
Nógrádmegye

demokratikushetilapja

Az eredményes munka 
követendő példa 

Megkezdődött a belapátolás 
Munkaverseny a gépgyában 
Mit adott a demokrácia

IV. évfolyam, 17. szám. Egyes szám.ára: 60 fillér. Salgótarján, 1948. április. 25.

LENINA Szabadságharcos Szövetség
ZÁSZLÓBONTÁSA

MÁJUS 1 A DOLGOZÓKÉ
A dolgozók a felszabadulás 

óta immár a negyedik szabad május 
elmeiére készülődnek. Az ünnepségek
ből S l^scrjja L* kiveszi részét ;

Mír április 30-Án. pénteken este 
műsoros est keretében kezdődik a 
munka nagv ünnepe. Május elsején 
reggel 6 kor zenés ébresztő. Délelőtt 10 
órakor a ló-té»vn nérgyu‘é% mérvén 
Piros L^sí’ó a S’aLtanöcs főtitkára 
bzwél. Póluson a bSE pá’yán fetvocu- 
las, tőmegtorna. tánc és különböző tréfás 
jelenetek teszik színessé a napot. Este 
UitvaccTok a SSE pályán' szabadtéri 
előadás keretében színre bérül Jacobi 
\ iktor ! .S y b 111“ c. nagyoperettje. Ae 
előadás után tánc következik.

Az urcmvk. gvárak, bányák dől- 
go'oi lézas munkával készükéinek a 
dé'dőtti felvonulám.

Már a készülődésből kitűnik, 
hogy a tarjáéi dolgozók soha még Ütyt> 
Kapásul nem ünnepelték május ds^t

i — a munka űMfpét

15 ezer lóerő
az újjáépítés. szolgálatában

Éljen az egyesült munkás párt !
A két munkáspárt egységbizottsígúnak határozata értelmében ápri

lis 20-ával Nógrádmegyében megkezdődött a pártok egyesítése. Lőrinci .község 
és a Fóoőroy Erőmű uzvaú szervezete 2U-an délután tartotta egyesülési 
közgyűlését, ahol megválasztották az uj vezetőséget is. Oczcl János kép
viselő, a megyei rgysegbizottsúg elnöke beszédében üdvözölte a nagyjelen
tőségű eseményt és méltatta annak jelentőséget.

Salgótarján városban az acélgyár, gépgyár, üveggyár és Hungária 
üzemekben április 21 én, szerdán történt meg az egyesülés a két munkáspárt 
között, melyet a dolgozok minőmből rag)' 1. ikesedéssel ünnepeltek.

Nőgradmcgyébcn máiu» 9-ig mindenhol megtörténik a munkásság rgy 
táborba való tömörülése, hogy a jövőben soka semmiféle reakciós mester
kedés ne tudjon éket verni dolgozó . s dclgoió közé, a’űkn. k egy céljuk 
van: a mielőbbi felemelkedés.Borka elvtárs az acélgyár 

uj igazgatója
A salgótarjáni acélgyár munkás- 

igazgatóját, M c k i s József elvtársat 
a vasmunkások huszadik kongresszusa 
ehróllitotta eddigi posztjáról. A kon- 
grv^siua a Szakszer vezet főtitkárává 
vál-rztotta. Mekis eivtárs acélgyárig 
működése a Gazdasági Főtanács és a| 
Nehézipari Központ támogatásával nrl 
Üzem gazduági életének klvirJgozta- 
Usát, a munkafrgyclem mcgszilárditá- 
Skt eredményezte. A g'ár tir.nclését 
bivi 160 vagonról 324 vagon-a emelte.

Az uj rru’ikn*igazgató Bor kft 
At.ila elvár?, lak tói és hege’zlö. /X 
budapesti Lumpart-gyárbin volt MKP 
pántitkár, <i a»d üzemi bizottsági elnőlt. 
Ma t vég, 7, e cl az MKP 6 hónapos! 
partiskolájat és az iskolában érte a 
bír kinevezéséről

Kívánunk az uj mu kásiga/gató 
®h társnak becsületes jó• munkát és 
éok sikert a felemelkedés utján.

s-;í‘ égével a dobozó* r.r.RV ic'kese- 
d.rc é- é:c közepette indította 
meg a Jvőa’.-. ’íS ír. ’orr. i

A e:n<‘-«c t\ a kuJrr’crvmbzn 
i !h ! :»r.:ée k u ».n diszokkvvlc- 
Uő c ztottak ki a kiváló te jeritményt 
felmutató c o'gozók között.

Dó után a Magyar • Kommunista 
Fáit re yi tervezete ünnepélyes kere
tek körött zászlót adatott. *

Az ünnepségen megjelent Kapás 
elvtárs az MKP Országos Központ és 
0 e x c 1 elvtárs a nógrádmegv ci bizott
ság képviseletében. Az. üdvözlő beszé
dek elhangzása után a pártok, a társa- 
daboi és népi szervek mcgemléketérük 
éa tiszteletük jeléül azög<t vertek a 
zászló nyelébe.

NÓGRÁDIÚJSÁGKészülj Te is
május elsejére !

A Magyar S'ib »d 5 á'-h arcodon 
Szövetsége vasárnap tartott* zászlóbontó 
közgyűlését Salgótarjánban. Az ünne
pélyen megjelent Sril vai Mihálvve 
zérornagv, Oczcl János és H e r- 
masa Ferenc országgyülé>i képvbe- 
!ő,k B l a n á r Sándor polgármester és 
Salgótarján dolgozó népe.

Blanár Sándor rlvtárs meg
nyitó beszédében rámutatott arra, hogy 
a Szabadságharcos Szövetség erkölcsi 
egyesülést ia jelent a felemelkedés é'’ 
a haladás előbbrevíteléért. Köszöntötte 
beszédében S z a 1 v a i Mihály elvUrsat, 
aki Salgótarján hóűlottie ée aki bátor- 
Mgávcl mu'atta mrg» hegyin kell küz
deni • szabadság eszméiért.

S z a I v a i Mihaby elvtárs beszédé
ben Öromeuwk adott kifej zárt, hogy 
Jó év után újra szülővárosában lehet. 
Rámutatott arra, sogy ez idő alatt ne
ki és a többi elvtár»aknak a marxista- 
leaunsla tanuk adták mvg az erőt a 
karchoz és a tudatot az esr.n.c gyö- 
z el rréhez.

