szállít
mány elindítója még két percei meg
állást sem akart engedélyeznie S'állitú 
munkásoknak és ez is egyik oka volt 
a megtörtért .szerencsétlenségnek. Ami 
kor a fenti nevű elvtársunkat megdi
csérjük vele eg\ütt meg keli emlékez
nünk a jánosaknai bányász elvtárja- - 
ról is. akik a féktelen profitra törekvő 
vállalkozó hibáiéból eredő szerencsét
lenség alkoméval önfe'áidozó mngatar- 
fe*uUi61 tpopk Innu-i'iin* B I |

A munka hősei
immár 3 éve to yik a romba 

döntött magyar haza unáepí ése Három 
év óta a magyar munkás a gyárakban, 
a bányász a bányákban, a paraszt a 
földeken küzd harcol a létért, dolgozik 
a szebb a jobb életért karöltve a be 
csületes értelmiségi do gőzökkel együtt 
a népi Mágyarországér* I

Ki ki a maga helyén igyekszik 
kg'öbhet tenni a cél érdekében tuda
tában annak, hogy csak a munka az 
mely feieme’heti hazánkat abból a 
nyomorból melybe a fasiszta rablók 
taszították. Immár 3 éve dolgoznak a 
munka hősei, sokszor éheztek és láz 
tak és még ma is sokat nélkülözve 
— de dolgoznak egymással ver-envezve 
mert ismerik a célt, mert tudják miért I 

Körülnéztünk a fekete gyémántok 
birodalmában érdeklődve, milyen a 
termelés, .kik azok a névtelen bőtök 
akiknek köszönhettük hogy országunk 
és népünk megindult a felemelkedes 
utján? Kérdésünkre büszke válaszokat 
kapunk : a termelés zavar alanul folyik, 
sok minden nincs, de azért csak hala
dunk, majd csak legyőzünk minden 
akadályt — mondják a bányászok;

Kisterenyén a legjobb c«a 
pit a Barta József csapata 18q 
ás átlaggal ami állandó teljesítményük, 
a legjobb vájárok Bata István, Kaszás 
József, Vaspál László elvtársak.

Szorospatakon két kitűnő 
csapat van a Dóctrk István és 
a Pintér Imre c-apatai. A 24q ás 

Inoi-rrát u’óbbi 30q-ra, előbbi 31q ra 
eme te. így hal'ani ridrg számok ezek, 
azonban mi tudjuk, hogy az elért mun- a 
UjeMtménvek rmt jelentenek az or 
szágnak, mit jelentenek p magvar 
demokráciának. Tudjuk, hogy nap- 
j.. nkban. mikor a reakció fekete 
lovagjai a Sulyokok és Fu’ók szociális 
demagógiáját mindenütt van valaki, 
ak; átveszi és igyekszik terjeszteni, ez 
a legjobb bizonyítéka annek, hngy 
ezeket a munkásokat nem lehet lété- 
riteni arról az útról amelyen ellndu'tak.

Mi büszkék vagyunk rájuk két
szeresen is, mert tudjuk, h gy ezek a 
n.űrt ások kommunisták. Rajta elvtár
sik c-ak előre, a jövő a tlélrk, a 
lövő a miénk I B I.

A vízválasztói villamoserőmű 
a 3 éves terv szolgálatában

Olvasóink előtt ismeretes már a 
vlllamoserőmü gépeinek felrobbantása, 
bénitása, majd a felszabadulás utáni 
megfeszített mu» ka me’ynrk eredménye 
volt az első 10000 LE-s újjáépített gép 
megindulása.

A háborút követő szörnyű ínflá 
ciöban *• legnagyobb á'dozatokkal, de 
zok«zó nélkül folytatta az újjáépítő 
munkát Vlzvá'asztó maroknyi munkás
sága. A do'gozók egy emberként á 1 
tak az MKP vezére, Rákosi Mátyás 
mögött, bízva a jobb, a szebb magyar 
jövőben, melynek útját kijelölte szá
munkra

A stabilizáció után könnyebb lett 
a helysei, de egy pillanatra sem szűnt 
meg a szorgos munka Most már há 
rom gépc-nport áll rendelkezésre, ös
szesen 20000 LE teljesítménnyel 19-17 
március 15-én helyeztük üzembe az 
egyik újjáépített porszénkazánunkat, 
mely nagymértékben járul hozzá az 
erőmű sz*-nfogyasztásának gazdaságos 
ságihoz. Folyamatban van a második 
po'szénkazan u;já*pitése is Ha pedig

300.000 forint 
közellátási kölcsönt kapunk!

A város vezetői eljártak n Gaz
dasági Főtanácsnál, ahol 300000 Ft. 
közellátási köc*őn k'utahsat kérték, 
ezt kilátásba helyezték. E jártak az 
Anyag és A'hivalalnál. ahol sikerült 
szerrzniök 200 q szubadcukrot, 50 q 
szappant, 1500 pár typus cipőt, 500 
pár cipő előállításához szükséges bőr- 
anvagot, 50.000 méter pamut fcx'iit, 
780 kg m*róná»ront, rizst, kö est.

A 300 000 forintból a város ve 
zelő'ég? megszervezi u burgonyának 
és zö d'égfélének közporti beszerzését 
és közvetlenül va>6 értékesítését és 
gondolkodni h g róla, hogv a szabadcu
kor egyenlő mennyiségben kerüljön a 
fogyasztóhoz. Ne fordulhasson elő,

Szegény emberek kenyere
A közellátási liszt adagolása egyet

len bizto'iték arra, h* gy az ellátatlan 
szegény emberek is kenyérhez jussa
nak. Aki nem termel gabonát az 
jegyre vásárolhatja meg a lisztadagot, 
amit aztán megsülhet otthon, vagy a 
péknél, de beadhatja a péknek a lisz
tet és kap érte 1-1 kg arányban ke 
nyerd, vagy pedig 1 kg liszt ellené
ben 1 kg 30 dkg kenyeret és a sülé 
sért 1 kg után fizet 40 fillért.

