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nálhatott volna kíméletesebb, em
beribb eszközöket, mint. a ma
gyar hivatalnok, aki egy idegen 
király, idegen királyság-gondolat . 
irányítása alatt, a nagybirtokos 
ur sújtó kezének hatáskörén be
lül csak egyet tehetett: elkülö- 
nözte magat ,a néptől, melyből 
származott és élt, atyauristen- 
ként rendelkezett élettel és halál
lal és maga is vakon lökte az 
elvakitott népet az idegen mo
csár felé, melyben minden élet
nek meg kellett fulladni.

E rettentő terhektől, a ma
gyar nép, a magyar fejlődés 
igazi gyilkosaitól úgyszólván 
máról holnapra és nem a sajat 
erőnkből szabadultunk meg. A 
megszabadulás okozta könnyű
séget nem mindnyájan érezzük 
meg és ha é» ezzük is, nem egyenlő 
módon. — De mindnyájunknak 
ismerni és kellőképpen használni 
kell egyenlő módon azokat az 
ölünkbe hullott, de keserves ár- • 
ral megfizetett ajándékokat, me
lyek egy uj, becsületes, igaz ma
gyar élet zálogai és melyekről a 
legközelebb adandó alkalommal 
részletesen kell beszélnünk.

. V. Gy.

lómtól. Nyugaton nem egy nem
zet nőtt össze a királyság gon
dolatával. Sok politikai harc után 
ma is éleiben maradt a király- 
ság egynémely országban. De 
megmaradt, mert ezekben az or- 
sz tgokban a királyság gondolata 
tökéletes pontossággá! egybeesik 
a nemzelegység g ndolatával és 
ha a jelenlegi király hatalma ma 
már ncn ér fel egy köztársasági 
elnök hatalmával sem. de orga
nikus személyének egysége min
den esetben képviseli a társa
dalom egységét, melynek nevét 
címeben viseli.

A magyar királyság gondo
lata azonban legalább ötszáz éve

A kontercncia ki fogth ny ilvánitan*, 
hogy a Magvar Kommunista Part min
den tagia tiszteletben tarifa az egyházak 
jogait, de elítélendőnek tartja, hogy a 
katolikus egyház egyes felelős tagiai a 
reakció szószólóivá válnak, de ugyan
akkor nem téveszti szem elől, hogy 
az alsóbb papság körében számos 
népbarát, demokratikus gondolkozásu 
pap működik,

A konferencia állást foglalt amel*

A konferencián megbe<zé’és turgva 
lesz a tavaszi rnezőgazdaugj munká
latok megszervezése, mclxben partunk < 
vallatja a kezdeményezé-d.

A konferencia éliast íüg’al az el
len a tűrhetetlen állapottal szemben, 
hogy a Németországból'i<5rasziva;gók 
és n UsUzták nem *aját községükben 
kerülnek igazolás alá

A konferencia a legélesebben fog 
tiltakozni a föidrcfo.m Uvnjanyairukk 
megsemmisítésére irányuló minden 
kísérlet el<cn. Követelni fogú a teíek- 
könyvezés gyors lebonyolítását.

Egy vidéki hetilap, különö
sen ma, a papirhiány idején, nem 
íoglalkozhatik országos érdekű 
ügyekkel. Megteszik helyette ezt 
a fővárosi lapok, melyek egyút
tal az ország egész lakosságával 
közlik a mindenkit egyaránt ér
deklő híreket. Ma azonban rend- 

« kívüli időket élünk. Alig van 
olyan vidéki hir, mely ne érde
kelné az ország népességének 
széles rétegeit és talán nincsen 
is olyan országos vonatkozású 
hir, esemény, mely ne keltene 
izgatott érdeklődést a legeldu
gottabb alföldi tanyán. A már 
kialakult régi szokástól térünk 
el tehát, amikor sorozatosan fog
lalkozunk e lap hasábjain orszá
gos érdekű eseményekkel. Mert 

‘ foglalkoztunk, foglalkoznunk kel
lett a közelmúltban ilyen ese- 

■ menyekkel és foglalkozunk, fog
lalkoznunk kell most az ország 
egesz lakosságát egyetemesen és 
kiemelkedően érdeklő üggyel: a 
magyar demokratikus köztársa
sággal, az államformával, mely
nek minap láttuk születését és 
amelynek felépítése, jövője mind
annyiunk személyes közreműkö
désétől függ.

.. A köztársaság megszületé
sénél elsősorban két kérdésre 
varunk világos választ. Az egyik 
kérd ••s: mitől szabadított meg 
bennünket a köztársaság? Tud
juk: elsősorban a királyi hata-

DEMOKRATIKUS HETILAP

Mitől szabadított meg 
bennünket a köztársaság?

nem esik egybe a nemzet gon
dolatával nemcsak azért, mert 
ez idő óta állandóan külföldön 
volt a székhelye, hanem főként 
ízért, mert egy idegen, nyugati 
orientáció letéteményese volt, 
mely még akkor is kárhoztat
ható lett volna, ha ez az orien
táció-egészséges lett volna, mert 
a nemzet legsajátosabb érdekeit 
idegen országok érdekeivel kap
csolta szorosan össze. Ha tehát 
megszabadultunk a királytól, vele 
és általa idegen érdekektől sza
badultunk meg, melyek a ma
gyar nemzetet önmagától kellett 
hogy megfosszák.

A köztársaság megszabadí
tott bennünket az idegen király- 
lyal együtt egy, a nemzet szá
mára idegen uralkodó osztálytól, 
a magyar föld, a magyar nagy
birtok idegen érdekű uraitól is. ‘ 
A magyar nagybirtok-rendszer 
védelmezői teleszájjal csaholták 
a múltban világgá a nagybirtok
rendszer elévülhetetlen érdemeit: 

; a racionális többtermelést,- a 
mezőgazdasági exportot és a 
nagyvárosok ellátásának biztosi- 

j fását, melynek szerintük csak a 
nagybirtok tudott megfelelni.

Itt nem akarunk ezekre a 
megtévesztő és kétértelmű állí
tásokra válaszolni, csak egy kö
rülményre hívjuk fel a figyelmet, i 
A' elmúlt századok demokrati
kus fejlődésé, az iparosodás, a 
fokozódó népszaporulat európa- 
szerte eltörölte a feudális nagy
birtokrendszert, mert már nem 

i tudott megfelelni eredeti hiva
tásának. Ha pedig az európai 
körülményeknek megfelelő^ ma
gyar körülmények között mégis 

