
Nógrádmegye
demokratiku

s hetilapja

Üdvözöljük az MKP Nógrád-flont megyei
szervezeteinek III. konferenciáját

szöntjük Vau Zoltán

IV. árfolyam 3. szám. Salgótarján, 1948. január 18
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konferenciájának

Oczel elvtárs nyilatkozata 
a tagkönyv=cseréről

Vasarnap ül ösaie a Ma
gyar Kommunista Párt Nógrád- 
Hont magyei szerveeeteinek III. 
konferenciája. A párt szerveset! 
szabályzata értelmében alapszer- 
vezeteink demokratikusan meg
választott küldöttei megtárgyal
ják a követendő politikai irány
vonalat, a szervezeti kérdéseket 
és megválasztják az uj megyei 
választmányt, amely a követ* 
kező esztendőben a tagság bi
zalmából irányítani fogja az 
MKP megyei szervezetét.

A Központi Vezetőség kép
viselője és a politikai bessámoló 
előadója Vas Zoltán elvtárs, a 
Központi Vezetőség tagja és a 
Gazdasági Főtanács főtitkára 
lesz. Szeretettel üdvözöljük Vas 
elvtársat, aki fontos gazdasági 
őrhelyén hatalmas teljesítményt 
végzett a demokrácia megerősí
tésének érdekében.

hozása. A iuos! folyó esztendő mező
gazdasági feladatai közölt a legfonto
sabb a swvetkezetl motfalom, köz- 
tők eliőinrban a földmüvesszövetke* 
setek kifeíleaztése — hangsúlyozta 
Rákosi elvtárs. Ezt tekintse minden 
kommunista központi feladatának.

Szeretettel üdvözöljük a 
konferencia összes küldötteit, 
pártszervezeteink képviselőit, 
akik a termelésben, a választási 
küzdelemben, az aprómunkában 
és a reakció elleni harcban az 
elsők között voltak és teljesít
ményeikkel méltóknak mutat* 
koztak a pártszervezetek bizal
mából a tagságnak a konferen
cián való képviselésére.

Szeretettel üdvözöljük a ré
gi megyei választmányt élén 
Oczel János megyei titkár elv
társsal, akik a pártszervezetek 
összefogásával és irányításával, 
jó politikai és szervező mun
kával az eredményekért folyta
tott áldozatos munkából a leg
több terhet viselték.

Kivánunk a konferencia 
minden részvevőjének gyümöl
csöző, sikerdus, eredményekben 
gazdag, jó munkát.

löee mögé bújik — jelentett* ki hoax- 
szantartő viharos tapa kőiben Rákosi 
elvtárs.

Vita után másnap Kovács litván 
elvtárs referátumára került sor a 
tagkönyv cserével kapcsolatos felada
tokról. Kovács elvtárs, a központi

Aa MKP HL fuakcioaárias érte* 
áailatóo •Ihatároaatt tegkinyv* 
eaarével kapcsolatbaa egyaa pol
gári lapokban olyan célxatoaaak 
aavsabatö kirak lalentek un»f. 
analy aaarint aa MKP a tagkönyv- 

. caarót aafyaráoya párttiaitogatáa- 
aal kapcsolja agyba Kérd- •( in- 
téatüak Ocaal János alvUrahoa. 
aa MKP nógrédmaeyai Utkéráhoa, 
hogy »ond|a al, mit (alant a tag- 
köayvcaara aa MKP aaarvaaéai 
faladatainak sorában ás igaauk 
van-a a tsgraviaiárél aaété' 
kiraknak 7

— A tsgkfiuyvctnre óriixl fala
dat elé áiiitja pártunkat — mondotta 
Oczai elvtára. A faladat méretei ha
sonlítanak a kát választási tuuukáhos. 
A i^gköay vcserét úgy hajtjuk végre, 
hogy pirtunk még jobban aaagarő- 
sődiék és minden tagja megbízhatóbb 
védelmezője legyen a demokráciának. 
A tagkönyvcaarével a tagdijhátralékak 
befizetéaét is randizni fogtuk.

— Komoly feladatot jelent pár
tunkra a tizes csoportok rungscerveiése, 
amelyet a pártbjialaaiak. fognak maid 
össze. A pártbizalmiak feladata lesz a 
segítés a tagkönyvcsera végrehajtásánál, 
c továbbiakban pedig a tagság jobb 
összefogásé áa nevelése. A thee cső

rnek eltávolításává! és azoknak élté* 
voHtásával, akik durván megsértik a 
kommigliita erkölcsöt és botrányos 
életmódot* folytatnak.

A vitán aa MKP politikai 
bizottságának majd minden tagja fel
szólalt.

portok tarméeaetcen nem Jelentetek 
u/ alayszerveket, a párt alspsservai 
továbbra ív at üzemi, kö.'reU ás falué 
szervesetek maradnak;

— Szó sincs aríoi, mintha a tag- 
könyvesére a pártb&u vein nagyarányú 
tisztogatás*, a párt sorainak megrilkl' 
tlaát jelentené. Pártunk kapui továbra 
Is nyitva álinak minden búcsúiéira, 
dolgozó munkás, parsait, érteímiaSgi, 
▼agy kisiparos éa kiskereskedő elölt. 
Nem tagok tömeges kihagyása a cél. 
Csupán

Alt a félAÍAtot kell elvégeiDflnk, 
hegy tor Alak köifll kihagyjuk a 
kérés, karrierista, •nUlyarnlé, 
éemageg, nemsetellones, korrupt, 

erkőlostelon elemeket.
A kihagyásokat aaonban gobdosau 
felilviisgáljuk abból * • szempontból, 
hogy egyéni bossau miatt ne hagyja
nak ki megbisaaté, becsületes demok
ratákat A kihagyásokról végső fdkoa 
a Központi Eí>/*.nörzó Bísottság szer
vo! döntenek. Minden kihagyott part
tag fellebbezhet a megyei bizottságból, 
sót a köspoethoa is.

— N*gy jelentősége van annak, 
hogy az U| tagsági könyveket pártunk 
központié edja ki Rákosi elvfárs 
aláírásával Külön megbecsülést jelent 
a munkásosatáíy régi harcosainak, hogy 
illegális pártagságuk idejét, vagy a 
felszabadulás előtt a Szociáldemokrata 
Pártban betöltött harcos mu'tjukat e 
tagsági könyvben leittlntetik

— A tagköny v-c<ere több mun
kát, nagyobb felelősséget ró a uom- 
munlalákra. Minden párttag, aki 
megkapta uj könyvét, [egyen büszke 
arra, hogy tagja lehet az élenjáró 
Magyar Kommunista Pártnak. — 
feleste be nyHatkoaatát Oczel elvtárs.