: De mit csináljon -az a szegény 
ember, aki munkanélkül van <ppen, 
vagy nvgy a c<aladja és keveset keres 
és egyszerre nem tudta azt a kuss, 
vagy negyven forintot m< gbzetni a ki 
váltandó lisztért. Főleg ha a hsztjegy 
egy hónsp alatt lejur. Mert igy c’mu 
iik a lisztkiváltás lehetősége és a sze 
gény ember kenyér nélkül marad De 
hogy a jegy vég’rg el ne vesszen, 
másképen is s?okt.:k seg-teni a do go 
kon. Sokan kihasználják a szegény em
berek megszorultságwt és átveszik a 
jegyet kiváltásra. A j» gyért azu'án ad
nak egy két kg tisztet és míg a jegy 
E-sau lencséjének sorsára jut, mások 
vagy e feketézik a lisztet, vagy többet 
ehetnek, mert több a pénzük.

De ha lenne hatósági kenyérsü 
tét, a napi kenyérszűkséglet egy két 
forintját könnyebben előteremti a ke
veset kereső rzegi'-rfy ember és nem 
has/nálná ki szrgériyvégét a/, olyan

Minden ember annyit ér, amennyit munkája használ a Népnek !

a nehéz gazdasági viszonyokban a 
MÁSz pénzügyi helyzete és a szállító 
Cégek (Ganz, Láng) hol a 15000 LE s 
gtpegységü k javítása folyik, lehetővé 
teszik, 1948 ban elérjük a háboruelőlli 
maximális teljesítményt. Szorgalmas 
munka folyik a vízválasztói erónúben: 
előkészületi munkálatok a 3 éves terv
vel kapcsolatban, Javítások a meglévő 
berendezésen, racionalizálás. Üzemve
zetőségünk, Üzemi Bizottságunk, Bé
kési István elnök elvtárssal az élen, 
Szakszervezetünk, Gráser Gusztáv és 
a MKP helyi szervezetünk Tátrái Ist
ván eivláís vezetésével mindent elkö 
vet, hogy minél könnyebbé tegyék a 
dolgozók helyzetét. A munkásság pe 
dig mindent megtesz, hogy Jiíz’os 
üzemmel tegyék könnyebbé bányász 
elvtársaink nehéz munkáját, szo'gál* 
lassúnk áramot messze az r.ifő'dre, s 
álljunk be mi is teljes erővel a 3 éves 
terv követőinek sorába, hogy becsü
letes munkával járuljunk hozzá lünkre 
ment hazánk felépítéséhez.

B T.

hogy egyesek nagyobb mennviségeket 
fel vásárolhassanak, mások viszont ne 
tudjanak hozzájutni. Itt említjük m»g, 
hogy a bőripari szövctke.-ctün'- egyez
séget kötött a helybeli cipőkereskedők- 
kel. hogy a typurr cipő ellátást közpon
tilag rajta kérésziül fogják teljesíteni 
A textil kiskereskedőkkel viszont a 
Népi Szövetkezet kö’ö’t megál modást, 
hogy a tex'ilek 50 °/o át rajta keresztül 
fogják beszerezni, igv a város vezető 
gégének megnyílik a lehetősége arra, 
hogy mindkét vonalon bőségesebb el
látást biztosítson a fogyasztóknak és 
az árakat központilag tudja irányítani 
és ellenőrizni

jobb módú, aki a szegények elesett- 
ségéből tetemtett magának többet az 
atnugy is dúsan rakott asztalára

—th—

Köszöntjük a 
pedagógusokat, akik két héten belül 
már más- dszor üléseznek városunkban

A MKP junius 12 én adta ki a 
jelszót- „arccal a pedagógusok felé.**

Sérelmeik orvoslása szivünk ügye 
és reméljük, hogy hamarosan megelé
gedett ncve'ők nevelik az iiju demok. 
rátákat.

Lelkesíteni csak lelkesedő neve
lők tűdnek. Ezért kell őket mie'őbb 
megszabadítani a nyomasztó gondoktól. 

T. P.

Mit duruzsol a 
magyarnándori gőzmalom

Magyarnándorbsn még ma is 
furcsa dolgok történnek. Pl. azok az 
ujgazdák, akik kevés földjuttatásban! 
részesültek kénytelenek a malomban 
alkalmazást vállalni. Az érdekeiket kép
viselő UFOSz ba nem léphetnek be, 
mert a malmos csak abban az esetben 
alkalmazza, őket, ba semmiféle párthoz 
vagy szervezethez nem tartoznak „Na 
igy valahogy megegyezünk** mondja 
Oiyan étéiben, ha az illető munkává!- ! 

laló párton kívüli. Sőt ha valaki idő- 
közban az alkalmazottak közül a kom
munista párt tagja lesz, talál rá módot, 
hogy kiüldözze a malomból.

A malmos kb. 2 éve érkezett a 
községbe, azóta ő az egyik oszlopa e 
magyarrándori reakciónak

Mondja tiszteli malmos ur. nem 
tart attól, hogy egyszer el keU ht.gy 
nia a piacot éi rnás helyre kerül, ahol 
elmélkedhet a demokrácia megdönthe* 
tétlenségéről és a reakciói bi&bavaló- 
ságáró 7 B I

Tudja = e Ön...? 
hogy Hermann Ferenc képviselő elv
tára megiáiogatta Berkenye község 
népét es látva az ottani gyermekek 
su yos szociális helyzetét, a • '. mrgse; 
szociális felügyelőnél eliád. meg*vgjié- 
sük érdekében. V-lló Emil e <trs a 
vármegye szociális feiugse őie édesí
tette lapuul' szerkesztőségéi, hegy 
Hermann elviért fclhisásara ki»/$| I 
Berkenyére, és a nyári nspkö'i otthon 
megszervezését megki ;dtc, továbbá, 
hogy a rendelkezésére ál ó csekelv 
ellátmányból edények beszer/éiére 2ú. 
forint, élelmiszerek vásárlásira 300 frt, 
összegeket, vahmínt ötven gyetmtk 
számára egy hónapra c'rgt rdő meny- 
nyisrgű lisztet, cukrot, zsiradékot, bor
sot, babot stb bncsá’to’t a most meg
nyitandó napközi otthon rendel- 
kézé? ere.

