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A Salgótarjáni Kommunista Párt gyászünnepe
. Lenin halálának 22. évfordulóján

erők acélos kötésben tömörül
nek és amely ónálló hadsereg
ként küzd az igazságért. Marxista
pártra és marxista tudásra, élen
járó pártra és élenjáró tudásra
van szükség, mert nincs forra
dalmi gyakorlat forradalmi elmé
let nélkül — tanította egész éle
tén át Lenin.

miatt azt befejezni nem tudta. marxizmus egész fegyvertárával
Végül az utódok munkáját mél kell rendelkeznie a győzni aka
tatta, akik az összes dolgozók rónak, hogy az első csapás alatt
felszabadításáért folytatnak meg- össze ne törjön. De a tudás mel
szakittatlan küzdelmet.
leit pártra is múlhatatlan szük
Vágvölgyi Erzsébet szava ség van, melyben az egynemű
lata (Gereblyés László: Lenin),
A forradalmár Lenin
a dalkör újabb éneke, Takács
András férfias előadása (József
Szervező, tanító, forradal hogy a forradalmat győzelemre
Attila:' Fiatal életek indulója) masító tevékenysége miatt csak vigye. Lenin tehát visszament
után Blanár Sándor tartotta meg hamar külföldre kellett mene önkéntes száműzetésébe és most
ünnepi beszédét. Az orosz bol- külnie. Itt fáradhatatlanul foly már kétszeres erővel folytatta
seviki párt egyik hivatalos jelen tatta forradalmi munkáját. Meg felvilágosító, épitő munkáját.
téséből vett idézettel vezette be alapította az Iszkra cimü napi
Az elmúlt idők nagy tanul
Lenin egész élete munkájának lapot, mely által a fejlődő orosz ságokat ébresztettek benne. Ek
lényegét és világraszóló hatását szocializmussal állandó szoros kor jött rá arra, hogy kora a
ismertető előadását. „Marx óta kapcsolatot tarthatott fenn és kapitalizmus végkifejlésének sza
nem volt olyan nagyság a pro- annak fejlődését a szülő gond ka és egyszersmind a hanyatlásé
letáriátus életében, mint Lenin. jával és erélyével irányíthatta. is, mely -a világimperializmus mo
Ész, akarat, d rabság és elnyo ‘ Az 1904-es orosz-japán háború hóságában, a folytonos és rettentő
más halálos gyűlölete, forradalmi és a nyomában fellángoló hatal gazdasági krízisekben és a leg
szenvedély tökéletes arányban mas sztrájkok, forradalmi kitö embertelenebb háborúk tobzó
egyesült benne. Szervező láng rések hírére Lenin visszasiet dásában ütközik ki. E tényből
elméje előtt semmi jelentéktelen hazájába, hogy közvetlenül irá eredően azonban meglátta a .
dolog el nem tűnt és semmi nagy nyíthassa a forradalom törékeny proletár forradalom közeli győ
dolog túl nem nőtt jelentőségé hajóját.
zelmének hajnalpirkadását is. A
nél. Lenin a munkásosztály láng
Hamarosan rájött azonban, forradalomét, mely épen a világ
elméje volt."
hogy az idő nem érett még a imperializmus miatt egyelőre csak
forradalom győzelmére. A cáriz egy államban valósulhat meg,
Lenin, a szellemóriás
mus ugyan már nem elég e.ős ahonnét aztán az idők kitelje
1870. április 11-én született, jének élessége már tanuló korá a forradalom kiirtására, de az sedésével győzelmesen áradhat
mint értelmiségi szülők gyerme ban kitűnt. Még mint ifjú tört orosz munkásság és parasztság ki az egész világra. És ez az
ke. Mar szülei házában a tudás, be az eszmék mélységeibe és még nem elég erős, nem elég ország Oroszország.
az igazság, a szabadság levegő már akkor megismerkedett a szervezett és öntudatos arra,
jét szívta magába. Forradalmár marxizmus lényegével, mely szá
Lenin, a szocialista állam megalkotója
jövőlének útjait is a család egyen mára is kijelölte a továbbfejlő
gette : testvérei mind forradal dés útját, az élet legmagasztoLenin próféciája hamar való tűzte ki, majd neki fogott a for
márok voltak, Sándor bátyját a sabb célját: a mindnyájunk bol ra vált. Az 1917-es forradalom radalomban tönkrement mező
cári önkény pusztította el. Elmé- dogulásáért való küzdelmet. ’
ban megdőlt a cárizmus és ok gazdaság és ipar ujjáteremtésétóber 27-én győzött a szocialista hez. Munkáját azonban csak
Lenin, a törhetetlen akarat mintaképe
forradalom. Lenin nagysága csak megkezdte, de nem fejezhette be,<
Egész életében a törhetet a megoldás útját. Megküzdött az most mutatkozott meg igazán. mert 1924 január 21-én 6 óra
len akaiat jellemezte. Ez tartotta ökomonistákkal, akik csak gaz Ekkor derült ki, hogy nemcsak 50 perckor, 54 éves korában,
meg emberfeletti feladatának ke dasági célokat ismertek és a po nagy tudós, kitűnő szervező, utolsót lobbant az a messze vi
resztülvitelében, az elnyomott litikai harcot a liberális polgár lánglelkü forradalmár,
hanem lágító fény, melynek Lenin volt
nép felrázásáuak és felszabadi- ságra bízták.
egyike az emberi történet leg a neve.
tásának nagy munkájában.
E pártokkal szemben Lenin világo nagyobb reálpolitikusának.
Lenin, az ember
Forradalmi tevékenységéért san kimutatta, hogy a harcot csak
A forradalmi Oroszország
már diák korában^bőrtönbe ke a proletár munkás és a prole ban először is megalkotta a vö
Leninben nemcsak a köz
rült, majd 1895-ben 14 hónapi tár paraszt egyesitett erejével és rös hadsereget, hogy visszauta életi, hanem a magánember is
újabb börtön után 3 éven át nemcsak gazdasági, hanem első síthassa az ellenforradalom véres nagy volt. Egyszerűsége, szerény
osztozott a szibériai számüzöttek sorban a politikai csatatéren le kísérleteit és szembeszállhasson sége mindenki előtt ismert volt.
sorsában. A száműzetés éveinek het és kell megvívni. Egyúttal az egész világ támadásával. Az De ismeretes volt jellembeli szi
leteltével világosan látta az utat, azonban a tudás, a szellem tel első komoly sikerek után azon lárdsága is. Soha el nem bízta
melyet követnie kelt Felvette a jes magasságára is kell emel nal az ország gazdasági életének magát, de nem is esett kétségbe.
narodnyikokkal a harcot, akik a kedni azoknak, akik szembe talpraállitásához kezdett. Első Ha vesztett, nem csüggedt és ha
parasztság felemelésében látták ni! Inak a múlt erőivel. — A célul az ország villamosítását diadalt aratott, nem ragadta el a

