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Hatalmas lelkesedés mellett tárgyalták
az uj munkafegyelem és tagkönyv-csere jelentőségét 
az MKP nógrádmegyei szervezeteinek konferenciáján

Donáth és Oczel elvtársak beszámolói az előttünk álló feladatokról
596 küldött, 'köztük 2S1 férfi és 95 nő, valamint 104 tanácskozási 

jafgal felruházott vendég és 219 meghívott vendég részvételével rendezték 
«eg vasárnap Salgótarjánban a Nógrád-Hunt megyei MKP pártszervezetek 
DL Begyei konferenciáját. Először vettek résit a konferencián a nógrád- 
■egyel pártszervezett éleibe nőst bekapcsolt Sfob! járási szervezetek kfll- 
álltei la. A konferencia résztvevőinek hatalmas tömege fcilobogózott ulcá- 

I koa, rendezőgárdisták sorfala között, élén a zenekarral vénü l tel a tanács 
hozások színhelyére, az Iparleatfilet gyönyörűen feldisiitett nagytermébe.

Oczel János megyei titkár megnyitóbeszédé; alán dr. Homoki Lász
lóié tett javaslatot az elnökségre, Melyet a konferencia egyhangúlag elfo
gadott. Az elnökségben helyet foglalt az acélgyár asunkásigargatója, Mekis 
József elvtárs mellett Wdgner János elviért acélgyári munkás is, akinek 
aevét Kovács István elvtárs tette ismertté az ország előtt a párlfunkcioná- 
riuiok Hl. konferenciáján

Slanér Sándor polgármester Ad* 
v|zlőr szavai után Donáth Ferenc elv-

570 szereplő a szombati 
zenei és énekversenyen.

A „48-as“ bizottság rendezésében 
lebonyolított körzeti zenei és ének
versenyeket nagy érdeklődés kisérte. A 
versenyből kikerülő szerep'ők most a 
■egyet döntőben állnak nyilvánosság 
elé, ahol elbírálják, ki mehet az or
szágos középdöntőbe.

A megyei .versenyt január 24-én, 
szombaton tartják meg A versenyen 
fTO zenei és énekversenyző jog résit 
venni. Ez a nagy érdeklődés nehéz 
faladat elé állította a „48 as" bizott
ságot. Az 570 szereplő műsorának le
bonyolítása olyan hosszú időbe kerül, 
hogy, annak végtgnézése kimerülést 
okozott volna a bíráló bizottság tagjai 
és a közönség soraiban. Ezért úgy ol
dották meg a kérdési, hogy a műsort 
két részletben bonyolítják le Az első 
rész délután 4 órakoz kerül bemuta 
tásra, a második pedig este fél nyolc 
órakor. Az .első előadáson a fiatalság
nak biztosítanak alacsony helyi rak 
melleit kellemes szórakozást. Az est1 
előadás színvonala! Oczel János or
szággyűlési képviselő és Blanár Sán
dor polgármester elvlársak a versenyek 
jelentőségének méltatásával ingják 
emelni.

A verseny szereplőinek óriási 
számi mutatja, hogy mennvi kihavz 
nálatlan zene- és éne*,tehetség van a 
nép fiai között. A .48-as“ bizottság 
igen szép feladatot valósit meg, ami 
kor ezeket a tehetségeket kiemeli az 
ismeretlenségből.

társ főldalvelésflgyi államtitkár kezdte 
meg politikai beszámolóját Vas Zoltán 
elvtára helyett, aki a konferencián nem 
vehetett részt, mert, az árvizsuitotta 
Tiszavidékre kellett utaznia

Magyarországon as elmúlt esz
tendőben

döntő változások
A 3 éves

— A 3 éves terv megalkotásával 
meggyorsítjuk az ország újjáépítését — 
folytatta Donáth eivtárs Az első 5 
bónsp eredményeként fllmiiliárd fo
rintot fordítottunk a dolgozó nép ér
dekeit szolgáló beruházásokra, Meg
építettük többek közölt a péti mű
trágyagyárat. Jogos büszkeséggel te
kinthetünk nz ország deficitmentcs 
költségvetésére. Nincs tő'ünk nyugatra 
egyefen ország s^m, ame y deficit
mentes költségvetést készíthetett volna, 
Az el«ő 5 honsnban a költségvetés 
bevételi többletet zárul.

— A/ ipari termelés terén 1947 
utolsó negyedében sok tekintetben 
elértük, vagy megközelítettük a bé
kebeli színvonalat, amit hősiesen dol
gozó bányá?ndnic.*Mk (nagy ^-tepj és 
ipari dolgozóinknak köszönhetünk. A 
parasztság is höues erőfeszítései ve 
tette be a földeket őívzei (taps).

Közellátásunk javulása
Szólt ezután Donáth eivtárs a 

közellátási helyzet érezhető javulásé- 
ról. Cukortermelésünk 40 millió kiló” 
v«l meghaladta a békebeli színvonalat. 
Sertésállományunk is elérte a béke
belit és szarvasmarhaállománvunk is 
nagyot fejlődött. Csaknem 40.) ezer

ál'ottak be — kezd'e beszámolóját • 
Donáth eivtárs. hmerrette e? uiái azo 
hat a változásokat, amelvek az össze-, 
esltűvés leleplezés ev Nagy Ferenc; 
klikkjének a fejszámolása ii'an bekö
vetkeztek. A változás jelentőségét ma , 
azon mérhetjük, hogy ennek az ot- ■ 
•TSrf «k «z MKP a legerősebb pártja 
— mondotta nagy ,aPs közben. t

— Alapvetően megváltoztattuk a 
magyar nemzetgazdaság arculatát is. 
Államosítottuk a nagyipart és ma az | 
állami szénbányákban dolgozik ■ bá-! 
nyászok 95 százaléka, a viilsmo*-; 
energiatelepek csaknem 100 szazaiéiig 1 
államosítva vannak, a vas és gépipar-* 
bán dolgozó munkásoknak pedig 881 
százaléka dolgozik az államosított üze-1 
mekben 400 ezer munkással szembeni 
200 ezer dolgozik csuk maginkaplla-] 
lista üzemekben Nem a profit, ha-1 
nem a köt érdeke jelenti a hajtó-' 
erőt. Az államosítással rátértünk a 
népi demokrácia útjára.

terv sikerei
ujbirtokos rendelkezik már szánta* 
mirhával. Annak ellenére. hogy »a 
munkabérek az egv évvel ezelőttihez 
viszonyítva mntegy 60 százalékkal nő- 
vckedlek, a zsír, ing, tipuscipö. köz- 
szolgáltatások és sok más cikk Arában 
olcsóbbodás állott be, mégis bizonyos 
elégedetlenség, panastkodds van a 
munkások és parasztok között is. En
nek részben az az oka, hogy a reak
ció ragyon jól tudja, hogy az ő mal
mira hatba a vizet, ha az emberek 
panarzkt dnak. Nekünk kommunisták
nak fel keit venni a harcot az általá
nos panaszkodó! lázzal szemben. Sze
melvényeket o-vasott fel ezután Donáth 
elvtárs kültö dl lapokból, amelyek a 
magvar gazdasági helyzet javulásával 
foglalkoztak.

a szerződések a magyar kisebbségek 
he vzr’éhen is jelentős javulást fognak 
hozni S.’*ovatíiában. Neküuk lett iga
zunk, akik azt mondtuk, hogy a ma
gyar demokrácia megerősödik, békéé 
szomszédok leszünk és vállvetve épít
jük ennek a tájnak nyugalmát és 
rend el.