hogy ® Korom P/H baghasa isi 
Rendező Gárdájának 80 férfi tt 20 
nő ’agM f hó 5 én Karenc-kemben 
rohammunkát véglett azért, hogv az 
eluggolt munkában megőszült hanvá- 
azok szamára tcrvbeveit és f. hó 22 én 
megrendezett bányaszn&p ke sígeií 
előteremtse. Kmön é'dekc'sége ro
hammunkás csoportnak, hr fy «» f ’íi 
RG-tek előrzör rém : *.rtík a
nehéz munkára elvinni az eivuisrő'-c!, 
mire az clvtársnők „csakazért is“ el
me- tét és egé-z nnpi nehíz munka 
u‘án p» nl a női c«opnrt én>ke'.t égisz 
úton hazafele, megcáfolva a közismert 
„gyenge női nem“ jelzőt.

hogy í. hó 22 én a sz nmedet c« 
legtöbb kő/ségebrn és bánvete’»péc 
bányásinipokat tartottak, igy több»k 
kőit Mizsezfan népgyülésscl egsbe- 
kötve, ahol az előadó központtól volt, 
kuburelőxdáasal, melynek szereplőit 
Smldt Adámnó tanítónő »3n;‘ott>r be 
nagyszeiüer, Mátrannvákor., ahol a 
közponH bzónok Szepessy elvtára volt, 
a MASZ igazgatósága d.’szcbédet adott 
a bányász elvtársak tiszteletére Z-gv 
vppá'falvári a József lejtős a
Koron-, p^rtvezctőíég tagthi. az L B. 
tagja, a S ak'zrrv, vezetői az rr-'ct- 
miség rohammunkával termtette meg 
a bányásznap költségeit. Tábori m>sí 
v<l és délután kultúrműsorral tartottak 
a bányásznapot, a vt«szt>m^rhdardé 
pénzösszeget az MNDSZ céljaira ad ak 
Kisterenyén szintén megtartó:!/k a 
bányásznapot a közeli erdőben.

és tudja e öa, hogy p. száraié- 
dence bányászai é’ükön n kon n o i*'g 
bányász e'vtársakkpt töretlenül ÜLZ- 
nek & 3 éves terv sikerében <> haj
landók mindent c követni a terv n < g- 
valősitásáért 7 BT.

Beiratások a Salgótarjáni 
állami gimnáziumba

Starjáni állami gimnáziumban a IV’—Vili 
osztályokba a beiratasok f év junius 
hó 26 és 27. napjain voltak d. e. 
8—1 ig. A vidékről bejáró tanulok 
C«ak szülők kíséretében vétetnek f*-í. 
Tekintette', arra, hogy csak p. férőhe
lyek számámA meglelt ően történtek
felvételek. igy a szeptember 
hó 1 és 2 napján tartandó pótbriraU- 
son esetleg mar nem mindegyik osz
tályban ror r.td fírőhe’y.

kepest emeljük a parasztság elet- 
szinvontlat,

Hoay a G F ülésén hozott 
döntések ehhez milyen mértekben se 
grfenek hozzá azt legjobban rnu'atja 
hogy a parasztság képviselői egyhan 
guan hozzájárulták döntéseinkhez, 

fí. 7



1947. iunius 29 3.
Mi történt a salgótarjáni piacon?

Véget kell vetni a salgótarjáni kofák rablógarázdálkodásának!
A nyugalmasnak nem mondható 

salgótarjani piac levegőjét az elmult, 
héten egyelőie 'vloi'otl izgalom töltötte, 
meg. úgyszólván a robbanásig. Hogyis- j 
ne I Itt van a zöldségedé ny, a nap és 
néhány zápoteső duzzadlra nevelte a< 
ftisa zödreget és a piacon mégis alig 
lehet kapni és amihez hozzá lehet 
iu’ni, annak rnpról-napra, nogvobb ára I 
van. Jófű mén oak kofánál lehet vá ' 
sárcUni. akt kihasználva a kedvező ab 
kaimat, zr egekig akarja emelni az 
Arakat és ha a szegény dolgozó asz ' 
jzonya néhány forinttal a zsebében 
snka.ia azokat, reprodukálhatatlan ki- 
fejezetekkel vág vissza.

Az Izgalom a*onb n nem sokáig 
martdhaioti leíoitva. Az. elmúlt hét j 
egvik napján beieltUL m-rt-k év izgal
mas jelenetek után mintegy kétszáz! 
asszony vonult fel a városházára, j 
hogv egyrészt felbivja az illetékes ha- ' 
lóság figyelmet a piacon történtekre, ; 
tnánészt pedig, hogy a legerélyesebb 
és a leggyorsabb intézkedésekre in 
ditsa azt A? izga’o’t HthTonvoknl a 
városházán Sun Barnabás íöjogyző 
ftgad'a, aki azonnal UiasiUst adoti 
majoros J’zsef kö»er.iiá*- vezetőnek 
és Haray Andras érebenőrnek. hogy 
ké*» delem né.kúl szádjának ki a piacra 
és rögzíts*k az urakat a megvásárol
tak ság íok.ra.

A kellő intézkedések megtörtén 
fok, a piac kofái azonban, néhány 
harcias és mindenre elszánt kofával az 
élükön, nem hagvtek magokat és hir
telen sztrájkba léptek. Másnap már 
c-ak imitt amott lehetett a piacon el
adót látni, viszont annál több elkese
redett vevőt De a vevők sem ijedtek 
meg a k, íaasszonyok magetarlé satól, 

A ÜINDSz két vezető szemé 
Ijlscge: Oczel Jánosi és Ke
rekes Szádomé a Nemzeti So 
gély közreműködésével szerzett 
egy ltberau ót, Hatvan körűvé 
kén 15 mázsa zöldséget vásá
rolt és azt minden késedelem 
nclüül károsította a piacon Az 

árkülönbség meg epö volt
A káposztát ppid-ul 4 í» ért árulták a 
kofák, az önkéntes vállalkozók 2 ft-ért 
tudtak adni. A tökért 1 f«. 60 fillért 
kértek a kofák, most 90 fillér lelt az 
ára. É« igy tovább.