Folyó hó- 2 2-én lélekemelő
ünnepély kereteben ülte meg a
salgótarjáni Kommunista Párt az
orosz, szocialista állam halhatat
lan megalapítója, Lenin halálá
nak 22. évfordulóját, az Ipar
testület székhazának nagyter
mében.
A változatos és gondosan
összeállított műsort a magyar és
orosz himnusszal az acélgyári
zenekar, majd a „Munkás jelige'
cím i dallal és a Marseillaise-zel
az Egyesitett Munkásdalkör nyi
totta meg.
A termet zsúfolásig meg
töltő közönséget Kalas Zoltán
üdvözölte, rámutatva a nagy nap
jelentőségére, mely a világon
mindenütt összegyűjtötte a szoci
alizmus, Lenin híveit. Majd né
hány tömör mondatban jellemezte
a' embert, aki Marx tanítását a
gyakorlatba vitte at, a munkás
osztályt egységbe forrasztotta és
győzelemre vitte, megalkotta a
Szovjet-uniót, de korai halála
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gőg. Ha szükség volt rá, vissza*
vonult, de csak azért, hogy elvei
és céljai feladása nélkül annál
hatalmasabb erővel törjön azután
előre. Semmiféle munkát nem
szegyeit és semmiféle ember nem
volt kicsiny neki. Nálánál senki
nem szerette jobban a népet,
melynek ügyéért áldozta életét.
És a népben is talán a gyermeket
szerette legjobban, mert tudta,
hogy erre van bízva a jövő, melyet
ő csak megnyithat, de végleg be
nem teljesíthet.-

Mit kell nekünk tanulni
Lennintől ?
Mindenek fölött meg kell tanul
nunk, hngv tudás nélkül nagyon ke
veset érünk. De meg k<ll tanulnunk
azt is. hogy erős akarat nélkül nem
érhe’ünk célunkhoz. Mindez azonban
elégtelen volna, ha nem szeretnők
art, amiért küzdünk, küldenünk kell:
a népe*, a tömeget. Mert ha nem azé
* retjük a népet, amelvből lettünk és
amely minden gondolat igazi anyaga’,
ereiét jelenti, ugv járunk, mint/Xntcusz
a görög hős, aki csak addig volt erős,
mig az anyafö'ddcl érintkezésben ’u
dőlt lenni, de legyőzte ellenfele, mi
helyt elvesztette kapcsolata* a fö ddel.
B anár Sándor nagy tetszéssel fo
gadott, mélyreható ábrá’zo’ó erővel elő
adott ünnepi besz*dét Majakovszkij
S7ovjetkö>lő egv verse követte; melyet
Den án Júlia adott elő, majd Wagner
Lohengrinje kö/jatékánik zenekari elő
adasa u'án Mosc’icz M’baei szovjet
gardakapitány emelkedett szólásra, mi
után az ünnepség közönsége egy perc
nyi felállással áldozott Lenin emlé
kének.
Lenin életének története a bob
sevizmus története, mondotta Moscmcz
gárdakapitány. A nagy harcot a bolse*
vízműiért, a szocialista államért, ezek
összes ellenségeivel Lenin vívta meg
és egyúttal ő vetette meg az erős ala
pokat melyen a szocializmus épülete
emelkedik Ma a nagy Sztálin Lenin
müvének örököse és folytatója. A mi
feladatunk az igazságért, békéért, a
győzelemért való fáradhatatlan munka.
E munkából Magyarország is kiveszi
részét
a
szovjet-magyar
barátság
alapján.
Lenin, Sztálin ás a szovjet-ma
gyar barátság lelkes ünneplése után
Serfőző Józscíné Petőfi: .Apostoli
éból adott elő egy részletet, majd
Szabó István Majakovszkij : .Komszomolok éneke" című versét szavalta el.
A Lenin emlékéhez méltó lélek- kel megtartott ünnepséget Kalas Zol
tán fogadalma zárta be, melyben az
ünneplő közönséggel együtt megfogad*
ta Lenin emlékére, hogy a legnagyobb
harcot fogja folytatni a reakció ellen.
V. Gv.

MKP pártnapok
A titkárság figyelmébe ajánlja az
összes elvtársiknak, hogy a pártnapo
kon minél nagyobb taglétszámmal je
lenjenek meg.
Pártnapi előadók január 29 én:
Pártiéiban d. u 5 óra. Bottos János.
Acélgyár d. ti. 5 óra, Benkő Antal.
Bánya d. u. 5 óra, Mü'ter Pál.
(J'tgtfyér d u 5 óra. Cserháti József
Forgács d. u 5 óra, B anér Sándor.
Somlyóbánya d. u 5 óra, Ctányi Lóránd
Salgóbánya d. u. 6 óra, Miklós G.
Zagyvapálfalva d. u 6 óra, Boros A.
Baglyasa’ja február 1-én d. u 6 óra,
Bognár József.
Pártnapi anyag: Üzemi bi
zottságok ujjsválasztása és az uj
kollektív szerződés.

