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Fel kell támasztani 
a Magyar Nemzeti Függet= 

lenségi Frontot!
Emlékezzünk! Az országnak 

még csupán egxik, nagyobbik 
fele szabadült fel a fasiszt» 
igi alól es már csak nehány hét 
választott el a nemet front veg- 
leges összeomlásától, amikor Deb
recenben hz összes baloldali pár
tok részvételével megalakult a 
Magyar .Nemzeti Függetlenségi 
Front. Csodálatos együttes volt 
ez. Mint a történelem folyamán 
mindenkor, most sem értettek 
egvet a pártok. A végső cél
kitűzések, érthetően, akkor, sem 
voltak azonosak a Kisgizda, a 
Paraszt, a Szociáldemokrata, a 
Kommunista Part képviselői kö 
zott, de abban egyek voltak, 
hogy végleg fel kell számolni a 
fasiszta makonyt, a fasiszta meg
tévesztést, gazságot es ezek he
lyére a iog, igtzsag, emberiesség 
demokrácia eszményeit kell 
állítani. Milyen jól megértettek 
egymást akkor a Függetlenségi
Front tagjai! Milyen nagy maga-' 
bizassal indult hódító útjára ak-! 
kor a fiatal magyar demokrácia 1

De hova, milyen örvénybe 
jutottunk azóta 1 A gyors cselek
vések első izgalmas napjaiban, 
hónapjaiban még valóban egy, 
palván futott, vagy igyekezett 
futni a szép együttes, de azután 
eljöttek a viták, a helyezkedés,: 
a külön utakat keresők hangjaj 
azután jött egyik válság a másik 
után és végül a sok zűrzavaros. I 
ellentmondó hang az összeeskü
vés disszonanciájában harsogott 
fel, hogy elsepréssel fenyegesse 
nemc.ak a partok egységét, ha
nem magát a célt is, a magyar de
mokráciát.

így tűnt el a súlyos bel- és 
külpolitikái erők harcában a de-! 
mokracia szép álma, a Függet
lenségi Front. De vele nem tűnt 
el minden. A magyar demokrá
cia őre és letéteményese, a Ma
gyar Kommunista Párt, mögötte 
az egesz dolgozó magyar nép

Követeljük a pedagógusok státusrendezésének befejezését... 
mondotta Oczel János nemzetgyűlési képviselő a Nógrádmegyei 
pedagógusok szakszervezetének értekezletén

Juniu* 28 á * jöttek ös-xe Salgó 
íríáubjti N >grad varmegye tanítói es 
anvai szakszervezeti ta'á kozóra, hogy 
ueghetzé jék ga>d«s4^i es pálinkái heiy 
felüket. Az Ápol 6 fi mizinhazban a 
n .gv«zómu résztvevő* értekczhUl Hu 
nyár Adárn nyitotta meg, maid a ha 
nvaszok szakitzorvezetenek képvisc'e 
eben Pusztai János bányász biztosi* 
ntta a nevelőket a bjnyásuzág együtt 
‘rzéséffll és lAmngdanáról Salgotaqan 
varos nevében Banir Sándor e vtars, 
■amsünk poigőrmestere üd-ö’ötc a 
□ed igAgusokat hangsúlyozva, hogy c*ak 
«z idealizmussal telt nevelők adhatnak 
artalmat a demokrácia neveltjeinek és 

c«nk ezek végezhetnek eredményes 
nunkát.

At üdvözlések utáa dr. Szigeti 
József központi kiküldött ismertette a 
pjdsg>gu$ szakszervezet eddigi ered- 
■lényeit és jövö terveit. Hsng«u yozU, 
ogy egyik le^f mh.sabb teendő most 

nrgtalá ni a többi do’gozök szerveze
tivel zz építő és egészséges egvütt 
lükdés u'iát és ezen keresztül bizto 

♦ tani az egyes do'gozó rétegek «ámo 
á«ál, melyet sikerűit is elérni.

józan lelkiismeretével eberen vi
gyázott, az idő ütőerén tartotta 
a kezet, támadott, ha kellett, 
sújtott, ha kellett, mindannyiszor 
előírói kezdeti mindent, ba kel 
lett és a migyar demokrácia a 
legsúlyosabb válságokon át meg 
maradhatott annak, ami az első 
percben volt, tettek, valóságok, 
reménységek változatlan egysé
gének. A kezdet óta sokan le
tűnt ’k. Kit erre, kit arra fújtak 
a szelek, a magyar demokrácia 
egvik^ komoly erőtényező e, a 
Kisgazdapárt eredeti összetéte
leben és vezetésében teljesen al
kalmatlannak, sőt veszedelmes
nek biz nyúlt a magvar demok
ráciára, de minden sötét felhő, 
kalandorok serege, stréberek 
hadiárata mögött ott állt és ma
radt mint tisztitó, megújító és 
teremtő erő a Kommunista Párt és 
mellette a Szociáldemokrata Párt.

És most itt állunk a válasz
tások előtt. Móst kell végleg el
dőlni annak, hogy az elmúlt idők 
csődtömegéből mi marad meg és

Maid unyagi ké-désearői beszélve 
leszögezte, hogy a kőzalkalmazodakkal 
‘•gy.n ő f .zetés elérése a cél, de *gvcn 
lóié csak a külötnbs>g csökkentesével 
kell beérni. A s'abi izáció érdekében 
rn^g további aMnzalokat kell hozni, 
azonban az MKP s?gii«egével sikerült 
eddig elérni a statusrendezést és min 
d<*n remény meg van arra, hogy a 
MKP segítségével a többi kérdések is 
mego dsst nyernek

Ö vei J«nos nemzetgyűlési kép- 
vi«e ő hz MKP nögród negyei titkára 
a MKP nevében üdvözölte a p»d«gó 
gusokat mnd a kö étkezőkét mondotta: 
h psrt meg nditot'a a legértékesebb 
társadalmi réteg alt. színvonalának eme 
lésére irányú ó munkáját. Az elmúlt 
rendszerben a leg uostohábban kezelt 
réteg volt a nevelő társadalom Ebből 
nem következik, hogy a demokráciá
ban is az legyen. Azt alrarja a párt, 
hogy a magyar lövő reménysége azif- 
iu»ág nevelése ’ meg* égedett emberek 
kezében legyen, mert kü önben e’vést 
a jövő. A part ko iioly javaslatokat tett 
arra, hogy a pedagógesokat a mostani 
mélységükből k huzza. A gazdasági

mi Ítéltetik elmúlásra. Melyik erő 
az életé és melyik a halálé ? És 
ebben a kritikus időpontban bol
dogan látjuk a nem is olyan 
rég-mult egyik legértékesebb és 
legbecsületesebb törekvésének 
újjáéledését, a nemzet magára- 
ébredésének egyik kétségbevon
hatatlan jelét, melyet Abauj- 
megveből hoz felénk a hír:
Abauj-megyében megala- 
kult a kommunista, Szo- 
ciáldemokrata, kisgazda 
és pasasztpárti szerveze- 
tek részvételével a Ma- 
gyar Nemzeti Független- 

ségi Front.
A Függetlenségi Front meg

alakulása 1945 tavaszán a lehető 
legidőszerűbb lépés volt, de ma 
sem kevésbé -időszerű. Annyi 
szomorú tapasztalat és csalódás 
után ma tisztában vagyunk azzal, 
hogy a demokratikus pártokat, 
megtisztítva azokat a belső ellen
ellenségektől, a maguk érdekeit 
hajszoló kalandoroktól és a de
mokrácia álruhában járó ellen

után a kulturális vonalon kell elsősor 
ban emelni az ozszagol Annak mun
kásait már a tervgazdálkodás megindu
lása e őtt jobb helyzetbe igyeavzúnk 
hozni. A kezdőtizetés tanítóknál 3U0 
330 Fi , tanároknál 330 360 Fi. lesz a 
MKP terve szeriét. Kívánatos a többi 
párt állásfoglalása ts

A párt követeli a státusrendezés 
befejezését, az igazgató , a tanvai ta
nítói pótlékot, a bel és kulfödi tanul
mányi utazás rendszeresítéséi, IbOO uj 
állas k'eálását, a maximi'is 40-es lét
számot 1 1 osztályban, a nők egyenjo
gúságát bármi állás elérétében, a taní
tói lakásviszonyok lavitásat, az iskolák 

%uj bútorzatának és Íe**zere:é5*nek biz 
tositását, a nevelők egészséggondozá
sának intézményes megoldását, gyer
mekeik ingyenes főiskolai képzését, 
évi 1 országos, ingyenes pedagógus ta
lálkozó biztosítását stb. Énhez a peda
gógusok támogatását is kéri.