I megmaradt, csak gyilkosa lehe
tett a magyar népnek. Egyoldalú 
nagytermelése csak idegen pia
cokat szolgálhatott ki, eminens 
akadálya lett az ipari fejlődés
nek, mely minden modern nem
zeti állam kialakulásának funda
mentuma volt és a nagybirtokos 
arisztokrácia és gentry, mely a 
föld birtoklása revén az állam
hatalom birtokosa is volt, úgy

az idegen piacok, mint a szó-, 
rongó, forrongó magyar prole- i 
táriátus feszitó ereje miatt szűk-' 
ségszerüen tette az országot ide-; 
gén hatalmak érdekeinek játék- ■ 
szerévé. Végül a köztársaság meg-' 
szabadított bennünket egy olyan 
hatalmi-közigazgatási apparátus-• 
tói is, melynek szive Bécsben 
dobogott és amelynek karjait a 
magyar fejlődéstől különvált, ettől 
tökéletesen elidegenült hivatal- . 
nok-réteg alkotta. Mindegy, hogy 
a mull magyar közigazgatási ap
parátusa személy szerint a lebu
kott magyar gentriből. a tót-sváb 
nemzetiségekből, földjüket, mult-i 
jukat, hazájukat vesztett egyé
nekből alakult meg és tevődött 
össze. Ennek a társadalmi réteg
nek helyzete nem lett volna 
különb akkor sem, ha szinma- 
gyar parasztság töltötte volna 
meg sorait. Mert végzetesen 
határozta meg az idegen király, 
idegen földbirtokos arisztokrá
cia a hatalom közigazgatási esz
közeinek minőségét, melyet en
nek a rétegnek használni kellett. 
Egy idegen kalandor, váratlanul 
hatalomra jutott zsarnok sem 
lehetett volna más és nem hasz-

A Nógrádmegyei Kommunista 
Pártszervezet konferenciája 
programmot ad

Február 10 ét lese a Magyar 
Kommunista Párt nógrádmegyei p^rt 
szervezetének konferenciája. A kon
ferencia nemcsak a kommunista párt
szervezetek, hanem egé»z Nográd megye 
gazdasági és po'itíkai éleiében nagy 
jelentőségű lesz, mert aznk a po'i'ikai 
és gazdasági kérdések kerülnek benne 
szőnyegre, amelyek egyúttal az egész 
ország problémai is.

A konferencia állást foglal majd 
i a Kommunista Part jelenlegi politika' 

vonala mellett, a koalíciós kormányban 
való részvétel értelmében. Követelni 
fogja az eddigi kormányprogramm gyors 
és erélyes végrehajtását, a gazdasági 
kérdésekre nézve értékálló pengő meg 
teremtését, a meglévő mezőgazdasági 
él ipari termékeknek a dolgozókat il
lető eg igazságos elosztását. Követelni 
fogja a közigazgatás megtisztítását a 
reakciós elemektől, a beszolgáltatást 
terhek igazságos megoszlását, úgy, hogy 
a terhek javarészét a tehetősebb réte
gek viseljék.
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Hogyan dolgozott és pihent Lenin?
N. Sxemaik'' 
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Elektromos és kézi fúrógépét 
valamint fűtés és vlzv. szerszámom 
vennék.

TÍMÁR LÁSZLÓ 
bűik. vállalat „
Széna-tér 4

ELCSERÉLNEM hintómat 
takarmányért. Cím: Starjan, 
Pécskő-ut 8. (Fürdő)

lelt, hogy szervezeteink a legbarátsá- 
gosabb együttműködést valósítsák meg 
az öaszss demokratikus párttal, így a 
Független Kisgazda Párttal is, bár egyet 
helyeken a Kisgazda Párt jobb ^ár
nyán gyülekező reakciótok ezt az egy
séget megakadályozni törekednek.

A konferencia a kát munkáspárt 
egységfrontjának megszilárdítását a népi 
demokrácia felépítésének legbiztosabb 
zálogaként tekinti, épp ezért sajnálatos
nak tartja, hogy Nógrád megyében 
egyes szociáldemokrata vezetők a mun
kás egység helyett az országos politikai 
jobbszárnyat támogatják.

Végül • a konferencia le fogja 
szögezni, bogv a közeli békekötés elő
készítésének legmegfelelőbb módja a 
soviniszta fecsegés helyett, a belső 
demokrácia, a népi köztársaság meg
erősítése.

A konferencia ismertetni fogja a 
nógrádmeg^ei pártszervezet fejlődését, 
de nem kgia elhallgatni a hibákat és 
hiányokat sem, mert tudja, hogy a párt 
politikai célkitűzéseinek végrehajtásában 
megedzett pártszervezetekre van szük
ség. A pártszervezetek megerősítésének 
egyik fontos kérdése az erős üzemi és 
falusi pártszervezetek kiépítése, a párt
oktatás és a pártnapok kiszélesíti se, 
hogy megfelelő káderek 'egyenek a 
pártszervezetek kezében. Különös sű'yt 
fog helyezni arra, hogy a falusi párt
szervezetek élén, népszerű, köztiszte
letben álló vezetők álljanak.

Pártszervezeteink növekedését to 
vábbra is szűkségesnek tartjuk, különös 
tekintettel az arra érdemes munkás és 
paraszt értelmiség bevonásával

A konferencián a pártsajló lapjai: 
a .Szabad nép“, „Szabad szó“ és egyéb 
pártkiadványok p'opagálásával azt akar
juk elérni, hogy pártsajtónkat minden 
párttag olvassa. Meg fogjuk szervezni 
az olvasó csoportokat, valamint minden 
helyen a faliújságok gondos elkészi 
tétét is.

A konferencia a pártunk Központi 
Vezetőségével és annak vezére Rákosi 
Mátyás elvlársunkkal szemben feltétlen 
hűséggel tartozik és annak utasitásait 
a legteljesebb bizalommal fogja végre
hajtani.

A konferencia a Bányakaszinóban 
lesz. A politikai beszámolót Kádár 
János elvtárs, központi vezetőségi tag 
fogja megtartani, a szervezeti kérde 
sekről Dömötör Ferenc megyei titkár 
fog beszélni, majd a 31 tagú megyei 
választmány megválasztása zárja be az 
ülést. D F

Már jóval hat óra előtt ott szó 
rongtak az igénylők a szűk kis helyi
ségben. A legtöbb partizán, mert ma 
az úgynevezett parlizántelkek is ki 
lesznek sorsolva, ami azt jelenti, hogy 
azok akik bármilyen módon tevéke
nyen vették ki részüket a németek 
vagy a nyilasok elleni küzdelemből, 
jobb helyen kapnak háztelket és ez 
teljesen méltányos is. Egy hat ember
ből álló csoport, amely együtt harcolt 
és szenvedett a fasizmus ellen azzal a 
kéréssel fordult a földosztó bizottság 
hoz, hogy ők a telkeket ne sorsolás 
utján kapják meg, hanem egymás mel
lett, mert a harcos cimborák ezután is 
egymás mellett, egymás szomszédsá
gában akarnak maradni. Egy öreg né 
nike, aki talán a fia igényét képviseli, 
azt kérdezi, hogy kaphalna-e ő egy 
olyan telket, amelyen tnár ház is van. 
Egy másik igénylő aki a sorsolás sze
szélye szerint nem a legszebb helyen 
levő lelket kapta, azzal a kéréssel jön, 
hogy kicserélhetné • a telkét egy má
sikkal? Vannak akiket elutasítanak 
igényükkel azért, mert kisült róluk, 
hogy telkük és házuk van. Esek ta
lán tudták is, hogy a földreform-törvény 
rendelkezései szerint nem igényelhet-

Szerkesztőségi órák
mindennap 3—6-ig.