A nürnbergi per

tette az ősezekőtfetést o főváros ktf
részt, az Altöld és a Dunámul kö
zött.
A felavatáskor elhangzott ün
Kétmilliónál több szovjetpolgárt gyilkoltak le
nepi beszedek megemlékeztek ar. epí
Fehéroroszország horogkeresztes megszállói
résben résztvevő nagy vattaiatok ki
Gőring vallomása a Reichatag felgyujtásáról
magasló teljesitmenyéről, nevszerrnt
A nürnbergi
perben
Gőring hadnagy, amerikai ügyész terjesztette sorolva fel azokat, megemlítve hogy
^vallomását olvasták fel, melyben elis be, Bohrman hatáskörébe tartozott az rajtuk kívül még sokvallaDf, bar
merte, hogy 1933 bán alaptalanul egyházak üldözése, az egyhizi iskolák kiesebb terjedelmű, de eppen olyan
vádolták a kommunistákat a Reichstag bezárása, a papi rendek javainak és. fontos részletmunkája is hozzon.rult
felgyujtásáért Hitler kívánsága volt, műkincseinek elkobzása. Gör inggel, a sikerhez. Hadd említsük itt nrj
hogy a Reichstag felgvujtását a kom együtt ő volt megbízva a zsidókérdés; acélgyárunkat, melynek heg jes/tő: //.
munistákra kenjék. „Figyelembe kel „elintézésével”.
Az
ő utasításaikra i cáinak tízezrei a heggesztett vas^/zrlett vennünk — mondotta Gőring —, rabolták ki a zsidókat és deportálták kezetek jelentős hányadát eró>it,n,>k
össze szilárd szer ken tfé, Az ac. g;.jf
hogy a kommunista tevékenység rend őket a lengyelországi haláltáborokba.
kívül erős volt Németországban és
Mint ismeretes, Nürnbergben csak acélön'ödéje pedig közel öt tonna
1933-ban az ut kormány nem állott a fő háborús bü-ősök perével foglal- ' bán a híd u. n. saruit szaiii' ’.'j,
elég szilárd alapon.”
koznak. Az egyes országok elleni vagyis azokat az alátéröntven;., iet
K e m p n e r amerikai ügyész a bűnösöket az iilelő országban vonják melyek a híd vassze*kezetenek s,..y:t
a vasbeton vilierekre viszik at ’.i
Frick elleni vádiratot
ismertette felelősségre.
Frick többször járt Ddchsuben, tehát
Min'zkben a napokban kezdődött | acélgyér dolgozni ezeket az. • l :r >
dókat és acélontvenyeket tg.; t ■
tudnia kebrtt az ott elkövetett rém meg a bielorussziai n*met fasiszták 18
tettekről. Ö szervezte 1938 noven.be’ vezetőiének háborús bűnügye /X bizo hammunkávalpontosan a kikon.’!
rében az. ehő hivatalos pogromot és nyítékokból kiderül hogy a németek pariira szállították a főműnk,! u ■ :t
tőle származik a 'árga csillag gon rendszeresen irtották Fehtroroszország végző cégeknek s így a maguk ■.
: n
lakosságát. Több mint 2,200 000 szov ' sebb terjedelmű de minőségi
dolata is.
Sprecher ame-ikai
ügyész jet po'gart és hadifog yot öltek m*g fos munkájával méhan a,r. - •< í.
ezután a BaldurvonSchirach és 380 000 embert burco'tak rabságba. egy szerény babérlevelet a sík. r vu
elleni vádiratot olvasta fel. 1940-ben A németek 209 várost, 9200 községe’,’ ' szőrűidből.
60 000
béc.J
zsidót
deportáltátok
Krakkó vidékére ahol mind elpusztult.
Schirach annakidején kijelentette : „ez
az én hozzájárulásom az európai kul
túrához**.
Bohrman vádiratát Lembcr’ íő-

10 000 ipari üzemet és kolhozt pusz
títottak el Ne » etorszagba hajtottak 3
millió szarvasmarhát és 6 mibió apró
marhát Elpusztítottak 1200 kórháza’,
klinikát, rendelőt és 1100 színházat.

„A természetnek nem az « pirancsa, hogy javai c?yen ot énül le
gyenek elosztva." — Ikzt. t
bvs/zdéből. Cegléd, 15’4

Fáklyahordozókat képezett ki a Kommunista Párt Hadifogoly hozzátartozók
figyelmébe.
Január 21-én délután 5 óra. A kizsákmányoló és nincs kizsákmányolt,
Salgótarjáni Kommunista Párt tantes
temében szemináriumi hal gatóa nyu
godt légkörben várják a párt vezető
ségét (É én Ocel János nemzetgyűlési
kép viselő elv társsal), hogy tanúbizony
ságot tegyenek két hetes tanulásuk
eredményéről.
A vizsgáztató terembe belépve,
1 nyomban feltűnik a terem rendkívül
Ízléses berendezése. A faliújság, ame
lyet szintén a hallgatók készítettek,
igen szép kivitelű Rajta a hallgatók
által készitett éa szocialista irányt mu
tató versek és prózák a hallgatók ké
pességét és rátermettségét bizonyítják.
Erek a hallgatók a járás mirden
részéből valók. Őket küldte ki pártjuk
vezetősége, bógy a szocialista eszme
alapfeltételeit, mely hivatva van az
emberiség boldogulását, egyenlőségét
és szabadságát biztosítani, tanu'ják meg
és odahaza a dolgozó nép széles ré
tegét világosítsák fel az Igazságról.
A szemináriumon 26 személy vett
részt. Túlnyomó többsége fiatal férfi és
leány. Az ott elhangzottak szerint tény
lég tanúbizonyságot tettek, hogy szív
vel, lélekkel zászlóhordozói lesznek
Marx. Lenin és Sztálin szocializmusé
nak. önként vállalták ezt a zászló hor
dozást minden külső kényszer nélkül
D csérét illeti meg őket, hogy az
Igazság diadalra vitele céljából fáklya
hordozói lesznek annak a szerencsétlen
népnek, amelynek szemére a német
hitleri fasizmus és Száláéi pribék hor
dái hályogot vontak, hogy az Igazsá
got gúzsba köthessék.
Erek a fáklyabordozók meg fog
nak felenni a bányákban, üzemekben,
községedben és mindenütt, ahokelnyo*
mólt emberek élnek és felvilágosítják
a burzsoázia állal szellemileg Is elnyo
mott, kiszipolyozott tömegeket.
Úgy érezzük, hogy mindenekelőtt
a közérdek azemelőlt tartásával vállalt
kötelezettségüket kell betartaniok mert
ezáltal sok keseri könnyet törölnek
le rongyokba bugyolált ruhátlan gyér
mekek és rossz sorstól agyonsanyargatott anyák és hitvesek szeméről.
Minden öntudatos munkás tudja
hogy ez az egyedüli eszme, amely az
emberiség érdekét szolgálja, ahol nincs

nincs osztalykü lönbség *rm, hanem jo
gpkbsn és kötelezettségedben egyenlő
szabad és túggeten nemzet, amely az
összes polgárokat vallás és fngla ko
zásra való tekintet nélkül egyesíti rnv
gaban. így felvértezve Hitler és Szálasi
mondvacsinált fellegvárait, bárhol és
bármilyen formában is jelentkeznek
azok, gyerekjáték lesz szétzúzni és csirajábzn kiölni, hogy az többé gyöke
ret ne verjen azon a talajon, amelyet
1000 év óla a kiváltságosak hatalmi
hóbortjaiért, a kizsákmányolt, jogaitól
megfosztott, szegényember vérével áz
tatott .
Tudomásul kell venni az egész
világnak és benne a reakciósoknak,
hogy egyedül Marx és Lenin tanai
azok, amelyek az emberiség közös ér
dekét szolgálja
Nem szabad előfor
dulni még egyszer az 1918—1919. év
nek, amikor az akkori fiatal demok
rácia szekere kátyúba jutott a reakció
gondosan előkészített útvesztőjén és
aminek oly sok martirja, hontalanja és
üldözöttje lett egy negyed századon
keresztül.
Kívánjuk, hogy a salgótarjáni
Kommunista Párt még sok fáklyahor
dozót neveljen az emberi boldogulás,
egyenlőség, függetlenség és a szabad
ság érdekében
B S.