A ha'lgatóság Oczel Képviselő elv
társ beszédet többször lelkesen megtap
solta és ha edd'g vohak is a pedagó
gusok közö’t egyesek, akik kételked
tek az MKP t illetőleg, úgy most meg-

ségeitől, egy uj, az egyszer már 
megteremtett ré*»i egységben kell 
összehozni és megújított életün
ket ezen az egységes pályán kell 
folytatnunk.

Üdvözöljük Abauj-megye 
demokratikus erői ez uj és mégis 
régi összefogásának megnyilvá
nulását ! Egy uj, a múlténál iga- 
zabb éra kezdetéi jelenti ez, 
melyet követni fog, mert követni 
kell az egész ország dolgozó né
pének. És a követők sorában 
ott áll elől Nógradmegye dolgozó 
népe is, hogy a demokratikus 
erők csoportosulásában újra fel
vegye a harcot az örök ellen
séggel, a Vértessyek és Szügyi- 
Kovácsok által képviselt reak
cióval Egy dologgal tisztában 
kell lennünk. Győznünk kell. De 
győznünk csak úgy lehet, ha 
minden becsületes demokrata 
egyesíti erejét, összefog és egyet
len falanxban veri vissza ellen
ségei támadását és nyomul előre 
a győzelem pálmája felé.

V. Gy.

Rákosi: Jöjjön aminek jönnie kell — a jövő a miénk!

Nógrádmegye demokratikus hetilapja.



2.   1947. julius 6
Olvasd a ,,Szabad Népet“, a dolgozók lapját!

Pártiskolások 
kórházi látogatása a 

homokterenyei sebesült 
áldozatoknál

A A* KP Nógr ádme gy ei áll.fidó 
pi: ti A<dai?”i.k balgáiéi együttérzésük 
jeléül k ú dö’t- gileg mej$‘étógaiIáU a 
kórházban ém as alatt ál ó homokié 
renyei suh'i c étlcnség Á'do/alnit A 
kollektív M-g*s vjyuitn ragyogó példá
ját adva, illatuk kö/Ött mvgi rndczelt 
gyors gvüjtéű Adójukkal megtalálták 
a hhettfsfgct. I ogv a szegény sérültek 
fájd dm. ’ •••» lehetőbbé tegyék azáltal, 
hogy f'g>e tnc«**güket kifejezzék né
hány do.tb cukrászsütemény átadásá

val. Ig’zi »ommuni’ta emberbarát 
megóv i.vanu'á*- volt. Jóle*ő érzés volt 
látható u .-cbevütck aican, látva azt, 
hojJy elesel”. (’ükben nincsenek ma
gukra bug- va, B J.

Szeminárium
A MKP argótat jáni üveggyári szer

vezete 3 hói após esti szemináriumot 
fartőt:. ek befejezőül záró vizs
gát rrrdvz, t a' Üveggyár ku'turbvlyi- 
ség»bcn. Az üzemi szeminárium elő
adói: P'PP Gvua üveggyár! pártvez. 
tag. T-.'dr Kíván pártvez. tag Gric 
ftóber» üzemvn/etö, nko^ellenőr, M-t* 
rtk J-i os i't-o abiza'mi, Vencel K. 
A szr mináriumot végzett elvtársik 
száma 23. A* üveggyári pártvezetőség 
ezúton mond köszönetét az c őadó 
elvtáisArak fáradtságos munkájukért 
és örömmel veszi tudóméiul, bogv a 
pMttegság soraiban 23 képzett elvtárs- 
sál megint több van*.Az üveggyári 
pirtvezetfiség felkéri a többi szervere 
tekét is. hogy kövessek e nemes pél 
dal, bogv a kommunista párt soraiban 
minél több öntudatos elvtárs legyen, 
hogy pártunk célkitűzését, a szocializ
must mié óbb e érjük.

Városi tűzoltóság 
mentőszolgálata május 

hóban
69 betegszállitás \

8 svbtsü't „ 
5 szülés „ 
•1 orvos „ 
7 egyéb , „ (országú'i autóbal

eset, vontatás) összesen 93 ese'ben vo 
nu ak li u tűzoltóink mentésre, beteg- 
sz zhi?é<>tu.

19-16 december 15 ló1, a mentŐ- 
szolgálal megindításának kezdelé»ö!, 
1917 pinius 1 ig összegen 453 esetben 
vonut’i < k» ‘ü.r ltóink mentésre.

Köszönettel és hálával tartozunk 
az Iparmedence minden dolgozójának, 
akik filléreikkel hozzájárultak a mentő 
gépkocsik vásárosához és ferintartásá 
hoz, ugw/intén tűzoltóinknak, kik fárad 
ságot nem kiméivé éjjel napped készen 
ádnak. hogy embertársaik vegitségérc 
siesem.k

Tűz az acélgyárban
1947. június 22 én 12 óra 30 

perckor az acélgyári munkások a len- 
gc.iye«7terga műhelyből kiáramló sü ű 
füstre lellek fig'e mesék. Árvái Mihály 
tuzoltószakasivezető azonnal riasztotta 
az ő-ség*-!, A hríy«égbe való behatolás 
u'iio I -tift meg, hogy a tergelyeszlerga 
köz ön üvét hajló motor lángokban áll 
és •» közlőmüvet bajtó heveder pcd'g 
a nem ntdazott devikarnenyezclhe? 
vezeS a tüzet. A motor! a hálózatból 
ázom hd.-<pc<oták *s mivel nagy- 
f‘*-züi ->gü villamos fűéről volt szó, a 
lu.-ő <‘-s> a fűzel homokkal oltotta el.

Kommunisták a kultura
építésében

 Lélekemelő és emlékezetes ün 
népség tanúja volt Palotás község né 
pc junius másodikén. Az ui községi 
isko'a három kész tantermét adták át 
nemes hivulásátiak az építők ünnepé 
lycs keretek között. Magyaroiszág az 
uijáépilé% országa sok más európai 
ország elő1*. Nem csodálkozunk tehát, 
ha a kis Palotai község acin maradi 
el. az újjáépítésben. De nem is ez jt 
hir érdekessége. Érdekes és nagyon 
kiemeler dő a dologban az, hogy az 
uj isk< lát Bdő Gábor bíró vezetésé 
vei, irányításával, törhetetlen ügybuz- 
ga mával maga a község lakossága épí
tette, illetve járult minden eszközzel 
felemeléséhez. Kommunista bíró és a 
falu kommunista lakossága.