• A szabadságbacosok tisztában 
vasiak azzal, hogy a szocialista 
eszme terjedését megakadályoz

ni nem lehet,
h'ába fog össze a kapitaHrmtre a pá
pával éa az örszea reikcíós erőkkel. 
A második világháború után a szabad* 
ság&zeretó nép^k tábora megnagyobbo
dott. A népi demokráciák és a Szovjet* 
Unió tartoznak ebbe a táborba.

MmCíus 15-én végigszéguldott nz 
ünneplő ipirmeocncc dolgozni közölt, 
hogy

a vfZ‘ál»sztói runkésok be vál
tónak ígérUütet

Elkészült a uat-lmss 13 ezer lócr s 
lurbégenciétor és ezzel a 3 éves terv 
előiránvzatát mindó* zc 7 hónap alatt 
»ajl tűk *égrc. A gép próbafuttatásai 
is vég • értek é upril’S 1S an, vasár- 
n p i nnepélye.s kü sőségek körött he* 
lyq^ték (hembe.

Az ünnepélyen ni rgje entek : 
Szaknsits An?a* cIvIhim, iparúéi 
alamtiikár, Pikl r h\r ne az AVIRT 
vezériga ga < j , v« amint n pa tok es 
a » rjani >phr edenc v I latainnk 
igszg lói, inunk vezetői ia dolgo/oi. 
Sxakaliti elvtárs műlzaki emberei

Ramut tuti orra, hogy a r< kció 
nem tudja többé ídhasznáüü a 
msgy-r dolgozók ellen a hon

védséget éti a rendö’Féget.
Ma már olyan elvtársik vezetik eze
ket a szerveket, akik tanúbizonyságát 
adták, hogy a népért, a do'gozőker: 
harcolnak és céljuk egy szebb/ jobb 
szocialista Mag\ arország meg valósí
tása.

Ezután Kapás Sándor elvtárs 
emelkedett szólásra.

Amíg az angol-szász hntalmr’k 
háború* uszítással foglalkoznak

• — rrundjUa. —• addig a Szov
jetunió éa a népi demokráciák 
a frj'ödés. a béke és a haladás • 

‘ útját járjak,
köztük 5|agyarorSz?g is biztosan halad 
a népi demokraci útján a azocializmUb 
felé. Kihangsúlyozta, hogy a Szabad-

sngii»co> S. z/rtséjfoen egyaránt részt ( 
kyll venni fé: fiáknak nőknek és if- 
jákn-k.

A zi .zióbcnló gyűlés Kapás 
elvárj’ beszéde után táviratban ifövö- 
zöite Nógrádi Sándor elvtárs, minisz
terelnökségi állami.kari. Majd Oczel 
János elv tar?, ország’yűléri képviselő 
szóld! fel és az MKr nevében öröm
mel üdvözölte a g>ülést.

Salgótarján dolgo/ó népe büsz- • 
ke lehet arra, hogy a szövetség 
éku olyan erobenk áilnek,' 

akik innen kerültek ki.
A Magyar Kumtnunitla Párt Derében 
biztujliotia Oczel elvtárs a szövet
séget, hogy a párt ‘ részéről minden 
támogatási .megkapnak.

A beszedek elhangzása után a 
gyűlés résztvevői megkoszorúzták a 
szovjet-hősi emlékművet.

szüidésének éufordulófát a tzovftf nép 
cs az egész lűág dolgozó társadalma 

' április 22 én ünnepelte. Magyarországon 
rzt az ünnepi eseményt különösen kiemeli 
az. hogy a magyar muakősok egymásra*•

• Idáira egyesült erőrei^küzdenek Marx 
és Lxmn tanai alapján a magyar nép 
feltmelkcűesét jelentő ^^ocialista társa
dalom meg^alóst^djkrtyr

OLASZORSZÁGBAN
lezajlotiftT*az egésx^vilát^ figyel
mét íelkeltő vá lűszt ás mé—
nyek a Népfront j^prűsődéséí 
mutatják; vagyis az eddigi'164 kép 
sélővel szemben körülbelül 
viselőjük Wrűl be a páriámon ;n 
százalék).

A Keresztény Dccohntáv ír
nak ellenére, hogy 3 m •'•í 
lírába került szédtílrtes p 
gindüt fejtettek ki. 600 a»jv 
rakomány amerikai szeretet- 
csomagot osztottak szét és az 
Egyház kiatkozási fenyegetőzése 1J 
melleit nagvariinyú hamtiátásokat . ' 
i* végeztek, úgy hogy Udinében 
például 4 ezerrel több szavaza
tot számoltak meg. mint a sza
vazó jogo*?uHak száma, mégú* 
csak 48 százalékkal került 

élére.
A többi píriok Saragat. Nemzeti Klnkb, 
Kvz*.<rsasági Párt. Mcnarchisiák, Oiaaz 
Szociális Mozgalom felmorzsolódtak és 
7 százaléktól többet egvík sem tudott 
elérni.
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kával vesz részy a termelésben. Az 
üzemi bizottság terve alapján dolgoz* 
nak, közös a k d r, jí ö z ö • a 
haszon. Így, ha valami baj törté* 
nik, nem egy embert sújt a sors csa- 
pása. Összekülónbözés eddig még nem 
volt. Mindannyian megértik egymást, 
mert közös a céljuk, amely munkájuk* 
bán kifejezésre jut.

Még erre is gondolunk ...
— Néhány napon belül megnyí

lik a szövetkezet által létesített szülő* 
otthon — mondja Gyöngyösi 
Károly — és már mutatja is a szép 
tiszta szobákból álló helységet, ahol 
6 ágy van elhelyezve.

— Ezenkívül napirendre tűztük 
a Napközi Otthon építését is, amely 
jelenleg az iskolába van elhelyezve. 
Naponta körülbelül 200 gyermeket 
ebédeltetünk, akik rászorulnak a nap* 
közi gondosságra.

Még arra is van gondunk, hegy 
a falunkban kitűnő tanulmányi ered* 
ményeket felmutató gyermekeket is
koláztassuk. Most is 2 gyei mehet he
lyeztünk cl Fehérváron, a ..Táncsics 
Mihály* kollégiumban. Ezt az iskoláz
tatási akciót természetesen bővíteni 
szerelnénk.