E’után az amerikai imperializmus 
törekvéseit ismertette Donáth elvtára 
és szólt arról a szerepről, amelyet a 
világreakció élén •» nemzetek két tá
borra szakításéban betölt Méltó társaik 
m jobboldali szociáldemokraták, akik 
lényegében hóhérmurikát végeznek ée 
a világ munkásosztályának megveté
sét érdemelték ki A 9 kommunista 
párt varsói értekezlete, ellentámadást 
jelentett 'az amerikai' imperiaiizaus 
ellen.

— Főfeladatunk a múlt eszten
dőben elért sikereket megerősíteni és 
megszilárdítani — folytatta Donáth 
elvtárs. Az allarrositott nagybankokba 
üzemek élérc o van embereket keH 
állítani, akik a dolgozók érdekében 
fognak intézkedni. A mi Mekis, ele- 
társunk legíobb példája annak — mun- 
ddlta nagy taps közben, — hogy ha
zug az a hiedelem, hogy mi magyar 
dolgozók nem tudunk a tőkések nél
kül ipart kinevelni. Meg kell szüntetni 
az állami üzemek deficitjét, lendületbe 
kell hozni a 3 éves tervet, a munka
fegyelmet még jobban helyre kell 
ál'itanl,

Uj munkafegyelemmel 
a többtermelésért

Vállvetve
a dunavölgyi országokkal

— A magyar demokrácia győ
zelme megváltoztatta viszonyunkat a 
szomszédos or« rigókhoz. Először Tifó 
hősi Jugoszláviai* val (viharos taps) 
kötöttünk szövetséget, a többi orszá
gokkal pedig kulturális rgycrtn^nve' »». 
Esen a heten p»*d’g
kő?*Ár* . r • :«:sagi • • '.úr
ciör.ös $rge.Ynv«’j A'i E»vk

— Minden gazdasági tervünk 
kudarccal ueli, hogy végződjön — 
emelte fel hangiét Donáth elvtárs, — 
ha a magyar munkás kevesebbet tér* 
mel a demokráciának, mint amennyit 
termelt Horthyéx tőkés1 világának. A 
helyes és reális normák mailéit 

anyagi jutalmakkal és kitünteté
sekkel Bóráén ti ük a munkasokat

A munkafegyt em he yreallitása nél
kül a deficitet megszüntetni nem tud
juk és a drágaságot is csak így lehet 
letörni Nemcsak a munkasfeltalálókat 
kell megjutalmazni, Esnem a munka
folyamat jobb megszervezőit is.

A r*r?*’!»ép mcg«eC‘t s.*tő’ • t • 
vi I ».o:v h D.máth - ' a?< a

szövetkezetek
dör’ö jec-í’Á«.-g»‘. — N’.uj m

NÓGRÁD

I
ÚJSÁG

Nógrádmegy

e demokratiku

s hetilapja

„A termelés az egész megyében a verseny jegyében folyik'

A 3 éves terv sikerei

tára földoalveléaOgyi államtitkár kezdte 
meg politikai benámolóját Vas Zoltán 
elvtára helyett, aki a konferencián nem 
vehetett részt, mert, az árviziuitotta 
Tiazavidékre kellett utaznia

Magyarországon az elmúlt esz* 
teodöhcn

döntő változások



ttiui a .síŐvatkmtekben a kapitalista 
aprkviántok iGÍködésót mondotta. 
Pártállásra való tekintet nélkül ki kall 
•átkát szórni a szövetkajelekből 4a 
olyan embereket odaállítani, akik jó 
vezetők leltnek,

A legdöntőbb a földmlvessiövot- 
kezetek, ezekre kell zszemQoket 

fordítani.
Az erőt szövetkezeti nioágálom a ma
gyar paraszt védvlme la támssza lesz — 
jelentette ki nagy tsps közben.

További feladataink .
— A Magyar Nsruzeti Függet

lenségi Frontét uí tart*.ómmal kel! 
megtöltői — jelentette k« beszédei 
végén ’ Donáth elvtára A jugoszláv'

Hatalmas szervezeti fejlődés, az uj munkafegyelem 
eredményei Oczel elvtárs beszámolójában

A knnfsrsacia mlsbuik napirendi 
pontjaként karúit got Oezel János 
•ívtára megyei titkári beazámoiójara. 
Beszéde ekjén felvázolta Oczel elvtára 
azt a fejődést, amelyet a megye ezer* j 
vezetet a 11 hónappal ezelőtt meg-’ 
readezclt II. konferencia öta elértek. 
A szervezete!'. 190-re azaporodtak, a 
taglétszám pedig 8000 fővel emel
kedett. A tavalyi konferencia hatá
rozatai a körzetek klópitéséről teljeai* 
tették. A szervezeti eredményeken 
tulmcnö«u ia ruegnörekedett a 

pártunk tömegbefolyása,
Falujáróink hatalmas munkát végeztek

még 1848 szent hagyományait le sárba 
tiporni. A magyar reakció néha oud- 
káazubbonyt ia All éa a magyar de
mokrácia alapjának, a munkásegység- 
nek megdöntésére tör. A munkáaegy 
•ég ellenségei a jobboldali sznciálde 
mokreták, akik a választások után 
mindent elkövettek, hogy megbontsák 
a muokásegységet év nem átallották 
Ffeilfer-pártját is menteni.

Végül pártunk lőaiegbefolyáaáaak 
kiír által téa érői beszélt Donáth elvtára. 
— Pártunkat Ráknál elvtárs vezeti 
(ütemez lapé, éljen Rákovi) aki a ma- ■ 
gyár nép minden fiának megmutatta, 
hogy at aa ügy, amit a kommunisták 
visznek, ipar ágy ez eveit a komrou 
Diaiak felkaiolnak, győzelemre fa vi- 
azik —‘fejezte be zúgó taps kőiben,

| érlak el, Aboi n Szociáldemokrata 
Patt helyi vezetői nem a munkásegy- 

I ség szellemében dolgosnak, (ott to
vábbra ia aldatlan v)»iony van Ne I 
hézségünke! jeleali, hogy a megye 
•lékhelye Balassagyarmaton van, a 

í megysblzottság székhelye pedig Salgó
tarjánban.

— A telwkkŐDyvexéa 144 kői* 
légbő! 122 közaégbeu befejeződött — 
folytatta Oczel elviéit, Ax elöirány- ,* 
zott őaxi vetés 98 százalékát elvégezte' 
parasztságunk é: a tavasziak alt a te 

' rület 78 százalékát szántotta fel. Nagy 
' segítségére volt ebbca a n<sgvr pa-j 

raaztaágár.ak az a 300 vagon vetőmag,! 
amelyet az MKP kőzbeiépavére vre 
rétiünk.