Az ünnepséget tábori mise nyi 
tolta mtg, melyet n helybeli esperes 
plébános dr Nagy Ferenc ce ebrált 
A tábori miiét követő népgyű ésl Bedő 
Gábor btró nyi'olla meg, aki néhány 
meleghangú szóval üdvözölte az ün
nepségen megjelent Vas Zoltán állam 
titkárt, a MKP nógrrdrnegvei bizottsá 
gának laglait és a kb. 1500 főnyi kö 
zönséget. Dr Nagy Ferenc esperes- 
pl* bános szives szavakkal köszönte 
meg a budapesti fa'ujárók ^'dczntns 
munkáját, mellyel hozzájárullak az is 
kola megszületéséhez. A község főjegy
zője a IrgősHntébb hála hangján emlé
kezett meg Bedő Gábor bíró faradtoá* 
got nem ismerő munkájáról, majd ki

Az Úttörő Gyermekmozgalom
a demokrácia cserkészete. Csak annál 
•Téksrbb, átfogóbb célkitűzései vannak 
Helyben is megalakult és ma már 
több mint 300 tagja van.

Felszerelésre, ruhára és táboro 
zásra gyűjtöttek Némely ürcm szépen 
• do t, volt akt megerőltette magát. 
Egyes szegény ű rmek ingyen nyaral
tatják dolgozóikat csa ádtagiaikkal 
együtt, de i.z Üdötő mozgalomnak : 
ilven válasz! rdrak : A 99 «z. Szondi 
Gvörgy ű’törő c*-»pat titkárságának !

Az UFOSz választmányi ülése

Az Ujbirtokosok és Földhö»iuHa 
toltak 0 s.ágo; Szövstaége (UFOSz) 
Nógrádrregyei szervezetének választ 
mánya B -gv^r.-.-jaton tartott junius 
hrivi érteke/ eten foglalkozott a mezők 
dolgozóinak helyzetivel.

Bár nagy nehézségikkel kell 
megküzdenünk — hungzott el a gyű
lésen, — de mindannyian tudjuk ezt, 
hogy há’unk mögött olt eetteokedik az 
ördög, mely ármáuyos furfarggal igyrk 
szik gátat vetni törekvéseinknek.. D»" 
ahogyan megvédtük földjeinket a reak
cióval sf?mben, továbbra is állni fog 
juk helyünket.

Még emlékezünk arra, hogy a 
múlt rendszerben hogyan mentek tönkre 
a?, úgynevezett ido'm földet kapott 
gazdák Mesterségesen lettek tönkre 
téve. A nehéz terhek alatt görnyedő 
g*udá<at a bin kok sorba árverezték. 
Épen ezért az UFOSz-ba tömörült uj 
gazdák magukévá teszik Rákosi Má 
tyásnak elhangzott szavait, melyek 
erélyesen követeiik a Nemzeti Bank 
és a három nagy bank államosítását. 
Az ui gazdák minden erejükkel részt 
vesznek a 3 éves terv munkálataiban.

Balassagyarmaton

A. terv gáncnolói a legnagyobb ellen
ség* i a magyar parasztságnak és ezzel 
a mngvar demokráciának.

Az értekezlet határozati javaslatot 
terjesztett ciő a cukorrépa árának fel

Minden ember annyit ér, amennyit munkája használ a Népnek!

fejezésre jutatta a község szívből jövő 
köséönetét Vai Zoltán ahamlitkár éa a 
Magyar Kommunista Párt munkájáért, 
me'y nélkül az ui Iskola csak belelje- 
aitheteflen álom maradt volna. A szép 
ünnepséget Hovanyrcz Béla, megye 
bizottsági lúg lelkes beszlde zárta be 

íme a kommunista akarat és 
munka egy a maga egyszerűségében is 
kitűnő példája. A mai francia politikai 
elet történetéből tudtuk, hogy a kom 
n unista párt nélkül ma nem lehel po
litikát C'iná ni, A kis Pa'nlás község 
mii msgysr története pedig azt bizo
nyítja, hogy a kommunista párt nélkül 
r a igazán építeni sem lehet A mai 
építéshez o vi g« dheletleoül szükséges 
nz a minden gátat éltörő, lehetetlen
séget nem ismerő népi erő, mely éppen 
a kommunista p*rt eszmevilágéban ésl 
miggvőződéses tagjaiban duzzad.

Az uj palotáéi iskoln működésé
hez sok szrteredét kívánunk Reméljük 
/• bízunk benne, hogy amin’ Vass 
Zoltán* államtitkár hararozoltun kije- j 
Icntc’tr, a többi szükséges tanterem- 
humurosan felépülhet a már meglevő 
h*rom mellett és megfelelő körűim* 1 
nyék között az őjszcs azükvges adót-* 
ségok mcl etf Pa'otás község fialható- ' 
san fog ma'd hozzájárulni egy uj, a. 
mainál igazibb, egységesebb demokra- . 
tikos nemzedék kiataku ásthoz.

V. Gy.

Starján, Áll. Gimnázium. 1222. F/Cs. | 
F évi junius hó 6 án kelt megkérésé 
•ük válaszaként közöljük Ölökkel, [ 
hogy vállalatunk vezetősége az üzemi! 
bizottsággal karöltve, kérésüket meg- , 
vizsgálta és azt támogatásra indokolt I 
nak nem taláMa. Teljes tisztelettel: j 
Hung. Vili. R T.

Vájjon annsk ideién a leventéket 
és Cseckésreket is i.y könnyen ráztak 
le magukról ? . * .

emelése iránt is. Kéri az eddigi három 
kg rnélermázsánkénti termelői árnak 
öt kilogramra való leemelését.

Fog ai» orolt az érlekezíet beha
tóan a szervezeti kérdésekkel.

Tekkköny vetést, az uj gazdid 
megerősödését, álht’al és gazdasági szer
számmal való eüátásat, a ruha és láb 
be i hiányt c*nk az UFOS/-bi tömö
rül! (öidhözjuttatott parasztság kemény 
ki.*dlá*-ával és harcával valósíthatjuk 
meg.

Ha a mögéje tömörült ujgazda tár
sadalom belekapcsolódik abba a harc
ba, valamint munkába, melytől a gazdák 
talpraállitá'a függ, akkor az eredmény 
nem marad ei és elérjük azt, hogy az 
ujgazdak kapni! fő djeiken megerősöd 
nek és a társadalomtól munláiuk után 
abban a megbecsülésben részesülnek, 
melyet kiérdemeltek.

Ez megtörtént.
Kovács síel az utcán, szemben 

találkozik vele Kucsera.
— Hova rohansz Kovács barátom?
— Jjj kérlek szépen, rohanókat 

orvoshoz, mert valahogy a feleségem 
nem tetszik nekem.

— Akkor engedd meg, hogy én 
is veled menjek, mert az én feleségem 
sem tetszik nekem.