Az elmúlt hét végén 22 négrád* 
megyei gazda (Hényel pusztj. Selyp, 
Balassagyarmat ét Kétságj Haza fő
ispán éa a megyei gazdasági felügyelő 

'vezetésével meglátogatta a ívhérme- 
gyei Etytk kozaég Foldmüvesszövct* 
kezeiét. A nógrádi gazdákat Gyön
gyösi Károly, a szövetkezet gazda
sági vezetője kalauzolta végig a köz 
óégen és meg mutatta milyen mlézmó* 
nyéket létesitett már eddig a szövet
kezet. A számtalan kérdésre készsé
gesen adta meg a feleletet:

37 traktor, cséplőgépek, 
vetőgépek

— Ezeket a gépeket, amiket itt 
látnak legnagyobbrészt a szövetkezet 
szerezte, megalakulása óta, — mutatja 
Gyöngyösi Károly a szövetkezet 
udvarán lévő traktorokat, cséplő és 
vciögépeket. — Mi magunk ti trak
tort szereztünk a saját erőnkből. Az 
uradalmi gépállományt csak hassras 
munkával lenetett kijavítani. Most 26 
újabb traktort kaptunk, az ide helye
zett állami traktorállomás részére és 
10, vetőgépet. A íélszcrben lévő 12 
cséplőgép is a szövetkezet tulajdonát 
képezi. Ezekkel a gépekkel szántják 
most a környező falvak határait.

3,600.000 forint 
évi forgalom

A szövetkezetnek külön lakatos, 
kovácsaiühelye van, ahol

a szövetkezeti tagok részére a
8 forintos patkót 6 forintért , 

adják
ée egyéb jelentős kedvezményt bizto
sítanak* V«n olajútőjük, amit 56 ezer 
forintért vásárolt a szövetkezet. A tej
termékek értékesítését is a szövetkezet 
vfgzi. Az elmúlt évben összes forgil- 
muk 2,600 000 forint volt és több mint 
50 emberitek biztosítottak munkál és 
megélhetést..

„Faluszövetkezet4
Ax etyeki szövetkezetnek 786 

család a tagja, bár a községben csak 
750 család lakik. Ez úgy tehetség s. 
hogy a körnvező tanyák te belek >p- 
csolódtak. L'gyanís ,

mindannyian hasznát látták már 
ennek a kőzö-i munkának.

Földjeiket a szövetkezet szántja fel, 
terményeiket a szövetkezet értékesíti. 
Hordót patkót gépjavítást, élelmiszert, 
aőt'teég a vhet is a szövetkezeted 
keresztül biztosították a sa*át részűkre...

— Még az etyeki templom 
toronyóráját is a szövetkezet javítót a 
sneg, — mondja egy nagy bajus ob 
gazda.

Kollektív gazdálkodás
— Tizenkettőn álltunk össze itt 

• faluban. — beszéli Tóth Lajos 
gaada — éo kollektív termelést indí
tottunk meg. 126 hold körös földünk 
van már bevetve. A minisztérium tá
mogatásával pedig most vásároltunk 20 
darab üszőt. V an I darab motoros ka
pánk Is —- mutatja büszkén.

A vendég nógrádiak ezerféle 
kérdést tesznek fel*.

— Hogy értik meg egymást 7...
— Ki károsodik, ha elpusztul 

egy állat? ..
— Hogyan osztják meg a mun

kát?...
Tóth Lajos nyugodtan válaszol 

minden kérdésre:
•* Minden család egyenlő hhhj-

— Hál bizony elvtars három év 
egy ország történelmében' igen-igen 
rövid idő és a barom esztendő Jatt a 
magyar demokrácia olyan • redménye- 
két ért el, amelyekr. méltán lehet 
büsr.hC a dolgozó tart d lom ... — 
ákapitja meg határozott h ng n Ju
hász Pál ré^i gazda és megállítja 
lovakat.

— En u^yan r.cm kaptam fölcet, 
de a három esztendőn ke>es4M <-n- 
nyi támog .tásban részesített u den ok- 
rácia. hoKy «x egész múlt rendszer en 
nem kaptam ennyt... Kérdez ,c meg 
csak a feleségemet... I

Es 11.ár kiabal is „as zony gyere 
cs.*k idc“ és Jubaszné, aki a 
földnek a túlsó végén épp n a h gymát 
du^do>si. megindul nagy sielv felénk.

Még álmodni sem mertük...
— Hogy mit segitet raj unk . 

demokrácia három sztendeje ... ? Hat 
bizony a múltban még álmodni sem 
mertünk arról, hogy •« fiú k valana 
ebből n 7 és fel hold földből Pes re 
járhat iskolába.. Es bizony most fönn 
van a kollégiumban,.. Nekünk meg 
alig kerül valamibe... I

— No meg axt se lelejtsd el — 
szól közb< Juhász elvtárs, — hogy 
a d makráéin tanított mrg minké bel
terjesen gazdálkodni. Most - arom- 
szor, négyszer nnyi a jövedelm nk, 
mint a múltban... N m »cll már ron 
gyos ruhab . cipőbe járni.

A munkaversenyben nem lehet 
lemaradni

. Teljesen más ez elvtáro, mint 
a múlt rendszer. Nyugodtan veszi fel

*z ember az állam által nyújtott hitelt, 
meil tudj’, hogy nem jön.a végreháito,.. 
Aztán meg ha elmegy az ember a 
partnapra annyit ball es t-nul tgy óra 
alatt, hogy egy h4en át nem győzi 
megemészt ni... I

Es Juhászáé eldicsekedik, 
hogy m ’d a Letten a M gy r Kom
munista Partnak tagjai és mind a kel
ten szorongó s Ívvel várják tz uj tag- 

i S’gi könyv, két...

Apr. 18-i országos titkári értekezletén 
majd másíelszaz csoport vezetősége 
számolt be cedigi eredményes munká
járól. A felszabadulna óta eltelt idő 
alatt a MSx.M.T. — n demokratikus 
Magyarország tegegyetemesebb jellegű 
egyesülete — járt elén annak a felvi- 
Itgosito munkának, mely a magyar 
néptől a múltban kínai fallal elzárt 
Szovjetuniót igaz valósagában igyeke
zett a taradalom szeles rétegeivel 
megismertetni.