A ks&ziipzroaok által használt 
kézistövőszákek ás körkötőgépek Ősz* 
aieiráaát elrendelte az iparügyi minisz
ter a háziipar szervezése év irányítása 
céljából. A szövő- és kőrkőlőgépekan 
dogozó összes hásilparowk legkésőbb 
január 24 ig jelentkezzenek összeírás 
céljából Városháza, I. 14 szám alatt, 
vagy pedig írásban nyújtsák be be
jelentésüket.

A salgótarjáni acélgyár két 
dolgozóját, Mándoki Andor kohó
mérnököt és P. Nagy István üzem
technikust, akik a széthasított sínek 
fejrészének kovácsolása helye’t kimun
kálták a hengerléssel való feldolgozást, 
fejenként 500 forint jutalomban része
sítette a NIK.

A demokrácia uj feladatairól és  
a tagkönyv-cseréről tárgyalt az MKP. 
funkcionárusainak III. konferenciája

As MKP mintegy 1000 funkció-' 
náriust seregiéit rgvbe január 10 énl 
és 14-én BudaprV.en, c Zeneakadémia i 
aagytermében, ahol díszes ünnepi kül | 
sőslgrk között rendezték meg az MKP 
funkcionáriusainak III. konferenciáiét

Rákosi Mátyás elviére tartott a 
konferencia fes’üH érdeklődése közben 
több mint két Órás hatalmas politikai 
beszámolót. A bel- és külpolitikai 
helyzet ismertetése után megjelölte 
Rákosi *lvtars a kommunisták előtt 
siló legfontosabb gazdasági és politikcl 
{•Indátokét. Ezek között szerepeit, 
mint központi xérdés a munkafegye
lem megszilárdítása ét & 3 éves terv
nek munkaverséanye*. való lendületbe-

A politikai faládátok között e’ 
Függetlenségi Front uj feladatokkal, uj 
demokretiaua tartalommal való meg- j 

költését jelöita meg Melegen üdvözölte 
a Sxoclé’demokrata Pártban a reakcióé 
iobbo'di! ellen meglódult tisztulási 
fnly atualot, amely a munkásegyság 
je!er.t*k^ny megszilárdulásához vezetett.

A demokrácia erévl feladatai 
közölt kihangrulyozte Rákosi elvtára, 
hogy rendelni kell

ai egyhás és a nép! köitárstság 
risionyának kérdését

A magyar demokrácia eddig minden 
problémát, mely elé* a ’örténc'em 
állította, megoldott. Végezni fog azzal 
a reakcióval is, mely az egyház kön-

sxcrvaxésl osctály vaxelöje előadásé
ban kifejtette, hogy mit jelent a tag
könyv-cs^rc a párt megerősödése 
szempontjából ás milyen* hatalmas 
feladatot jelent annak végrehajtása. 
Buszéit a tizes csoportokról éa [a 
pártb'ZRlmiakról. E rendszer megszer
vezésének célja, hogy a tagság jobb 
összefogásán és nevetésén keresztül a 
párt tömegbefolyását megjavítsák. Fel
hívta a figyelmet arra a veszélyre, 
hogy egyesek személyi bosszúból 
igyekeznek majd kihagyni becsületes 
párttagokat. A kihagyások e'ileoőrzé 
•éra ellenőrző szarvet állítanak fel. A 
tagkönyv cseréi össze kell kapcsolni a 
pártunkba furakndott népellenee ele-
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Me’er szeretettel kő

éi vtársat, a-Ili. kon

ferencia politikai

előadóját.
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Lassan készül a kislakásos munkásbérház 
— ne terhelje a dolgozókat a többletkiadás

A hla<nSi góttrjáaban már 
ta ! 'ozí b-»dii s»t tí’öU sió 
ben i*-’vnik-. et« A h.b«iu-» tue'.L 
n ’ny; k í ö-etir«;tében vz utgiobb •» 
fokn • d« ! . A un • <’ öl:>n'.- . k.» fs.'- 
iralbar. ' i .M'üV’.h *.£. 
|,im«f'- •'U’<>k*,L A G«ina... „’í 
Fői • rfC1’ 5l'O w.tr lum.íot uk l< -i 
k;<dftrfs>i aptt <••« .4 munkálatok 
még a nyár folyamán megindultak 
Sjr;>!.••-• dobozó J ima -sgy 
tin’ . •'ü»í - i»« • .e -r. <piik«aá«l e»
n.vi . i; v* it tud iu'á*u!, .hogy 
ok . :»• r 31 • v ‘.v’íüi * •-/. -pu.ct, Te 
hkt r.» g m ’’i ’iőlt o’lö xJá
!U‘J « t n-3 ;* p i •: cí<lud, skí-nrk 
vdd’g . vük ■»■ t

A « nt - : n idő t* *, ft»u ♦ k ó 
h->«-. « < h ■' apt'k • az épület 'még 
mindig nem készült el. Át api isi 
vi1* - ■♦»v,b n-g' »bb halad tk.’kat
k r», a .a” i» Ch.,4 félk íz ál**

I kőitörce'.nek Ei cucnbti. n<óot> bi t 
ZOuyia'- '• alíiUx «e La meg :* c». ti 

i lebe'.Őssg 4 bekő: özéui’, úrin v/"Cis-.af I 
azon a ténye', brjy M sun miPás/-; 
lát tőrUut. A ii,U’4 Mh-. u vp ie - 
lét ít 3 '»v.' iei v |/c:t S w4 U .id m 
rnvg ♦> ivu r*»g’ rr n«U '* *»*deb , 
:u«a»<d<5 mar </ terv szabotálasál 
jelenti l

Vizsgálatot keli indítani sm*'-. 
iDtgÁllapiutáfa, h<-jy i-i ‘•rhí ■ atc , 

' iőtttg. A ■rUa^'lÉS* ie • blidröie') 
valakinek tneg kel! I‘i .•’.«• Ser*c. .tftre! 
iwm a vébe nypeiuü du ,:*'*< — aki i 
ia>r -'ppe.: o íjri fi'r '.'.i •v.aaC'L nu \ 
ia>x;&<i'ból és h. >*i»áj-r'í kiír ’-í-h 
— Lgter U , *<t ? '• hüt
A villa!'. ». y a.'<..-TŐd* - txert. «.<g: 
r.sgy ()•*. t^ű bírt, (fprt • ta.hv i ** 
piti ri'.a hUaiidaíwnafe • ’tr r. n xn

F.ze^se meg a kártérítést az 
aki a mulasztást elkövette!

púiban »«r. At ejatkg b*áUú *» kV. 
vagy Im?ó* r«4ri» ptdi^ htHaiabb- 
rÖvidebb időit iairél ruegjili’batjax 
ópilkrrí* irrnoti! Miau ez a hu/a 
véna, nii^ít nt.uj készúiíek el idejére 
a ki>lei.4»oi ?