Viharosan ünnepli a konferencia 
a munkásfeltalálókat ■

. feluliló, Tolok -Jóisof eIrtán, 
aki. olyan darálót laorkesstett, 
amellyel 2 pero alatt egy mássa 

kukoricát lehet megdarálnl.
(Különösen a konferencia faluéi részt
vevői lelkes lapéval ünnepük Telek 
•Ivtársat, aki épen az emelvény előtt 
áll, kesében vörös zászlóval, de az 
arca még a zászlójánál ia lángolóbb.) 
Oczel elviére más találmányait ia meg
említi Telek elviáranak,* amit újabb 
viharos tapssal fogadnak. — Vannak 
üzemek, mint a Vízválasztói Erőmű, 
ahol irányt vettek arra, hogy

s 3 érés terv •lőlránysstát no 3 
ót maira, innen most, mániás

ban befojouék.
De vannak olyan ütemek is — tette 
boné Oczel elviére — ahol a dolgo
zók néhány százaléka indokolatlanul 
beteget jelentve kivonja magát. a 
termelésből. Ne vonja ki senki magát 
a munkából, ellenkezőleg, neki kell 
györköxni a maakának. Oczel elvtán 
példának a Szovjetunió dolgozóinak 
hatalmas teljzsitasényát állította a kon
ferencia elé.

— Szervezeteink előtt — mon
dotta beeséde végén Oczel elvtára —aa

döntő feladatként áll a tagsági könyvek 
kicserélése

A ‘d .'.cgbtfolyás növelésénél nagy 
•terepet játszottak a faluiaró csopor
tok Kilenc csoportban 270 elvtársunk 
végezte a falujárók munkáját — is
mertette a hatalmas eredményeket. 
57 esetben végezlek falujárást és olyan 
munkát ia megcsinállak, mint a 

□ógrádssakaU bucsojáróbely 
felépítése, amely több mint 100 ezer 
forintba került volna, ha azt az egy
háznak kellett volna fizetni, ^templo
mot, 15 iskolát, 9 középületet és 2 
magánépületet állítottak helyre falu- 
járóink. 3690 munkaórát áldoztak és 
rengeteg anyagot használtak fel, amik
nek az árát túlmunkával teremtették 
elő.

Ismertette ezután Oezel elvtára 
azokat az eredményeket, amelyeket 
tömegbefolyásunk kísaéleiitése terén a 
népgyüláai szónokok, agitátorok év 
kulturcsoportok értek el, majd rátárt 
a tömegszervexetek, elsősorban a 

szakszervezetek 
sorain bétől végzett munka fontossá
gára. Feljeazteni kell a dolgozók An
tedatál. Ezen a vonalon van fejlődés 
asm utolsó sorban azóta, amióta haza
jött a szovjetuniói emigrációból ennek 
a medencének régi illegális vezetője, 
Pothornyik elviére és segített a szak
szervezeti mozgalmat megjavítani. A 
vas éa fémmunkások helyi csoportjá
nak 3700 tagja van, ezekaek több, mint 
90 százaléka kommunista — folytatta 
beszámolóját Oczel elvtárs. Meg kell 
állapítanunk, hogy Sándor Lajos elv
társ. az acélgyári vasai szakszervezet 
elnöké hozzáértő munkát végzett.

Foglalkozott ezután Ocsel elvtárs 
az MNDSt és a MaDIS. munkájával, 
majd az UFOSz-ról szólva ismertette, 
hogv 148 helyi csoportja, 25 500 taggal 
rendelkezik. A FEKOSz munkájának 
ismertetése után a rendevőgárdhtákról 
beszélt Oczel elviére. Nagy dicséret 
tel emlékezett meg az UG tagjairól. 
akik a rendfenntartás munkája mellett 
az agitációs és szervazés! munkából is 
kivv zik a részüket. A központ is sem 
egyezer dicséretben rásresitette őket.

A koalíciói pártokhoz 
való viszonyunk 

szívélyesnek mondható — folytatta 
Ocie. elvtárs, Külön kiemelte a Szó-

nép ereje és egysége minden akadályt 
leküzd ás nekünk magyaroknak Is erre 
kel! törekedni. Női éa ifjúsági szer
vezeteinkben rueg' kell lAlnl a .jövő 
alapjait éa azokat minden erővel tá
mogatni kell. Meg fogtuk tisztítani köz
oktatásunkat a meghúzódó reakciótól 
(hatalmas taps). Bíróságaink ós az 
egyetemek autonómiája sem jelent 
védelmet a reakciósok számára.

■ondoini kell a demokrácia ói 
ai egykéi vlnonyát la.

(ügy van, a taps viharos erejűvé nö
vekszik). Tarthatatlan állapot, hogy 
elsősorban a római katolikus egyház 
egyrésse. alán Mindszanty vei még ma 
sem ismeri el a köztársaságot, a 
nagybirtok • visszaállítására törekszik, 
ellenzi- a 3 éves tervei és nem átallja

amint azt az augusztusi választások 
bizonyítják. A 45-Őa válasziái során 
mindössze tized százalékokkal előztök 
meg a többi megyéket, most pedig 
messze magunk mögött hagytuk őket 
— jelentette ki Oczel elvién. Az 
ősszszavaxatok 39 százalékát kaptuk 
meg, ráak szavazott több mint 45 
ezer paraszt aa Ipari dolgozó, értelmi
ségi, nő és férfi. Az elmúlt választó- 
sokon a Kisgazda Párt volt a megye 
legnagyobb pállja, most pedig ma
gunk mögött hagytunk minden más 
pártot.

Mozgósítani kell az egész pártappará
tust, hogy végre tudjuk hajtani ezt a 
hatalmas feladatot. A zavaros, nópel- 
lenes, demagóg, korrupt, erkölcstelen 
elemeknek nincs helyük pártunk so
raiban és ezeket a tagkönyvcsere fo
lyamán el kell távolítani. Ennek a 
feladatnak előkészítésére meg kell 
Niervezol a tizes csoportokat. A tizes 
csoportok megszervezésére már a múlt- 
bap Is adott a megyebizottság utasítást 
ds ezt egyedül a balassagyarmati párt
szervezet hajtotta végre. A tagkönyv- 
csere során rendezni kell a tagdíjfize
tőit is

Vigyázni kell azonban arra, ne- 
hogy egyéni bosszúból, vagy feledé

keny séf bő! kihagyjanak becslletss 
párttagokat. Arrc. is vigyáani kell, ne
hogy értelmiségellenes egyének becsü
letes értelmiségieket kihagyjanak. A 
kihagyásek felülvizsgálását bizottságok 
fogják végezni és a kihagyás ellen fel
lebbezni lehet a megyebisottságbos, 
sőt az országos központból l«. A régi 
elvtársak megbecsülését jelenti, hogy a 
lagaágl könyvben beszámítják az ille
gális pártban betöltött tsgságuk idejét 
Is, azoknak az elvtársiknak pedig, 
akik a felszabaduláa előtt a Szociál
demokrata Párt harcosa tagjai voltak, 
tagságuk idejét szintén beszámítják.

Befejezésül Oczel elvtárs ismét 
a 3 éves tervvel foglalkozott és kije

lentette — célul kell iíilőrni, hogy • 
3 eves tervei két és fái év alalt fs* 
jezzúk be. A konferencia hstsimM 
tapssal íogsdle Ocs«! elvtárs b*ríl- 
mólóját.