Am a kofák nem estek a fejük 
lágyára. ek következő napon ijedten, 
futottak- áru után és íme mi történt, 
megtol a piac két forintos káposzta 
val, 2 fi 50 filléres burgonyával. Éi a 
minap meg medúza kjü, ö'dögi tekin 
tetű és hat gu le fák a világ leggyen 
gédtbb, Jege bájoiobb hangján kezdték 
hivogdtr.i árujukhoz a nemrég még 
legyalázott én elrettentett közönséget.

így lett rend & salgótarjáni pia 
C0U. Tudva' azonban, hogy nemcsak 
Salgótarjánban folyik a harc a gyalá 
zatos áremelkedések miatt és nemcsak 
itt kell átmeneti eredményekért vias
kodni, 

a salgótarjáni asszonyok a 
Kommunista Párt g pkocslján 
35 tagú noí küldöttséget küld
tek Tresz ony Annával az élen 
a budapesti Anyag és Arhivatal- 
boz és annak emlnozus urá
hoz, Vargha István állam

titkár boz, 
hogy olyan intézkedéseket harcoljanak 
ki amelyek a bűnös áremelkedések 
ördögi un mél megszüntethetik.

Vargha István, méltóan eddigi 
tevékeny■ ói.ehez, e öször nem akarta 
frg’rdm a küldölt-vget, majd rendőrrel 
buto-itva magát, végül hajlandónak 
n u’it .r ’o” ar ügy meghallgatására és 
az lí’í’kid snk megtételére. Még bá
rom n.u iszteriumot látogatott meg a 
kü dőlt’ g, hogy azután, legalább is

Ígéretekkel megrakodva, kitté meg 
nyugodva térjen haza

Edd g a történet. Nem szép és 
nem egészen Dngnyug’stó lörKnet. 
Alkalmas azonban arra, hogy levonjuk 
belőle a tanulságokat

Megtanu hatjuk belőle, hrgy kik 
csinálják é« milyen rétközökkel ez ár
drágítást. És ami a Irgfon'osebb vi’á 
gosan láttuk, hogy lehet bfc-üle'esen 
is kereskrdni és akkor az árekul mm 
ke'l leemelni Az árakat, kihatzrr va 
a pillanatnyi lehe'őugvkel, mester se 
geacn haltja lel ’irhái y — é*« mm is 
o'yon k eve* — érd»-ks/övetkezei. D» 
meglendítik, hogy lehet és pedig |ő 
credmérnvrl 'ehet vzdvkezi i t 

keroíkedelml alvilág ellen, 
esek ietPtkiazt «k kell tér ni és r*m 1 
srabad megijedni az árnyékunktól.

É< még tanultunk valamit. Jól 
tudtuk, hogy Sa^ótariánnak mncsen 
számottevő rr< rőgezda*tgi löri.yzke, 
elsősorban a közeli szlovák halár miéit 
és a szükséges éleimi cikkeket messze 
fö’dtő', nem egyszer Budsptsltő1 kell

Vasárnap van, júniusi nyári vasár 
nap. Felhangzik a korda* kürtje é» a 
fatusi ember még vasárnap lem pihen 
bet nyugodtan, ki keli etgedni a disz
nókat, a teheneket a pásztor e é — 
E ötté meg kell tisztitar i, etetni őket. 
Csak ezek után mehetnek az emberek 
vasárnapi dolgukra.

Így van az Iliny községben is 
I*iny a ba'assagy at mat járásban van. 
N ncs vesu'ál omása, de míg csak jó 
ut sem vezet hozzá.

Délelőtt 9 óra, készü'ödnek az 
emberek a tempómba Elterjedt a bir, 
falujárék érkeztek autón a Lözscgbe. 
A fa ujátók mükedve'ő csoportja var. 
itt, délu'an előadást fognak rerdezni. 
Több Ízben voltak már itt a falujárók 
és sokakat ismernek már Lözülölc. Ed- 
d'g a gazdasági szerszámokat, gépeket 
jöttek javítani, hogy jobb szerszámmal 
olcsóbban, jobbat, többet lehessen 
termelni. Most pedig pihenő nspjuk 
fe áldozásával kui'urálís célt szo’galnak

I a faluban.
1 iny községet, a többi mellett, 

ma sütőn keresik fel a pesti do go:ók
• Iiinyt, ahova csak a választások alkal
mával ju ottak el az úri Magyarország 
képviselő jelöltjei. ELLor mir dent meg- 
Ígérlek ... és a következő választá
sokig nem látta őket senki.

Most o indeo vasárnap autózugás 
veri fel a csendet és mosolygós arcú 
dolgozók nyújtják baráti jobbjukat a 
faiu dolgozói fe é. E jönnek, bogy is- 
mer ke dierek, de ne csak szavakban, 
hanem a valóságban is legyen eggyé 
a falu-a várossal.

Délután 3 órára készült el a köz
ség volt fö'desurának krribelyl**g- l*en 
a rögtönzött szinped. — A MÁVAUT 
dolgozói nevében üdvözölte a garda 
vezetője a megjelenteket és elkezdő 
dött az előadás. Az előadás befejezése 
után a műkedvelők egyike kifejtette a 
fa ujárás célját. A következőket mon 
dotta :

„Célunk kettő* : gazdasági és po
litikai. Gazdasági célja, hogy munkánk, 
segítségünk adásával a mezőgazdasági 
termelést fokozzuk, és ez által ugv a 
falu, mint a város dolgozóinak élet 
szinvona'át emeljük. Politikai célunk ; 
ismerjenek meg bennünket azok, aki 
két feirevezettak. akiknek a szemében 
mi rosszindulatulag ijesztő figuráknak 
voltunk beáTttva. Mi . cm vr gyünk 
ezek,..mi a szivünket, a szerek tünket 
ad(uk azért, hogy bennünket is szc-

beszerezni. L/t az előnytelen körül
ményt használja ki a/uián a kofák 
sisershadu és a kevés fáradsággal — 
rendszerint a váróiba lövő fnIu»»8kt01 
— olcsón migvásároit árut, mérag 
drága áron srz/a a szerencsét en és 
kia>n*t»álfa*ott do'gozók nyakéba.