A Uií’de'exK — itnhíl a polgá'- 
m» »(er iriMidja — igán jeieiitőa több 
ktkiadta! e or.‘ A kon aiívza! a mrr 
íolyAMÍiott I* ia> Hón balül ujzbb 350 000 
íiui'.h í ’uta'i ki. Azoi>bi»n at éphketó 
befejez'* .g további 150000 foiintra 
lear rn A’ ••rükalg. Er

jelentékeny ráflcetóst okoz ax 
aliamnik és olóreUibatolag ma- 
goiibb lakbér mcgillapltAsára 

kényszeríti a batosagot,
A tnuui t'ulok — épi •’«* jlr 

•!» >•. -lüiint — hn uz tdői«rás v: tie- 
lauanu* «d tyő marod, ni ; atr. n«- 
• von .<•. inü. hu bé!« n h- ld. 
bzr’aek á*. március í-re * 'r.’:«>k b< is

” Múlt heti számunkban meghirdetett előfizetésgyüjtö verseny 
eredményeként nagyszámban érkeznek be szerkesztőségünkbe 
az uj előfizetők tömegei. A legsikeresebb előfizetésgyüjtők kö
zött ki keli emelnünk Rétsági János elvtá^sat, aki eddig 31 
uj előfizetőt s/erzett, Kerényi János elvtársat, aki 30 és Fonád 
Júlia elvtársnőt, akt 19 uj előfizetővel szaporította a „Nógrádi 
Újság” olvasóinak táborát.

A február 1-ig meghosszabbított versenybe lapunknak egyre 
több barátja, egyre több előfizetőgyüjtő kapcsolódik bele. Az 
értékes nyeremenytargyak is ösztönzik előfizetésgyüjtőinket, akik 
a jól végzett munka tudata mellett hasznos ajándék tulajdonosai 
is lesznek.

A hátralévő két hétben azok a versenyzők, akik elmarad
tak, még behozhatják a hiányt és eselyesen pályázhatnak az 
ajándéktárgyakra.

„A magyar demokrácia föl
nevelését a Kommunista 
pártra kell bízni" — , 

írja Kiapái Aodria Kínádéból 

Hasai teakciőaalnif ‘ p» 
tatokat va? ck ax Ui Viítig ío • cii 
nsü wj . xcegv>hhtu<»«v ahot rgy- 
inán uIm* honiak nApa ^enaa iőrv«űVM- 
c*»t, ü du.ix ú iüi»do o>U' k' -• »•> • 
ba>adó arte’aaÍBágiak.fct, lagu*: . b -ipp'<n 
St4n!6 Jánost, banftoldiaí. í)« v,» on 
óban *í lá U’ VtiAg, o.yAa jól ha 
rand«R«tt'«, iniat ahogy »x; a rená. 
ciha vágykApe* fatlik ? A d ügoxó 
rinber állítólagos/atnvrikai paradicao- 
ma tiont szorul-e wnjion az ftítalánon 
tanberi jólét ardekéban ugyanaiokra 
a változtatásokra, mint minden nap - 
talinta áJaaa ?

Mintegy válanaúepan a utpoLban 
kopogtatott be azetk veatötágünkbe 
í»sv Szomszéd A^drane nagyvapal- 
lalvxl lakon a karadal Calg&nv állasa- 9

*-■ 22 w dolgc*'*' '«• ■-<* r' »4 /»• 
fit-, Kispjf Ardr.i* , na! .úci
art* *» u « a ««v»- .

K’*pt! And á* 22 »r»'él
u'* • vissza akar lerni hazáidba, íy 
tlc’e , t i e**< t a»x t n ■ < tig en,
• do;go<Gk Magtarntnxz.^abkn lői’h-<»e

Á'u hogyan t»**i IvLeíóvá 
Kjüada ?

“A mi ’Fa**fBene‘vlfju»».ek viex 
■'•z a> akad v<. hl re • rr g'-dnvk, 
har.roi bo?y pár .’*<• » e-x*1*'’*
Li •«» n . N»n í- ir Li■ s:1 ’i
a du _t * »»»:' !«. "

A b» e... :
l< j*^rnn i> i * ■-
, aalk t''/.”-/ ’• .t e ’ • •

• w hí. , ji r*r) * - »f. i
j.« em * .

A! í" m p|, ,a , k t wt, y.,. 
*»-.» • r ne* «•/ m. >rt . .f .. .< 
V« /i b • egbivtOHir r y el, d > 
csak aaknr re* .••r!l n * ur» :*g -v-'
brr, ha a cc'.-> , •« v*.’ •»: l’ü.
’ ’* nett1 L* i«n • c ‘ »- eb, 
Lt/V » ;-4 Ji.x. J, ‘ . . .. i t d

!>?■• tr . füíifi d. « c * 
"iJll t <*.; “A T i» í c t

;<.»• 19 • i.ó '0’ f*. ' • : S9«. d*« J
í-.« ,b ji- :<’ » ♦ ( • . «

de -.krácici naért t« H * »t
-• a r.’í uÓ.Sp»;, * M -
?’• '»»•••<!'■ A pucc* St»« : '
f I ’i}.’, (ah,• e íe-. <. i {4 • . .
e- •»< n vo, u! he d*-ds ’-tn
Mag arorar^gta Jn» • rr
a magyar nápnA. A f- ’dr'í »nr :t ■. 
n*»r'.aúaűl' vn • a. Ai ak« avo . .

.. • MÍi.Aáft.< llfif! vő »O‘ - 
z.-.a nehe*»drtt vn ujj® > E3*g**r 
i.r .i-.rr Hogv e/b« □•in Lőv» !» 3-' 
át nu_, «’* P.’rtr?- -• e

ae S’ti. <.:!unú» - x <’r#£ . « ’•
É. !u:f er K p •

And.* .n a.!, den ba> gvf V-r -»í.
<ia vi.'te a ?