Lapzárta pénteken deli 12 órakor.

Lenin*srerette a zenét. Kedvenc 
zeneszerzője Beethoven volt. Szeretett 
színházba járni, elsősorban a realista 
színművészet iskolájába, a moszkvai 
Művészszinházba. • •

- Gondosan ügyelt a pihenés bigiéni* 
ájára Sportember volt a szó legtágabb 
értelmében. Kitünően úszott, aránylag 
jól tudott célbalőni, síelt, kerékpározott. 
Nem dohányzott és nem ivott.

Amikor Leninnel Párizs mellett 
emigrációban éltünk, minden vasárnap 
kirándultunk agyunkat kiszellőztetni, 
ahogy Lenin mondogatta Egy alkalom* 
mai a versailleM utón tértünk vizsza 
Párizsba. A járda mellett hajtottunk, 
Lenin elöl, én hátul. Hirtelen vad autó
tülkölést hallottam. Visszanéztem és 
láttam, hegy egy autó a két járda kő 
zott idc-cda irrbolyogva felénk rohan 
Csak arra értrm rá, hogy elkiáltiam 
magam! „Vladimír Ihics ugorjon • 
járdára !“ — és mtigam a kerékpárral 
a járdára futottam fel. Ámbár kiáltásom 
teljesen \árat’anul érte, mégis sikerült 
leugrania a kerékpárról és a járdára 
felugrania. Kerékpárját összetörte az 
autó Sportgvakor.’ata és lélekjelenléte 
megmentették a katasztrófától.

Vladimír Lenin életörömmel telt 
ember volt. Gorkij helyesen jegyezte 
meg emlékirataiban, hogv Lenin gyak 
ran gyermekmódiára, a könnyekig ne
vetett. Nexe!é*e átragadt a többiekre. 
Leninnel töltött szerény esti összejöve
teleinken általános jókedv uralkodott, 
mindenki szívből nevetett tréfáin és 
találó megjegyzésein, melyekben mester 
volt.

Lenin a do'gozók vezére, fárad 
hatatlan munkás,a munka raciona'izálója 
volt, aki kulturáltan, higiénikusan és 
vidáman tudott pihenni.

PÁRTNAPI 
előadók névsora 1916 február 12 én 

délután 5 órakor :
Acélgyár, B.anár Sándor, Zsidai 

Rózsi.
, Bánya, Bognár József. Ecet i 

Andrásné,
Üveggyár, 'Kiss Lajos, Kosár Jó- 

zsefné.
Gépgyár, Toldi , István, Varró

Margit —
Forgács bányatelep, Csányi Ló- 

ránd, Dombi Erzsébet.
Somlyó bányatelep, Boltos Já* 1 

nos,. Erdős Sándorné.
Február 12-én délután 6 órakor:

Salgó bányatelep, Tahaboli Ist
ván, Pála Károlyné,

Zagy vápái falva, Müller Pál, Ecet 
Ilona.

Baglyasalja, Miklós Gáspár, Lévai 
József.

nek tháttelket, tehát ezek csak úgy 
megpróbálták, hogy hátba sikerűi!

A földoaztóbizottaág caak jót akar 
azáltal, hogy az Igénylők telkeit ezek-' 
nek munkahelyéhez közel jelölte ki, 
azonban gyakran előfordul, hogy pél
dául, egy acélgyárban dolgozó munkái 
aki a nagyállomás mellett lakik, a la
kájához kötelebb eső résien szeretne 
telket kapni és ilyen esetekben a bi
zottság a legtöbbször kielégítő megol
dást lafál.

Ez a sokrétű igény persze tete
mesen megnöveli a bizottság munká
ját, ami a telkek kisorsolá«ávai a vé
géhez közeledik és csak akik jobl 
beletekintenek a földosztó bizottság 
munkájába, tudják kellőképen értékel, 
ni azt a hatalmas szociális rr u- kát 
amit a térképező és fölmérő mérnökök, 
a karózó és szallaghuzó munkáik o 
a bizottság tagjai végeznek

A sorsolások befejezésém-I í< az 
igénylők telekkönyvi birtokb(,h« ..(.*«. 
sévél a nagy munka első ía/isa uge’ 
ér és elkezdődik történelmünk kgr.c-’ 
metebb célú, legszcciálisabb törvtr- 
nek gyümölctöztetíse, a jól v «*,'.•»••• 
munka .áldásának az egész ország ér
dekében való {elhasználása.

A dolog fontosságának tuda’i Ki
látszik az ittmaradt jelentő, ón i. 
akik csendesen beszélgetnek és t.» ,é. 
getésük alaphangúi az, hí gv n» m u 
nagyon fontos, hogy a sor.no -ir.- 
hol lesz a telek, hanem maga i . 
a fontos. Az emberek tudjak i)< g. ::e. 
lőtt, vagy cgváitalan nem vo t . i; 
halvány reményük sem arra, h g. »<,. 
kük vagy házuk legyen, vagv v.- tyk 
Úgy volt lehetséges, ha évüz<c>«.tr 
keresztül a ^gyomrukon spfiro'u* r t - 
egy kis telek vagy egv házacska «,-«f 
és-mire megszerezte), mar nem b <. 
sokáig. Meghaltak anélkül ’ncgv , tó 
volr a.

Benkő Antal eüogiaii>aga n: r! 
Molnár Sándor vezeti a »» r-. 
Beszél, mindig beszel, kap-u. t- . < u 
tasii, meggyőz, rendelkezik, <K. 
könyvet diktál, összegyűjti az . ->»e- 
seket, tanácsokat ad és közben 
kihúzandó szamokat összeg,); k .. 
amit többen is csinaírak, t
lenőiizve.

Kezdődik a sorsolás!
Egy báránybőr süvegből k k 

kihúzza a maga számjat és az a-. • -t 
kiterített térképen mindenki 
heti a bogy a telek melynek a 
kihúzta, hol van. Ha a mvgnk *.ó 
közül valaki nincs jelen, ugv nu 
húzhat helyette. Ilyen. Blarar S« J r. 
polgármesterünk esete is, akt ni-.<» te 
len és helyette én húzom ki az ő \ • 
kének számát — a kilencest — 
nézem a térképen és látom, hog\ t k 
jó helyen van.

Jól esik látni hogy a s« r>. n 
után mindenki meg van elégrd»e.oA 
az a különös, hogy ez az evemén 
amely csak egy két évvel ezelőtt b el
képzelhetetlen volt, most ilyen <-gv*ze- 
rüeo, minden nagyobb emóció rmu 
lezajlik, pedig a fegyverletétel óta oak 
két valóban fontos eseménv to.’.er! 
Magyarországon: Egyik a íöld*if n:. 
amely a reakció és feudális urakéba 
alól kihúzta a talajt, a másik a Bor
társaság kikiáltása, amely kihúzta la: uk 
alól a reményt.

T J

Igyekezz az adóval! 
Tyúkszemedre 

lép az adópengő!