Munkaverseny 
és tagkönyvcsere a hozzá

szólások tengelyében
A vitához elsőnek Kiss Iltvii 

elviére az acélgyári pártszervezet tii. 
uára szóit bozrá Főkén! iieav.ts 
azokat az eredmények•!, amelyeke! az 
acélgyőri dolgozók a jjve,mvkf>yx Al
tatás, a hadifoglyok iiozvélartoT^n. 
nek megsegítése terén elének. Ml kié
lik JáDOS eivtars at UFOSz-nc.- a 
megyében végzett munkádról

Szünet után Pirék István eh--* i 
hozxás/óiava nyito*'a mvg a vltél Két 
hónapos mükődősa során a «.ézaai 
Lörx^tb* n elért aredmények/őí s' -.nroit 
be. Ötvös Géza elvtársin sajtó »e>o- 
tőségéről beszél! «• felhívta t eú 
dőlteket, hogy lan>öga.3<ak i.rrgyé.k 
demokratikus heti apját t .N-'g-adi 
Uiság*-ot. Dr. Lengyel Zoltán e;v.m 
a frtiuti . eakció munkétA'úl *»s kt.5- 
sen a reakciós «rdőhív<(a!t th/bise ó<, 
erdesrek nép»i!<r.ss mukkéiról ha
sién Poldtuf Béla alvtárs Siobí vaií 
titkár üdvő.-ö te n kcrfcrencií! •* a 
járésbui! urai*od<'> ^-papl :ea*c* .ó- 
beszé !. Győro József rlvtara ré. 
urn ismrrleite d t/g«őuvv»CRe.-r dön’ö 
jelentőség*.*, Minké* JÓISef V'.ri 
pedig n Mafravidaki Erőmű psr*»,ar. 
vezet részére **rt fokozott áwogat«rt.

Zelilor György eivtórs a n , - 
tariár.i kersakedők azervezeae és I 
körset fejlvaztése t«jén elért aredaté 
nyékét ismertette, Hídvégi Pál e'»!-ri 
pedig egyéb javas atok közölt .• ba
lassagyarmati polgármesteri hivatal 
betöltését követelte, valamint f*‘ 
hogy kezdjék el egy dohenv és k< a 
zervgvér épitéset P »srrnaton. 
AIICS JáuOB elvit, 3 megver u. ú<rTe?e'ő 
fogla kozott a nők bekspoo-asavsl a 
pftrtmurúába és a töanegsze:vacetekbe. 
OCBlle János elvtárs a varsányi fő d- 
luivrssrövetkeset kitűnő munkáié*. ü> 
mcrtelte. A főld-tivesszővetkszet alö- 
nyökel biztosit a parasztságnak. Amif 
a vároabaa gyakran nem lehetett a 
jegyre tsxtilt kapni, addig a töldmlvca- 
szövetkezet a falu lakosságát boxxá- 
juttatta a tlpuctextiihaz.

A Morgóa-peitfai tanvalak ké
rését terjesztette elő Ocmorek Lsjoini 
elvlársnő. Falujárók segítségét kér'e, 
hogv 40 gyereknek létesilheeseask 
iskolát, az iskolába pedig tanerő! kért. 
Sisán Pdl elvtárs a vízválasztói erömd 
eredményeiről beszélt. Felszólalt az 
értekezleten Petik Edinán elvtárs is. 
aki a salgótarjáni medencéből kérőit 
a borsodi bányák élére muokáaig&z* 
gatónak. A borsodi bányászok mun
kájáról és sikereiről beszélt, akik el
érték a 3 éves terv végére előirt elő
irányzatot

A salgótarjáni asszonyok nevé
ben Tarján! litvánná beszélt. Az In
dokolatlan panaszkodás ellen sxólalt 
fel. Említést tett egy aeélgvári asszony
ról, akinek 3 gyermeke 2400 forinton 
felöl keres és mégis Indokolatlan pa
naszkodással ciinál hangulatot a de
mokrácia ellen. Aa ilyeneknek nem 
•eabad az uj tagsági könyvel megkapni 
— mondotta, ■oldivány! János elv
társ aa* egyházi iskolákban uralkodó 
reakció eilen tett javaslatokat és • 
morgót pusztaiaknak bejelentette, hogy 
már megkapták a tanitónöt Kojnok 
Gynlft elvtáre a falujáró rohammun
kátok nevében szólalt fel.

A bányászszakszervezet nevébes 
Pltbornylk JÓISOf szólalt fel és ismer 
tette a bányászok munkavervenyét — 
SlpOS Jolin c’vlársrö a cserhatsurénv. 
Szabad Föld Téli Esték megszervezé
séről beszélt és arról, hágván kapcsol
ták bele ebbe a falusi értelmisége*. 
Pipcsíny JÓESOf elvtárs Kishartyán, a 
parasztéig adózásáról és a végrehajtók 
kilengéséről bszxélt. fleklS JSBSOf elv-

ciáidemokrata Pártot, a mellyel & jó 
viszony kiépítése' terén eredményeket

A munkavarsenyröl szólva beje* 
lentette Őszei elvtárs :

a termelés ai égése medencében 
a verseny jegyében folyik

— A mi bányászaink pénteken 
több mint 650 vagon szenet termeltek 
ki, ax átlagos emelkedés több mint 60 
vsgont tesz * ki nsponte. Kiemelte a 
mlzierfai körzetből Ba^gh József esa 
p«tát, akik ax előirányzatot 215 sxá- 
xalékra, Na ^-kapcsos Sándor esapa- 
tát, akik 197 százalékra, Kovács Ist
ván ess patái, akik 174 százalékra tel- 
jesHetlék ax előirányzatot és elmond
ta, hogy egész sor csapat van, akik 
150 százaléknál nagyobb teljesítményt 
értek el. Az eredményeket a hallga
tóság lelkesen megtapsolta.

— Itt fll ei elnökségbon Wágner 
János elvUrs —

folytatta Oczel elvtáre — akit a párt- 
funketonáriusok értekezletén Kovács 
elvtárs Is méltónak tartott arra, hogy 
aa egész orsaág funkcionáriusai elölt 
megdicsérje, mert olyan gépet szer 
keszteft, amellyel a termelést 400szá
zalékkal emelte (viharos taps). Es van a 
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társ acélgváű munkásigaigató az ui 
mu'ósfegyeítuHŐ' és a 3 éves terv! 
jelentőségéről beszélt. — Pápp Gyula 
elvtárs a - üveggyár! pártszervezet tuuu*: 
kaiétól, Ráoz Imre elviére pedig a* 
stiráki járás htdyzcUr.M szólalt f<. 1

Az cihaagcutt felszólalások poli
tika! részére Dsnáth Ferenc elviére, 
szervezeti részére pedig Oczel Jaaos 
elvtara fálutzvll. Oczei elvtára vála
széban idézte Gerő clvters bestédé
ből, hogv u 5 éves tervet le kell vin
ni a munkapadokhoz ás Hangsúlyozta, 
hogy minden muoás.nak meg keli is 
mernie üzeme 3 éves tervét.