A Kossuth-hid
és acélgyárunk.
F. hó 3 ón, pénleken elkészült és
megnyílt az újjáépülő Magyarország
dolgozóinak idáig legnagyobbszabásu
alkotásai fővárosunk tlső, állandó
jellegű dunai hídja Minden hazáját
és fővárosát szerető magyarnak csak
a tehetetlen düh szorította el a tor
kát. ha a Dunapart kiégett, romba
dőlt házsorai mellett haladva, a vízbehullott szépséges hídjaink roncsaira
megmaradt pilléreire esett tekintete.
De a dolgozók ezreinek lelkes mun
kája, dacolva téllel és faggyal, úgy
szólván az utolsó órákra megterem-

Felhívom a hoz/Átario/ók f ar 
mét, hogy a budapesti kö»p<»~.‘ ■ •
létrejött a ,, Magyar
íi-j-j
dó" című ujrFg. }.< K
nagyközönséget a bbdilo^o v
é
mákról. Állandóan közöljük b» t < »i
irodánk által felkutatott h*dif«<v<í
névsorait.
Igyekszünk knuita’r sí
egyes példányokat a hadifogo •. la
borokba, hogy a még ott lévők ■> < vashassák
az
uiságokal
I v. /or
mán üzeneteket is közvetítünk b
bán itthoni hozzátartozóktól.
Lapun* hetenként egvszer ultr.á
meg. Előfizetési ár* tiz hétre tíz ezt:
pe^ö
Felkérem a tehető<ebbeki-’. I cgr
fizessenek elő ezen hpunkta, előliretés a salgótarjáni MKP köporli part
házában I. emelet 8 szoba, ahonnan i
már megérkezett lapokat az előfizetői
részére továbbítjuk. Cé unk az. ho£r
összeköttetést létesítsünk a még ta»r:
levő szeretteinkkel, tekintet nélkül ar
ra, hogy milyen országokban vannak
fogságban — Francia, Német, Orosz^
Lengyel stb. Az összeköttetésűn* min*
denhová elér.
Midőn ezen törhetetlen akará
suokat a nagyközönség tudoiva<-aia
hoztuk, ismételten kérjük minél na
gyobb számban fizessenek e*ő u ví
gunkra, hogy enyhítsük a hpnvagv
fájdalmát távol levő szeretteinkkel
MKP Hadifogolv Tudaknzo l-íidi’t

február 10 én less Salg^tarjanbin
Má»ytr Kommunista Párt nogriö
megyei szerveidének konferencia)!

b

Értesítjük a MKP nögrád in- gvti
tagjait, hogy a megyei szervezet Salgó
tarjánban február 10 én d. e. M óra:
kezdettel tartja meg ez évi első kon
ferenciáját az Ipartestület nagvlettrében. A konferencia tárgya a megye
•zenrezet újjáépítése, illetve megwősi
tété lesz. — A konferenciára mindeo
egyes nőgrádmegyei pártszervezet min
den 250 tag után egy képviselőt tar
tozik kiküldeni. A képviselők meg>eleuéaéhez igen fontos érdek fűtödik
MKP nőgrádmegyei szerveztts

1946. január 26

Nagyon sokszor

3.