„Hogy tolnai sH>e<cacno <. '• • 
lonahb ifgven «* -ja «d • .aj'«í
dc.í’i.'k.áci’; fa'•’ave'.áae, *•
uflkalgeg, hogy a t-r r.p r-g.- 
iőbbnngw. főkánt a magtér ciuot** •-£ 
áx pyrtrthág a Magvar Kcmmuutoa 
P«> tót cixaa meg a kird«d nvve <■ t»a. “

Jól írja Klnpt- /.r.dr*»: ViKP 
dg? yi£v2» « tragy«r df :vckr<.ura. 
mint a nejét kivdxdlrc.

V. G<

Izgalmas várakozás előzi meg a 
a zenei és énekverseny megyei döntőjét

N*gy itgafoaa fűti megyeireite 
axoVat a kuhurc«opor<okat ás ssárep 
löket, akik a .48 aaM bizottság állal 
randnett körzeti ku’. nrvexnenyeken 
eltő r.eiyezáat értek el is így a megyei, 
sőt később ax orsiágo* veraeoyben Is 
indulhatnak. Salgótarjánban január 
24 én, siombaton renderik meg a me
gyek zene- és ének versenyt.

A verveoyső cic^orto^ ia <xemé- 
lyek esik egy kiválasztott nittvel indul- 
hatnak, hogy ax igen sok szereplő 
egy előadás keretében adhassa le tufl- 
eorát. A verseny pontos htivíről és 
idejéről a versenyzőket éa a közön
séget külön értesítik.

A megyei zene- és énekversenyen 
körzetek szerint a következő verseny
löknek kell taegieienni :

Salgótarján városi körzet: bá
nyai egyesített fuvészaotka . bányzi 
•sa'onienekar, acélgyári stiudónikua 
zenekar, egyesített munkái dalkör, 
acélgyári .Bartók flé,<«M gyfirm-kkóruv, 
acélgyári munkás dalkör, Kováé,né 
Ko*‘Cl Marika. Lévai Arp d, Nöde.* 
Irma, Füzes Zvigmcnd és Rusznyák 
Béla

Salgótarjáni járási körzet: 
Zagyvapálfalvai MaDISz banyászilju- 
aági zeaekar, salgdbznyate epi fúvós-

| zenekar, amália-ai<nai munkasdalkör, 
Rica Antal ás Kovács Huna.

Histerenyei körzet: vizsláéi ált. 
iskc.a gyermekkórusa, wsmli-i dalárda, 
Farkas Eteika. Bella Irén, Sulyok And- I 
ráz és Rotgonyí Máté.

■

Selypl körzet: pernyebányai ze
nekar, pe^nyebányateiepl ált. iskolai 
énekkar, selypi ált. iskolai énnekkar, 
Szecsei Károlyné.

Szirdki körzet: háha'mi ált. iák.
: énekkar, Farkas József.

A kíáfravldékl Erőmű telepen1 
január 18-án megtartandó körzeti ver- i 
seny győztesei a megyei versenyben 
szinten résztvesxnek.

Kérjük a közönséget, hogy a 
„48as“ bizo'tvág Lu'turvr; senyein 
minél nagyobb számban vegyenek 
részt, mert er. egyrészt gyönyörköd
tető szórakozást biztosit, másrészt pe
dig megismerik megyénk népi értékeit 
és támogatásukkal emelik népünk kul
turális színvonalát.

Hisszük, hogv versenyzőink, akik 
a megyei versenyben kitűnő eredmé
nyeket mutatnak fel, majd az országos 
közápdönlőben is jói meg fogják állni 
a helyüket.

Lőrinci, a volt jegyző, meg a „lélekmentö“
avagy

nem kell a nagyhanguaktól mindjárt megijedni.
A volt lörinc i jsgyző, Szilágyi 

Endre nem tudott znegayugodni, hogv 
a demokrácia a múltban elkövetett 
gaztetteiért B listára helyezte. Rábs- 
átéléssel Is, csellel is megpróbálta ma
gát visszahelyeztetni Úgy érezte, hogy 
tervének keresvtülvlteléhet szüksége 
van segitöUrera is, ezért Stefiin Lász ó 
tábori lelkésszel próbált szerencsét. — 
Stefán mint honvéd u^zsdoe belügy
minisztériumi nyomozó lépett fel a 
helybeli MKP vezetőség, valamint a 
képviselőtestületi tagok előtt. Először 
szép szóval próbálták meggyőzni az 
MKP vezetőségét és a képviselőtestü
leti tagokat, hogy engedjék viasza 
jegyxőoek Svllágvit. majd mikor ez nem 
ment, fenyegetéssel és hangoskodás

sal próbálták érvényt szerezni aí.a.a 
tűknek.

A falubeliek azonban n«m ijed
tek meg semmiféle fenyegetéstől haueoc 
aimenUk a rendőrséghez és kertéi t 
.százados ur“ igazoltatásét. Ax iga«oi- 
talásnál kiderült, hogy Stefán soha 
sem volt belügyminiszteri j vomoxó, 
sem honved százados, haneru tábor, 
lelkész, aki félreértette hivatását es B 
listázott „lelkeket* akar menteni.

Hála a helybeli MKP vezető,ág 
ás képviselőtestületi tsgok erélyes ts 
öntudatos fellépésének, megakadatyoz- 
ták, hogy a jegyző ur tovább folytat
hassa a |«gyzői szfikböl népe.letet mű
ködését.

Ráomlott a ásón. Súlya- sze 
rencsétlaneég történt a róxsaszentnái- 
tonl bányában. Kaszás Gzőrgy fiatal 
vájárra feués közben nsgyeiennyl 
ségü szén omlott. A mentési munká
latok azonnal megindultak, azonban a 
szerenetétienöl járt embert már nem 
sikerült megmenteni. Folyik a vizsgá
lat a szerencsétlenség okának a meg
állapítására.

2.

Nagy sikerrel folyik a 
„Nógrádi Újság" 

előfizetésgyüjtő versenye
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Csontleves
és babfőzelék kolbásszal

Az előadásokon befolyt áiszegből azé 
rcívé-oek sportfeís -eraiésl, 'könyveket 
ráicto fii. Kőcwtáruk mt.es, ped'g • 
fiuk nagyon szeretnek obasnl. Oit- 
hocról, vagy rvés könyvtáraktól azok- 
tak olvasnivalót hnxr.f A falra kivső- 
geret! ra»tok •# ívseiények aauJt|ák, 
hegv őbl-en it’iviszl bajiatokat ia 
rejtegetrek.