Vladimír Lenin kilünő szervező 
volt az élet minden terén. Amikor be
lépett a Népbiztosok Tanácsának ülés
termébe, gyors pillantással megállapította 
nyitva vannak-e a szellőző ablakok, 
vagy a ventilátorok télen és az ablakok 
nyáron. Lenin gondosan ügyelt az ülés- 
terem levegőiének tisztaságára. Szigo
rúan tilos volt a dohányzás, a dohány
zóknak a szomszéd szobába kellett 
menniök. A gyűléseken a teljes csendre 
ügyelt, szóval a koncentrált munka 
minden feltételére. Lenin a munka 
legjobb feltételeit adta meg az embe
reknek. Mint elnök a beszédek rövid
ségét és érthetőségét várta el és a fel
szólalások szigorú rendjét állapította 
meg Ilymédon egyik vagy másik kér
désben és a velük kapcrolalos javas
latok terén gyorsan és arányiig köny 
nyen lehetett tájékozódni,

Lenin még a börtönben ir, ahova 
a cári kormány záratta és ahol óriási 
irodalmi munkát végzett, bizonyos 
mértékig iparkodott a munka higiéniáját 
betartani. Munkaszüncleiben tornázott 
és minél mélyebben szellőztette tüdejét.

Lenin nem szerette a zavaros és 
rendszertelen munkál. Azt követelte 
munkatársaitól, hogy ne merüljenek ei 
apróságokban, hogy a lényeges kér 
désekkel íog'a'knzzunsk és kitartóan 
intézkedjenek. Elvárta, hogv minden I 
ügvet végig vigvenek és ne hagyjanak 
semmit felbe Lenin különös jelentősé 
get tulajdonított a kivitel ellenőrzésének. 
„A kivitel ellenőrzése minden munka 
lényege- — n ondta Lenin — és min
den munkatársát megtanította arra, 
bogy nem elegendő intézkedni és tor 
veket készíteni, az intézkedések, hatá
rozatok és tervek kivitelét, feltétlenül 
ellenőrizni kell. Lenin szaval és tettei 
nem térlek e! egymástól és erre máso
kat is megtanított.

Aki dolgozni tud, az a közmon
dás szerint pihenni is tud. Pihenés 
közben olvasni szeretett, kü'önö<en az 
orosz- és a világirodalom klasszikusait. 
Beszédeiben és Írásaiban gyakran idézte 
Csehovot, Scsedrint, Puskint, Gogolit, 
Maupassant és az irodaloir más jeleseit.

Ha el is fogadjuk törvénynek az 
úgynevezett emberi gyarlóságot, akkor 
is meg lehet állapítani, hogy az em
beri gyarlóság mérvében óriási különb
ségek lehetnek. Embere válogatja!

Egy politikus országokban, egy 
gyáros nagy tranzakciókban, egy föld 
birtokos ezer holdakban gondolkozik. 
Egy szegény dolgozó, egy kisember tö
rekvéseiben, vágyaiban is kicsiny. Nin
csen egséb vágya, mint hogv legyen 
egy kis telke, azon egy kis házacská
ja, ahol öreg napjaira meghúzhassa 
magát és ez körülbelül minden, amiért 
érdemesnek tartja és tartotta dolgozni. 
Dolgozni azért, bogy kiküszöbölje éle
téből a nyomorúságos öregségtől való 
félelmet.

Egy világégésnek és a feudaliz
mus Végleges bukásának kellett bekö* 
vetkezni, hogy a dolgozó kisemberek 
e-etének úgyszólván egyetlen vágya 
teljesüljön.

Elmentem megnézni a báztelkek 
sorsolását a bánya gazdasági udvará
rának egyik kis irodai helyiségében. Ér* 
demes volt elmenni és megnézni, hogy 
miképen történik a háztelkek sorso
lás utján való kiosztása.

Beteljesül a kisemberek nagy vágya
Háztelkek sorsolása



A Lakásépítő Szövetkezet feladatai
Néhány főtanács családi lakóházak építésére

Irta : Szentpéte65ry János városi főmérnök.
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(Befejezés.)
Most megkísérlem arra a nehéz 

kérdésre táltszolni, hogy ntgv sie* 
génységünk, kifoszlotlságunk mellett 
hogy lehetne at építkezéshez szüksé
ges anyagokat biztosítani.

Egy egyszerűbb kivitelű családi 
lakóház tető alá hozásához köre, tég
lára. esetleg vályogra, továbbá mészre, 
homokra, tetőfára,'cserépre és falszi
getelő lemezre van szükség.

Kő, homok, vályog korlátlan 
mennyiségben áll rendelkezésünkre, 
tégla, tetőcserép a zagy vapálfaívai gyá
rak utján biztosíthatók, a szükséges 
mész beszerzése végett pedig javaso
lom az aránylag nem nagy távolságban 
levő yalamelyik mészkőbányával ren
delkező n átravidéki kő/ség Földigénylö 
Bizottságával közös mészégetőről gon
doskodni és a szállítás céljára az 
egyébként is szükséges legalább egy 
teherautót és egy lófogatot beszerezni.

Az aránylag csekély falszigetelő- 
lemezszűkséglct kis költséggel besze
rezhető. & szükséges faanyag pedig a 
környékbeli ál'ami erdőkből volna biz
tosítható. A fenyőfahiány miatt ahol 
lehet keményfa volna használható.

Talán a legsürgősebb a faanyag
ról való gondoskodás, mégpedig .úgy, 
hogy az e.'őirányzandó mennyiség még 
a tel folyanan kivágandó volna.

Mivel egyelőre a szükséges munka
erőnek is szűkében vagyunk, úgy az 
elői anyzandó építési anyagok biztosí
tását, mint az építési munkák különö
sebb szakértelmet nem igénylő részét 
is régi jó magyar szokás szerint össze
fogva, egymt t segítve kalákában lehet 
elkészíteni. Erre való figyelemmel cél
szerű volna, ha az összedo'gozni akarék 
házhelyeiket egymás mellett kapnák 
meg.

Amig a pénz értéke nem állan- 
’ d<a tagdíjakból tőkét gyűjteni 
illuzórikus. Megindulni azonban pénz 
náiküi nem lehet. Az építési anyagok 
beszerzésére, munkabérek, fuvarosok, 
fizetésére már kezdetben szükség van 
bizonyos összegekre. Ezek a leg«zük- 
ség*sebb mértékben a tagoktól volnának 
beszedendők. Egyes építési anyagok 
esetleg a helybeli gyárak áltál rendel
kezésre bocsájtandó csere anyagok ut
ján volnának biztosítandók. Például : 
az Fizet épületvasalást gyártó cég az 
épii etvasaláshoz szükséges félgyártmá- 
nvokat a helybeli gyáraktól szerzi be. 
L\v ezen, mint más egyéb még fel
kutatandó kapcsolatokat is az építke
zés előmozdítása érdekében kamatoz
tatni kellene.