eddig még nem nagyon veszélyes ver
senytársnak elegendő időt adnának 600 1945. M. E. számú reide'et alap
arra, hogy a hatalmába került óriási ján főldhözjutott, attól a íö det semmi
területen kiépítse, a végtelenül igény körülmények közölt nem veszik vissza
hallottam a háború alatt ostoba, vagy pár évtized múlva, egy minden eddigi
telen munkástömegekke) rendelkező és és hogy ő az, aki legjobban vigyáz arra,
helyesebben, a totális propaganda em nél rettenetesebb háború következett
ennélfogva mindenki másnál elönyö hogy a tőrvénv rendelkezéseit sehol
iőin elfogulttá és ostobává nevelt em volna be a fehérek és sárgák között.
sebb helyzetben levő ipari termelését át ne hágják. Vannak tű kapások —*
berek dühös kilakadáaát : .Mit akar Ez nem fantazmagória, hanem logikus
A történelmi dialektika szerint mond'a a miniszter — amelyeket felül >
ez a nyavalyás Amerika Euri*pában?** levezetése annak a német politikai
csak kétféle* megoldás lett volna lehet kell viz'gá nunk, azonban nyugodt lehet'
Ismétlem, gyakran hallottam ilyen álomnak, amely Európát csak ugró séges. Vagy dolgozni minden fehérnek
mirdenki, hogy aki a fenti rendelet
kifrtkadást és most utólag ia kétségbe- deszkának látta volna n győzelem után olyan alacsony bérért, mint egy japán
alapján
szabályszeíú körülmények kö
vonhatatianul meg lehet állapítani, hogy Az okok, melyek az ui háborút elő egy kínai, vagy egy japán kuli, vagy
zött
jutott
földhöz, attól jogos tu a*doebben a kérdésben ná unk még az idézték volna, a következők;
pedig egy elkerülhetetlen háború életre- nát senki vissza nem veszi és gondosúgynevezett magasabb értelmiségú ré
A japán ipar épen olyan modern balálra
kodt i fog arról is, hogy a telekköny vezés
legekben is nagyon sok tájékozatlan- I és tökéletes mint az amerikai, argói
Hitler nagyon jól tudta mindezt, minél előbb megtörténjék.
sag uralkodik.
vagy a német ipar. Ez még magában de e» bei lett a terveibe, ö tudta azt,
A küldöttség vezetője megköszönte
Az természetes, hogy a tengely véve nem jelent veszt delnet a fehérek hogy Németország ha győz, előbb utóbb a minisztfr megnyugtató s/«sart zs
hatalmak propagandistái nem látták í iparára és sok százmilliós dolgozó tö összeütközésbe kerül Japánnal, azon i biztosította a m nivztert, hogy újult
volna szívesen, ha a tömegek fel lettek megeire, de ha tekintetbe vesszük Ja ban a németek úgy gondolták, hogy erővel és munkaktdwel látnak hozzá
volna világosítva a világon történő pán kimeríthetetlen nyersanyag lehe c.ak nyerjék meg a háborút, azután íö dívik megrnüve észhez.
események igazi okairól. Csak egy tőségeit az óriási ázsiai térségben és maid elintézik a japánokat és akkor
dolog volt, amiben a rémetek nem ha fők épen tekintetbe vesszük a hihe- m« gvalósul a németek holdkóros álma,
rvitetlék véka a a szándékukat. Ugyanis tét én nagyszámú és még hihetetleneb a vilighatalom, a világbirodalom.
. Aki a poétikában nem akar
határtalan vibi/akodotisagukban egé I hűl igénytelen dolgozó tömegeket, úgy
Ez volt az a cél, amrly egy vér- tévedni, annak előre kell tekinteni és
szen nviltan hangoztatták és bevallot ra kell döbbennünk Japán óriási elő bili náci számára nagyon szép lehet, nem bátra ** >/tuin.
tak, h< g\ a német nép mint „lcgma» nyére az elkerülhetetlenül bekövetkező de ez. a cél magvarázza meg azt a vér
ibb itridű" n» p arra van hívatva, ipari versenyben.
és vas (B ut und Eisep) politikát is,
h< yv az „U| Európa* bán az uralkodó
Már a négyszázmillió fogyasztó amely a németeket a leg>ljassbb és
néplllerrenvolk) szerepet tő tse be. Eri kiesése is hallatlanul nagy csapás ienne legbecsle enebb eszközök igénybevéte Mikor alakul meg az "Orsaim s nálunk is nagy tömegek egészen az amerikai és európai fehér kapita- liére sarkalta csak azért, mert tudták, szágos Szabad Szakszer
rét des és helyénvaló dolognak ismer lizmu«ra ss a dolgozókra, de még na* | hogy ha most nem sikeiü’, akkor soha vezetek
salgótarjáni Fő
ték ei
! gyobb és végzetes ctapás lenne, ha az
Dixí,
csoportja" ?
/XtLig ezen a kótyagosek össze
A műit év drcember hónapiéban
tud
tgve/telni u németek uralkodó
mi állami Irztvivtiők a .Mhg'ar Kö/r.« pi rimrietét i mogvar hazmfiségg&I,
ük.\>'it>.«kkux az tn.erikaiak neuc-i-k
b kaimazo’tfck Országos Szabad Szakszervezetér ck so’gó arja: i C»< port** ját
át <nt.rtiK.li kontinrti', hanem a vii; g
alakítottuk meg és a megataku'asi jegy
<v m-% trhír fajú cépvinck érdekeiért
zőkönyvet bizottságilng vittük cl az
huco.tak.
A MKP helyi szervezete ezúton bán. Máj. 18, előad/• Dömötör Ferenc Országos Szabad Sz«kszervezetek sal
Mar az c vő világháború e.óil is I
n- kípvis.
gótarjáni Főcsoportjához, mr'x nck szék
sokat utak é-* 'sokat beszéltek a sárga étlesili a vámosi és vidéki elvtársikat
Előadásainkra mirdenkit szere
és
a
nagvközönséget,
hogy
f
évi
í<bua/Jv viliről, amelynek már akkor isi
helye' m volt. Vígadó épületben van,
tettel meghívunk és sziveden látunk.
amit a nagybetűs fe'irat már messziről
igen komoly alapja volt Legtöbbet ruar 2 svai Sa’gótariá ben. a bánya
Minden pártszervezet tartsa kö
éppen a németek Írtak erről n kérdés ka-zinó hely bégében POLITIKAI AKA telessé géné k, hogy előadás sorozatun elárul.
DÉMIÁT indít meg, melyen a fer.ti
A megalaku'ási gyűlésünkön fel
ró. A második világháborúban a né
kezdődő cg mirden hét kat kel ő propagálás utján a lehető vetődött kérdéseket és sok má\ meg
tnelck t vr meszelésén nem engedtek időponttól
legnagyobb mértekben támogassa.
induáshoz szükséges, fontos tanács
hangot ndrii a «árga veszedelemről szombatján déltrán 5 órai kezdettel
élvonalbed
előadóit
szóilallatja
meg
kérését tökéltük el magunkban mielőtt
szó m véleményeknek, ellenben árinál
Előad/ink a lrg«zélesebbkörú hall
Me£kczdődött a gazdálko elindulunk volna. Nagy volt a meg
tőbbi-t pr< pagandsztak az úgynevezett
voio* ve zrdeiemről, mert ez hatalmas gatóság előtt az aktuá is politikai, gaz dók elazámoltatáaa. A közellátási lepetésünk s egyben u csalódásunk,
ekci^zrre volt a németek hatalmi té* dasági és irodalmi kérdésekről tarta miniszter rer delete értelmében minden amikor hosszú érdeklődés után meg
nak előadást.
bolyának.
községben 5 tagú Elszámolási Bízott* tudtuk, begy a helyi Főcsoport 1945.'.
z\ nem műrostos agyvelejű em
Az előadásokat előre felkért hoz ságot kell szervezni, amelynek feladata nyarán megalakulóban volt s azóta az
brr világosán meg tudja határozni a zászólók közreműködésével vita követi kivétel nélkül minden egyes gazdál egész ügy alszik és a teljes nemtörő
két veszedelem közti különbséget. A A hozzászólók vá-ősünk pohlikci, gaz kodó termény készletét megállapítani és dömség homályába veszett Márpedig
sárga veszedelem halálos csapást jelen dasági és irodalmi életének kiválósá vonatkozó rendeletben megállapított Salgótarjánban kb. 18—20 Szakszer
tene a világ összes fehér fajú kapita- gai akik az előadás fontosságát, érde visszatartható fejadagokon éa a gazda vezeti Csoport működik anélkül, hogy
taustáira és íehérfaju dolgozóira, a vö kességét és az előadás iránti érdeklő sági szükségleten felüli mennyiségei a helyi Főcsoport tervszerű irányítása
zár alá venni. E nagyjelen’őségn ren alatt álara. Emiatt elképzelhetetlen
rös veszedelem pedig megsemmisítő dést már eleve is biztosítják,
delet
kiadását a közellátási kormány nehézségekkel küzd küiön-kűlön min
veszélyt jelent a világ összes kapita
A politikai akadémia előadásai a
zat az ország ellátatlanjainak az éhe den csoport, jóllehet a helyi Főcsoport
listáira, de megváltást jelent a világ következők:
hivatása lenne, hogy a gyakori -szakÖsszes dolgozóira minden faji különb
1) Népi demokrácia. 1946 febru zéstől való megmentése céljából volt
szervezeti gyűléseken a
különböző
kénytelen
kiadni.
ség nélkül.
ár 2. Előadó: Boros Antal
szakmsbe
’
ieket
és.foglalkozásúakat
kö
Budapeati
gyermekek
be