Hát ennek a rablógazdálko 
dasnak egysaersu fndenkorra 
v»íct kelt vetni Varmk még 
Salgótar'ánban b csü cica ke
reskedők, akik Ukéjük egyesi 
téstvel tndn>ni k olyan szövet 

kezdet létesíteni.
me y rr * óvd h s.i u<vv bi/’osi’tni 
ívdrá az egész »algóie*éni közönség 
tiszteis<ges ti'á'árat E'g hiba volt, 
hogy mindmáig gord'darul biz'uk • 
mrgurkai a hrrve, gorenba és rye- 
rrségvágvó ko'to‘creg „jóakaraiéra " I 
Íme, itt az er<dnény, de ill van tó
rák is az ideje, hrgy ezen a he'yze 
ten vá'trz’í-MurL és a magunk jólété 
rek e'ón ordi'á.**vai cgvuital egy ko- 
mr.lv rikerl is 1 önv telhessünk el a 
drágaság elleni harcban Sprc'a'or

Legyen eggyé a falu a várossal!
resserek. hegy e’eszUrfut a köröny’, 
ellenszenvet, amit a n*pryu.ó gézien 
berek el ei űrk a népben kitermellek.- 

Uána a uöu«dvelők zenekara 
tárcszámckat játszott és fratalrk, őre 
gek táréra kereked’ek. Evte 8 óráig 
tartott a lát c. amikor a pestiek aulóra 
üllek és boldog bucturasok közben 
hagyták el 1 íny. — A tovatűnő aufó ; 
után, a kö/rígben msrad'sk közölt 
öröm, kacagás tá’.coh a levegőben. — 
Mindet ki örült r.z életnek, nirdtoki 
tapsolt a jövőnek ... az {'ínyek Örül
lek, lá<fák a szercle'ft, ez cdasdásl, 
amrt ezek a pestiek, ezek a kon n.u 
msták n utallak íc éiük

Öm bizonyába nem értik, c«ak 
érzik, itt valami törtinl, itt va'ami 
soha nem tapasztalt szeretet vésztőkét 
körül Úgy érzik, hogy a sötétségből 
egyezerre a czpféryre keiüUek. Az 
emberek ékt és nutkskrdvel telve 
válnak el egymástól a pesti dogozók 
kai való jövő vasárnapi viszontlátás 
reményben Beszédeinek és igy rá- 

j jönnek, hogy'miíy szép is az élet, csak 
mi ron'iuk e! az», ember*k Ha szép, 
tegyük tőlünk te'helően még szebbé 
L»gwn * fi» u rfgvé n várossal S J.

Köszönet a ,,Nemzeti Segély 
nek“ Az see gvzri MNDSz kösrör e- 
lét fejezi ki a Nemzeti Segélynek, ami* 
ért ismételten bőkezű és haiha'ós tá 
magatásl ny újtott a N» plöri 0 tbonnak 
hogv igy, az O't étkező gyermekek 
napi kosztját fel tudták javítani.

Zöldségfélék középára
Az ipari növénytermelési bizotlség 

állal megállapított zölddégfé'ék közép
árát a rád ó mirden nép 14 órakor 
bptnotdia amire a Tiszajcbbparii Fö'd- 
n ivelésügyi Tanács czuioo hívja fel 
az érdekeltek figyelmét.

Értesítés
Az MKP. Nógrádmegvei Bizott

ság hadifogolyosztálya f. év jul. hó 3 án 
6 órai kezdettel az acélgyári olva
sóban „hadifogoly napot- tart, mely 
nek mű’orábnn frlsrólaloak a most haza
tért foglyok Kérjük a hadifoglyok 
hozzátartozóit és Salgótarján társadal
mát, hogy min*l nagyobb számban 
jelenjen meg Belépődíj nincs.

MKP Nógiédmegvei Hadifogoly 
Osztály

Hazatért hadifoglyok 
fogadása

Gyönyörű napsugaras reggelre 
ébredt Salgótarján, a munka varosa, 
D>e yock völgyében reggelenként n eg- 
szorul a szén nehéz aporodott füat.e. 
Ma u munkás hétköznapon üiincp van. 
A sok fájdalmas könnyes éjszakát 
meggyötört szivek te szabadító bo dog 
Ünnepe

Most jönnek a szerető szivektől 
kíméletlenül elszakított, megsütött, de 
szüntelenül nr gyón várt hadifogyck.

Sok ciair dós. * csűggedé* után 
végre üt vannak az évek óta rcm 
látott 10C0 kui távlatából htzavarl fiuk.

Ragyogóan szikrázó napiüiérben 
méftós» geijcsc-n pöfékel be IcmLa 
testével a v> dU, me yr.tk ab akaiból 
bcirtra sült ugatott arcok tekintetek 
le, keresik az édesanyát, feleséget, 
tes’vtrt, gyermeket. E/ck a ‘egnehezc bb 
percek, a viszontlátás könnyes szív* 
szotor gató percei.

Mellettem szinte önkívületben Lap 
n ur kábán, küzdelemben negőrzült 
anyóka fejéhez, könnyein keretztü* ké
red az örőLLevrrt fiat és szeme előtt 
eíboU'ályosodik m nden, e őre kpogat 
reszkető kezeivel, de megtánterodik 
és borostás arcú fia karjaiba zuhan 
forró reszkető Öleléssel.

Frsm I
Ed< sanyám I,. .
E<ek olyan jelenetei, amit leirni, 

elmcndooí emberi agy ic fogni nem 
tud és akinek senkije smes, az is n o- 
tí'.yán keresztül e potyogtál egy-két 
gyémánt cseppet

A pályaudvar tele Salgótarján 
társ; da mávai es a Larszbi aggai el Alott 
MKP és MNDSz hadiicgoly gondozó 
asszonyok a ig tudnak u'at nyitni a 
megi leiódő tömegen A 2 osztályú 
vá»ötercn be van az MNDbz, NS és a 
MKP konyhái* felállítva', ahol forró tea 
hozzá tessütemény és Libdós reggelivel 
várja a ielkta asszonyseteg az asszony
szív meleg szerefttével, a me’eg ott
hontól e'szakadt hadifoglyainkat. A 
váróterem falán a btdifcglvokat kö
szöntő feliratok melleit az MKP pla
kátjáról szelíden mosolyog k a nagy 
munkás-vezér Rákosi Má'yás, akinek 
minden magyar anya, te'eség és gyer
mek köszönheti szeretteinek n béke* 
azerzödés ratifikálása elölt va‘6 baza- 
boc-ájfánát. F. L

Tükör
. Az események tükre az ui-ág. 