Ak ií;umurká»ck halasként Ifibb' 
sifir hrilgatoak

tudományos előadásokat 
de szeretnétek még többet hallgatni 
Több tanoncnak kedve volna aitl 
Muak4<fi»koUba tárni, da na» lehet, 
mert a mealer nam eagadl el őket idő 
ben. Sót még az ia előfordul, hogy a 
mester az lí<unuakáanak ssmmlt aem 
fisat Ai i yen mesterekkel a jövőben 
a legszigorúbban fognak átjárni. — 
Nagyon ió volna, ha többször mehet
nének moziba atdverménvea áron, 
mert kévét a pimö'r, de nsgyen ked
velik a tud< raányos filmeket.

• •
így át, dolgozik, fanul és várfa 

a társadalom támogatását a tarján! 
Tanoneofthon ifjúsága

Balogh Gyula.

pó'olrp •;* *» el«Ak kö.é v veknik f*’ 
rnr^uka' » kürti, ’ E v«leiué« 
n*c Huta ő’i't.Mv a- s. »ki a . orra- 
p*.‘.aki III '.•vi.u la; «knubn’t orntu" 
rel m 25 r t iá» * r i.' r HtItII 
35 má,4S' n pi a'iMk'-i h<,;rtt ki é\ a 
>ou t h' í . pb*’i k;. < ;i : srerjtném
látni uit ar tmbtrf, aki ínjsm a 
vtrsenybtn elhagy.

P rate Bata .Mlh v el- i :• c« 
ug^v'-s;. i«,a.a, r.-.-it .» For«»%vs Iri’A,' 
aknabai. Peren I i/’.i. c» p-» . k 26 
é> fel: ízf.» e öiriny?' : *. ste1. áómá 
xsas á’lagut ‘anne. d *a a*. * •> rr 
v«i 17‘J szatalékra ’v- <•* > .• pt-
dig i •. a 26 a*f . 
verscnym.rma. Ul'’*- íí ’’»• < e-v
a veis»’!)i <i.r<• Balga Kt.in K«i< - 
C3tp-4?? . Í3, jilákor s 22 <m <5* !<!«.»• 
kéüti ídlrg hvye’t 31 <m t heied 
r őre o fr«<d/be - .* e».r I5S sijxj j 
fokos rradminyt min attak fal.

* * (bem»k a * ó-
knh h.*’v.<i rtoei .d : kt 127 sxáta- 
fokos tag jobb foi/t*itménytV'l K - 
tv «>.i éítber Ulvi t t’ip-

a ntpl 10 cdllés előirányzat be.

Felrobbant az üveggyárban 
egy gáxvezetékcső

V-aárnap reggel 8 éra tájban egy 
felrobbant gátveretékevé miatt gyári 
tát didit ki a salgótarjáni üveggyár' 
bán. Zartalot, ládák gyulladtak meg,

Ebéd közben 
n>ag<iól|tom >« egrlk ifjúmunkást. 
Stabó B*ta fáifiaiabönak tanul. 2 hó
napit iakik ax otthonban. Amikor Ide. 
főtt, aaég nagyon sealohák voltak a 
vitjoayok, de aió’a állandó a javulás. 
Ma már nagyon meg van elégedve a 
bolvre’tel. Reméli, hagy a jfivfibeh

Bőségesen étkezik, rendet tart, sportul és 
művelődik a salgótarjáni tanoncotthun ifjúsága — csak még többet szeretne tanulni

ROSENBERG EMIL
férfi-, Uá- éa gyermek- 

■rvkaU I«j»!c*6bb b«- 
aaarxéal forrásai

Nagy választék
SALGÓTARJÁN 
Rákócal-ut 9S éa 5L 
E<ywáa>al oaembaa I

U; hörinDnliiMgciro T t 
k&punk

A E,*i‘as •’* Kr» ufu . űjjfi Mi 
ni»r. «r 10-18 ** *• í I-< - 
vények »Sd*«áf f’d* « Ar uj- 
L rt j?u r: j,*.: i^g 
•otv/á'i'OK.;nV é« »“? í»; sra: ad »u 
n .-cm'tív <"•»* ni i. a :k. A< 
r-» v«>k kiaJ *a n» .* •. f- ő bér fo’vs- 
’flín íuég'.e/dfid ' 4- Rv.'uar t-»r. i 
vr’!ágfisr‘át*. w et> ■ .sgv?i- : 
A- it»<< '—da- >t c.'ox.'í, hrf. a
kösn’.v.S^vJ-^^^a.i’éí, ; e'v •• * - g 
füe’os *í : •'T K'buvat’ n •g rhrn

Tűzoltók 
viharos taggyűlése 
Taggyűlést rendeltek Salgo’arjáa- 

ban kélfűn r táwllók. A taggyűlésén 
Megjelent Marcevict Jóiael, a tűz
oltó siakaierverct ifitltkára •«. Mint
egy 200 lüroltó részvételével rendel
ték mrg az é'sraka fél egvig elhei; dó 
vibaroa taggyűlést. A tlaatujho vélass" 
táa során kirobban’ak a siemé'yi el
lentétek, ameijeVnek oka a atakaiar- 
vezet eddigi gyenge munkaiban rej
lik. A megválasztott 9 tagú va>etó»«g 
emöke Novostád acé gvéri Itro tó 
lett, a« alelnök pvd’g Jónás Imre at 
fiveggvárbéd Titkár Tefok Gyula va- 
rorháxi (üxo'tó.

Mamvitx eivtéra, a töaoltAMrk-‘ 
szervezet főtitkára lapunkon kereszttl 
ia felhívja Nógrádmegye tűzoltóit, hogy 
tömörüljenek jobban a avakatervezet 
kfiré. a vezetőség v*getren exután ko
moly munkát, küszöböljék ki a sz9' 
mélyi harcokat és építő kritikával 
axolgálják a azakaitrvezet fefödéaet. 
Lépjen be a köttégekböl is mi'.dcn 
tároltó a evakaservezetbe Az 1 fo
rintos havi tagtagi díj lefiretéee mei* 
leti megkapiák araktapiukat éa bír ó 
•ilva vannak ba’eaet és halál eben- 
Egységet tábotba tömörülve védheti 
meg a tflzoltótág it jobban a maga 
érdekeit.

a héten jutottak 100 méter ui tönilá- 
hői. __________

Országos Állat- és hlrakó- 
váaár less január 19 én év 20 an 
Salgótarjánban. Ai átlatváiárra véaz- 
■enlet helyről *nlndenléle állat fel- 
hajtható.