Tudja-e Ön?
hogy a bányai Ady kul'u^c’cport 

trgluij Taktcs András, Rpiét.yi János, 
Toíjani Karoly, Ponyj Mandi, N<-r/;es 
Káló és Tó'h Bfrla r< inden vasárnap 
kijárnak vidékre az MKP e'ő^dóbal, 
hogv műsorukkal •>zórí<ÍG7ta<sí»k a h'u 
népét és ezrei i. eiő*egi',ék u niu? kas
paraszt szövetség kimélvitésél,.

hogy Somlyó Kenyán Monori 
Gibor kommunista csapba a 26o>ás 
normát 37 8 q -a, Pdei n Rr/*ő c-f pata 
26—36 9 q t» jesilrnényre emt le,

heg1 a legj- bb egyéni tr jesi'r énvt 
Balga József r'vta’-s éje el 70 q aj 
eredményével,

hogy a Horthy-éra rtbh.C.<zchi- 
kodájá-ak kö* .-rr:éi>vhr ^y a 
j-omlyói tefep’-ii rerig«h-g id#‘ keli r-o«t 
áldozni a r<gi fe duzzadt vág.tol á’- 
v*>gásata, ami n teim'-ló* »ová*ar>- rn ^v 

hogy egv héten be ül '<-e*»lör v 
vezé r n a krrüinrk n Dejfár, Érjrk’cd
kért, Mobor*-. Here; csé y köz-rgek 
lakosainak juttatott fö d-k ?

hogy Donath ekta's í ’d”űvJ i 
államtitkár fí £i'srfi-vcl Mü.alv fer^e 
232, Sr^c-énvÍJu 208 R re 1;(. 
Endréink a 196. Dión* r ő 300 Kar .. c« 
alja 156, lpo yv.ee 248 k. hn'd erdő 
iuHatífb^n i^yzisült, n>e v Senile!* r az 
ujo:in,.i fö dhöriuttatottak tu aidonát 
képezi közhír tokos-úgi alapnp,

nogy a megyei Ic-.gn daság- é-- 
tekezleten Gömön elvta-s * íren. íód- 
hiv. tigyv. heivetfes jk*aso!ta a nagy
erdők állam vitását, továbbá, hogv az 
erdei mumcata’ok elv* gzését juttattak 
a 4 holdon alu-i uigszd-knalr, teLin've, 
hogy 4 hold tőid nem elég a megél
hetéshez, ugyanerre a birtok ha’arra 
javasolta kiterjeszteni az erdő ju tata
kokat is,

hogy Nógrödmegve uiga/d-i ne-* 
gyet értekezletükön mepf' gadiák, hogy 
a megszerzett földet sob. többé ki 
nem engedik a kezükből,

hogy Oc/el temie'i!' ű I képvi
selő t'vtars L'ida” bi tatve
otl n i: *»’gv 20 szegény c«atad n&í’v- 
feku nélkü'özés*t, eljárt r -zíc‘'n*i 
járási főjegyző" él, hogy szán.uk-a ii-zt 
g-.örvégr yi folyt? útsanak, további* h< g* 
a Gj.d«utagi Főtanfc-a hcTJokJrr nyel 
szerére étlrnség é dozatsinak töl
tésére kettőszázezer f rir! 
segélyt szavazott m<g

bogv Hermann Ferenc képviselő 
elvtárs U-haíornbar: nípgv űií t tarfo!* 
és c gt*;dák azzai a Véré****! Íoídm ak 
hozzá, hogy tegye lelit!**.-6, h«*gy ' 
mennyi-égő borgonvaheszMűket <s 
gótartanbs száll tbn*«ál .

hogv a MKP falui.'.rói iuoiu- 15 
én Keszeg kö?<ég i o*r jftr ak a' I-1 aita 
valamint a tanituj l.tkáy és \ kó^íg: 
bika istA'lő al'nl'am'-k irrdbef.**z.- • 
16 il* űviget hrsrr.altak f< , u>y-b ’ 
egy lanté* cmn‘K két bej--a’i r i»t 
komp’ett zárakkal meg A*i’rt’é * rr ?«ri- 
munka keretiben. Az e’i*mere$:c r.ic‘'ó 
munka elvégző’ KojnokGyu'a lak.tto*. 
Boró József asztalos, Godó Ar.dtaí 
lakkhegge’ztő ccélgyari é» Gáspár Jó 
zsef zpálfalvai üvegvágó elvtarrak 
voltak,

hogy junius 22 én Maconks köz
ség temp'omát hoztak helyre MK1 
fd'ujáróink és ebben a munkáb-tn Koj 
nők Gyula lakatos, 0 ay Gézi ács- 
palafedő, Bed© Géza ács-pi! bdő 
acélgyári elvtársik vettek részt

és végül tudja c, hogv a mu 
heti számunkban a salgótarjáni piacról 
irt cikkünk nyomán sok árunál lénye
ges olcsóbbodás állott elő, igy pé díul 
már egy forintért i« leheteti burg vnyát 
kapni a piacon. B. 1.

győződi. k r.iról, hogy a MKP első 
fehtda'Annk •»•• inti a magyar nevelők 
ügyér.vk f«'karolását,

B. I.

„Opel" személygépkocsi, üzem
képes, uj motorra1, sürgősen 
és jutányosán oltdó

Kisterenyei gőzmalom.



Semmiféle kölcsönért nem adjuk el az ország függetlenségét!
1947. julius 6 3.

Ankét az európai 
filmről

*. Budapesti Népművelési Társu
lat; n u t hó 29 én délelőtt érdekes 
Mitdéltf'ŐUöt nndtf/eti a Sca'a film I 
siínb-zbao. En n a vi’ad^lelóttön reszt 
vet’ek ,i m?gvi‘’országi filmszakma ré- 
bsry k*pvi»eő|e, valamint uis»girók, 
írók i bír? coin G’.chut, a megyar- 
oisztgt f.z-t u-.; rí is*zió m zríőit,

t\/. övszriövelei lu'aidr nképpt-ni 
céia »* • uj viiií pai filc, p’obiérnr*mok 
oc«! Patt** volt ea bt ériéi es déle öl
tőt a.- u» utakon bu'udi filmgyártás 
cilvu rém*In théutk. a „Sa’sn lül 
dőltri" cin u francia film leveli'ése 
zárta be.

H*- y«?ülr miatt i’t csak u vi’a 
!':yvg’ rís>et i«n erletiük olvasóink kai 
Ai c özd-k összehevor litejokat tettek 
az cun pai ♦» unc ikai ti rt gyártás 
közöli ».■> a vita a ,ptán Likristalyoso 
d<>lt ci uz á'lé*pr.r‘, hegy az cutrpai 
hingvut'-s — szeretesse — mar vél 
»*gi-a !U!o4 és keresi, b>b*an ku'üqn 
ax.ka* nz ui módszereket és utókul, 
acelyek re van kö>e:e-bb kerülhet or 
•etnr-pei \a'.jjhor. íöldrészünk életé
nek *gzzi arcú útihoz é* a művész! 
rtabzmuM cs/köze-ivei,'vagy a szimbo 
li»ti kohászét CM délatos erejével fejez* 
heti ki a nr*gv nép’Örr.rgvk vagyait, 
ni dennapi eletük gondjait. Az one

Iri»ei fi rogyártas ezzel szemben — tai 
r<>s — n je!rk szerint rrég rém érke 
re t e. egy ilyen mcgu'hcdási és fel- 
frisshést lelen’ő válságos időszakhoz, 
mert az ui un.erikái filmek is tagvjé-
hó! ugyanazoknak a heve t krp'aUk- 
rek az Bitóin ázását mutatják, mint a 
háború c’öttrk Gádor BHa ró ar j 
amerikai fdmektxk a műt bárgyú ha- : 
gvon érya’hoz való ragaszke dérit sze - i 
limesen úgy fejezte ki, hr gy az „an e- 
nkai fi'mck sz ái'sg at» erikái n i'lio 
c n*t“ mutatják +>»• a közönségnek Tcr- 
n .‘szelesen Hollywood is produkál 
időnként értékes és jó filmeket, de 
o’t a fi mgvártás annyira áz aroeiika* 
banktőke pénzügyi és szel emi befo-
lyésa a'a’t é I, hogy C‘ek annak a 
t: vtnle'vim k megfele-'ő fin eket tud 
khozri Elég bai, hogy az. amerikai 
filn ek csatfa és képn írató vi'ágn el* 
ívró.ti a közi/lést és 87 USA tói Kínáig 
fr rtr-veii h törregeVe’,