Hogy mi történik körülöttünk, azt nem 
a szemünkkel látjuk, a fülünkkel hall
juk, hanem az újságban olvassuk. Ve
gyük elő a Munkai Szó mullbcti szá
mát éa nézzük mit mutat a tükör

Szeptember 1 re 4 és f* m;f'ió 
egységes tankönyv kerül kiadásra ön
költségi áron, egy év múlva pedig in
gyenesen az áltatáro- iskolai tanulók
részére — mondotta Mo'dovánvi Jár os
tarfe ügye'ő a pedagógusok salgótar
jáni gyűlésén.

Magyar munkás Abbáziái üdülé
séről számol be egy riport. Nem duz
zadt pénztárcáin vezérigazgatók, bank
vezérek, földbirtokosok és iparnagná- 
rok p henik ki „fáradalmaikat**, hanem 
BILEK KAROLY acélgyári munkás 

„A talgói menedékbár,
S a talgói vár,
Téged munkás, gyermek, fogoly 
Üdülésre vár I

Petőfi hírnevét ugyan nem ho- 
mályositja cl ez a kis vers ke, ame yet 
szintén múltbeli számunkból idézür k, 
megtudjuk belőle, hogy a saigói me- 
nedékbazat már helyreállítottak és a 
sagói vár már nemcsak főispárokat
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és az „uri közönséget”, hanem a mun- 
kást is várja.

A balassagyarmati játszóteret, ame
lyet az MKP rohammunkával létesített, 
a r kath. egyház lelkésze szentébe be 
és nem atkuzta ki azokat a szülőket, 
akik gyermekeiket ide engedtek iát 
Brant. D' után a kommunista párt 1000 
gyermeket vendegeit meg tejes kává
val és kiflivel.

„Salgótarján megyei város pol
gármestere nyilvános verseoytárgya ást 
hirdet kislakéin* munkáibérházak 
építésére, valamim a Kararcs utcában 
Fürdő-utcában és a KtS'ul soron vég 
zcadő aszfaltjárda építési és helyrééi" 
litási munkaira

Ne u repüiöglpbomba pusztító ta 
el Ho uokierenye hazait és lett kárt 
emberé etben is, hanem a p ofitéhség a 
Somoskői Bazalt at Kőbanya RT. te
herautója kepeben.

Megnyugvással vesszük tudomásul 
hogy az SBTC bejutott az NB I be ét 
a Salgó likőr és rungyár gyakorlattal 
rendelee/ő gyors és g<*pirOnŐ! felvet:, 
a múlt h>ten keletkezeit erdőtüzeket 
városunk tűzoltóság* eloltotta.

A G.

FILM
Ezo'ircu hős. (O.-osz t;!ái)

A iengye' nép szabadságharcát 
eléveuiii meg nnrka s színekkel, lül
tető, e even tempóval h náci megszül 
lás i Halmival.

A eve ckmény mindvégig iekoi 
a közöns-g íigyeimH é. a színészek 
já’éa .1 meglepően kitűnő. Egyik «a 
rakteifigu'H julb, mmt a másik. Az 
„Ezerarcú hős“ fő'Zenp'ője egyik*: u 
legtöbb íitm •ziaeszekneK Ez a <i>m 
balr*u felveszi a versenyt bsrmsyiu 
bavonlo nagy»zaba>u amerikai íi mmel.

I
Orosz népi tancsk. (Ku’ uríiltn.)

A n<gy Szovieibirndalom netn- 
zeliségeir.e* népi tmcn ••égném látott 
színes bei.hasban. Ht’alms dekora 
ciók és díszes je tue/rk tömae<egével, 
ered-'i népi zenekarok kisAietc tnel 
lett le ei netet en e ményt nyújtott azok 
szarnia, akik leuák. At oiosz löd. 
az oros' lóiez elevenedett meg ennek 
a 4u u í»l nnak la«a<*a n vöm in.

Tarzan N ?wyorkban (Amerikai film.)
Ne.»i jobb e* nem ro»«zahb, mint 

a haso i ó r.a.eü regi Tarzan ft mek. 
Cselekménye naiv és c»ak a ngzvo- 
na u rendezi*, amerikai túlzások és a 
szerep őz, vaLmint az idomított á*ia 
tok nagvs.eiü produkciói telték a 
gyerrnesek részére kéts-'g elenü- izgal
mas hímet sikeressé. (v.)

Köszönetnyilvánítás
MKP. Nigrsd negyei B zotls^g 

had I »goty o»/»«ivi ‘•őizőnetzt fejezi 
ki a Sí .’Sbinyzi MKP S ervezet hadi 
|<>g >;y g ind »#óiriaK. hogy fáradságot 
nem aim* ve, a h idd upvotzért gyűl 
lőttek. Edd g összegen 115 20 F', amit 
a hidilog yo< f-'lscgé'yezésere, illetékes 
he>yre juitattunk.

A Nógrádmegyei Általános 
Tanítóegyesület

f évi június hó 30 in határozatképte
lenség esetén ped<g a megjelent tagok 
szamara való teaintet nélkül ú ius hó 
7 én, mindkét esetben de. 9 órakor, 
a b anyai »rsulati iswo’á^an 

rendkívüli közgyűlést 
tart, melyre minden tagjai ezúton hívja 
meg A renduivü’l kö'gvű és tárgya 
beolvadás a Magya* Pedagógusok Sza 
bad Szakszervezetének varmegyei cső 
portjába.