A Tarsasag a fővárosban és a 
vidéken működő h lyi csoportjaiban 
va amint ruas társadalmi szervezetek
ben rendezett ismeretterjesztő é« tu
dományos előadásokon, hangversenye
ken és irodalmi előadásokon át, szov
jet filmek bemutatásával, kiállítások és 
szinielö.'dasok re dezésév I, a szovjet 
iroda om as tudomány kitűnő alkota 
samak magyarnyelvű kiadásaival, 
könyvtárak zervezésével. valamint a 

ital u utján dolgozik a cél elérése ér
dekében. *

Az orszÁgczwte lázasan lüktető 
iiunkaversenybői a M.S/.M.T. is ki 
veszi a részét. Az egyes csoportok 
vetélkedve kelnek egymással neme# 
versenyre, hogy tagjaik számának meg 
*okaxorozaAavái. több ét jobb előadta

— No, de a beszélgetésből nrc 
élünk meg elvtárs ... En feliratkoztar 
a mezőgazdasági munkaversenvrv é 
az ass/ony a lőccsel verne ki otthefi 
ról, ha lemaradnék... I

Már mennek is dolgozni tovább 
Kü deni, h roolni oz ország, — i 
saját felemelkedésükért... I

Kerekes István

rendezésével a szovjet-magyar barát
ságért legeredményesebben dolgozó 
város címét elnyerjék.

Ebben a versenyben az újjáéledt 
salgótarjáni csoport is résztvesz.

Hisszük, hogy varosunk közönsége, 
mely már ennyiszer tett hitet a de
mokrácia mellett, azivvel-lélckkel fog 
résztvenní a M Sz.M.T. munkájában, 
ezzel is kifejezve azt az őszinte ba
rátságot, melyet a világ egyetlen szo
cialista állama, a Szovjetunió iránt 
éret.

íi edétupíuik
Schmldt Ádám vaskertskedö
BslassigyárTBat, Rnköcxl-úl 34.

Olvasd a
- „SZABAD NÉP’-et

i.mmr • írttal mönttfl

2.

A nógrádi gazdák gyorsan teszik
tel a kérdést:

Mindezt már anyagilag nem a 
szövetkezei fedezi ?.’...

— De igen!... — mondja moso
lyogva Gyöngyösi Károly. — Itt. 
Etyeken minden munkát a szövetkezet 
végez...

Nekünk is
meg kéne csinálni...
A nóg ádi gazdák hazafelé egy

másközt vitatják meg a látottakat. A 
vélemények különbözők/' azonban ab
ban megegyeznek mindannyian, hogy 

olyan faluszövetkczetet nekünk 
is kellene csinálni...

— Mifelénk is nagyon elkelne 
egy néhány szövetkezeti traktor — 
mondja Rója Péter rétsági gazda. 
— Sokat tanulhatunk ezektol az elye- 
ki ktől...

— Mi megpróbálunk odahaza 
Hényel-pusztán egy ilyen szövetkeze
tét létrehozni, lelkesedik B a r a k* 
s ó István, Eb OS/. alelnök — mert 
láttuk, hogy a szövetkezetből csak ,a 
dolgozóknak, a földműves társadalom
nak van haszna...

Acsádi Ignác: 
A magyar jobbágyiig 
története

Szikra 1948, A mű új és ja* 
vítotl kiadásban jelent meg és a leg
többet szenvedett magyar néprétcgrol, 
a jobbágyságról szól. Ismerteti az úgy
nevezett történelmi osztá
lyoknak’’ kiszolgáltatott népréleg 
életenek törekvéseit, emberi bel' /.elé
nek és forradalmi mozgalmainak törté
netét. A könyv előszavát T i I d \ 
Zoltá*> köztársasági elnök irtaé>k$z>- 
guzi, hogy: „A század vígén készül 
könyv nuradandó ér ékei mellett elég
gé bizony sagot tesz már m&ga-'az a 
tény is, hogy olyan irocainn vulls’at 
rene zi új kiadását. (Szikra) anq 1 
sörenaü feladatának tekinti a tan 
da mi igazság új megközelítésre tűre 
vő, mai szellemi elet megfelelő tájéke 
tatását és építését.” ,

Érdekessége a könyvnek, hw 
NógrúJ megye falusi du*gu.’.óiUak te 
(éneimét ,is árgv j' ,

LENIN:
Az ifjúsági szövetségek 
feladatai

Lenin ebben a brossur^ub: 
részletesen kifejti, hogy sz c.r.yoi. 
rendszer megsemmisítése után feiépu 
szocialista ta'sadalom ifjúságának m 
lycn feladatokkal keli mcgküzdir. 
Megjelöli, hogy az ifjúságnak feladd, 
végrehajtásához né bű őzbe et’en a ti 
uuiá,. Megrendelőd tő a Szikrával.

Mindazoknak, akik szert telt 
férjem SZÍT AR ^DÁNIEL ké
ményseprő menier elhunyta alk-ri- 
mából réazvétOkkbl fájdalmamat 
enyhíteni igyekeztek, ezúton mon- 
dók kfiuoMtet tn.trtiflM.lrt4.

Munkaversenybenben a salgótarjáni
M. Sz. M. T.
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Megkezdődött
a belapátolás

A bánvamuukások 3 hónapos munkaversenyénck hatalmas lendülete, 
valamint a rendelések és igét" lések - hiánya eredmény* ztc, hogy a kerület 
több üzemében kilapátoltak a szenet. Ez* a jelenség a G.e.dasugi lutat.úcs in- 
kzkedésével — mely szerint a h.»/l:»ri.si szenet tJsvibad.toVa — n.cg*?ünt.(

Az égért kerületben megindult a kilapátolt szénmer.u} Iség ek/ullilúsa. I 
A bccskciek mvakiUenipoját egyáltalán nem bcíoh ásóba a kilapátolás és a 
n dl hó 3-i szénkészlelvt április 19-ig közel négyszeresére emelték lei. A 
nndclvsek vrcduényeképpvn

/ orgJc/ion //5. Saigon 2.6W. lirc^n 329, a zc^yraira'mh'n ZJJ9.
u bankost rakodón 3.070. Eőidlnyan 1.207, Hunon 167, Kisteleken

Missé fan 1.101, a nagybátonyi-rakodón 2.250, lióssaszenlmóf 
tonban 200, Győfriyiiwisoníán 250 tonna szenei raklak talonba.