Nem lesz hiábavaló egybevetni a
2) Irodalom és demokrácia Feb fogadása. Az e tárgyban előző szá zös nevezőre hozza. Itt találhatna egy
kővetkező tényeket.
ruár 9, előadó: Müiler Pál, ig tan.
munkban közzétett felhívás értelmé másra munkás, iparos és tisztviselő,
Bizonyára mások
is olvasták
3) Infláció vagy jó pénz? Febru ben mindazok, akik nagy nélkülözés hogy közös ügyes-bájos problémáikat
.400.000 000 fogyasztó* cimü könyvet.
Hogy mit jelent négyszázmillió fogyasztó ár 16, előadó: Murgu’y Sándor, tanár. ben szenvedő budapesti gyermekek éa elintézzék, gondolataikat kicseré hes&k.
4) A földreform mérlege. Febru terhes anyák befogadását három havi Ezen az utón valószínűleg köloőnö'en
azt : em kell külön hangsúlyozni. Ez a
négyszázmillió fogyasztó Ázsia és a ár 23, előadó: Adorján János államtitkár időre vábalják, sürgősen jelentkezzenek rájönnének, hogy az életben nem egy
Közel átási Kirendeltségen (Járási más ellenlábasai, hisz mindannyian
5) A magyar függetenségi moz a
Cser des óceán szigetvilágának óriási
becsületes munkájukkal a saját meg
térségében élő sárga fajú emberek galom ig»zi története. Márc. 2. eőadó: Főjegyző Hivatal)
Elveszett egy MKP igazolvány élhetésükön kívül a demokralikusMaóriáM tömege, amelynek az amerikai Hunyár Ádám ig. tan
gyarország újjáépítésén
fáradoznak,
és európai ipar úgyszólván hihetetlen
6) A Duna konföderáció ma Márc. Tupi Lajos névre
mely
egyszer
annak
felvirágoztatását
ia
mennyiségű árut szállított mindaddig, 9, előadó: Dr. Vaas Gyula, b. főorvos
eredményezi
7) Petőfi Sándor. Márc. 16, elő
amíg a japán ipar a maga dömping
Ezért az M. K O Sz salgótarjáni
áruival lassan, de biztosan la nem adó: Dr. Mesterházy Miklósné tanárnő. Fölhözjuttatottak
csoportja,
mint a legifjabb tsg, kezde
8) Az államosítás kérdése a de
morzsolta az amerikai és európai mun
figyelmébe! ményezi és vállvetve a többi szak szer
ká'.ok által előállított és odaszállított mokráciában. Márc. 23, előadó: Ctászár
Kovács Béla földmivelésügyi mi vezetekkel bízva bízik őszinte pártfo
áruk mennnyiségét — A salgótarjáni Pál bényaigazgató.
gásukban, hogy munkájában a helyi
9) . A Szovjetunió külpolitikája niszter kedden délben a ceg'édi föld
üveggyárból is nagymennyiségű üvegFőcsoport
azonnali megalakításában
hözjutlatott»k száztagú
küldöttségét
áru ment Indiába, Ausztráliába, 'tőt a budapesti előadó,
hathatós
segítségére
lesznek.
10)
A
falu
jövője.
Április
6,
elő

fogadta a földmivelésügyi minisztérium
Fulöp szigetekre ia.
Felhívjuk
tehát
a
különböző Szak
ban. A küldöttség vezetője előadta a
Nagyon higvelejfl embernek kell adó: Tá’ray Pál tanár.
11)
Népi
írók
a
mérlegen.
Apr.
szervezetek
Csoportjának
vezetőségét,
földözjuttatottak
kívánságát,
amely
sze

lenni annak, aki nem látja az össze
13, előadó: Btanár Sándor polg. mest rint sürgős intézkedést kérnek a kor hogy nevüket éa pontos címüket szí
függést az okok és okozatok között.
12) Zsidókérdés Magyarországon. mánytól a földbirlokreform során ki veskedjenek a salgótarjáni forgalmi
Világos Németország megnyeri a
háborút, akkor korlátlan úrrá válik Apr. 20, előadó: Sándor Pál, egy. tan. osztott földek telekkönyvezését illetően. adóhivatalban, Ipolyi Jáno* M.KOSx.
13) A magyar ifjúság útja. Apr. Arra kérték a minisztert, hogy őrköd titkáránál 1946 január 31 ig megadni.
egész Európa, egész Afrika, sőt még
jék afelett, hogy a nyilasok és a re Így lehetőség nyílik arra, hogy az öszOroszország ázsiai részei fölött is. A 27, előadó: Cserháti József, tan.
akciós
földbirtokosok ne kapják vissza szes szakszervezeteket egy adandó mi
14)
A
magyar
ipar
fejlődési
le

másik oldalon, az ázsia- csendes-óceán
térségében Japán szerezte volna meg hetőségei. Máj. 4, előadó: Boző György azokat a fő deket, amelyeket a föld előbbi alkalommal Összehívhassuk, hogy
osztás során földhözjuttatottak között ezt a számútkra fontos kérdést kölcsö
a föltétien uralmat. Ezt egyik fél sem gépgyári ig.
nösen megbeszélhessük és végre meg
15) Magyar kulim politika Máj. kiosztottsk.
titkolta.
valósíthassuk az .Országos Szabad
A
miniszter
válaszában
megnyug
Egyet azonban titkoltak, még pe 11, előadó: Moldoványi János, ig. tan.
Szakszervezetek
starjáni Főcsoport*-ját
tatta
a
küldöttséget,
hogy
aki
a
16)
Munkásmozgalmak
Európádig azt, hogy a győzelem után rövid

Salgótarjánban is megnyílik
a Politikai Akadémia

4.