G p r e b 1 v é s Lész'ó ui«ágtró, a 
„Nagv>i'íg" cinű fo’yóirnt szrrkoz'öje 
ar • gór dnlkoz’ritó maliról b77qI zárta 
be, he g v itt 'an az u'olsó alka'cm 
arra, bogy a r i-gyar fin gyártás P’e 

k*‘ci n >r dér ereinket ós trbetségű-
m ’ o • ‘zc'i < d|*k és rveg!eremUék vfgtc 
ez ui magyar ít'mcl, articiy egyszer és 
rí-dark orra végelvet a magvar filmek 
eddigi *?ii vonurnélkű ivégét,«• és a 
n;gv.r filmgv.' rtás is beíl- a fi’mn ű 
u»7»t uj u’>it kutató európai, külö 
nő képpen orosz és francia akotásai- 
r •. V 11 11 h n Rír--k c»» sbn

Boday Antalt országos 
tűzoltó főparancsnokká 

nevezték ki
A sa’gótarjáni tűzoltó napon a 

fűző t.'-k Szakszervezetének országos 
ebükében egy igen teltre kész, igazán 
ceti okralikus gondolkozás eu'bert 
íme; lünk mcg: Boday Antalt. Abból 
a? alomból, hogy Boday Antalt 
eddigi fzradha’atlan tevékenysége jutal
maként országos tűzollóíőparancsnokká 
cevezt'k ki, Salgótarján dolgozói nevé
ben méh g egy üttérzéssel kŐezönhük 
é*. klánjuk, hogy nehéz és felelőség 
te ps munkáját a jövőben éppen olyan 
I* kiismerele-ssógal és á doial*észségcl 
vég. zze, mint ahogy ezt idáig telte.

A sa'gólarjáni acélgyár »s üveg
gé fit dolgozóitól a {Ü7o"ó napon a 
r.cki i’bvuj'o't kedve*: ennék a hosezan 
tartó bd-aMg . és megliszteléá jegye 
maradjon közöttünk. .

Itél a balassagyarmati Népbiróság
Jelesen vizsgázott a balassagyarmati népbiróság
ö es léptekkel Mettem u N»pbi-I 

róaági tárgyaláorc. Egy büszke apa j 
ötöui'öl rsgvogó arcéul verette kivié 
nyát az iskola felé.

— Ma lesz a vizsga — csilingelt 
felém a kislány hangú* és kérdénn»re, 
hogy u i van a 'bátyjával, a bo dog 
• pa d'C*eledir kiál'ntta;

— Levizsgázó''! Mégpedig ie'csen.
G'a ulátva intet tm és te*bdutaw, 

mert 10 et ü’Ött e toror yéra Az egész 
taláko/á- ugv tlr erűit luda'cm a1*, 
hogy fel te lukkrni vont* una, la a 
véetlen és « képre tllárrútav valahogy! 
fel nem veti.

Mire a N»pbirö‘ágra érko'en* 
mát megkezdő dőli a tárgyalás. Palrtk 
Józset a vádlott n á» akkrr ki.elrn’e ”e. 
hogy un érzi n r gu t búrÖ-i»k Hat 
begy ir re H fcztr c*«V rnnvi volt t? 
*g<i?. hogy rávitte a nyilas járőrt egy
ku’í'naszö^cvrnyre. A? i'le’ő ii'ega'iv 
noigainx t>g voit ís mint ilyen ’gye- 
ki;ct’ 57i.bo'á>-. or’ekménye'vel a 
Szálas! jele l elunni elh r áHást züllés/- 
l< ni. Z'P'er Lain* I cronutauu az esel 
szenvedő hőse aki babai an szedresé
vel nifgszökőtt a börtőiből, ahol 15 
évig kc''ett volro rtbmkcdni, ii’ehn 
tette, hegv neheztel a vadonra M’t tba 
ez érthe Ö is l» r r c D- Márián Inos 
p»sti ügyvéd u», Ptttr<k n<nlőf»nuia is 
• mordot’a védőb*‘7*dg' akor'atát ön 
maga < r dvk r ber» is. Mivel a fő udas ’u- 
laidcnkfpr-n ő volt a dorgbbr E» 
kiderült rO/’etes előadásából. Ehbfr. 
ugyan volt egy c»on<> eller’ncrdás 
és ha rém folyna ellene a budapesti 
Nípbiróságon ellátás, i” kü ön vídat 
is cmelhe.nír.k elcre De ’alán ipv is 
meg örtérik — vé'iem. V» gv h g;< sbb 
is a Nrpbiróság e'rer de i az ő pe»’i 
ügvire’toinzk fe ü t v I z .* f a I a * á t Egy n asik 
tanú Dukál K» mán. egv kissé rosszul 
tar.u halta be Máiian leckéjét, '<hát 
inkább dedfgott. Eri in’i r.em inter dűlt 
az ügy se tör, se hátin

Közben a tatgvalís’ fe függesz’et- 
tik és fzfciatt két Voksburdisla sváb 
ígvél tárgval’ák. Az egyiket íh'élték 
6 bérap:a, a másikat fenentettrk <s 
nird a kel’ő hazámért. E» rtm is 
volt érdekes A másik ügy több szen
zációt ígért. M’kor fo'v’at al: még volt

Bányásznapok...
F- Ivó hó 29-én a Srm’yó bánya

telepi MKP -szétvezet bányásznapot 
tartott. A kis telep zrinden lakosa 
száméra ez a nap ír'ejtlietet rn marad 
A dé'elött 11 őri-kor lerdödő ünn» pi 
nű-ort Páifi elvtára, laritó népgyü. 
rési megnyitója vezette be, hangsú
lyozva, hogy a n ai bány ásznap uem 
olyan, mint a régi volt, meri tra a 
nemzet m« gbecsülcsé I akarja kifejez'ni 
a bányásznapok rerdezésével a fekete 
gyémárlok terror:óinak. ■

Az ünnepi szérok Oczc! elv i 
társ, nemzetgyűlési képviselő vait, akit 
a telep* lakossága osztatlan szeretettel 
fogadott ét. ennek jeléül egy emlék 
tárgyat nyujfo'tak át.

Ociel képviselő elvfárs ünnepi 
beszédében rövid bel és kü’poliiikai 
tájékoztatót mondott, majd a 3 éves 
terv bányászvonaU ozásait ismertette. 
rA múltban úgy ismertette a régi 
rendszer az orsz'ág népével a bányászt, 
mint valftmi éjszakai denevért és dacára, 
hogy 16 órát do gozo t a bányász a 
fö d mélyének sötétjében semmi meg
becsülésben nem volt része, ma pedig 
— mondotta Oczel elvtárs — a Ma
gyar KomrouriMa Párt úgy ismertette 
meg az ország népével, mint- az újjá
építés hősét és a legkisebb faluban is

egv kis íeuüll vita, azután a N<pbr | 
rós/g be*orut, ítélni.

A hallgatóság Rszcco!tu. Volt akii 
hat hónapot mondott és én Ugorom-1 
bi’ot’atu Mit slrlrge'i a Népbiróságot? 
Hogvnr I i-zen ha c*öpöj,ő „humaniz
mus" it. je huni t/b» assegyarroali 
N-pbitóség' I, ligáiéi b is kft évet fog 
képt t 5 év heivett — vélekrdtem cl- 
gordtikozva. E n><iked<stn et kh*é 
migiBvarfa ez, begv egy tiszteletien 
h »k ntgsertetfc » Ne j bni* ■ í go! és » 
kisszcla fe é n.u'iPva igy sző1’;

— Zajlik a l ön I ö de
A nás-k ptd'g i. litbi-l’abzó v.fát* 

Loiás kö.ben mit d g I« n or d’r, 1 < gy 
rotivik ujbiró kubai Gytkrtn m<g 
bzI is n tfihrUli étlir r, I c gy ti.ti 
mor dr i ; k < dt b« r t

Rint-k akmzlikzia vtn b ki.*U 
rinrek. Fgv br-rtridtk liszUhtitn & 
ktmebát dr evezív n cntöktn iéntk.