• A szétunenn1 iségnek ez'a nagyarányú szállítása megszünteti a munka
tempó csökkenését és most már mind-n akadály nélkül teljes erősei lehet* 
lo:goxni — a mim ségi versenyben.

Előre a három éves tervért!

Munkaverseny a gépgyárban
gépgyárban 130.900 kg., a „Kühne.-nél 
pedig 90.000 kg. szürke öntvény, Meg
állapították azonkívül a legmagasabb 
selejt százalékot is. amely a tarjánlak- 
nál 4.2, a mosoiaknál 4.8 lehet.

De nemcsak a gyár, hanem . - 
a gyáron belül a szürkeönt- . 
vény és I ágy öntvény íorm árók 
Is csoportversenyre keltek egy: 

mással,
sőt a csoportokon belül egyénenként 
is összemérik erejüket a felemelkedés 
hatalmas küzdelmében. Az egyéni és 
a csoportverseny biztosítéka lesz an
nak. hogy a mosoniakkal való ver
senyből győztesen kerüljön ki a gép
gyár.

Harc a másodpercekért

Tagkönyvcserével erősitjük pártunkat

Kijavitják a 
napközi otthonokat

Minden falusi család asztalára
SZABAD FÖLDEL

azok ncu kapjál mc; az üj tagköny- 
set, mirt

a tagkönyv-cscre a párt erösö- 
.desét kell, hogy jelentse.

Ugyancsak megkezdődött április 19-én 
a „pMrlrrunkas” igazolványok szétosz
tása. Ilyen igazolványt csak azok kr.p- 
nak. akik valóban valamilyen terüle
ten ak’iv munkát végeznek, a párt és 
a magyer dolgozok érdekében.

Aprilh 20 m g rkeztek Sal- 
gó arjaiba az MKP nógradnRgyei szer
vezetet részére az új párttagsági iga
zolványok. meiyeAet mindenki mar na 
gyón türelmetlenül vart. Az igazolvá
nyok szétosztása, melyet Rákosi 
elvlárs irt ala. azoi nal rúcgkezdődott a 
párttagok között. Termés/elcsen azok, 
akik a felszab idulns óta magatartásuk
kal és munkájuknál bcbizunyitouák, 
hogy ellenségei a munkasos/táiynak,

sokszor napi 10 órás munka után 
t*m cl a tanfolyamra, hogy a rajz
ai felett is elsajátítsam a m< at» r- 
•cr. Csoportunk egyik tagja pedig 
♦u most van SzIT vezetőképző 
olyanon.

Hanem azért az üzem többi cső* 
ja daca lemaradva ai ifjak mögött.

Az f -etn március hónapban az elő
irányzatot 136.5 százalékra teljesítette; 
és az öntési sclcjl 1.99 százalék \o’t.■

... de az „öregek44 sem .
maradnak le

— Ilyen primitív „ gépeken és 
módszerekkel ez szinte csúcseredmény 
— jegyzi meg Pály Kálmán elvtársi 
és egy pillanatra sem hagyja abba a 
munkát.

— Hát pedig akármit beszélsz — 
pattan fel Gergely Dénes — az ifjak 
eredményét túl kell haladnunk. A múlt1

Elvtára * 

készülj 

májul eltejiral

Meghívó!
Értesítjük elvtársainkat, bog)* > 

.Magyar Kommunista Párt salfóiarjá&i 
1. körzete és a Szociáldemokrata Párt 
városi szervezete folyó hó 25-én vasár
nap délelőtt 10 órakor a két párt 
egyesülése alkalmából az Ipartestület 
nagytermében

taggyűlést tart
Tárgysorozat:

A városi egységca munkáspárt veze
tőségének megválasztása.

Az egységes vármegyei kongresszus 
kiküldötteinek megválasztása.

A tárgysorozat rendkívüli fontos
ságára való tekintettel kérjük az ahv- 
tarsak pontos megjelenését I

Városi egységbixott*-.

50 görög gyermek jön Salgótarjánba

A hatalmas a< elöntődében 210 
dv'.árs, 240 munkás do'gczik uicgic- 
zitett erővel, figyelni hűk cs akaudá- 

minden latba velőével, hogy az 
ily fontos acélból a g.árnak, sz egész 
országnak — saját maguknak minél 
jbbet és jobbat termeljenek. -Esebbep 

a klkcs uxinkásgái dákban van néhány 
aUl, akik megsokszorozva erejűkul 
s n unkakedvüket fölötte állnak muuka- 
írsJknak.

Tanulással a többtermelésért•
— Büszkék vagyx nk rá, hogy 

z ifiusági rohambrigád ilyen s/ep 
-ed ntnyeket ért el — n odja Simon) 

•ívtárs ifjúmunkás és ejy pillanatra; Az „Uj Szó” örüköse 
az ..Uj Világ’’

Az egész magyar dolgozó 
sajnálattal vette tudomásul aanakidejáx 
hogy az Uj Szó — mive) betöltötte 
hivatását — megszűnt.

Az Uj Szónak szellemi örökségét 
és olvasótáborát veszi át K i ica i 
Géza szerkesztésében meginduló U j 
Világ c. hetilap. Kassai Géza 
neve biztosíték arra, hogy a lap íráay- 
vonala a magyar-szovjet barátság ki
mé!) itesét, a két nép kapcsolatainak 
fokozását és a dolgozók nevelését 
szolgálja. A lapot rajzok, karikatúrák, 
szórakoztató olvasmányok, valamint aa 
aktuális események szocialista nem
mel való megvilágítása teszi majd 
olvasottá.

Az u| hetilap a Magyar-Szovjet 
Művelődési Társaság kiadásában jele
nik meg.

eszi a forin ázókan a lat — ? km szók- 
nk mi sokat beszélni, hanem kihal
lunk minden másodpt rcci és minden 
ictí’.éget a többtermt léshez.