A rnandáturevirgáló bizottság ré
sziről Hovanecz Béla elvtara tett je
lentest, au|d bejelentette, hogy ver
senyt inditaraic Cköitégi partexerve- 
zetek köröt:. MicJen hónapban 15 
értékes dijjal jutalmazzák a legjobb 
ersdoénvt «iér< clvláraakat, az év vé
gén pedig a legjobb eredményt elért 
községi szervezet kép egy lelek Jó
zsef elvtárs által /eltalált útrendszeré 
darálót.

Az uj 
megyei választmány

Ezután került sor a 33 tagú va-i 
Lsztruány roe^vala.zláaárc. Az slőtcr- 
jastfeit javaslatot ft konferencia egy
hangú lelkesed issei fogadta el. A me
gyei választmány legei a kővetkezők 
lettek : Aucs János, B^ázs István, Cse
le János, Dtcasecs Imre, Dobsooyl 
János, Grsgor JttvAn, Hovsnecz Béla, 
Humsnn Ferenc, Jakab István, Jancsó 
taré, Ka zir.c.si János, Kuplharl József, 
Keimén János, KudHla József, Lovász 
György, Lőrinci József, Mesterházi 
Lajoané. Mvkis Józstf, Miklósik János, 
Minket • József, Mo'doványi János, 
Nagy taténé, Nagy István, Ocsel János, 
Pirók István, Poidsuf Béla, Páia Ká- 
roiyné, Sándor Pál, Sándor Lajos, 
Szeban Istvánná, Toldi István, Tóth 
Béláné és* Zeke Sándor. Póttagok, Dvo- 
rák József, dr. Várhelyi József, Bog
nár József, Gerő György, Fiala Józadné 
dr LaUavári László, 5«abó Gyula, 
Htusz Pál.

BsfejezásCii Ötvös Géza elvtárs 
olvasta fel a határosai! javaslatot, 
amelyben a konferencia kimondja 
többek között, hogv célul tüai ki a ] 
5 eves terv két és jél év alatt! befe
jezését. A határozati javaslatot egy
hangúan elfogadták.

A konferencia résztvevői szom
baton es vasárnap este két tartalmas 
előadásban gyönyörködtek Szombaton 
este a MAF1RT mozi pergette le élőt* 
(ők az „Eaki** e • filmet, vasárnap 
pedig a bányai kulim csoport adta elő 
magas színvonalú játékkal aa „Egerek 
és eoberek** c, d'ámát.

Békebeli raiOflug< 

likőrök kaphatóit 

,,S A L G ó„ 
likőr és rsuzigyárbasi 

S alj 61 a r | A n.

Vas- és

edényáruk

Sebmid t Adáie vaskersskedő, 
Balassagyarmat, Rákóczi fsj.-ál 34

A Háztartási Alkalmazott 
tak Szabad Saakzzervazat® fal* 
hivia a munkaadókat is munkaválla
lókat, hogy a sicrződseeket kössék 
mrg és a tnunkakönyveket váltsák ki. 
Ennek elmulasztása esetén a Szakszer- 
vezet megindítja az eljárást.

Hivatalos órák minden szerdán 
az Iparlsslilet könyvtárszobájában dél
után 3 tói 6 óráig. Vezetőség.

Az elsőségért dolgoznak a 
nógrádi kerület bányászai

A bányászok oagv Isndfilsttel 
megindult munka versenye az síró 10 
eap alatt már 107*54 százalékkal meg
haladta az előirányzott mennyiséget, 
A munkatempó foko»»sáv«l az ered
mény január 20-ig további örvendetes 
emelkedést mutatott. A bányászok tel
jes erejük bevetésével elértek, hogy a 
nógrádi kerület 110 százalékos ered 
ményt mutathat lel. Kiemelkedő* a 
zagyvái körzet 115 százalékkal. Ugyan 
csak 115 százalékos ertdmémyel azé 
ropd a mizsetfai körzet. Sr.ésen elő 
retört a kislerenyei ás pslfálvat r.ó.zel 
111, illetve 110 százalékkal á kéz 
detl vlatzztnaradns utón Nagybátnny 
is fellendült és elérte a 106 százaié 
kot. Sajnos a rózsaszentmárloni kör
zetnél, visszaesés tapasztalható, csak 
98 százalékot tudtak felmutatni. Előre a J éves tervéri!

A Vigopera művészeinek 
részvételével kulturnapokat 
rendeznek Salgótarjánban

Salgótarjíu és vidéke dolgozó 
társadalma a centeiiérls év folyamán ' 
nagyszabású ünnepségeknek lesz ná-| 
lője. Szórakoztató ás tudományos " ő , 
adások iieli’ót adnak mindebből, and' 
a léleknek kedves és megragadó.

'Ezt a zsúfolt é.e nagyvonalú prog
ramot a salgótarjáni kulturnapok fog
ják bővíteni. A kulturnapokat ez év 
április 3-án, 4 én, és 5 én tartják meg 
Ennek keretiben képzőművészeti ki
állítás nyílik meg. A vigop»ra művész
gárdája a „Don Pasquale' c. dalmű
vet adja elő. Különböző Irodalmi és

Kik részesültek Erdőtarcsán 
a karácsonyi csomagokból?

Súlyos visszaélések történtek Er- 
dőtarcea községben a karácsonyi akció 
lebonyalitésa soráa. A községi elöljá
róság reakciós eleasel a jegyzővel 
egytttmtködve azoknak osztottak cso
magokat, akiknek a gazdasági helyze
tűk magssan felette áll azokéaak, akik 
a csomagokra rászorultak lettek volna, 
így például Fékét Pál kisgazdapárti 
községi bíró és a Kisgazdapárt több 
jóasódu támogatóié kapott a csoma
gokból. Kapott Csuka Béla, akinek 
két marhája le van aa istállóban, Bor
sos Mihály, akinek szintén van mar

Február 4-én nyílik meg Pestszent- 
erzsébeten a szövetkezeti középiskola

Rónai Sándor keresk. miniszter a 
Szövetkezeti Törvény rendelkezésének 
megfelelően szövetkezeti középiskolát 
altit fel.

A siövetkezet! középiskola célja: 
tanulói a szövetkoxoti gazdálkodáshoz 
szükséges gazdasági szaktudást, a szö
vetkezett önkormányzati ügyekben és 
Qdetvitelbon való jártaaoágnt, közgaz
dasági, illetőleg társadalomtudományi 
tájékozottságot szereznek és Így a sző 
vetkezeti eszme terjesztőivé, gyakorlati 
szövetkezeti szakemberré válnak Célja 
továbbá, hogy — általános műveltséget 
nyújtva, tanulóit közösségi szellemben 
nevelje, valamint előkészítse az egye 
lemre és főiskolára. A szövetkezeti 
középiskola négy évfolyamú. A negye
dik évfolyam sikeres elvégzése után a 
tanulók érettség! vizsgálatot (ehetnek. 
Felvételre jelentkezhetnek azok a fiuk 
és lányok, akik az általános lakója 
vagy a népiskola nyolc oszlályának/a 
gimnázium vagy polgári Iskola 4 ősz 
tályának elvégzését Igazolják és a