Egy olyan párt van az ország- 
ban, mely minden magyar 

dolgozó érdekeit védi.
Szőnyi Tibor elvtárs beszéde 

Balassagyarmaton.
Vmárnap, turnus 22 én delelő!1 

11 órai kezdettel a MKP népgyü'éi1 
tartott Balaisagyarmaton. A városháza 
eíött hatalmai tömeg gvült össze, hogy 
meghallgassa Szőnyi Tibor eivtarv, a 
Kö'p Szerv. Biz. titkár beszámolóiét. 
Szőoyi elvtara beszelt u kőzelmu't 
politikai eseményeiről, a 3 éves gaz 
dasígi terv megteremláiéoeK feltételei 
rőt és a MKP harcáról, meiyet a ma
gyar djlgozok érdekében eddig is si
keréven folytat itt és ezután is minden 
erejével úgy ga-dasagi. mint politikai 
téren folytatni fog. Édeaícszitő elő- 
adá«ában ismertette az összeesküvés 
kulisszatitkait, annak politikai és gaz
dasági hátterét és ibegvilsgilotia a de
mokrácia eddigi vívmányai éhen törő 
bel és külfö di reakció a<ia« eszközei*.! 
Beszélt az ö<szee»küvők, Nagy Ferenc 
és társai szökéséről, a suttogó propa
ganda rémhíreiről és haddog yaink ha ; 
zatéréséről, ami ez év decemberében ( 
befeierődik. Beszámolt arról is, hogy 
a MKP lavastatk’á elrendelte a kor- j 
maoyzat a 15 ho don ahi i gazdák tel- , 
jer beszilg alt a t aai mentesség*! fcs meg 
állapított* a azabadi>).'ga>mu buta ui 
árat, mely 80 forint lesz, az edd gi 40 
f »:iu» helyett, de ez nem fogta iu>*g 
d'ági’aui u kenyér árát. Kö»Ő te, hogy 
i.z i ps.-cikkek árat ie-zori<jiiz oiyau 
színvonalra, hogy a dolgozók köny 
nyeb'vcn meg odúnak élni. Betc'ea'ctle • 
a p>.dtgógu*u< ui (uetájrendczésél és 
hz u< zó. e< tv szerződ A mi-
gyár do gozók terheinek l önnyitéaét, i 
a 3 étet gszdasági terv teüéte cinek 
meg eremtés^t. a bankok államosítását 
•*3 a háborús ej inflációs nyereségek 
75 százalékos megad vitatását fogta 
biztosi.jni. S'óilott még a vallá-k»-r- 
d**rő’, a MKP t éri hamis vadakról 
e< bebizonyította, hogy a part több 
lót és huzoosat tett ** villái érdeke
ben, f iint amennyi rosszal és rágalom
mai a reakció alap'aíanul megvádolta

\ ha! gitóssg nsgy tetszéssel 
fogid A u beje1 intéseket, me yeket 
he y-x ő közbekiát ásókká! kísért S-ő 
nyi Tibor e vtars beszédében kézzel
foghatóan bebizonyította, hogy egv 
olyan párt van az országbsn, mely 
mind-*n ingvar dolgozó érdekelt v»di

A salgótarjáni 
Szakmaközi Bizottság 

közli:

Beiratkozás a salgótarjáni 
állami gazdasági (keres- 
kedelmi) középiskolába.

Korunk kgldő <zerübb kérdései 
és proolémái a guzdi’Jgi jelenségek. 
Áramoknak, népesnek és társadalmi 
osztályoknak, embereknek egymáshoz 
való viszonyát gazdasági kérdések 
szabták meg a a gazdasági előnyömül! 
kérdéseknek a megodasa határozza 
meg egész történelmi törekvéseinket. 
A modern iskolai reformerők szoros 
kapcsoiato' akarnak megteremteni a 
való élettel a ezért az eddigi kereike- 
de mi iskolákat a föhat stg gazdasági 
középiskolákká alakítja át, hogy annak 
növendékei közvetlenül kapcsolatba 
kerülhessenek a gazdasági élettel és 
megadhassak helyüket n gazdasági élet 
ben mint annak k pzetl katonai. Ezért 
a kereskedelmi kö/episkoia I osztálya 
a lövő 1947—48 tanévtől kezdve mint 
gazdasági uörepinkola fog működni, 
míg a II, III. és IV. ovztáiy továbbra 
is mint kereskedelmi középiskola fog 
működni, hogy . usankint kimúlván 
a*.id|z vég egesen he yét a gazda-ági 
kör^p;skn-Ának Ebbe a gazdasági hő 
zépi«*.ol«ba, illetőleg a 11 , III és IV. 
kereskedelmi középiskolai ojztalvokba 
a heíra»kozások a jövő tanévre folyó 
évi ludas hó 30 án és tu'iun 1 én lesz 
A gjzdasági t-rS-épiskola I osztályába 
felvétetnek aznk a tanulók, akk a. 
polgári v.»gv gimná.’íu n IV. osztályát 
elvegeztée. Fe vcte i vizsgalat nincs A 
kereskedelmi kö'cpitkala II , III ille 
tő eg IV osztályába pedig íe vételnek 
kik a kereskedelmi iskola elő ő osztá- \ 
lyát elvégezték. Mindkét :skolatipu>ba 
fiú és leánvtrnu ókat egyaránt felvesz 
nek. Kellő számú tezny jelentkez'se 
esőén külön leányos?tály ryiik. A 
A felvételhez szükséges az rlőrő osztály 
bizonyítványa és születési, valamint 
uiruoltssi bizonyitvany. Felvéted díj 
nincs Mindennemű felvilágosítást meg 
ad a salgótarjáni álami gsrdvigi, ii-■ 
le'őkg kereskedelmi - özépuuola igaz- ( 
gatósagi, Bem u. 4.

Az acélgyári R.G. 
műsoros estje

Az acélgyári MKP. Rendező Gtr-1 
díja a part nytii kerlhelyiség^ben nagy
sikerű mü-oros estet rendezeti a haza
érkező hadifoglyok felsegélyezésére Az 
Ízlésesen feldíszített kér‘helyiségben ; 
igen nagyszámú A.'dcktődő jött össze.! 
Az első sorokban a hazatért hadifog 
iyok és hozzátartozóik foglaltak helyet.