— Eredmények ... ?
— Április első hetében 127 szá

lék, a seiejt meg olyan ke\és, hogy 
hg* lehet kimutatni. —

— Hogy-hogy... ?
— Ne csodálkozzon elv társ — 

S! közbe Lengyel József — mi 
mcbak erővel, hanem ésszel is dől
tünk. Képezzük magunkat tovább. Szakszervezeti gyűlés  

Karancsalján
Vasárnap a Bán'nmunkúsok Sza-; 

bad Szakszervezete, knrancsaliai cső-1 
portja gyűlést tartott. A—gyűlésen l 
ilermann clvlars beszélőben rá * 
mutatott arra, hogy am g a népi de
mokráciák éa i Szovjctu ió. a békés 
fejlődés és u In adat utján járnak, nő
dig a kapita ista államok Amerika ve
zetésével a háborúra uszítanak. A 
munkawrscnyről szólva • kijelentette, 
hogy ez egyik legfontosabb tényezője a 
felemel».cuésnek, tehát • gy újabb nr-; 
cule-apása a reakciónak. ’

S i m o n elvlárs, a Szakszerve
zet helyi csoportjának elnöke, az épí
tő krit'ka fontosságát h^ngsu yozta k>, 
mert csak így lehet a hibákat idejében 
és jól orvDsolni,7. • . • .»

3.

Az egész ország, benne a salgótar
jáni Iparmedence dolgozóit is magával j 
ragadta a •» uúkaverseny hatalmas len-' 
dületc, nz clniakarús, a többtermclés • 
és a tvlcmc'kedéd utáni vágy. A bá
nj.. '/<»!; Int.ilr.i.is vrrs.iixc után az. 
acé.gváriak is n-unkav* rsen) be kezd- 
’e'^ Most pedig

a sa-jót li.ini gépgyár munkásai 
kötólti’k a tnosoumagvaróvári „Küh- 1 
r.j" inc.’ő;’3?d isigt gépgyár do'go- 
/óival niuiikavers nyszerződést, ' 

mely az öntödékre vonatkozik.
A verseny 1918. április 1-től, június 
31 i<, amennyiben a fizetett szab dsá- 
got néni vgvszerre lesznek kiadva, úgy 
július 31-i^ tart. A havi előirányzat a

héten nckürk is 127 Azazalék volt a 
t.ljvsiimén) ónk ...

— b’a/ad van Gergely elvtárs,, 
nem hag\ jr.k magunkat legyőzni a 
liitlalük'.ól — dupláz a csoportvezető. ’

És már folyik is tovább hatalmat] 
lendükitd a munka... A nagy kemence 
a nyersanyag tömegét nyeli ci és adja 
ki magából... Az etvlársak pedig gyón- j 
győző homlokkal, szorongó szívvel 
lesik az anyag alakulását... Minden! 
ideg«z.iluk a hiba kiküszöbölésére irá-; 
nyúl, mert tudják, hogy minden hibát
lanul kiformázott és jól öntött acéldarub 
egy lépcső a 3 éves terv, a felemelke
dés útján. B. Gy

A Görög Segélybizottság felhívá
sára a Nemzeti Segély salgótarjáni 
szeivezcle elvállalta, hogy Salgótarján 
és környékén, n jelentkező családok
nál 50 i»y érmekét helyez el huzamosabb 
időre, akiknek szülei a görög szabad
ságharcban részben elpusztultak, rész
ben pcaig a háború forgatagában el

kerültek c alánjuktól. Azok a pedagó
gusok, akik beszélik a görög nyelvet, 
elvállalták, hogy hetenként kétszer rend
szeres oktatást biztosítanak anyanyel
vűkul! a 6 —14 éves gyermekeknek.

Azok n családok, akik vállalják 
a görög gyér.i ckek eltartását h Nemzeti 
Segély titkárságán még jelentkezhetnek

A Népjóléti Mintszlénum hoz
zájárul ahhoz, hogv Nógrágmcgycbcn 
hiányosan fcU/erJL vagy nicgrogált 
épületekben elhelyezett napközi ottho
nokat a legrövidebb klón belül rendbe
hozzák. A tatarozást munkálatokra 
f, nntartási segély clmín 20 .ezer forin
tot folyósítottak ’ a Nemzeti Segély 
titkársága részére, rm lyot a kivetkezők 
szerint osztanak széjjel a szükségletnek 
megfelelően: Mátraszőllős 6 ezer, Vizs
lás 5 ezen PtMiUmárkbáxa 2.700 ás

Karancskrszi pótköltségvetéséhez Ó300 
forintot kap. Ezekből a segélyekből 
padlózásokat, külső tatarozások, wC-éJk 
építését és egyéb fontos hiányokat 
pótolnak ki.
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SALGÓTARJÁN polgári iv-te *• 
kiteli,* hogv azok a méhés e«, a«uk a 
helybeli Méhész Egyesüle*n*k tagjai, 
legkésőbb folyó hó 21-ig a birtokukban 
lévő méhek részére méhetetócukrot 
igényelhetnek a városi közellátási ügy
osztálynál.

BALASSAGYARMATON április 
6-án és 7-én tartattak m»g a S övét 
kezeti Alkalmazoitkép; ö taní lyam zá
róvizsgáját A tanfolyam igen jól stkt- 
rült, ezért tervbe vették, hogy a jövőben 
újból megrendezik.

AZ ÉPÍTÉS ÉS KÖZMUNKA
ÜGYI MINISZTÉRIUM közlése rfopUn 
az elmúlt félévben 22 és fél rr.’lió f - 
rintot fordítottak országos közmunkákra.

A VIZSLÁSl LEJTŐSAKNA- 
BÁN kedden délelőtt, műnk a;; liö.len 
robbanás következtében kj-c»ü’ést 
szenvedeti Kovács Sít dór 1. \ áj<r. 
A szerencsétlenül járt bányászt be
szállították a kórházba. éll<po’a nem 
életveszélyes. ’

SALGÓTARJÁN polgármestere 
felhívja a lakosság figyelmét, hegy 750 
% • r b dpclalpalási utalvány áil rendel-

- ize éa akiknek ilyen utalványra
- cségük van, jelentkezzenek n köz
ét! figyoaztálynál.