A r<pb»r/ség kivonu ástkor t. 
Népliiík krpéiöl Jc lebelelt oivrsri az 
iiéíe'et. Kunk br'dog rooso y húzta 
szét a szálát, Lintk haragos rét tokba 
lutolUk i'ffje hcnrludői. Az ulí b- 

i bi»k vetik kevetelbin
Így készültem c'ő a negípdésrc ntn) t 

| etri» az ilé et hozott, mert a vid'o - 
lát leltrer‘etUk. Még jó begy t.sn> 
fogsd’tm Fizethetnék egy lordó sört.

Mivel a répbirak n ég bz u cán 
is vesjekidek — benti v:t*i>al foly
tatok — e őre sictifm. Eri rém i'do- 
tros hallgatni. E végre ők tPck'ar'árta 

' esküdök: lega'ébb én ne btUjam meg. 
ba az egész város egy óta a'att le.e 
Is lesz a I u'íszb:í4>( kkal

Épen tklor örfnől'ek ki ez fin
né pórul ás (yetekek ez ftkniábél. A 

: déle ít'i ismerős epa is kifelé tatlott, 
fodcg'égiól ropyogu arcú k’s'árvával 
és nár ncsszirői integetett. Mikö’bcn 
tregéilutn és e>vcru't e ő'tem* a haza 
felé tertó Népbiréstg, mégegyszer vé
gignéztem szenvedi’ ydu'ta arcuk&t, az 
ismerős Eiruányen kiá'lolia:

— Levizsgázott I
Mdy meggvőződésscl bólogattam 

rá és u'ánn lettem:
— Még prdig „jelesen."

—c.

tudja a nép, hegy tz ország uijáépité* | 
rétek érden ében a? ' c lő he y a bé ■ 
nyásírkat illeti n cg,***

Kü ön öröm vol a jomlyóiaknak,1 
hogy n eglétcgalta őket a Bányász; 
Szakszer vezet főtitkára Z g y c r k a 
elvtárs, »ki együtt érkezett Oczel elv- i 
társsa). Zgynka elvtárs melegen c'be- 
szé getett aiokkal a bányászokkal, akik 
kel 22 éven keresztül az illegalitásban 
egy ütt dolgozo’t, távozáskor le kés 
bar gúláiban elénekelték a parlizánim 
du'ót.

A müzor további részében Salgó* 
terjáni bányai Ady kör kullurcso* 
portj a vendégszereplésével szórakoz
tatta a hálás és lelkes közönséget. Ál* 

1 (alános derültséget keltett Salgótarján 
közkedvelt kor feránsza Regényi János 
videm tréfái, de zok tsprot kap'ak a 
Lullurcsoport tegisi is. Este* a MKP 
helyiségében a kullutcsoport előadásá
ban „A föld i lat I" című művét 
nézte meg a termet zsúfolásig megtöltő 

. közönség, utánra a fiatalság tánccal fe* 
i jeite be a bányásznapot.

—o—
A karanC’keszi I bányamunkátok 

a Magyar Nők Dvrrokrajikus Szövet
ségével karöltve bányász**csorát ren
dezett a bányásznap alkalmával.

A vac»orán mrgielent Podhnrník 
eivlárs is Salgótarjánból. A megnyitó - 
beszedet a Jei.ő-alnai üzemi bizottsági 
vezető fui'otla, üdvö/ö.le u munkás 
elvtársikat, u tok nunkrban n eggör* 
nyedt és c fáradt r.v útdíjasokat. Jr;en 
volt rnég dr, Lvjir.várl főorvos és a 
kőzsgbtn eltűnik hazatért hadifogoly, 
Pa':c a Reziő i». LajU vári főorvos 
kedves be ztdrt In’íze t a hazatért 
htd'h giyc l.hoz és íz Öi>sz<s mig;e!ent 
n unlá*< k hoz.

Miért nincs víz?
M>éta megépü ! Szlgéteriárban 

vízvezeték, *«l»ido pteberra a viz 
c’.litás A. MKP rt'góiutjár; Hsivezcte 
áli&r d/ti. rapi'crden tirtju a vízveze
ték kérdéses, de ;inui s»ro ’írott a 
viz rílétás l vi < M’t fitt. A vi/UŰvek 
vezetőié a váré n lömért ík a télen 
ezt igér’e, 'crz víz lövet*, ner' & kr- 
rétek fi mri kgyrs*lás* lé-égeren 
>yőz4’, é? int i*t ver »z ercdmJny, 
n fii kórt pék ŐU vizhiánv var. nem 
c*i»l’ fi nugs‘zbb hkvéeű hciyeker, 
hárem ick esetben & kc,.p záréban 
is. Hu a város 'delében nem intézkedik, 
a uosOni idő), táv nelct eő illat 
az t he.yzrt, kegy vpn vízvezeték, de 
nem tesz viz.

Sztre’rérk válent krpri, k» bí- 
béiíbrl a’szik e vizvr/r<ék lő'itésér.ek 
B’Orrsli megirdiU** ? Miért nem tett 
n eg a po'g&ro esUr úr mit dent. *hrgy 
ez b kérdés re r.őjtőn ór'átkipcvá? 
Vegv ba a , po'girrr erUr úr D.rg'ett 
mirden ’ő'e 'eihe’ít, ki ez aki tápról- 
rrpra odázza a rregc'dást crak azért, 
mert kétye 'nojfl b ten nil sem erit á'ni 
éá ’fi • gorde I tói nerekü’r', v*gy 
valatri.yen báhó gordol&ttól vezettetve 
Így akarja a közvélcn ényt a véres 
balolda’i teze’ő! c’’er. kango’r.i?

V. A. O. Sz.
A VAOSz salg. tanári szervezete 

június 28 an rendkívüli Uggyűlést ’ár
tott. A teggvülés a VAOSz országos 
Dágvváleszttrényi L éséit Brros /Xntal 

J elnököt kü dte ki. A taggyűlés hetá- 
' rozati javaslatot do’gozo't ki, melyet a 

kiküldött az országos választmány elé 
fog terjeszteti. A bcáiozeti iavas'atban 
a közalkalu azotUk nevetségesen ala
csony illetménvii ellen blfal ot'k. A 
tú hajtott árak azonnali leszállását 
követei. A legszükségesebb közszűk- 
ség éli cikt k urának a rreglötését java- 

: ró ja, mindeddig rníg a kereslet kíná
lat az árul fels.tbr dilijét n ege rged
be lóvé teszi.

Vizet!
A sc-lgr'Briáni vízvezeték nem 

régen épüt a váics szánéra. Mirden 
nr gvrkb üzemrek saját vezet* ke és vize 
volt. Most bckBpc'oltak a bányát is. 
Az a vízrreryi’ég, ami már kevés volt 
az u'é I bi időben a véres szán ára, n est 
kénytelen egysze»c o inden c'őzetes víz
gyűjtő bőví'és nélkül a bányát, n Irt 
ragyfrgvasz'ót is el'átni. Kö'etkezné- 
nye, hegy a megasebban levő házak 
bérspok d’a csak á'n ukban látrak vinet 
de fizetniük kell azt is, ami éjjel fel- 
nyenu' a szém'á’ó órán át, de hajnalra 
ismét clÜD’k. Vissza rém számlál az 
óra, csak előre és igy a Vízművek 
ténylegesen megkárosítják a begyv dtki 
fogyasztókat.

A sorrendet fordítva kellett volta 
megállapítani. Eőbb új kutat biztosí
tani és utára a bányát bekapcsolni, 
mert lud’ék, bogy a meglevő víz kevés 
a vezeléktek ilyen kiterjedtebb bekrp- 
csolásra.