Az építkezések végrehajtásánál 
a Falusi Kislakásépitő Szövetkezet ál
tal követett gyakorlatot javaso'nám 
alkalmazni. Ez a szövetkezet az épitési 
telekkel rendelkező kisembereknek a 
házépítéshez hosszabb lejáratu^kölcsönt 
boc’ájlott rendelkezésre.

r\ kölcsönt azonban nem az épít
tetőnek fizette ki, hanem az építkezés 
előrehaladásához mérten az építési 
anvigkercskcdőnek és vállalkozóknak 
a hatóság által igazolt. számlák ellené 
ben /X tervezés és kivitelezés tekinte 
(ében egyébként az épitletőnek szabad
kezet biztosított ét megelégedett az 
épitési hatóság által tett előírások be
tartásával.

Ettől lényegesen eltért az Orszá
gos Nép- és Családvédelmi Alap által 
létesített Közjóléti Szövetkezet által 
folytatott gyakorlat. Ezek a szövetke
zetek a saját terveik alapján felépített 
épületeket lakható állapotban boesáj- 
tották kedvező feltételű amortizációs 
kölcsön ellenében a sokgyermekes sze
gény családok rendelkezésére Annak- 

‘ dacára, hogy a nagyobb családnak a

negyedik gyermektől kezdve fokozódó 
mértékben a kölcsön visszafizetésénél 
kedvezményben lésiesültek, mégis elő
fordult városunkban is több olyan eset, 
hogy a juttatónak a lakóházat vissza
adták a szövetkezetnek, mert az vala
milyen okból nem felet meg igényük
nek. Azonkívül ezek az úgynevezett 
ONCSA-házak, egyforma, uniformizált 
külső megjelenésükkel sokszor inkább 

i rontják, mint emelik az illető város
rész képét. Iskolapéldája ennek az el
hibázott épitési módnak városunkban 

i a Luby féle parcellázáson a Gácsi ut
cában lévő ONCS/X-épületek.

A Földigénylő Bizottság állal lé
tesítendő sz övei kezelnél az anyagbe* 
•zerzőoszlély sürgős meg*zei vetése

volna szükséges. Tervezési és kivitele
zési osztály létesítése legalább is egyen
lőre nem látszik szükségesnek, mert 
hiszen jobbnál-jobb családi lakóházak 
mintaterveiben lehet válogatni, azokból 
bárki kiválaszthatja az igényeinek és 
ízlésének megfelelő tervet és ezt eset
leg kisebb.nagyobb változtatással meg 
valósitlathal ja az általa kiválasztott 
épitési vállalkozóval illetőleg építőipa
rosokkal a szövetkezet állal megállt* 
pitandó irányárak alapján, vagy pedig 
versenytárgyalás utján legmegfelelőbb
nek mutatkozó vállalkozók és egység 
árak mellett.

A házépítési mozgalom rendkívül 
nehéz időkben ir dúl meg, mégis remél
jük, hogy ha az érdekellek a nehéz
ségekkel arányban lévő teljesítmények
kel állnak a mozgak m r zolgálalába, a 
vágyak valósággá válnak és rövid időn 
belül sok uj családi lakóházban gy uPad 
ki a fény és éred szét a családi élet 
melege.

A régi rendszer letűnt lovagjai
vs hűséges támogatói, sehogyan sem 
[ tudnak beletörődni abba, hogy nem 
korlátlan kenyurak a' magyar nép 
febtf.

Amikor a fasiszta hordd bőrét 
mentette, itt hagyott csapot papot, 
azt hisszük ezzil mindent kockára 
tett ? Áronban úgy látjuk, tévedtünk

Azok, akik vállaltok a nehezsé 
geket s az esetleges borzalmakat, 
de ' itthonmaradtak, mert szent volt 

i nekik a szülőföld, a front borzalmai 
után telíts erővel kapcsolódtak a 
mankóba. Most azt tapasztalják, 
hogy a nyugatos magyar u r a k 
visszaszivárogva szem jelenségeiket 
határtalanul űzik és a magyar nép 
lelket igyekeznek megmételyezni s az 
előretörő népet visszaszorítani.

Szemléltető példa erre folyó év 
február 5 an Sebő József salgótar 

í jáni gépgyáti munkás esete, akit a 
1 Magyar Kommunista Párt salgótar 
' jáni Szervezete Karancsberény köz 
ségbe küldött gyűlést tartani. A 

1 gyűlés színhelyen szolgálatot tel le si
ló Fodor Dániel határvadász ,had 
nagy [Vaiün milyen -jogcímen ? ?j 
a visszasr.ivargott Légrádi Béla föld 
birtokossal együtt felszólították a 
gyűlésrendezőket, hogy azonnal ad
jak át a l.égradi kastélyt a tulajdo 
nosának. Természetes a kérelem el- 
utasitlatott és utána a gyűlést az 

í elvtársak megtartottak.
Ha ezzel lezárult volna az ügy, 

még csak hányján volna, de ez csak 
a kezdet volt. Sebő elvtársunk másik 

I társával hazafelé tartva, egy három 
I főből álló kisgazda csoportot meg- 
' előzni akarvan az ütőn, az egyik 
\ ^kisgazda* neki ugrott és torkon 
I ragadta, a másik a Sebő társára 
vetette magát. Sebő elvtars támadó 
iát nyakonkapfa. magával rontotta 
egy nyílt gödörbe, ekkor a másik 
két támadó is utánukugrott és ütle 
gelni. rugdosni kezdték és a ruháját 
is leszaggatták. Mindez minden ok 
nélkül.

‘ A támadók azóta az őket meg- 
illető helyre, kerültek ugyan, de az 
ügyet nem lehet bezárni ennyivel. 
Üzenjük mindazoknak, akiinek fái, 
hogy az országban kommunisták is 
vannak és mindazoknak, akiket ezek 
a minden hájjal megkent gazfickók 
felbérelnek, hogy vigyázzanak III 
Ránk senkisem foghatja, hogy rom 
botunk, mert mi az országot épitjük 
újra. Hogy a régi előjogokat meg 
nyirbálni igyekszünk, ért az Igazsá 
got egyetlenegy becsületes magyar 
sem vitathatja el. Ha azonban nem 
tudnak egyesek beletörődni ebbe a 
változhafaflan fénybe, mi ipari dől 
gozók, megtanítjuk őket keztyübe

i kozni. Óva intünk minden becsült- 
, tes magyar parasztot altéi, hogy ne 
üljön fel aljas agenprovokatőröknek 
hisz megtanulhatták a múlt reakciós 
rendtzer alatt, hogy a magyar pa
rasztnak csak addig volt urai előtt 
becsülete, amig feltétlen szükség volt 

‘ rá, ha vágóhídi a kellett hurcolni a 
magyar parasztot, ha a magyar 
parasztnak az adó keserves filléréit 
kellett kifizetni vagy ha a jól jöve
delmező mandátumokhoz kellett őket 
hozzájuttatni, de * ha jogot követelt, 
becsülettel kivont élni, akkor hitvány 
eb módjára le büdös-parasztozták.