A mű«or elején a hazatér ck szá
moltak be par közvetlen szóval hadí- 
fog-ity életükről. A műsort Juhász 
Ferenc nagyhatású beszéde nyitotta 
meg Utána magyar ddok, modern 
énekszámok, cigány és bdalajka zene
kar, szóló énekek, tréfák, tánc, stb. 
számok váltakoztak a műsoron.

A jól sikerült mű<ort a késő éj
szakába nyúló tánc követte.

A Fonciere általános 
biztositó intézet

Szlvtt pártfogás! kér KR ÁFT JENŐ Füleki-a. It

SBTC—MmTEOSz 3i3 (1:2)

Góhövők : Kovác; 3, Zakariás 2, 
Zsolnai 1 Rég nem átott, izgmmaa 
foolbal-mérkőzéa szórakoztatta szom
bat délután a sportpárloló közönséget. 
Még az id6|árái is m legkedvezőbb 
volt. Az cl»ő félidő végéig fölényben 
látszó pesti csapat 2.0 as eredményt 
ért el. Edd g kissé durva, illetve bele-, 
menősebb és észs.c/úbb játék |Hle- 
mezte a pesti csapatot, míg a SB IC 
lassúbb, finomkodó játékot mutatott. 
4 20 után már nzt hittük, hogy vere
ség lesz a vége, amikor az etső íél’dő 
végétől kezdve feltámadt a régi SBTC 
lelkesedébe. Nemsokára Laczko szabad
rúgása süvít el a kapu felett, majd 
Kovács lapos lövéte a kapus a>alt 
tatái a hálóba 1:2

A második félidőben megint c*ak 
Laczkó lövése talál kapufát, amiről a 
visszapattanó labdát Kovács értékesíti. 
2:2 Azu’án C ák-Axmann lövései 
kerülik el a kaput A M.TEOSz tama- 
dssai következnek, uraikét az SBTC 
lelkes védelme ver vissza Újra egy 
MaTEOSz támadás, amit Zakariás re
mek lövéic feiez be, ugyan** a lübdt 
a balkapufsról pattant a hálóba. 2 3 
De most az SBTC is rákapcsol és 
óriási lelkesedéssé! rohamozza a pes
tiek kapuiét így születik meg a ki
egyenlítő gól, amit Kovács a kapus 
iába között gu'it a halóba. 3:3 Ezea- 
ulán még nagyobb lelkesedéssel harcol 
az SBTC, de gól: nem sikerült elérni. 
Az utó,só percben Csák kapja a lab
dát a 16 oson bilúl, de amint goit 
akar lőni a la’ékvezctő aip;a jelzi a 
mérkőzés bcfeiezését.

Nyilatkozatok :
M.iTEOSz edzó;c : ^E cdm'nv 

reális. Mi technik.sabbak vohuna, SBTC 
lendületesebben játszott. Egy pviccel 
tovább fo>yt a uték. Jók voltak: 
Zakariás, Fürjes, Lac»kó.“

• SBTC edzője; Kiegyenlített szép 
mérkőzés volt A csapat meglette a 
magáét. A MaTEOSz mind -et hátvédje 
durva volt. A bíró kritikán a'Uii, A 
védeirnünk kimagaslóan játs«otl M

Játékvezető : „Két cgyeniő e,.en- 
fél küzdelme, egyen 6 iát*'-**, igazságot 
eredménv volt. Az e.i •namon haiszal 
pontosan be lett Lizonyiiva az idő 
helyessége. Az én uram be lett 
igazítva." 
Vasárnap '

MaTEOSz—SBTC 7:0

Felhívás
Értesítem a hazaiért badif ?g vo- 

kát, hogy nyi vanlartás szempontúból 
jelentkezzem k városháza Kz. 11. apó 
alatt. Mindennap szombat kivételével 
d u 17 19 ig.

Helyi képviselőt keresünk 
állandó, biztos jó megélhetést ryujtó 
ügynöki munkára. A váró; nagyobb 
környéke is a kö'zclhez tartozik.

500 — forintos bármi'ycn jellegű 
biztosíték szükséges.

Művelt, mozgékony és szorgalmas 
urak, vagy hö'gyek aiánlkozását kéri 
F*u*?t cég, Budapest. V. József At.iia- 
u’ca 8.
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ÉRTESÍTÉS

F. évi joolus hó 28 án szombaton 
osto íól 6 órai kezdőitől „Faslz 
mus ós demokrácia" dmmol az 
aoó1 gyárban érlel miségi ankétot 
tart Piklsr György 0T1 vök. lg.

Hpvisflttél a talgótarjáni /árát 
terv leiért dlptttem.
Mindennemű bi:totiíá»i ügyben 

'béf.téggel adok feltélágotifáét.

SPORT

F. évi iunius hó 2 án avárosháza 
közmunkahivatali helyiségében a szak 
szervezed alkotmány alaptan Szadlis 
Ríván vármegyei szakszervezeti titkár 
jelen étében é« részvételével uuáalakul? 
a S-akmaKÖzi Bi/Oitság A Sznkma 
közi B rottsíg tigiai a következők: 
Msri Jul ama, C ada László, Kereké 
Svidor, Ve'bovsrky József, Vehovszki 
Fngyes, KitonaGvu s, N*methGyu;a, 
Sandor Lnjos és Lová-z György.

A Bizottság megvá asztott vezető 
sége a kővetkező : emök C ada Lá<z 
ló, ale'nök Kerekes Sándor, titkár 
Lovász Gyö-gy, pénztárrok Vehovszki 
F'itfyes, ellenőröd Németh Gvu'a és 
Verbóvsrki Jó»sef, jegyző Méri 
Julianna.

Fentiek értelmiben kérjük a 
szervezett munkásságot, hogy olyan 
természetű ügyben, amely a szakma 
közi Bizoitspg hatáskörébe tartozik, 
Lovász titkár elvtársat keresse fel, 
akinek irodája a Magyar Magánaik.ú 
máz ittak Szabad Szakszervezetén-k 
hivatalos helységében van (Ka'o ikus 
Kör). A Bizottság levélcíme; Salgó
tarján, Póatafiók 40.