A MADISz rohammunkája 
o Baksaházán

BccsárlapujtŐ- melletti Bakrabáza 
kiskÖrségbcD megalakult a MADISz, 
de nem volt beiyrége. Az oltani fiatal-

Összefogni minden erőt a 3 éves terv sikeréért!



4. 1947. julius 6
Hirdessen a „Munkás Szó“-ban !

ság elhatározta, hogy helységet fog  
szerezni és azt rohamumunkaval rend 
behozzák. Junius hó 21 és 22 én az 
erre t c*rt kiuall istállót olyan gyö- * 
nyörüen rvndoeh itták. hogy a kér me í 
ly»k nagvobb MADISz szervezet is 
megirigyelhető*. Ebnól az a>ka!o’ubó*• 
avató ünnepséget tenJeztek, ahol a 
„Sál u nap" c; nü színművet adták 
elő nagy sikerrel, Biksa Andras (le'ső) 
Mtdiiz ti’uár irányítása mellett Ebben 
a munkájúéban a bocsarlapuitői ií|ji 
síg is támogitást nyújtott Legyen min j 
deakt e őtl példakép a btasahtzi M< 
disz farad ságot nem kímélő munkája

FILM
KÉT UT (Orosz film)

Az izzó hazaszeretet és bátor 
hősiesség mcg'ázó filmeposza volt ez j 
az orosz p-odu<có, mely úgy rendé-j 
zésben, mint a szerep ők kiva ó alak’- 
tásában egyaránt marad -kta an élveze. 
tét és inuoi tánus’gJt aduit a film 
szemlélői a;imára. Etesen a íiimeeeu 
keresed niégin.abb növekedni fog az 
orosz fiim kedvelőinek tábora.

ZÖLD KAKADU (Angol fi’m)

Aki látta, megbánta azt a misfél 
órá», ivóit az izzó melegben ellő «ö?t, 
a „Kéte'ők kubixn»k“ hajmeresztő' 
gtccses, ódivatú és fe f jgzsábsn erkö'cs 
áe en. a f>a<aiok szaimrd a mat napok 
ban egyenesen ártalmas filmnek a po- 
duacióH alatt Érnek a fi msek mára 
fővárosban sem lelt volna szabad meg 
je ennie,

MODERN PIMPERNEL (Amerikai film)

1939. Berlin A nácik koncenfrá 
ciós táborokba gyűjtik az állam szint
java farfiait. Egy bátor valaki egymás- 
u’án s ökieli ki őket a hd*ron tu’ra. 
Ec a va'aki egv angol régi«égku’aió, 
melyet Leslie H’Wtrd alakit Színészi 
tehesitm-enve soka'g em *kezetes lesz 
bennünk A film maga művészi estkö 
zÓkze d > gotik és márkása azineklce* 
fes’f < n «ci bi-od^ons gyilkos rémei 
nek egyéniségeit E énk tárja emb-r'r- 
len es/köteieet s féktelen nagvravagvá- 
su»i’ Rí ka fnmc*emcge volt. É vezetes 
mtji óra. (y)

A Nemzeti Bizottság 
ütése

Salgótarján nemzeti bizottsága 
o’vS e/ június 27 én ülést tartott, 
melyen a fegyvertartási engedélyesek 
ké'e mit ve’te híré at tárgyává. Xzon 
kívül több időszerű kérdés letérgyalása 
után a D ínyés kormánytjegyzősÖnyvi 
határozattal b'z*o»í’otta bizalmáról ' és 
tá uogttásáró . E itál’e a Nemzeti Bizott
ság a nyugati savóban megindí’ott rágal ; 
makat, me yet a Mtgyar N p legőszin ' 
tébn felhaborod isával u*a ít vissza. E' | 
ha'ározta, hogy a jövőben fokozottabb; 
mkrté<b»*n dolgozik he yi viszonylatban | 
is a magyar demokratikus rend meg i 
szi á'dl asán, mert látja azt, hogy a 
nyugati reakció mesterkedései mindé : 
nütt a demokrácia ellen dolgozva ná*unk , 
is falait ak»r nyerni szennyes céljainak I

Főzőtanfolyam záróvizsgáját 
N'ig ad negye beo junius hí 15-én tar
totta a női háztartási tanfolyam 52 
résztvevője.- A főzőtanfolyam záróviza i 
gája jól sikerült. —

A szécsényi ál am! Gtzdaképző 
Iskola kereteben működő Unerők-ren- 
ddkerésére állanak bármely községnek 
1—2—4—8 hetes főző varró tanfolya
mok tar’ására. A tanfolyam lenesen , 
díjtalan. É deklődni ‘ehet az Áll. Gaz 
daképző iskolánál Szécsény, Írásban is. ;

Meghívó 
alakuló közgyűlésre. 

(Szt. 11 §)

Az alakulóban l»vö SZESZES 
ITALOKAT TERMELŐ 4. FORGAL
MAZÓ SZÖVETKEZET 1947 tvl iu- 
ius tio 12 eu délután 5 órakor Startén 
Rikócri ut 46 sz. alatt tartja alakuló 
közgyü ésálf

Az alapitSk felhívják az üzletrész-' 
jegyző<et, hogy az alaku'ó közgyűlé
sen pontosan megjelenni szíveskedje
nek. Tárgysorozat:

1. Az alapítók beszámolója,
2. Határozat a Szövetkezet meg

alakulásáról.
3 Az alapszabály megállapítása,
4 Határozat az üzlctrészjegyzők' 

tagságinak kérdésében.
5 Az igargstóiag és a fe ügyelő 

bizottság tagjainak megválasztása.
6. Hdározal az alapi'ók (elmei- 

tése és az alapítási költségek megtérí
tése kérdésében

Az alakuló közgyűlés akkor ha* 
tároratkap?<, ha a közgyűlésen az üz- 
letrésrjegy/ők kéth srmadrés/e jelen 
van és lega'ább kélharm idrészük a 
megalakulásra szavaz A kö'gyü ésen 
minden üzletrészjegyzőoek egy szava
zata van Szavazni személyesen, vagy 
meghitaimazott utján (ehet m-’gistsl 
m«zo t csak szövetkezeti dig lehet. 
Egy tag csak egy t<«g >t képvise hct.

Salgótarján, 1947 iu ius 2.
Horváth Lajos 
Kimer László 
Z«arnay Zotián 

alapítok.

Első itélet a homok- 
terenyei szerencsétlenség 

ügyében
A homokterenyei szerencsétlen* 

ség ügyében a rögt Initélő bíróság Do* 
moszlai Gvörgy és Domos/lai Győrgyné 
vécsi lakosokat tíz—tiz évi {egyházra 
Ítélte, miután ők voltak a robbanó 
anyagok beszerzői. A robbanóanyago 
kát {ekeién szerezték be és 100—150 
száza ékoa haszon -mié' ett adták »r- 
vabb. Ke earfo* mérnök és Juhász ÜB 
elnök Somosról, Adorján igazgatóval 
együtt nem vo^ak bíróság elé állítha
tók, mert Kelemen mérnök és Juhász 
elnök súlyos betegen, őrizet melleit 
kórházban fekszenek, Adorján igazgató 
p-dig megszökött

L-punk előbbi számában beszá
moltunk a borzalmas szerencsétlenség 
ről és most az a véleményünk, hogy 
a tiz év büntetés tu kevés. Remé'jük, 
hogy Adorján igazgatót rendőrségünk 
kézre keríti é« bíróságunk a legszigo
rúbban meg fogja büntetni

Népgyülés
A Szr.ciá'demokrata Párt salgó

tarjáni városi és járási szervezete julius 
6 áo Salg varjánbin a Fő téren, d e. 
11 órakor DÓpgyfl'éSt tart.
A népgyüiéaen beszél Bán Antal Ipar
ügyi min'szter. — Kedvezőtlen idő ese- 
fén a népgyülés az Ipartestületben lesz 
megtartva.