Eszméljen végre rá a magyar 
paraszt, hogy eszközül ne cdja ma
gát el azoknak, akik az országot 
tönkretettek. Mi. ipari dolgozók 
együtt akarunk dolgozni mindenkivel 
aki becsülettel él e hazában, de 
jogainkat es a magyar nép becsüle
tet minden állító agos magyarral 
szemben meg védjük, ha kell ököllel, 
ha kell fegyverrel is, de kezességet 
vállalunk azért, hagy ebien az or
szágban a reakció többé úr nem le
het és akik őket támogatják velük 
együtt megérdemelt helyükre jutnak.

.—tű

dudálni ! Habár bűnösök a támadok 
is. de semmiesetre sem ók a jöbűnö 
sók. A rendőri nyomozás hamarosan 
meg fogja alíapitani. hogy kik ebben 
a minő' it hét ellen támadásban a
méregkeverök és ha nem tudják 
őket kellőképpen becsületre megtaní
tani, maid mi fogjuk őket eszreteri- 
teni úgy. hogy soha az. életben nem 
lesz, keavűk ilyen ügyekbe belcavaf-

Siess!
Sarkadban az 

adópengő !

SALGÓTARJANI RLNCCR EGYELCLET 

1946. február 16 én és 17-én este pontosan 
7 órai kezdettel az Ipartest ülőt nagytermében, 

lárccal egybekötött nagy

MŰSOROS ESTET 
RENDEZ Mindenkit szeretettel 

varunk.

Jegyelővétel: „Szabadság" könyvkereskedésben, 
László Imre és László György illatszerláraban

Hallgatag dolgozók
Folytatás.

ORV’OSOK. SzlacbanoviUák ők 
igazi érte'cml cn Sok a beteg, kévé* I 

j az orvos, hangzik mindenfeléi Eskü-1 
jükhöz híven.éjjel, nappal készek segí
teni, rászoruló embertársaikon.

Olt láttuk őket az ostrom idején 
az acélgyári kórház Dűlőiében, amint 
barátnak és ellenfélnek nyújtottak ehő 
segélyt és végezték a legnehezebb mű
téteket, nem törődve a harci zajjal 
akkor, amikor mindenki az óvóhelyet 
bui<a. Olt léttuk ma is őket a két 
kórházban, serényen dolgozni, hogy 
mielőbb hely jusson az újabb rászoru ó 
betegeknek. Tömve a várószoba a 
magánrendelésen és lót-fut mindenik 
akkor is, amikor a többi do’goző már 

[ pihenőjét élvezi. Ez az orvos sorsa. 
Nem réztáblátok, de igazi emberbará
tok, akik nem érnek rá önmagukkal 
törődni.

Sok a tömegbetegség és járvány, 
kevés a megfelelő gyógyszer. Dehát a 
bátorul akartuk, viseljük is minden 
téren a következményeit I

BÍRÁK. Nem egyszer megállók at 
OTI fo yosóján, egyik emeleti ajtó 
előtt, ahonnan igen éiesbar gú vita hang 
zik. Az ehő pillanatban' igen mérges 
bírónak tételezem fel a barg képviselő
jét. Tovább hallgatva kiltnik, hogy 
csak az Igazságot szeretné kihámozni, 
a vétkét, vagy bűnét tagadó féltől. Itt 
mindenki tagad még akkor is, ba vétke, 
lőne, a napnál is világosabb. A bíró

azonban csak a bebizonyított ténvá'lás 
u’án itélk»;hel — Sok vesződ-rg, *ok 
hiábavalónak látszó munka é«. n eg»rm 
az ! A végén mégis csak kiderítik az 
igazságot — Az e’itélt arcan leii a 

j „több is lehetett volta" kifejezés, ami
kor kijönnek Tehát meg van elégedve 
bitájáv&l és az Ítélettel.

Nem úgy a népbírósággal I Itt sok 
a panasz és kivánalom. A legtöbb em
ber akasztást." életfogytig ant kívánna 
mirdenkire. A bíróság azonban itt sem 
adhat szubjekiiv érzésére, itt is csak a 
tényállás szigorú és tárgyilagos kivizs
gálása u’án hozhat ítéletei, amivel sem 

j az érdekelt fél, sem a közönség nincs 
i megelégedve. Az előbbi nem érzi át 
{tettének a minősítés szerinti suyát, 

a közönség egyéni, vagy lömegbar gú
lát hatása alatt sokkal su yosalbnak 
>átja, mint amilyen. A kettő közt vivő
dik a bi 6 lelkrismerete.

MÉRNÖK Ritkán ér rá mutat
kozni a fórumon. Mirden idcj»t a 
munkaalkalmak teremtése, azok tech
nikai kivitelezése, at idő éa erő gaz
daságot kihasználásának tervezgetése, 
ellenőrzése köti le. Talán egyedüli, 
akinek jelenlétét kivétel nélkül min
denki elismeri, akit a testi munkáwk 
is leginkább becsülnek, ba velük érez 
ét tart Mert egvik a másik pé kül 
nem képzelhető el. Amilyen fontos at 
üzemi mérnök, annyira né külözbe’et- 
len a laboratóriumi kutatómunkával 
foglalkozó it. Et ba mostoha időben 
ctak munkafelügyelöi szerepköre it jut
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Madisz járási 
titkár választás

A Madisz járási értekezlet m. hó 
ló-án a salgótarjáni Madisz helyisé
gében megválasztotta Botos János 
személyeben a járási titkárt. Ugyan
ekkor szervezőnek Szikoly Tibort, 
propagandistának Vágvölgyi Annát 
választotta meg az értekezlet.

- A tisztviselők megválasztása 
után Murguly Sándor, megyei titkár 
rámutatott a vezetők munkakörének 
fontosságára, milyenségére és az 
áldozatkézség nagy szerepére mely e 
tisztségek eredményes betöltésénél 
oly nagy jelentőséggel bír. A veze
tőknek nem mindenki munkáját kell 
elvégezni, hanem első sorban odihat
ni, hogy minden Madisz tag egy egy 
mintaképe legyen az országot ujji 
építeni akaró, uiiáépiteni tudó áldo
zatos tevékenységnek.

A megyei titkár buzdító beszé
de után ismertették az Országos 
Madisz kongresszus határozatait az 
ott részt vett kiküldöttek. Ezek szerint 
az országos Madisz magáénak vallja 
a londoni Demokratikus Ifjúsági Vi
lágszövetség telje s programmiát, 
mellyel a demokráciáért és a vildt- 
bé kéért küzd. Idehaza felszámolja az 
árkos midi minden reakciós marad
ványát, lehetővé teszi a munka és 
gazdasági élet felvirágozásáf, a 
korrupció felszámítását, a demokra 
tikus nevelés tisztaságát, melyben 
integráns részt foglal el a történeti 
múlt helyes megbecsülése. Végül a 
tökéletes . felelősségérzetre, komoly
ságra és áldozatvallalásra hívja fel 
a figyelmet.

SPORT
Sakk-hírek

A S5**'ía-iSi<un/e‘- 
ség 1916 évi január 31-én váromsa- 
bán rnegalaku t.

Ügyvezető elnök : B már Sándor, 
titkár : Miklós Antal.