i X termelés állova üsnmenkáf.l 
; január 20-án a következő báróidban 

a l-.nuur 10 i eredmények): Margít- 
(Aró 109 (103). Gut/iávláró 125 (117), 
Forgács 150 (125), József 92 (94). 
Selgóbár. ye 114 (106), Brcske 106 
(107), Sagupalu 105 (102). Kőkút 117 
(127). Útiak 155 (107}, Krrtncs 104 
(106), Jsnő 99 (88). Fővö gy 109 (102) 
Tördel 90 (92). Ilona 120 (110>. Kis 
telek 151 (116.} János II 101 (97) 
Delibanya 110 (1051, Gátlbánye 118 
(112). Ambru^vbigy 98 (87), Karár 
109 (101), Irén 1. 100 (Q6\, Kossuth 
lAro 111 (100), Szorospskk 101 (96) 
R»ik 109 (122), Rózsesxentrr.ár- 
Ion 97 (102), Gyöngyösvisonta 111 
(Hl) * 

zeneművészeti délutánok, vitanapok 
fogják m ku-tumspou ezinvocBÍá’. emv.ei 
Ezeken a délutánokon neves hutiyprblt 
reúvéizei*,, írók és pub!ic<e’ak bírt© 
•Piák az eladásuk sikerét* A kul 
luszmi.dizte.iuni a v|;ák alkalmival 
(c.ixó’-^ó egyé .esnek könyvet kíván 
1Uiaícno» epen adni.

A kufíurnspok keretében a dől 
gozók, «az ifiurnunk#»ok <s a diákság 
stslss rétegei fognak olyan kuítur^löi 
adásokban ivizesélni, aseelvek ritka 
^etményoztosba mennek Salgótar
jánban.

hája és Nagy Imre vadástléraulatl 
tag. Ugyanakkor nem részesültek ben
ne a telekpusztai cselédek és több 
nemrégiben hazatért hadifogoly. A 
jegyző a csomagok megérkezéséről a 
többi pártokat nem értesltetle ki és 
Így az oszlást eiupáa maguk körött 
intézték.

Vizsgálja ki a népjóléti minitr- 
érlam, hogy a vitstsélésért kik fele
lősek és a vétkeseket büntesse szegi

üifhy Györty

tizennyolcadik életévüket még neaa 
töltötték be.

A tandíj öeszege a tanulók 
anyagi helyzetéhez Igazodik, s egy 
torintól 50 forintig terjed A megfelelő 
előmeneteli és kellő szorgalmat tanú
sító tanulók ösztöndíjban részeséinek 
Aa egész ösztöndíj ösaztge havi 200 
forint.

A ssövetkezetl középiskolába be
iratkozni kívánók kérelmüket a Ke
reskedelem- ás Szövetkoietügv! Mi
nisztérium V/2 nevelésügyi szakosztá
lyához címezzék (Budapest V. kér. 
Szabadság-tér 17.) A felvételi kérvény
hez csatolják aejátkezüleg irt önélet
rajzukat. Az önéletrajzban vegyék fel 
születési évüket, iskolai végzettségű 
két, továbbá ex anyagi helyzetűkre 
vonatkozó adatokat. Jelentkezni lehet 
1948. évi január hó 31. napjáig. A 
jelentkezés elfogadásáról, a beiratko
zás idejéről, a beiratkozás faltételeiről 
a középiskola Igazgatója írásban fogta 
a tanulókat érteaitenl.

LENIN
A győredtlnr.í i p*o'»:*rfcrrsda- 

Inm agy vezére, c 8zoc;- »sta Szov- 
leíuntó njegtcreoHÖ'c, a v'iigtöité- 
nciem legragyohh eie, ja, Lenig.24 
évvel ezelőtt, 1924 évi ’.muér 21 
hunyta .e ÖrŐku ezen é‘ Gorkijban. 
A világ iirperia hta rsp'sfinjói fel- 
lélegzetlei- Lalá'a i.» éfr. *S»srebék 
volna, ha a b«Ua uus biritd^iom 
Siá'bonJlk. hoj-v n;u«á” <ht» faria
tok módjára. lcc*wph«‘sanák (á. — 
S/amitás&jkbao azonban cza'cdíak, 
meri Lenin alkotása vattáidnak bizo
nyult ás Srié'in »rar.vití.j«*.a' •fV'.r'el 
állta meg a ostyát a fórig 
minden eddiginél nagyobb rrőpró- 
béj-.ban, a mvodik viiajfhftbnrubdn te.

Lenin «őrte eió-zőr kedr r tm- 
periallzmut ’áucát, amerv r..* egévz 
f5‘dkereks>get hatalmában urtotta. 
1917-ben még crak egr 1 e ym aza- 
tsd’. meg az iínperisiizrntis ar^itca. 
Ma azonban a imperializmus i g^zz 
itndtxv<c térség ropt g. Az ftx!'uű..'fa 
ébredt rem/elrú elölt világító í- k- 
1 vak ént ;■’< Lenin és S**.«í in müve, 
& hntaimav Szovjetunió és pu«zta 
létezésével hitei éj ieiktsedéM önt 
» szebadlágért kú’dó népik »x »ibe 
Ezért irányul imperialisták, kő-' 
röltíik esősorban az ametikt-i há
borús uszitók vak gyítlö:c**« a Szcv- 
jelunló ereit. Én t gyapevaa ‘ezért ól 
és fog e tű ötÖ»ké a cépsk szivében 
a nsgy tamtoíaeeter ét szabadság
harcot r Lenin.

Rádiót kapnak az etesi 
bányászok Kanadából

„...megkaptam leveleteket, 
melyben arra kéritek a Kanadaba 
kivándorolt etesi bányászokat, hogy 
egy erősebb rádióra gyűjtsenek 
1500—2000 forint értekben — ftj* a 
Kanadába ki-zakadt nagv««r bányász, 
Tóth Mátyás etesi bányásztestvércinck. 
«... gyűlést hívtunk össze az efe- 
siek részéről, ahol megállapodásunk 
szerint az akciót elindítottuk, úgy
hogy a gyűjtésűnk a mai nappal 50 
dollár körűi jár..." — folytatja a 
levél.

A nagybirtok és nagytőke egye
sített elnyomása kényazerilette ezeket 
a bányászokat kivándorlásra. Főid- 
néikütlség, munkanélküliség, éhség és 
rásdásul a csendőr szuronyok okozták, 
hogy a költő szavc! szerint .kitánlor- 
gott Amerikába cnáslélmlilió embe
rünk**.

A reakció elüldözte — a de- 
mokráeia hazahívja magyarjait Ezer 
és ezer msgyar készülődik a tengeren
túl, hogy baxavándorolton az első 
kedvező alkalommal és segítsen épí
teni azt az uj hazát, amelyben már 
nem lesz sxGkzág kivándorlásra.

A kapcsolat azonban — amíg ez 
a lehetőség bekövetkezik — addig is 
eleven. Bizonyltja, hogy a Kanadába 
szakadt eteaiek rádióra gyűjtenek az 
etesi kommunista pártszervezet résiére.

Rohammunkával dolgozott 
a balassagyarmati 
MNDSs

Olt Károly elvtárs népjóléti mi
niszter támogatásával az MNDSz ba- 
laszagyarniati csoportja komoly szoci
ális munkával segítette meg ax 1947- 
ben hazatért hadifoglyok, a háborúban 
elpusztult, eltűnt, vagv rokkanttá vált 
hadisegélyezettek családiéit. Rubasrgít- 
ségben részesítettek 243 családot. Ezt 
a hatalmas akciót a szervezel a ren
delkezésre álló egy nap alatt bonyo
lította le

Az MNDSz asszonyok lelkes ro
hammunkájukkal bizonyságot tettek 
arról, hogy szivükön viselik a barbár 
fasiszta háború áldozatainak sorsát.
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Gazdasági tanácsadó Panamázókat lepleztek le 
az acélgyári élelemtárban„Miénk a föld** ünnepségek.