1946. január 26
Ha pcd<g elérkeztek azok az akták
az illetékes helyre vájjon miért nem
A salgótarjáni Madisz és a Mun kerülnek napirendre 7 Ha pedig egy679— 1946 sz.
kás Kuiturszövelséji művészeti tanfo kettő napirendre Is kerül, miért nem
lyamokat rendez. Felhívjuk a kultúra a beérkezés sorrendjében ? Nem
Pályázati hirdetmény
iránt érdeklődő tagtársaink figyelmét szeretnénk azt hinni, hogy azok ipar
^Salgótarján megyei város hirdetési arra, hogy önmagukban érzett képes kodnak a dolgokat igy „elintézni"
jogának
haszonbérletére pályázatot ségeiket most szakavatbít vezető Bóna akiket , eszmei" , együvétartozás in
Kovács Károly segítségével művelhetik dít a szolidaritásra, de ha mégis igy
hirdetek.
PÁlyá*all határidő 1946 lob ki. Ríja, festészet és szobrászat (kis volna, akkor.......... 7 hát kimondom,
plasztika, kerámia) kerül oktatásra, tartozzanak együvé, de talán ne a
raár IS. dali 12 óra.
A pályázati feltételek, a hirde kezdőknek és haladóknak, csoportok hivatalokban, vagy bizalmi helyeken,
tési ügyre vonatkozó szabályrendelet ban, heten zént három délutáni órában. hanem az általuk semmibe vett törne
a hirdetési dijak mérvére vonatkozó A végleges beosztás február 4-én a geé munkahelyén, vagy ott a hói
BM. rendeletek, valamint a szerződés bányai Madisz helyiségében fog meg tényleg helyük volna ... / 2
tervezet a hivatalos órák alatt a városi történni. (bányai kaszinóval szemben
Az állapot tűrhetetlen az tény.
főjegyző irodájábap tekinthető meg.
lévő kutturház) Az előadásokat ugyan A közvélemény — valljuk be, jogo
Salgótarján, 1946. január 18
itt tartjuk meg. A terem fűtéséről gon san — felkáborodottságot m utat.
Blaaár Sándor doskodunk. Semmiféle tandíjat nem Ezt orvosolni kell, mégpedig igen
kell fizetni, csupán rajzszerekről kell sürgősen f
polgármester
gondoskodni a hallgatóknak, sőt még
A taktikázást senki sem folytat
Salgótarján m. város polgármesterétől. ezek kollektív beszerzéséhez is segít hatja büntetlenül sokáig, mert könységet fogunk nyújtani.
\nyen bele törhet a bicskája.
680— 1946. szám.
A művészet nemcsak a kulturHa a jó helyektől nehéz is
ember szépérzékét elégíti ki, hanem a megválni, de ezt a szükséges rosszat
Pályázati hirdetmény
munka után üdítő íelf issüléd is nyújt
Salgótarján megyei város hely- A kerámia pedig éppenséggel anyagi is el kell viselni, mert ha nem akar
ják elviselni, van arra mód. hogy
pénzszedési jogának haszonbérletére hasznot is eredményezhet.
akaratuk ellenére is elviselni legye
pályázatot birdeiek
Kérjük az érdeklődőket, hogy nek kényt lenek.
— tű —
Pályásat! határidő r 1946.
Starján m. város polgármesterétől

Mit tett Baglyasalja Kom
munista munkássága
a vasúiért 1945-ben?

Művészeti tanfolyam

1945 év julius hó 10 éo a helyi
csoport titkárának, Sulyok András elv*
tárának kezdeménvczésére megindullak
az első lépések a vasút újjáépítésével
kapcsolatban. Ebbe u munkába mind
járt bekapcsolódott á zagy vapálfalvai
központi műhely is.
A legelső és legfontosabb teendő
volt a felrobbantott sínek levágása és
az öiszeerőSitésekhez szükséges lukak
kifurása. A felmerült nehézségeket le
küzdve sikerült a heggesztő berende
zésekhez 50 tartály oxigént ás 200 kg
karbidot szerezni A munka 2 drb.
vágópisztollyal folyt. A munkateljesít
ményt megállapító bizottság napi har
minc darab sin levágását lukasztását
irta elő A iulius 16 án megindult első
napon valóban harminc darabot végez
tünk el napi 8 órai mtyjkaidő mellett,
de átérezve munkánk rendkívüli bord
ereiét, belefekűdtünk a rohammunkába
úgy hogy iulius 31-én a napi teljesít*
mény felszökött 112 darabra
fordultának vagy közvetlenül az elő
összefoglalva tehát a fenti idő évi febraár IS. déli 12 óra
adó művészhez, vagy pedig a Munkás
A pályázati feltételek a helypénz Kulturszövetséghez és a Madisz hely
alatt .öt munkás 112 órás munkaidő
szedési
ügyre vonatkozó szabályren beli titkárságához. Mindhárom helyen
alatt 1253 drb. sin levágását és kifurádeletek,
a hirdetési dijak mérvére készséggel állunk tagtársaink rendel
sát végezte el.
vonatkozó
B. M. rendeletek, valamint kezésére
Rendkívül fontos volt ez a mun
Mvd««z Vezetőség
a
szerződéstervezet
a hivatalos órák
ka, mert mindössze egy sin-pár volt
használható állapotban. A szállításhoz alatt a városi főjegyző irodájában tekint
Köszönet.
szükséges vasúti kocsikat ennek követ hető meg
A salgótarjáni KOKSz. kereteibe
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keztében nem lehetett tarolni, igy a
tömörült kereskedők igen szép példá
Bianár
Sándor
szén elszállítása a legnagyobb nehézsé
ját adlak a mai nehéz életviszonyok
polgármester.
gekbe ütközött volna.
körött is, hogyan lehet nélkülözők ar
A végzett munkánál kitűnt mint
ciról könnyeket felszántani. M'suray
munkavezető Turcsányi József elvtárs,
Jenő. KOKSz főtitkár, ki egyu tál a
aki példás szorgalmával, leleményes Salgótarján m. város polgármesterétől.
HONSz salgótarjani csoporttá társelnö
ségével ^aegmutatta, hogyan dolgozik 236—1944 szám.
ke, kérésére a HONSz sa’gótarjáoi
az újjáépítésben egy kommunia'a mun
csoportja szegénysorsu nélkülöző tag
kás. Lelke és mozgatója a munkának
jainak megsegítésére rövid utón 570000
Pályázati
hirdetmény.
Su'yok András elvtárs volt, aki fáradt
pengőt — azaz ötvzázhetvenezer —
ságot nem kiméivé gondoskodott arról, •
Salgótarján megyei városnál üre adományoztak. Salgótarján kereskedői
hogy a munkában fennakadás ne le- í
sedésben levő . egy mérnözi és egy követendő pMdát nyújtottak, hogy a
gyen. Kivették a részüket a roham- ■
adóvégrebaitói állasra ezennel pályá haráért életet és egészséget áldozó
munkából még: Budavári Vilmos, Bóta
zatot
hirdetek és felhívom a pályázni magyar testvéreinket a társadalomnak
Árpád hegesztő, valamint Fejes And- j
óhajtókat, hogy pályázati kérelmüket hogyan kell támogatni, megbecsülni
rás és Karvasecki József segitők.
A nemesszivú adományozóknak a
i legkésőbb ez év február hó 10 nsp
Fenti munkával egyideiüleg a*
l iáig nyújtsák be, mert a később beér- nyilvánosság előtt mond köszönetét
üzemnél kijavítottunk és futóképes ála csoport választmánya.
' kező pályázatokat figyelembe venni
. lapátba hoztunk 15 vasúti kocsit. Eze
i nem fogom.
ket ki kellett emelni uj csapággyal el
A városi mérnöki állás a X. (izelátni és a karosszériát megjavítani. A
i tési O'ztály 3. fokozata, az adóvégre
baglyasaljai nők ugyancsak rohammun
hajtói állás a XII fizetési osztály 3.
hogy az Igazoló Bizottság
kával dolgoztak az elgazosodott pálya
fokozata szerinti kezdő javadalommal X. Y.-t megfosztotta állásától stb.
udvar kitisztításán.
van szervezve
Lassan már egy éve megy ez igy,
Mátra volt még a németek által
A pályázni óhajtók pályázati ké
elpuszútotl hidak rendbehozatala. El relmükhöz a következő okmányokat de ugylátjuk az egész csak szem
fényvesztés, mert határozat ide,
sőnek a Salgótarján—Pásztó közötti csatolják.
határozat oda, minden marad a ré
hidat hoztuk rendbe 28 nap alatt Ugyan
1. Magyar állampolgárságot iga
giben
Az iparjogtól megfosztottak
ezen a vonalon a második hid már zoló bizonyítványt.
működnek
tovább, az állás, vesztésre
16 nap alatt készült el. A Somoskő
2. Születési anyakönyvi kivonat. Ítéltek vagy vissza maradnak helyü
újfalura vezető hid a tervezett 5 hét
3. Közszolgálatra való alkalmas kön, vagy egyszerűen helycserét hajhelyeit 3 hét alatt készült el. Jelenleg
a Vizslás—Zsgyvapálfalval hídon dol ságot igazoló tiszti orvosi bizonyítványt, tanak végre és uram bocsd' folytat
goznak munkásaink, hol 4 hid össz- valamint a képesítést igazoló okmá ják tovább azt a munkát amire
alkalmatlannak találfatottak.
hossza 16 méter. A kitűzött munkaidő nyokat.
4.
Erkölcsi
bizonyítványt,
Hát ez igy nem megy tovább
5 hét. Az itt dolgozók névsora válta
5
Eddigi
szolgálatot,
illetve
fog