AZ ACÉLGYÁRI FUVOSZENE- 
• íR vasirnjp a 48- is kulturverseny 
- otöjóben Budapesten vendégeién.- 
pelt A 9 szerep ű zenekar kórül Círk 
3 volt vidéki, a több fővjio.-i vo t. 
Az acélgyáriak még igy is s?ép ered 
ményt értek el. Az eieJménykihiide 
tés körülbelül egy hét múlva várható 
A zenekár sse cpló-i 1 ölteégeicek fc-« 
duzéséro a KIK 4 ezer Lrinoi utalt 
ki. A ta jáni Nemzeti Segély köbén 
járására pedig Budapest- n ingyen köp 
Uk „ebédet és v CM.rat, amiért c>u'on 
mondanak há'ás köszönt tét a Ne > z-li 
Segélynek.

A salgét írjáni acélgyár cvoda 
és napközi obhon* r••szer-’ 

keres olyan óvónőt, 
aki t nuimá-.yait mar a .e’sza- 
btdulás után ícj.zle be.

Jelentkezni lehet irat okiul 
együtt az acélgyári f.zemi bizott
ságnál, Salgótarján. 1

Meghívó
A Salgótarjáni Ipam edei ee Bőr- 

^rotálnák Beszerző, Termelő és Ér
tékesít Szövetkezete meghívja a tag
jait a Salgótarjánban 1948 május. 3-an 
délután 6 órakor a Szövetkezet ürkt- 
hehríédgéb* n, [Salgótarján, Rákóczi-ut 
44.) megtart ncó
RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSRE

Tárgyaoro/ht:
Az iga?gat< aág én a felügyelő- 

btaoétaág jelentéstétel n* 1947. ívről.
2. Mérlegen* gállapitás
3. A jelenlegi gazdasági he!) rét 

megállapítása
4 Inditvá’ yok
A- 1947 é i móriig bármik* r 

megtekinthető a Szövetkezet üzlet- 
helységébe.. IGAZGATÓSÁG.

BERGEL KÖZSÉG Főiműve.- 
arÖvetkez*t»- n F'ldmüvelésügvt M* 
hisziétium ól 120 darabból á'ló ván.’h r 
juhlcnycs.’tóu>e» Lap a Lőzeijovő cr. 
A váodorteoietzlö zs «' dd g mer d a 
^zövetkezet '.ulajdonábii, an.ig z uj- 
gazdák a juh tény.srté.éi cl8_;á i.j^k.

Balassagyarmaton is megtörténik 
az egységes munkáspárt megalakítasz 
23-án, pénteken. Ebbő uz alkalomból 
19-én este az MKP balassagyarmati 
vúr.'si szervezete vezetőségi ülést tar
tott, amelyen foglalkozott az egyesit- s 
gyakorlati megvalósi.ásávJ A párt 
vezetőség leszögezte, hogy az uj párt
nak a marxista, Icnirvsta elmélet alap 
jan kell járnia.

KISOSz a munkaverseny 
sikeréért

/X salgótarjáni kiskereskedők és 
ktsfpá'xosok az országosan megindult 
munkaversenyben oly módon kivannak 
bekapcsolódni, hogy

a munkaversenyben kitűnt leg
jobb munkások díjazásához • 

h oz/ áj árulnak.
Erre a célra kivetett havi forgalmi 
adójuk 12 százalékát szavazták meg 
/X kisiparos és kiskereskedő társada- 
dalom igv kívánja teljesíteni köteles
ségét a lejlödö magyar demokráciával 
szemben.

Olvasóinkhoz.
Nográdme^yeben a két munka.-part egyelő éiévci napirendre került a 

Nógrádi Ujarg é& a Nógrádi Hir.k egyesítése* is. Ebtől ez alkalomból nem 
búcsú.unk olv sóinktól, mert ..a egyebütt tapb.n to.auora is du:goxunk m.jd, 
rttLe.yn K Vulo zi. üleg olvadónk !• vclom.u . yien ciőlizitöi mmauDak. Mi, ez 
akniOGnrut arra kerjua uundeu o.vasóukat, hogy továbbra is ea fuko^oit mér
tekben támogassanak mun^anaban, hogy valóban olyan Lpot készíthessünk, 
amely a muokaaut, paiaaztue Ca erűim! égi dolgosok U|n^gja lesz.

Rákosi Uviara fe hívat at, hogy ax utcsó szenzációk belvett az uj-1 
Ságoknak a mun^aíSag problémáival, a urmJes kirdét>evd es a munkeversej 
nye&kvi kcii fág a<kx ion, igyenv/tünk betartani, Azonban, cogy valóban a- j 
dolgozok tápjává váljon egy újság, ahüux fcLétunui seukbé^cs. hogy a tep. 
uh ásói is légudgyub^réaz. e, ckoöI a do gozuabol kerüljenek ki. Elzárt ax üze-! 
mekin be ül kollektív előfizetés .íu.tcu keove^menycs trón bjzta&itja a kiadó
hivatal &£ egyseges muiuá párti ujeagot. Így n«m lesz a táp kiszolgáltatva ax 
olcsó szacxáciÓMat, Hc*us Dönd kslműokat es egyen rémregenyt kedvelőknek, 
hanem megöuzluti tárgynago..cagat ea ikmohratikua, nevciös/eilvmü itanyvo
nalat. Az »gye&u>eo alkalmával kérjük Olvasóinkat, hogy támogassanak minket 
ebben a munkánkban, hogy valóján a doiguzux laj jóvá lencaseu az egye-* 
sült munkáspárt aitai kiauuu ujs.g ;

NÓGRÁDI ÚJSÁG 
•zerhciuiöMge cs kuuöaivatala.

SPORT
Újpest—SBTC 3:1 (0:1)

Miután a Ca.pel elcsúszott « 
a tarján! axénporban. az Újpest mar 
ionban vigyázott madara. A Stecé já
tékosai most is óriást •• lei kvseuéw I 
és lei.dülcttel tört k z Lip atr és 
még Az első félidő un »h gs.’r:ez.'.ek 
a vezető gólt. A játék inima a iumo-i 
dik félidób n sem csökkeni. A nézők ; 
xZgalma es biztatása köz pette meg a 
naás «>ik félidő első Lkis jól .n ni. 
Az nb n az u uiso 10 p roben n.inth 
össze roppant vo na a Stecc es tarkóra 
Ax. UjpeM dóriban khetige llc a 
a t tjani kai és n.n eny s gyorsa 
ssggal egymásután 3 g< li luxon •

^A^inortwf-cnyünk cV.0 fordítóidban I 

a 3. verseavszám:

Mit várunk a hároméves 
tervtől?