A 'választmány tagjai: Lsu»-h 
Ferenc acélgyár, Msróti Gyula b.»nva, 
Fazekas Sándor gépgyár. Kincs Emil 
üveggyár, Németh Béla ZsgvvapLL 

SakksröveUég ruegre .d*:zi a 
'dordijas csapatversenyt, melynek t-só 
fordu'óiát í hó 3 án már lejátszottak.

E'tó fotcfu’ó után I. Várö* 9 
ponttal, II. Gépgyár 7 ponttal, III Acél’ 
gyár 6 ’/z ponttal.

A ma»od«k fordulóra a párosítás 
a következő : Gipg>ar—Binya, Acél
gyár—Város, üveggyár—Z páll in a

Egyben a Szövetség megrendezi 
Salgótarján város Egyéni Sakkbunok- 

í ságát, a verseny iránt igen nagv az 
érdeklődés Eridéig negyvenhat ver
senyző jelentette be részvételét, a ver
seny színhelye a városháza tanácster
me, versenynapok hétfő, szerda es 
péntek.

versenyt díjazzuk ! Minden ér
deklődőt szívesen lát a

Salgótarján vidéki Sakkszövetség

- Szezonnyitó válogatott mér
kőzés színhelye lesz vasárnap- az 
SöTC pálya. A Nemzeti Segély ren
dezésében a .Mátravidéki válogatott** 
al méri össze ereiét, az utolsó bain. ki 

. próbáját tartó SBTC Reméljük, h 
a'megerősödött bányász csapat jó já
tékkal lepi meg híveit.

Az ÉLASZ január 13-á □ tartotta 
felszabadulás utáni első alkotmányos 
tisztújító közgyűlését, amelyen az lQ4o 

I évre választották meg az. egyesületi 
1 kiküldöttek a vezetőséget.

A salgótarjáni sportemberek kö
zül az alábbiak kerültek az ÉLASz 

1 újonnan megválasztott tisztikarába- 
Társelnök: Bo’rner Pai (SBÍCI, 

alelnökök: Lasz ó Imre egye*ütc:e.i wi- 
vüli, titkár: C»ics Gyula egvesu •-vn 
kívüli, tanácstagi•: László Miktós Ptí^h. 
H**rcsik István SSE, Lfan .1 
SBTC és Nagy Sándor Kiíterenve.

A Játékvezetői Testületének 
gótarjáni csoportja januar 30 an t .g- 
értekezletet tartott, amelyen a c^1; rt 
vezetőjévé László Imrét . választvi‘sk 
meg.

A tagértekez’.et egyhangú h '*■ 
rozatban bizalmatlanságot sz-n«.z 
a miskolci vezetőségnek é« a bud«p«'<t. * 
kö’ponttól teljes önaliótAgnl k*»t.

Megkezdődött a Politikai 
Akadémia előadássorozata

A tudás hatalom E tétel igazsá
gával mindnyáján tisztában vagyunk, 

i Tudásra mindenkor szükégünk volt, 
de kétszeresen szükségünk van ma, 
amikor egy uj magyar élet küszöbén 
állunk és amikor ebbei az u» migyar 
életben nem csak vékony és e'őkelő 
rétegeknek kell a tudás fegyverévé 
rendelkezni, hanem mindnyájunknak, 
akik ennek a mu'tban elnyomott, fél 
revezelett országiak polgára! vagyu ik. 
A n tgy felad it fontosságival tatán 
egvetlen magyar párt sincs annyiraj 
tisztában mint a Kommunista Part, mely 
a tudás harci jelszavait ir’a f«l zászla-; 
jára Ennek jegyében indult meg or 
szagszerte legutóbb a Politikai Akadé
mia, többek közölt Salgótarjánban is.

A Politikai Akadémia első elő
adását az elmúlt hét• szombatján Bo
ros Antal tartotta n-eg „A népi demnk- •' 
rácia* cimén. A nívós előadást, mely | 
ben az előadó a népi demokrácia fel* 
adatait, céljait és lényegét körvonalazta 
meg, hozzászólások követték előre ki
jelölt hozzászólók részéről. A művészi 
zeneszám okkal szinesilett előadásnak 
csak egy hibája vo’t: kevés volt a kö
zönség, az érdeklődés sokkal kisebb 
volt, mint amennyit az előadás témája, 
célja megérdemelt.

Az akadémia második előadását

— Szerkesztői üzenetek —
É-pitö és Gazdasági S/ör-:: Ke

zet. Salgótarján. Mttdenkor hím . 
tünk és ma is mindig hívei vagsi; .< 
a szabad és bátor krpikanak, r. <• v 
csak az igaz<ágot tartja szem *ő:: •’$ 
nem hajol mrg szoigalclkúrn enkit őtt 
sen Azonban a hozzánk bekü'dött c.kk 
nem a szóban forgó tárgyhoz szól és 
olyan hangot üt meg, menyért • nvi!- 
vánosság előtt felelősséget nem va lai
hatunk. Epén özét sajnálattal nem kő- 
zölhe’jük.

Nagy hal a horgon
Hosszú bujkálás .u'án végre sike

rült elfogni Nivara Béli, volt rendőr
felügyelőt, a Gestapo volt öíszekölő 
tisztjét, a hírhedt Svábhegyi politikai 
rendészeti osztály örpirancsnokát, 
Hűn Peter jobb kezét. M u an a nyi
las múlt e gino»ztevő;e bűneit Budi
pesten é« környékén követte el, a 
salgMariáni rendőrség il etAkességből a 
budipesli Aid ássy ut 60-bs kísérte 
át, hogy m*ltó társai között a meg- 

' felelő helyen érje el a törvény sújtó 
i keze.

Gazdák ! A beszolgáltatás 
nemzeti kötelesség I

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

Újabb adat a reakció 
földalatti munkájáról

Lovasa Lőránd, volt acélgyári 
tisztviselő a múlt év októberében meg
szökött internálásából. A napokban fogta 
el a budapesti rendőrség és Sa'gótar- 
jánba szállította Kihallgatása során igen 
érdekes ad ltok derű tek ki Hónapokon 
át bujkált hamis személyazonossági iga 
zolványok segítségéve1, melyeket magas
rangú miniszteri tisztviselők állítottak 
ki részére Jól tudjuk, hogy Budapest 
a reakció főfészke. De itt van az ideje 
annak, hogy végre megtisztítsuk a nem
zetrontó e’emektől azokat a közigazga
tási szerveket, melyeknek e tisztogatás 
volna elsőrendű hivatásuk.

Megnyílt a Munkás-Kultar- 
szövetség művészeti 
tanfolyama

A nagy programennak. melyet a 
demokratikus Magyarország széles nép
rétege művészi nevelése érdekében 
tűzött ki, Sa'g Surjánban egy uiabb 
fejezete vált valóra! a hét elején a 
bányai kulturhízbin Bina Kovács 
Károly festőművész vezetése mellett 
megnyílt a Munkás-Ku turszövetség 
Művészeti Tanfolyama

A megnyitás ünnepélyes keretek 
között történt meg, a ku'turszövetség 
vezetőségének, a pártfogó üzemek és 
a város képviselőinek jelenlétében A 
tanfolyam vezetője nem kis célt tűzött 
ki maga elé. A cél: nem tömegek 
képzőművészeti nevelése, mert erről 
épen a művészet természete és a mü 
vészi képességek egyéni volta miatt 
sem lehet szó, hanem az idáig szár
mazásuk miatt elnyomott és kiszoritolt 
tehetségek felemelése, kiművelése, a 
munkás ifjúság erre azü'etett része 
előtt olyan pályák megnyitása, melyek 
elől el voltak zárva.