nagy
jó Uraim !
kozó, mert ide az üzemek mindég
lalkozást igazoló bizonyítványt,
más más munkásokat küldenek.
Bele kell nézni abba a boszor
6. Akik edd'g is közszolgálatban kány üstbe, melyben a magas poli
Végül meg kell említeni úgy a
állottak
igazoló eljárás során nyert tikát főzik, hogy mi van ennek a
bányavállalat, mint az acélgyár, továbbá
igazolványt,
vagy annak . igazolását, hátterében, mert hogy valami van,
* gépgyár üzemi bizottságainak támo
hogy
az
eljárás
megindítását kérték. az kétségtelen. Ha az igazoló Bizott
gató munkáját, kik erkölcsi és anyagi
támogatásra! siettek segítségünkre Igy- Az olyan pályázók, akik eddig köz ságokat életre hivták, semmi esetre
gömbvas, elektróda, karbid, oxigén és szolgálatban nem állottak, állandó lakó sem az volt a cél, hogy egy pár em
szerszámkészletek. Különösen a bánya helyűk nemzeti bizottságának nyilat ber mellék keresethez jusson, hanem
vállalat részéről éreztük Császár Pál kozatát csatolják a felszabadulás előtti az, hogy a magyar közéletből eltűn
politikai magatartásuk igazolására.
igazgató elvtárs támogatását
jenek a nem oda való elemek és uj,
Az állások választás utján lesz a demokratikus kivánalmaknak meg
További munkában is szem előtt
tartjuk pártunk állásfoglalását az újjá nek betöltve ás a választás az 1030— felelő személvek kerüljenek helyükre.
építéssel kapcsolatban. Büszkévé tesz 1945 M E. ex. rendelet értelmében Az igazolt bizottságok határozatait
bennünket az a tudat, hogy mint jó ideiglenes jellegű.
a jogfosztottak megfellebezik. A ren •
Az állások helyettesítés utján be
kommunisták, jó munkát végeztünkl
delet elő Írja, hogy az ítélet fellevannak töltve.
Szabadság
bezés esetén halasztó hatályú. A
A választás idejét később tű fellebbezések, valahogyan még úgy
Sulyok András
zön ki.
látszik, nem értek el az illetékes
Salgótarján, 1946. január 14
jórumhoz, mert a végső döntés ké
Gazdák ! A beszolgáltatás
BLANÁR SÁNDOR sík ? Nem tudjuk hol akad el az ügy,
nemzeti kötelesség!
polgármester.
de valahol elakad az tagadhatatlan!

Olvassuk,

„Salgótarján hivatott a
felsőmagyarországi
sportélet irányítására !u
A magyar sportfőhatóság megbí
zásából az alrnult bélen Salgótarjánban
tartózkodott Bokody Károly VKM’testneveléiiigyi előadó, az ismert kosár
labda szakember, va amint a magvar
női kosárlabda válogatott kezet két
tagja: Hajdú Eszter és Szelöczey Stidi.
Budapesti vendégeink a salgótarjáni
női és férfi k náriabdizók részére ala
pos továbbképző tanfolyamot tartottak.
A helybeli sportélettel kapcsolatos ta
pasztalatairól kérdésünkre Bokody Ka
roly ezeket mondotta: ' w
„Salgótarjánban már több Ízben
jártam, ismerem a fiatalság nagy sport
szeretetét A lányok és fiuk nagy buzgósága mégis meglepett. További rend
szeres munxa után a SSE mellett ha
marosan több kiváló kosárlabdázó csa
pata lesz a varosnak. A játékosok
sportszereidé és rátermettsége azon
ban még nem minden. Biztos vagyok
abban, hogy Scholtz Rezső lelkes és
fáradtságot nem kimé ő munkája, vala
mint az egyesület részéről Méretik Ist
ván főtitkár megértő támogatása nélkül
nem volna -ilyen komoly eredmény
elérhető. A tanfolyam 28 férfi, vala
mint 15 női résztvevőiének szorga más
munkája biztosítja Salgótarjánnak a
felvidéki kosárlabdázok legjobbjai kö
zött a helyet. Borsanyi József vereté•ével a Hungária vi.i. Rt. Lassan Jó
zsef és Mátyus László irányításával
ped g az SKB keretén belül szervezik
most a ko rárlabd ásókat."
Hallottuk, hogy a Sal.BTC lab
darugói részére is tartott tornatermi
edzést — kérdezzük.
„Igen, alapos gymnasztikaval dol
goztattam meg a bajnokságra készük
fiúkat, akik közül Lackó és Hevei
Sanyi még a rákosszentmihályi futbaléletből ismerősöm. Örömmel tapasz
taltam, hogy a játékosok berozsdatodott izmainak a lendületes bemelegítő
mozgás, valamint a kétkapus kosarazás nagyon jót tett
Végezetül csak annyit, hogy Sal
gótarjánban mindhárman úgy éreztük
magunkat, mintha a helybeh.sportolök
családjának tagjai lettünk volna. Bír
csuzásul kívánunk Salgótarján vala
mennyi sportolójának tok szép ered
ményt és főleg — megfelelő sportolási
lehetőséget a jövőben itT*
A szerkesztésért és kiadásért felel:
Dr. VASS GYULA
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