Ar UFOSz Otszftgoc Köiponiju 
az. MKP kezdeményezésére a /<5/J- 
r előtti befejezése ünnepére, január 
29 én „Miénk a fő'dw c mmel az egész 
országban ünnepségeket rendez. — 
Izekre kintijuk az uigaidák figyelmet.

Jaanári beraháaÁaok.

Januáibsn a MOSzK kisebb me
zőgazdasági gépek és felszerelések u. tu. 
ekek, boronák, kspálógépek, vető «» 
darAlógepek kiosz árát kezdi nseg tag
jai réetcre.

Januárban tovább folyik a Xö- 
vénynBcnesitéri telepek építése ás fel* 
Hereiére Eszterházán, Nsgycenken, 
Bábolnán, Lovászpatoaán, Báakuton, 
Mezőhegyesen. Kompolton, Hatvanban, 
Kisvárdán és Karcagon.

Mezégaxdaságunk egyik legfőbb 
gondts a talajerő feljavítása. Ezeknek 
a módi4 ni öntösés és trágyázás foko- 
aáaa. A MOSiK tőzegtelepein uj trá 
fyázáai eljárásokkal kísérletezik. A 
MOSzK tagjai részére sok kisgépet 
•azt fti. Részben a Szövetkezeteken, 
részben a bizományosokon kérésiül 
folyik a azuperfoszíát kiosztása ia, ami 
az államnak 46 millió forintjába ké
ről. Felépül a Péti Nitrogénművek ia. 
Már felütötték a kazánokat. Az első 
tervévben 46 mi’liót irányoztak elő e 
•álra. Februárban megindul a terme 
lés, egyelőre 4000 vagonos kapisl- 
Masai.
‘->Nagy ásezegekkel szerepel aa ön

tözés kiépítése, vizek szabályozása, 
bel- és árvizek levezetése. A legjelea- 
tősebb vlximunka a hódmezővásárhelyi 
•ntöiőtelepaél két zsilip építése. 
ÍV.’^ A legnagyobb összeg a mező
gazdaság terén az állattenyésztés fel
javítására és fokoaására jut. Olcsó ak
ció keretében 150 tenyészkocál, 3000 
szarvasmarhát osztanak ki. Fejlesztik a 
baromfitenyésztést, mert ax ország 
legnagyobb exportcikke a tojás. Trak
torállomásokat létesítenek. A mező
gazdaság gépesítésére eddig több isin) 
S milliót adtunk ki. A januári beru
házás a mezőgazdaságban 30 millió 
forint.

A b ar ossz ti U Isse ■ elleni véde
kezés céljából 38 állami gazdaságban, 
10 állattenyésztési telepen és 50 szak- 
ektatási intézménynél fertőzésmentes 
és egészségügyileg ellenőrzött törzs
tenyészetet létesítenek. A törzstenyé
szet állományának biztosítása egyik 
legjelentősebb állomása a magyar ba- 
remfifajták egységesítésének. Egyben 
a tojáshozam fokozását is remélik tőle.

MAFIRT-Apollo

filmszínház következő műsora:
Január 32—25-ig

Még 5 PERC AZ ÉLET
26—28 ig

STAN é« PAN Cslkágóban
CHAPLIN a KÉK SZAK ALL

Január 29—február 1-lg

’ PICCADILLY

Eladó:
!. fJsgyobb családi házhoz vagy köz

épülethez alkalmas uj, önmű
ködő elektromos vízellátó be 
rendezés.

3. 10 év előtt épült szép, 3 szobás 
családi ház, 240 négyszögöles 
termő gyümölcsösben.

Cím ; Tímár László mész. váll. Salgó
tarján, Kossulh-utca 4—6. sz.

A salgótarjáni rendőrség rtyotno- 
zóesoportjn nagyarányú pariimat lep 
letett le at acélgyári elelemtárban 
Több hónapig tartó intgligywIás után a 
beérkezett bizalma* idenUaek alapián 
a múlt hét vágva nyílt nyotaoaaet 
folytatott le a nyosuoióc’ojsort. A de- 
tektlvak megfeszitett erővel dolgoz
tak, hugv fényt dsri'sen*^ a * unbes- 
sag élelmét elsikkasztó bűnösökre A 
nyoanozás során több őrizetbe*étel

Fosztogatás és öngyilkosság 
Zagyvapálfalván

Jegyvapélfal *a nyugodt napjait 
17-éa, szombaton kát szenzáció za
varta meg.

Péntekről szombatra virradó éjjel 
isosereiisa tettesek betörtek Gyureeík 
Ferenc korcsmájába és onnan kisebb 
mennyiségű italt vittek el. A tettesek 
kézrekeritéeére a nyomozás megindult

Szombaton délután pedig Gyúr-

A SSE közgyűlése magáévá tette 
az MKP sportprogrammját

Nagy érdeklődés mellett január 
IS án tartotta meg a SSE ez ávi ren
des közgyűlését. A beszámolók el
hangzása után sor kérőit- az uj tiszti
kar megválasztására. A választások 
eredménysképea disselnök Mekis Jó
zsef, elsők Fessél Istvás, flgvvezeté 
elnök Kelemen Jenő, főtitkár Hercsik 
István, titkár Seholec Rezső, * főpénx- 
táros Pintér József, iegysők Kunos 
Emil, Krajcsi János, háznagy Kimer 
László, orves dr. Pssofka János.

Az uj tisztikar magáévá tette az 
MKP sportprogrammját és legfőbb 
feladatának a tömegsport fejlesztését 
tekinti. A centenáriumi év folyamán | 
megrendezik a „Sportágak napjai'-l,'. 
hegy a széles néprétegskkel is meg-; 
ismertessék a sport szépségeit.

A közgyűlés egyhangúan elfő- _ 
gadta, mindent elfognak követni, hogy | 
a SSE a jivőben méltóan képviselje, 
az acélgyár és a város sziaeit.

A SSE ökölvívó auakoButá- 
lya és a Budspssli Rendőr Egyesület 
ökölvívói nsgysrámu • közönség előtt 
tartották meg mérkőzésüket 18án 
délután 4 órakor az acélgyárban. A 
mérkőzést a rendőrök 10 6 arányban 
megnyerték. Különösen Kára az 
olimpiai keret tagja emelkedett ki a 
küzdelem eorán, aki az ökölvívás min
den népségét bemutatta.

Vasárnap a Vasas ökölvívó 
csapatával mérik össze erejüket az 
acélgyáriak, reméljük, ebben at eset
ben nagyobb sikerrel.

Vasárnap Játszotta az SBTC 
szezonnyitó edrömArköMvét A nősök 
és n ’ nőtlene-í mérték őm/C erejüket; 
A tói'iimú i»galmt«v mérkőzést a nő>ök 
4:3 «'án*'bau megérdemelten nyerték 
meg.