Rablótámadás az ország- 
uton

.Junius 30 án a bányai pénztáros 
Rónabányá** vitte rendőri kibérelte! a 
munkások fizetését. Az országúton 
Ví».vá'aaztótól 4 kilométernyire a bár
nál u'on ismeretlen álarcos banditák 
rálőtfek Lukács rendőrre és a pénz
tárosnál lévő 42 000 forintot elrabolták.

Értesülésünk szerint a rendőrség, 
a tettesek elfogatására a legszélesebb 
nyomozást indította meg.

s p o R
Labdarúgás

Szombaton
Elektromos—SBTC 3:2 (0:2)

Vasárnap
SBTC—Elektromos 2:0 (1:0)

Góliövők : Bjgnár, Kováéi. Egy
hangú, gyeng-iramú mérkőzés volt 
vasá-nap az SBTC—Elektromos talál
kozó C«ak a második ít-iidő végén 
volt egy kis SBTC állal mu'atatt hajrá. 
Ta'án a meleg is hozzájárult a lassú, 
tologatás játékhoz, de alighanem a 
szombati méikózss is kihatásial volt a 
fiukra. Az első félidő végén B >gnár a 
16 os eiőtt kapja a labdát és ballabbal 
a lobbsarokba srú’ia 1.0

Második félidő elején egy kis 
Lie. író nos íö ény bontakozik ki, de 
az SBTC véd-lmc minden támadást 
ügyesen eihárit A továbbiakban tel
íts SBFC nyomás nehezedik az E*ek 
tromos kapura. Gvakran látjuk Kisst 
a jobbszélen szerepelni, és remek le
futásaiból beadott labdákat csak érté 
kesiteni kellett volna. Ezután Lacikó 
szabsdrúgaii pattan vissza a jobb 
kapufáról. Majd Axman, Kovács jut 
rendkívül jó helyzetbe, de ezen hely
zeteket nem sikerüli gó>iá értáá^sheni 
mind, csak Axman sarokrúgásából 
Kovac»hoz jutott labdát befeielni.

Örömmel láttuk és üdvözöltük 
Debreczenit a fngsagbM hazatért ki
váló játékost. Reméljük Cmoerdát is 
hamarosan látni fogjuk az SBTC szí
neiben, mihelyt azt az egészségi álla
pota megengedi.

S1>E IIL—Somos! MSE L 5:3 (2:1)

Barátságos, vezette; Hegedűs 
400 néző. A kát munkáscsapat nagyon 
szép barátságos mérkőzést játszott. A 
közönség ig<n lelkesen ünnepelte a 
fiatal SSE gárdáját..*

Jók voltak: Slraki, D rncsák, 
Rigó és Bodon, illetve Molnár S.

Biztosítsanak pályát 
Somlyó telepnek 1

Régóta kívánsága . Somlyólelep 
sportszerető fiatalságának és közönsé 
gének egy pálya építése Sajnos a ren
delkezésre álló terűlet nem megfelelő, 
mert hegyes erdős vidék A Jeszenszki 
féle területből azonban lehetne egy 
megfelel területet erre a célra biz
tosítani. Felhívjuk az illetékesek figyel
mét, hogy biztosítsanak egy pályának 
való alkalmat területet Som'yó bá
nyász f atalságának. • ( i )

Kosárlabda

Botrányba fulladt N. B. II. 
bajnoki kosárlabda mér

kőzés Diósgyőrben
VI. hó 29 én d u. 4 órakor tar

tották meg a Salg SE—DVTK NB II. 
bajnoki kosárlabda mérkőzést a Diós
győri sporpavillonban.

Az első félidőben a hosszú úttól 
kimerült és összetörődött tarjáni fiuk 
nem tudták együttesükkel a játék 
irányítását átvenni és Így a félidő a 
jobb erőnlétbe lévő diósgyőri fiuk 
győzelmével végződött 22; 10 arányban.

A IL félidő elején a tarjáni fiuk 

mindent elsöprő lendül«ttel valósággá 
lehengereltéi a helybe.i csapatot, mely 
már ciak durvaságaival és >p irtszerüt- 
len»‘*geve! Igyeaezeit meglékezui a 
hámjukba zuduló gólzáport. A II. fél
idő 17 percében egy gyönyörű akció 
után a koiardobó középül kéi/aáarva 
hátúról uu'uitak és így a tDriAnuk 
vezetéséi jelentő ko>a-dubái ne i »iáe 
rüit. Ezt u sporlerub rtier nem rnsitó 
cselekedetet általános fóltiaborodai Kö
vette, melyet a bíró is tetézett azzal, 
hogy a szabálytalanul viteiácdő játé
kost nem távohto/a el a |fe't»ler(6l 
Az tzuUa köve'.xező eseménye* szinte 
fi tnszerú gyorsasággal pereg'ck le. 
Úgy latszik már a játékvezető is meg
elégelte a vendégcsapnt lendületes «s 
e.-edményes játékát, mert rövid ma-od* 
p:iceH alatt három larjA .i játékost 
távolított el indokolat.anu a játéktérről 
és így a többi játékos megáószöove a 
aBiró U.“ elfogulatlan közrcmÜAÖdé* 
sét, levonult a pa yarol. Az ered nzny 
a mérkőzés e zsjos pulausiábsn 26 25 
pontaránnyal á it a heiyncii cispat 
javara.

MEGJEGYZÉS; Már ak kor tud
tuk mily nehéz du<gu its lesz Dós- 
győrben, miaor a Szövetség c«ak egy 
bírót jeiöi ki a mérkőzés wzeiéiére 
és az is a diósgyőriek bazibiroja voit

Somlyó
ö ómmal köszőntjúk a Somlyó- 

bányatelepen mrgsídkuló kosári-jbdi- 
csapatot. RemeljUK, úgy a férfi, mint 
a női csapat Is szerepelni fog az őszi 
bajnokságokban. Kívánunk a működé
sükhöz sok jószerenciet.

Pankráció

Véleményünk 
a pankrációról

Vasárnap de után ciág nagy számú 
közönség nézte végig a pankracn i 
viadalokat. Ez a rendkívül du'va sport 
nem a mi népneve ö sporteszmr'.y- 
képünkhöz tartozik. Orrbi-törések, lej- 
reeitések, kartö.'ések, hajiepések más
különben sem szolgá iák a test neve
lését, szép fejlesztését és általában a 
testkultúrát. Meg a férfiakat is sajnál
tuk, meginkábo a nÖKet. Az egyik 
kisgyermek sírva fakadt amint taua. 
hogy az egyik psnkratista lábával a 
mtsik föidönfekvő fejét rugdosta Min
denesetre önvédelmi szempontból hasz
nos domg elsajátítani a panaracios 
viadalok mesteri fogásait, de nem 
szolgálnak testünk egészséges, sz*p 
fejlesztésére. A nők verekedese telje
sen kritikán aluli és nem a testűi 
fejlesztésére szo>gá hat, mert aki ismeri 
a női test anatómiáját, az tisztában 
van azzal, bogy 1 hasizmok tu sagos 
megerősődtsüiíkel kizárják a fa,fenn
tartás lehetőségét’

Keresem
a junius hó 9 ón hazatért volt 
hadifogoly bij'á-sit, all üze 
netet hozott Donori iMotlcska 
Nándorról Kérem szíveskedjek 
Jelentkezni, vagy pontos lakói
mét közölni a Hadifogoly 0-zta- 
lyon — Salgótarján, Városházi 
földsz. i0 sz
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