A sportélet
íeífil érdeklődve Csór Sándor tport- 
titkér felvilágosi*, hogy a Jiuk nagyon 
kedvelik a sport minden ágát. Lég. 
jobbao a labdarúgás öröménerf hódol
nak. Egyelőre mégcsak tnexilíába* for
mában űzik, de remélik, hogy a nyár 
folvemán átkerül legalább egv használt 
ceapetfelsierefost tiereinlök. Télen 
ftkőlvlvástal, aaztalilenfmet éa sakkal 
foglalkotnak ét kAsifllnek a népi sakk* 
vertenyre.

Fsrrargra 3 egvfelvonátoa szín
darabot fognak előadni — újságolja a 

kulturtitkár.

OltKítd a SZABAD NÉP-el

Kei íeiuts ebádtz’.g ervp meg, 
ataikor beavitok a Saigc lariÁDt Városi 
Tvno’Cotlhonba A kpny’ráhan tülalom 

Baföctky Jáaox igazgatót, aki 
Appae elieaőrzf m kioM:5sra kerülő 
••hécie*.

Mz caontleves ii bah'ficelék boí- 
bá>»xa; ie** az ebéd — mondja az 
ix*#4*tó. Szarvatwaruat vltArollak a 
nspokban éa 'gy most Igen ió étrendet 
irkát Összeállítani. A vállalatok, kfill 
förta zi acélgyár, aionkbfil «. kltipa- 
rqjnk nagtbso tlősegdlk as Otthon 
gardasági heí-Vtetések javulását. Janu
ár l-iői nspnn:a űáromrznr kapjak a 
ur.ancok niei«g ételt. 27 ifjumunkaa 
takik Itt, d« a létszámot rövidesen 
őtvsnre emahk. A fegyelmet at O‘t- 
kanban a házirend biztosítja éa aki 
p‘ izgiért*, * ^eépblróság" elé kerít,I

Megtelik a hoasru aaatai lányé" 
rokksi, benne Ízletesen párolog a le
ver. A fiuk ia megérkeznek és mohó 
étvággyal élik körbe az aulait.

még ,ubb Iv-’z az í'el. Szabó a fiuk I 
megbízót.!*, ő ke»v:ae i ex ügyei’ie! i 
veseJŐN - őt’, ö *» ei^fike arnnkivü: 
a 3 tagb'd áí«6 ..nepbiróxdgnak" ia

Goldman S-ei.der kó’bssxól: öl! 
mar aasgbünlei'e ■ ánépbi.oaég*, mert I 
engedíiv né kül I-volmaradh Bántetá-! 
aül kétszer egymásután vo>t napos. A 
bü.ítélést igazságosnak tartja és ígéri, 
hogy a lövőben nem fordul elő rend
ellenesség. Egvlbként n< gyón jól érzi 
wsxgát és nem is gondolta, hegv i'y^n 
jó lesz az O'thonban. Ext a vélemé
nyét Varbó Jóiief árvagyerek ú utalja, 
akinek nagy svgitaéget nyújt, hogy 
rasgfelu’á otthonra talált.

lyett 20 Csillét termői és eszel 
■ 200 szásalékoi er<dményi ér el 
///, ."telei Jó’s.f is Jól h.-'-d 131 s:r- 
.•a!wrrr *r-dr Vn-. '.>rl sr a . rtrai 
Márton F* arc s maga 122 t- •;« 
Lt » •

A« e ső 10 nap cred;nárvei .zu 
?s• -, hogy r. v.r.ten’- Jxe'>Tit«t r ha 
♦oíta .1 bá"•yasrnVat <n ’tm-dvrsnvir 
t<ljí» -ic ű'.: bbve’á»é»ei dogcTs- a 
wrme’-'c fűkor**; -ri. R<r»4i.ak, b»*gv 

ar e’r<lú»*. v nem *•- T.i«r.«d rí a 
salgótarjáni bányakerüfot kerül ki 
a versenyből gyóz: esen.

A r*st'»-tps «r<d»« ények •gv/h 
’ ;A4 : Mxrgit'io* 103
fi- J. . Gl : • v 117. F.ug ch- 

» ó- 123. J' a»í-ie'’Ő4 94. ba'fobr.r.a- 
106. B*e< «• 107, Stvu \ i« 102 Kő 
i ui 127. U:«ak 107. Ksranc^ 1C6.1 
J< >ő S8 Förő.yv 102 Toidaz 92, 
l<»-.hso’«i 110, Ki-*e»-k 116, Jli.ov 
II, 97. Dan iivá 103 G*-ib.l’.v. 112 
•i b*ussc tv 87. Kat«.r 101.

n* « 90 K•' —ti r’ ró 100, Srorerp-Uh I 
96. R«j*’*nc 109, Ruxsxs e-* ;’erh n ! 
102. Gvö gyúi-is ’i. a 11! •/

1948. jan. 18

Jir.u-r 1 ér {rduh :r«M a Lányé* 
r/< k 3 h • após U'. . L, Mar
»• ‘ r Rí n«pr.cn ,« » ői ezvdtná- 
ve- ir:.t.'5 r. u«e;’ egy

. •. aeirdegyrs* kór id tu tr!je-
i * •• i í.'k .ő't fs xdstot,

.A legjobb eredményt a zugyvci 
' kiáret mutatja Jel A.-. .«i.x.‘rarv*^” t 

109 í.ix ;u*. A p>i»
f. V41 kör-< ei-Jiv4: vrf 106 *<4?.e'ékt 
a n.t.; «rí»i • 5x s « 105. r r»>/*. írent- 
m*! • 103 •> a. ‘.ir-tív; v«ié 102
>.• ..-•‘v. * » *• regviatonyi köizei 
t»- r ;•.-a'u'n?’ ra(U 
r x;»á’ •>...'.ou, c»«k **6

A nagyb'átonyi körzet előunüv- 
• n nspi 92 xagor. £■ de1, őd'enk. 
h t • * >* 0 t ..pbai* hozván

£ • '*. J| -iífi'V .. A. U. ’ U.*s»i 
ű'n»ei 11:>;.. vlb^n hwív-v •■•••! |r«svn 
me :• < mu «u az első nap csuk 
62 vagonnal Urnv -»*. € « ói ruy-

ptJ,g e*>k -anuár 6 t,r brf»k ei.i 
.’’<ve »-.t •» »x>v, nvJeget mindeni ae 
n.rgi#.adták és január 10 én már 
1027 vígon Jött ki a körzetből. Br- 
l<;3 trf4-«hir r. nagyb'-ot viek, kegy 
leJi.sreditukal harnt-r-vu ’ be fzglík

 t

Lendületes munkával dolgoznak 
a bányászok 
a munkaversenyben 
6 körzetből 5 túlhaladta az előirányzatot