A Salgótarjáni Bányatelep! 
Torna Club 1948 febiuár 1-én dél
dőlt 11 ó-aknr taréra Füleki-u:cai • 
kiubhiréban tereld évi közgyűlésé!. 
Amennyiben a közgyűlés rhö övsze 
hívásra határőreikíp’e’en lenne, úgy 
azt február 8-án déle'őtt 11 órára 
újra összehívják, amely a megjelentek 
ezémára való tekintet nélkül haMrozat- 
képes lesz,

Aki a közgyűlés alkalmával in- i 
dltványt kivan beterjeszteni, annak 
indítványéi 3 nappal a közggyúlés e'őtt 
kell az elnökséghez benyújtania.

As SBTC ás a SSE csapatai 
vasárnap, 35 én újra összesnérik ere-1 
jflket. A Stécé csapatában valószínű
leg helyet kap 2—3 próbajátékos is. 
Közülük szeretné a Stécá tavaszi csa
patának csatársorát megerősiteni. Feb-' 
ruár 1-én Diósgyőrött játszik a Stécé.

SAKK
A VAOSz salgótarjáni csoportja 

tagjai között házi sakkversenyt ren
dezett. Első lett Gáspár Mihály 8 
ponttal, második Vili János 7*5, har
madik Gombos Ferenc 7 ponttal. A 
versenyzők között dijakat ás okleve
leket osztottak ki, A dijakat Dianát 
polgármester elvtárs adományozta.

A VAOSz is benevezett a 
MADOS által rendezendő országos 
népi sakkversenyre 17 résztvevővel. 
Az ünnepélyei megnyitót 25-én, va
sárnap d. e. 10 órakor tartják a 
városháza tanácstermében.

NYILTTÉR. *)
Fiam ilj. Szllárdy István, aki 

Sajólenkén 1923. juliu* 2 án született, 
anyja neve néhai Polónyf Margit, 
cselekményeiért, kötelezettségeiért vem 
mi felelősséget nem vállalok és köz 
hirré teszem, hogy a Szilérdv István 
nevén telekkőnyvezett ingatlanok af 
én tulajdonomat képezik és azok el
adásira ifj. Szllárdy István nevű fia
mat, aki Szil Ady István néven is 
azoltnlt fellépni, fel nem j )goMfo‘.t trn 
te m?g nem hatalmaztam

Putnnk, 1948. január 20.
id. Szllárdy látván.

(*E rovatban későitekért sem a szer- 
keaxtóaéf. iám a kiadóhivatal ntm vállal ítle- 
lóaaégat.

FlüífÁ A UICB 6 izém alatti 
LlűUU |g|t Rzoba-konyhás, verandáé 
hát. Érdeklődni lehet a helyszínen.

Párthírek
At MKP nógrádmegyei bizott

sága ezúton mo.id kő</őnetet mind
azon eivta'iaknak és e^vláraoőknek, 
•rendezógá'disták aak, üzemi bizottsá
goknak, gyárvrzelösegeknek és nuu- 
denriaek, akis- az MKP nógrád 
megyei pártszmezetci III. konferenci
ájának |ó meg<zrrvrz<£'*t munkájuk
kal, vagy anyagi md*»i «tukkal clőie- 
gitetlék.

A MASz 
viaszafizetni tartozik a 

hadisegélyesektöí 
jogtalanul levont 

Összegeket
A MASz üzletvezetőiig? mull év 

őszen azsal döbbentette meg hidifog- 
ságban lévő alkelmazoiUÍGak család
tagjait, hogy a tartási hmzáiarulásból 
levonta at áilam állal lu« tett hadise
gélyek összeget.

A panacrokat Hermann Ferenc 
őrsi, gy. képviselő eívlárs egybegyüj- 
tötle es ejlutta!ta a vármegyei szociális 
felügyelő címere. Most érkezett meg 
a népjóléti miniszter értesítése, amely
ben jogtalannak minősíti a MASz el
járását.

A népjóléti miniszter szerint tar
tási hozzájárulás! kell fizetni a hadi
fogságban levő munkaváilslók eltar
tottjának, ha annak ellátása a létfenn
tartáshoz nrsa elegendő. Az állass- 
kincstár részéről folyósított segély nsos 
akadálya annak, bogv a MÁSx résiére 
a köteles tartási hozzájárulást kifisesss, 
hanem inkább bizonyítja az illetté 
rászorultságát. Oiyan jogszabály pedig 
nincs, amely felhatalmazná a MASi-t, 
hogy a kincstár által folyósított segélyt 
a háztartási hozzájárulásból levonhassa.

Reméljük, hogy a MASz ar ed
dig levont összegeket a jogosullakaak 
mihamarabb visszatéríti.

Felfigyeltünk
múlt heti számukban megjelent Nagy 
sikerrel folyik a „Nógrádi U/ság' 
elöfiietésgyjélti versenye c. cikkükre 
és elhatároztuk mi a Bknyaigargatóság 
épületében, hogy ezen a versenyen 
réeztveszünk, hiszen helyi demokratikus 
lapunkról van tzó, amely mindnyájun
kat kell, hogy érdekeljen. Pattunk, az 
MKP birelt állandóan közit, sporthí
reket, mozi műsort stb. hoz helyi vi
szonylatban. Felkértük bodnár József 
•ívtársat a terjesztés megszervezésére, 
aki nagy lendülettel munkához is lá
tott és már az első héten 27 uj elő
fizetőt szerzett és ezenfelül 150 újságot 
árusított ki.

Felkérjük a bányaigazgatósági és 
a hozzátartozó kinti üzemek értelmi
ségi dolgozóit, hogy támogassák elő- 
fizetésűkkel, vagy példányonkénti vá
sárlásukkal a .Nógrádi Uiság“ot. 
amelynek ára példányonként csak 40 
fillér, előfizetési dija pedig 1 bóra 1 50 
forint. Szabadság

Nádasdy I.

Muraközi lovak számmal, ko
csisra*, az ui termésig takarmánnyal és 
zabba! 'rltá *a eladó Vác, Csávolszkv 
u?cs 3. Kultúrpalota mellett.

iö'iéui Letartóztatlak az úlsleoatárost 
a ruk'úroolío* ás az élelerutarl iroda 
vezetőit Mindannyian beismerő val
lomást tellek. A val omásokból kiderült 
hogy nagymennyiségű lisstef, ssirt, 
cukrot, olajat és csappant vontak el 
lelkiisuieretlcn módon a munkásságtól.

A bdQC«e)ekmáoy felgöngyölíté
sébe a btidspssh Gazdasági Rendőrség 
Is belekapsso ódo’.t. Elö'elátbatólag 
további leiariózlatások várhatók.

esik István,a fent említett korcsmá^os 
bátyit, a gvúmölcsöskertjében lévő 
csőszbálban íelakasatotta -magát. Áléi
kor észrevetl+k. már halott volt. Hát
rahagyott levelében búcsúzott el hoz- 
zátartnzóitól. Tettéask oka valószínű
leg idegbsjiból származó pillanatnyi 
elmezavar lehetett.

Gónirni tndn ^bízható, pírtbü vplini IUÜU adminÍBxtrálorí 
kezes az MKP megyei bizott

sága. Feltétel, legalább agy évi MKP 
tagság.
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