Ebben n riportban meg kc'l szó
laltatni • munkás, paraszt, éreuniségi 
oo gozókat es megkt rdezti, boáy ml 
varnak a hároméves tervről.

Beküldési határidő: május 4.
Ei.ó for.iu'órkban ez ereJméhy- 

k>hirdete-t technikai ok >kbó. el kelteti 
halaszt inunk n.ájus elsejét kővető va
sa. lapra. Kérjük. . ho^y az anyagot, 
12 vs számunkban smerleteit feltételek 
mc. éti pontosan kültjek be az eiv- 
társak.

A jói játszó tarjani-kkal szemben 
a, UipeH mégis elvitte a két ponkt. 
igaz, hogy nemigen érden, el le meg, jó 
játékosai e lenére sem.

Mint mar arról beszámolta k ol- 
vashinhink, a nógradmegyei Sportbi
zottság eiiniezle, h gy a nagy lendülettel 
szervez* dó salgótarjani sportrepülőink 
részé e kaphassunk vitorlázó gépel. 
Az első ii. cn sport- vitorlázó repülőgép 
csütörtökön délután érkv ett meg az 
»IKP Migyebizotiságahoz. ahol* ünne
pe lye vi. veitek ai a iövö repülés 
reménységei a rportot, szórakozást és 
tanulási jriehlo gepel.

Gazdasági 
tanácsadó

Hogyan etessük a ' 
zöldtakarmányokat

Az áltatok legtcrmészeUzerúbb 
takarmány ai a legelő mellett a szántó- 
földi Zöld takar inán yok. A hosszú téli 
— sokszor helytelen — száraz takar
mányozás után úgyszólván ujjas; úk-ük 
az állati szervezet a tavaszi zoldtakar- 
rrányokkal. Azonban amilyen jó hatá
sa ven a zöldtukarmanynak, íppvr. 
olyan sok hibát követnek el az etetév- 
&<i és sokszor nem csak ez á’.’-t 
egészségét, hanem életét is vészé.ycz- 
tvtlk.

A zöldtakarmányokat is cs^k 
fokozatosan vezethatjuk be ez altatok 
étxeoujíbc. A gyors áttérés erős has
menést okoz s így a növendék állatok 
fejlődésben lemaradnak, a vemhes <!* 
latoknál eddig a hasmenései járt 
gy akori erőlködés koroszülésbez fel
vetélés vezethet a nagytömegű zöld- 
takarmány miatt.

Ezért a kezded'or a xöldtakar 
móny’t nagy mennyiségű száraz szóló
takarmánnyal (szalma, szénái keverjük 
és a szarsz szalás mennyiségét 

fokozatosan csökkentve emeljük a 
zöldtakarmany adagját.

így semmi kellemetlen meglepetés nem 
ér bennünket. Különösen a nedrdus 
fiatal xöldtakarmanyok okoznak köny- 
nyen hasmenést. A hasmenés kidoav- 
sud fejősteheneknél káros, mert a has- 
menéses tehen tejéből kiváló minősé
gű vaj és sajt nem készíthető.

A zöldtakarmányt mindig frissen, 
lehetőleg közvetlen etetés előtt ieíszea- - 
kázva etessük, így ízletes és kevés az 
elszoras. Óaroa nedves zóldtakarmar't 
sohasem etessünk, mert súly os emész
tési zavart okoz. A felfúvódást ököré 
zoldtakarmanyokat pl. zötdlucerca &th. 
mindig kik se fönn) asztalt altapctb^n, 
szaraz szalástekarmannyai (szaltn*, 
széna) keverve etetjük, miadig csök
kentett mennyiségben.

A helyesen végzett és jól beosz* 
tolt zöldtakannsnyozas átsegít bcazua* 
ket a takarmány ínségén. Helyes beosz
tás mellett már áprilisban megkezdhet
jük a zöldtaaarmanyozas a zöldroxzsail 
es a lucerna, vorosbvre, nükkooyös- 
keverékek, csaladamé stb. helyes ter
melésével és beosztásával egészen • 
fagyok beálltáig folytathatjuk. így treg- 
Idméljűk a téli takarmány okat (áhrak-, 
és szénafélék) és takannanygondokkal 
nem küzdünk. Jakus Fal 

ingyenes fegászati kezelés
a hadifoglyoknak

A népjóléti mo-sztci rendelkezi se 
alapján minden hazatért hanilogoly jo
gosult fogassad • kezelésre, ha azt a 
mcgLlelö időben kéri az illetékes vá
rosi, aözségi, illetőleg körönástál 
Azok a hadifoglyok, ^kik ,1948. apr.’is 
elseje és 1948. marsius 24-e kó?oí! 
tértek hazn jxuhis hó 24-ig azok pecig 
akik ez óv március 34-e ut&n temet 
h-za hazatérésüktől számított 3 kei- 
pon belül kötetesek fogkesetéeuket 
k< mi.

"NÓGRÁDI UJSAG" 
demokratikus hetilap 

Felelős szerkesztő: HOLLÓ GYULA 
Felelős kiadó: OCZEL JÁNOS 

Szerkesztöség és kiadóhivatal: 
Salgótarján, Szabadság-tér 5. szám 

Ptp. Csekkszámlaszám: 19.718
Nyomatott: a PETŐFI könyv-nyomdában

Salgótarján, Rákóczi út 45. 
Felelős nyomdavezető: HARAY KÁROLY

Nógrádi Híradó
Az acélgyári

üzemversenyben
április ll-tul április IS-ig 

eWJ a lapát, .
és uWsó a fényesabroncs.

A’ÓGR. ÍD/ USÁG

^pcrb^rxuLij.ÁzdL^áuj. %
Mit tárunk a 3 éws tervtől.-

3. kícániu /ü^duló-!

M A FI RT APOLLÓ 
ialoOtarjAa

|9I8. április 22—25-ig
Az év asszonya

vígjáték

1943. április 26—23-ig
Hotel Bijou

történ©. a párizsi alvilágból.

1948. április 29-töl május 1-ig
Pilótaszerelem
szereiéin a levegőben.