Előra a 3 torzértl

tönkrernent mintegy 5 márta festék. A ’ 
kár érteke 15 erer forint A rottr 
(Ömlőkkel dolgozó gyári llzoHók mun
káját nség egy tengelytöréa is meg 
nehezítette, azonban atásfélórai meg
feszített munkával sikerűit u tüzet 
megfékezni. Az űveggyárl tűzoltók ezen
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arígoz Bizottsága m o/irt adja* e. 
ruagvrr asuakrbság, értelmiség és pi- 
ts'rl tág x maga filléreit a görög nép- 
Irls/abaddó moiguioni javára. A göifig 
sRobadxégbare győt'l*ue£ minden aaa- 
badsagr zerelő nép, tehál^s msiívur nép 
győzelme is lesz. Segifsők győzelem- 
kei adományainkkal a görög népété 

• . •

J»nuar 22 áii »/ Orzr-gQ, Birntt- 
•ág „Görög Nap* •ot rendet, A nir»r 
síiben *1 színházakban előadások előtt 
rövid f-!si6l*luokha:» Ismertetik a 
mozgalom l»nv'g»i <s po'idka! fon- 
toeeéga:. A nóg-ádw gyei »anük la 
rendezték m»’g «**•'• a napon a „Gö 
rőg Nsp’-n* A.' adnmsnyo.*! fixéssák 
bt ai 5700 ».- c«ct.ks/»inlá.-a.

SPORT
Vasárnap közgyűlést 

és ökölvívó bajnokságot rendez 
a SSE

A görög nép szenvedései a 
német m'g»xál;*>k kitakerodásával nem 
értek vágat. As ELÁS csapatom 
25 540 ha'ot’aL 8490 sebesülttel és 
5180 fogollyá1 iizaitek tátit, hogy a 
németeket es olaszokat kiűzték as 3 

fshnillió görögöt felszabadilntiak. .
Ax angol tnegsxálló csapatok 

nem találkoztak némettel Görögor 
szág fart létén Nec» is a németet 
kerc'tak az *apg)lok, bánén sti.'tégial 
tí.:nasipj tol akartak maguknak 
szerezni.

1944 decemberében tört ki a 
harc ar. ELÁS é« az angolok lörö’t 
Ekkor az ango’ök — nsHdtn előzdte 
figyelmeidét nélkül — sorfáiét ad
tak le at A‘bén utcáin (elvonuló tö
megekre Hatalmas vérfürdő! rendietek. I 
Az ELÁS ellenállt és 33 napig tarló! 
kfizdelcmbra 2000 ELÁS harcos fs, 
4000 polgár balt köti halait.

•
Varkitáben ax angolok követe-1 

lésére találkoztak ar. EAM és ax ELÁS 
képviselői Pmsztirasz tábornok angol 
ügynökkel. Megegyezést kötöttek, 
amely szerint köteleaiak magukét, 
hogy mlndea fegyverse alakulatot le- 
fegyveresnek, csak a görög hadsereg 
maradhat meg. A demokratikus jogok 
blxtositátát a gérög kormány garantálta.

A kormány és az angolok csati 
arra várták, hogy a görög partizánok! 
beváltsak ígéretüket es leizereljék 
csapataikat.1

A jobboldali fegyveres bu
dik zaaegkeadték rémural

makat.
Meggyilkoltak egy év alatt .1418 
demokratát, letartóztattak ée depor- j 
táltak 150 earet, bebörfinüztek 8 
ezret, össieromboHak 600 baloldali 
szerkesztőséget és szervezetet. — A 
termelés a háború előttinek 20—25 
sxáriléhára esett le, a nyomor nagyobb 
lett, mint a német megszállás idején.

Az angol Imperializmus ellen a 
nép legtöbb fiai fellázadtak, hegyek
ben, erdőkben partizáncsoportokat 
alakítottak. A katonák „andartes”- i 
eknek, szabadságharcosoknak nevezik 
magukat. Markost tábornok, aki ma
ga 19' éve* kora óta vesz rési a 
munkásmozgalomban, szervezte meg 
őke? hidt.-íaggé-

A gyengülő angol imperialistákat 
felváltották ar amerikai imperialisták. 
Truman 350 millió dollár kölesönt 
adott Görögországnak, ezt azonban 
majdnem kizárólag esak hadianyag- 
vétárlasra szabad felhasználni. A gö 
rög níp nyomora és a terror tovább 
fokozódott

A görög szabadságharcosok ax 
ország területének több mint egy- 
harmadét felszabadították. Ezeken a 
területeken végrehajtják a földreformot, 
megnyitiAs ar. iskolákat és a hatalom 
a demok'a* kus Náp'.tnácsok kezében

December 24-án ax ösaszea 
demokratikus pártok képviselőiből 
megalakult ax ideiglenes demokratikus 
görög kormány. A kormány minden 
tagja kimagasló szerepet vitt a néme
tek elleni harcban. At ideiglenes kor
mány legfőbb célja Görögország nem
zeti függetlenségének és a görög de 
mokraciának visszaállítása.

— A világ egy és oszthatatlan — 
állapította meg Wcndeí Wilkle Roose- 
welt egyik munkatársa. A Görögor
szág elleni Imperialista támadás fenye
geti a magyar nép függetlenségét ét 
szabadságát is. Ezért alakult meg a 
„Segítséget a görög népnek' akció Or-

A SSE vasárnap, 18 áu délelőtt 
9 órakor tartja évi rendes közgyűlését 
ax MKP he’yiaégébcn. A közgyűlés 
Iránt igét nagy érdeklődés nyilvánul 
meg a sportolók körében. Úgy gon
dolták,* hogy a vasáraap megválása 
taudó uy vezetőség kisegíti az egye
sültet a pénzhiányból és a jöváben 
nagyobb feliődésneá ivdul a sportélet 
váro«unkb*u

Ugyancsak vasárnap kerül sor a

Az MKPaportprogra:n«iábó' egy 
lénveges pontéi maris elfogadott ax 
NSB és ea a Sportágak naptai. A 
tömegsportra alkalmas sportágaknak 
lest egy.egy napjuk ax év folyamán 
és ezen a napon az egész ország 
sportoló iljuságe ennek a sportágnak 
áldoz.

A Sportágak nap fal akció a 
sakkal kezdődik. Télen a sakkozás 
mindenki számára hozzáférhető. Át
fogó zakk-kulturánk megindítóié lesz 
a Sakkozás napja, amelyen százezrek 
fogaak egy és ugyanazon időben 
sakkozni.