Tudjuk, hogy a becsületes 
akarat nem ismer akadályt. Bízunk is

melyet ma, szombaton délután 5 óra
kor a bányakaszlnó termében Egry 
Endre polgári isko'al igazgató tart meg 
„Irodalom és demokrácia* címen, re* 
mélbetőleg jóval nagyobb érdeklődéi 
fogja kisérni, olyan érdeklődés, mely 
megfelel annak a helynek, melyet 
Salgótarján városa a magyar művelő
dés terén belölt éi be keli töltenie,

némelyiknek, mégis csak jó, hogy ott 
van mert szakszerű tanácsával sok 
előre nem látott bajnak megelőzője. ök 
az üzemek és kenyér folytonosságának 
őrei.

Végül nem hagyhatók szó nélkül a 
város VÉGREH AJTÓI sem Talán azor* 
szág „legudvariasabb** végrehajtói itt 
vannak Turjánban Pedig másutt sokat 
kellemetlenkednek a polgáriknak. In
kább maradjanak is meg a feleket 
útbaigazító és a tómente.en adoi>et ki
állítani segítő szives és udvarias város
házi munkásnak, mint)az utcát vésze
sen rovo végrehajtónak! Mas lesz ezen
túl az adómorál.

A KÉMÉNYSEPRÖK-kel bzj van. 
Zsúfolt lakások, sok kemény, korom
éi pernyelerakodás, kávés, de annál 
rosszabb szén és még kevesebb ké
ményseprő.

Tüzelsz nappal és egész éjjel a 
tarjáni Perpctuumbao, félóránként kivi
szed a salakot, tisztogatod a Ciöveket, 
szidod a világot, de me'eg nincsen. 
Baj v in, valami álta'ános baj!

Ho-szuak a kéményseprési idő
közök! Kévés a kéményseprő! Sőt, 
látni is aiig lehet egyet-egyet Elférne 
még néhány e szakmában. A megle
vőket ide-oda ráncígilják. .Udvariasak, j 
szívesek, de ők sem szakadhatnak 
szá/felé. Másutt keresd a bajt.

A VENDÉGLŐS nek szive vala- I 

mikor ropd isött örömében a sok ven
dég láttán. Egy-cgy kedé yesebb mula-. 
tón annyira elérzékenyüít, hogy észre 
sem vette hány pohárral hajtott fel 
meghatottságában

Mi egyedül ül az asztalnál, szám* 
lálgatva megmaradt poharait, nézve 
bútorzatának helyét es lengyelmódon 
busul pincéje áliapotjan, adója súlyán 
és bora fanyar voltán.

A SZABOK, CIPÉSZEK és még 
egyik másik szakmának legtöbbje — 
mint hírlik — aratónak á'lt be. 
Van, aki vég'eg otthagyta foglalkozá
sát. Közülük néhány a közalkalmazott 
kesernyés kenyerét próbálgatja meg
rágni, ha még foga van.

Az ÉPÍTŐIPAROSOK természe
tesen hivatásszerűen a város és az or
szág újjáépítésén dolgoznak. És mivel 
az újjáépítés elsősorban a városházán 
indult meg, ott gyülekeztek. De mi 
lesz, ha tényleg megindul az építkezés? 
Remélhetőleg akkor sem dűl össze a 
városháza, sem más hivatal?!

És így tovább tatlózhatnók a szel
lemi dolgozók mezejét, mindenütt az 
uj honfoglalás serény munkáját tapasz
taljuk. Ha a szellemi élet terén dol
gozók munkájukkal nem is hivalkod 
nak, mivel ezt soha sem tették, tudo
másul kell venni őket, építő munká
jukat.

Egy bizonyos: Más idők szelét 
érzik ők is: az uj köztársaság szelle
mét, a D elem nélküli élet és megél
hetés jogát. Egyedüli fájó sebük, — a 
többi munkással együtt, —a minimális 
é’.etlehe’ó éget sem biztositó anyagi 
elismerés nélkülözése és ha néha em 
béri gvnf lúgból és okta an türelmet- 
lenségbő! ..kdd általánosító kiíikad»s 
egyes rdakadás egyes foglalkozási ágak 
ellen

Ezek a hangok a múltban gyak
ran h.dlatszottak és nem szolgálták az 
annyi-fi nélkülözőit i.unkásegység és ; 
megértés kialik ilásáb — Tehát B*ke 
velük! Igyekezzünk egymást mielőbb 
megsmerni. jobban megérteni és 
erőinket NE EGYMÁS ELLEN elfe- 
cserélni, hanem a Htza uijáépitésére 
és a népi köztársaság megerősítésére 
falhatznalni!

Tápé.

abban, hogy a budapesti u'án meg
nyílt első vidéki tanfolyam be fogja 
tölteni mindazt a nemes célt, melyet 
minden akadályt legyőzve kitűzött 
magának.

Árpakenyér
A Magyar Cu'«or Ipar R’. Selypi 

Zsófia Malmából, vagy bárhonnan ér
kező magas kiörlési százalékú árpaliszt 
kezelésére vonatkozólag a Közellátási 
Kormánybiztos* íg és a Pékiparosok 
Szakosztálya körösen a következő 
tanácsokkal szolga hat a kenyér minő
ségének mcg'avitasa érdekében:

Legyünk ku önös tekintettel arra, 
hogy a tészta elkészítése kivanja a 
legnagyobb gondokságot. Az árpaüszt 
kevés ragasztóanyagot tartalmaz (dex-l 
trin), tehát minden árpakenyér repe
dezett lesz és állás következtében el
kerülhetetlen a héj leváltása Kivána- I 
tos akiknek módjukban áll más fajta, 
több ragasztóanyagot tartalmazó liszt
tel keverni.

A szétesés miatt ügyelni kell 
arra, hogy a kenyér lehető'eg hűvös 
vizzel dolgoztassák össze. Természe
tesen ennek cllensulyozásaképcn több 
élesztő kivána'os, de legalább is több , 
kovász. Burgonyát lehetőleg a fenti 
cél érdekében mellőzzük. Éz által a 
kenyér összeesését is meggátoljuk, s 
a rohamos penészesedének is gátat l 
vethetünk. A többi eljárások a meg- 1 
szokott módon végzendők.

Mindennemű felvilágosítást eső
sorban szakemberektől, pékmesterektől j 
kérjünk, ők.bárkinck kézséggel állnak i 
rendelkezésre.

Nyomatott Végh Kálmán könyvnyomda »bia 
Salftéazjáa, Fé-ut«a éé. lUm