Legközelebb valószínűleg az 
asztali tenisz kéről sorra, tavasszal 
pedig sor kerül a saabrdtári sport
ágakra.

Sakk. Salgótarján és Öid sak
kozót mérték össze erejüket ax Észak- 
magyarországi népi sakkbajnokságért. 
Az öxdon lebonyolításra kerülő mér
kőzést a térjánfalc 7 és fél 4 és fél 
arányban elvesztették.

Második mérkőzésüket a borsod* 
nádasdl sakkozók ellen játszották e 
hó 11-án az acélgyári kaszinóban. A 
versenyt 8 éa fél — 3 és fél arányban 
megnyerték. Gáspár, Oláh, Botó, 
Dócti, Gábriel, Németh és Lichtner 
szereztek egy-egy pontot, B o r t n y i k 
Miklós, Baláss pedig döntetlent 
csináltak.

A tarjániak legközelebbi ellen
fele Eger lesz. Reméljük, olt is meg
fogják állni helyüket.

bedsprt'.i rendér ökölvívó válogatott 
és a SSE váiogalollja közötti nagy
aránya mérkőzésre. A mérkőzésen 
résztvesx Kára István, a SSE olimpiai 
jelöltje Iz. Eszel iára itthoni cdzéaét 
is biztosítják. A SSE vezetősége •Ka
rolná ha áthelyeznék őt ax olimpiai 
mérkőzésig a NIK központba. így sok 
fáradtságtól szabadulna mag Kára, 
axonkivíl rondisorcson járhatna a 
budapesti edzésekre

Aa MKP egyik jeles sportveze
tője, Madarász Endre lett ax NSB 
főtitkára. Ez a kiváló, fénvec jellomí, 
r*ty°fó múltú sportember - hivatott 
arra, hogy bislni kézre!* hajtsa végre 
a magyar sport újjáépítését sxolgálő 
terveket. Madarász Endre volt diss- 
koszvetöbajnok és ollmplsi helyeselt, 
nagyszert sportember.

MAFIRT-Apollo
................ , , ■

mozi következő műsora :
Január 15-től 18 lg

KÉTARCÚ Nő
Jzrtuár 18-tól 21-ig

> LÍDIA
Január 22-tő1 25-ig

MÉG 5 PERC AZ ÉLET

Eteet Hangya Ssővetkesetaél 
mcgAresedett korcsma kezelői állásra 
pályázató! hlrde!. Pályázat beadása 
jao. 30 ez a borítékon megjelölendő. 
2000 Ft üés/pénz óvadék azükségea* 
Bővebb felvikgoailast a siöv Igstga- 
tósága ad

BrisiOi=szállodában 
kény kiszolgálás,

Salgótarján, példás tisztiuág

Kisállomással szemben Olcsó árak!

Sakkozás nyitja meg a „Sportágak napjai“-t
Madarász Endre az 

NSB élén

KÉKESI JÓZSEF

Hoaszas betegség ut*»» i«ou4r áó 
8-án, 55 éves zO'éban KÍbr'nvrdc t 
Bag'YBtshín Kekesi Júzirf elvtára.

A Part, a Rvndnxó Gárda »s a 
magyar munkasoartaív régi kipróbált 
harcosa *«>U. tís'.egtfigri is • válsst- 
táat küzdelemben végre’: őntel>Id.7áö 
munkája közben sr.e«*«-< te/ Halálával 
értékes é< akliv elviért távcsőt? -a 
közős céléit vívott harcból.

Tesostés** 11 én, vasár: de- 
•tán 3 órakor von.

Emléké Örökké éi muukslátsai 
éa elviareai avivében

Gazdasági tanácsadó
Falujáró — a
belterjes gazdálkodásról

— Nógiadf megye íalvail járva 
tapasztalom, hogy megyénk föídaoUeeei 
aailyen oebaier. térnek át a bslttrjs* 
gazdálkodásra — irja zxerkeaa.ő»sgück 
•fit ktldőtt levelében Miskei Lészio 
elviére, a baglyasaljai ftluiaró eeoport 
vesetó|e. A legtöbb helyen a család 
■ BDkaerejét nem tediák bellőea !•!- 
hátánál ni, azért) a magyar paraszt nea 
tad elexekadai attól, hegy csak gabo
nát terazeljea, amit őazxel elvet és 
csak aratóékor kell vele újra dolgozni — 
folytatta. Szarvzagedén két eivtácsosk 
van 1 — 1 hold tő’dje. Az egyiknek 
termett két és fe< mázsa busáié, atni* 
200 forint értékét tess ki, a asérilnak 
80 mássá paradtcsomla termett 
5200 forint értékben. Nagvkeretitúron 
Szőlős Ferenc elvtars, aduién aiint 
as ottaal eaerveaet titkára alvégedé a 
M£P hároathetee pértiskoiáiát és 
aaagáévá tette a beiterjee gazdálkodást. 
1600 négysslgöl tertieten megpróbahz 
gyakorlatilag ia megvalóeltaai ad, aaú: 
ax iskolán tanult. Ex annal is inkább 
jói jött, mert kilencen vannak ódzhass 
és Így foglalkoztatni tudta otthon a 
testvéreit. Zöldséggel, káposztával, ka
ralábéval és más kerti növényekkel 
vetette be est a fő'.ddarabot ét tnlg 
ugyanilyen darab íő'd 5 mázsa árpát, 
vagyis 400 forint értéket termett, 
addig as ő kis darab föld** 15000 
forintot jövedelmezett. Es tette lehetővs, 
hogy egy pár lovat is vásároljon

Tanuíjcn Nugrád megye föd- . 
míves népe eteken a példákon — 
fejezi be levelét Miskei elvtárs — 
hogy elérje a belterjes gazdálkodásul 
azt a esinvonalat. amelyet a 3 éwi 
terv célul kitűzött.

J8ckd)dl minőségé 

llkorok Ismét kaphatók 

V9S A L G Ó,f 
likőr rtungy&rban 
Salgótarján.

Ae Oveggyért Sport Egylet iavU: 
17-én, szombaton este 7 érakor műsorai 
sportbált rendvz. Bolép&dij tetszés ziartnt

.nógrádi újság-
demokrat’kus hetilap.
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Felelős kiadó : BALÁZS ISTVÁN

• Szerkesztőség és kiadóhivatal í
Salgótarján, Szabadság-tar 45. 11* .

Postatakarék csekkszám: 19.718

Nyomatott Végh Kálmán könyv-nyomdájában 
Salgótarján, Rákóczi ut.66

Angolok után amerikaiak...
A görög nép hösies harca az imperialista elnyomók ellen


