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Meg kell teremteni 
a választási 
szövetséget!

Az uj választások sürgős* 
sége ma már mindenki előtt vi* 
lágos. I az ugyan, hovy az 1945, 
évi (választás 4 evre szólt, tehat 
az uj választásra az ervénves 
rendelkezés értelmében csak 
1949. év v-.ígén került volna sor. 
azonban 1945. vége óta sok min
den megváltozott a magyar po
litikai eleiben es az uj helyzet 
ma már parancsolólag követeli 
a parlament összetétel nek meg
változtatását.

Az uj választásoknak sok 
mindent kell igazolni. Meg kell 
mutatni, hogy a sorozatos vál
ságok után bekövetkezett álla
potod, melyet a magví.rjminiszter- 
elnök szökése es az uj Dinnyés
kormány jellemez, nagy többsége 
helyesli. Igazolni kell, hogy ez 
az uj, vagy inkább megújult álla
pot nem u. i». kisebbségi erő 
szak következménye, hanem a 
megvár demokrácia fejlődésének 
belső törvényszerűsége követ
kezteben jött létre. Meg kell 
mutatni, hogv az időközben ki 
alakult reakciós partcsoportok 
mögött valóban állanak-e. vagy 
csak nehány minden áron érvé
nyesülni akaró személy okvetet- 
lenkedésének eredménye-e a 
lete/ésük ?
Az uj választások előtt két nagy 
feladattal kell tisztában lennünk. 
Először is meg kell teremtenünk 
a keílő politikai hátteret a 3 
éves terv biztos végrehajtására, 
másodszor pedig végső csapást 
keli mérnünk az országban lap
pangd és minduntalan nyílt színre 
lepő reakciós erőkre. E kettős 
cél érdekében nem állhatunk 
meg a baloldali blokknál, hanem 
ezt a megfelelő módon, mint 
demokratikus szövetséget a le 
hető legszélesebb alapokon kell 
kibontakoztatnunk.

Az uj választási szövetség 
megteremtésére kitűnő alkalmat 
nyújtott a K'sgazdapárt össze
esküvő vezetőinek kiválása, ille-

A Magyar Kommunista Párt levele 
a koalíció pártjaihoz

tAleg meg’zökese, likvidálása.— 
M >st egy sok tekintetben meg
változott, megújult, hitározoltan 
demokratizálódott Kiig izdapárt 
áll előttünk, melyhez kétségtelen 
bizalommal knzelednetünk. E bi
zalom pedig csak egy lehet:

a koalíció négy pártjá- 
nak választási szövet- 

sége.
Mit jelent ez a választási 

szövetség? Semmikéoen sem a 
közös listán való szereplést. — 
Éhez tul-differencialt a magyar 
politikai élet. De meg kell óv
nunk az elkövetkező magyar éle
tet a hiábavaló versengésektől, 
attól a közös erőveszteségtől és 
ezzel együttjáró bizalmatlanság
tól, amely a külön, egymástól 
teljesen független listákon való 
szavazás természetes következ
ménye. Ezért kell és erre való 
a demokratikus pártok válasz

tási szövetsége. Amint pártunk, 
: a Kommunista Part felhívása 
‘mondja: „Aki a demokratikus 
i pártok választási szövetséget 

visszautasítja, megbontja a nem
zeti egységet, amely népünk fel- 
emelkedesenek döntő feltét?le.“ 

i A választási szövetség, tehát egy
felől megnemtámadási szerződés, 
másfelől azonban ennél jóval 
több, baráti, véd és dacszövetség.

A választási szövetséggel 
egy rcR*» már egyszer jól kipró
bált szövetkezés ujul fel, az, 
mely 1945. év elején a Magyar 
Nemzeti Függetlenségi Frontnak 

' a megteremtésében mutatkozott 
meg. Ez ugyanis nemcsak vá- 

| lasztási szövetkezés volt, hanem 
( harci szövetkezés életre-halálra 

a demokrácia minden ellensége 
ellen, a demokratikus pártok 
egységével. A Függetlenségi Front 
idővel alkotó elemeire bomlott 
és csak a demokratikus partok

Tisztelettel :
Magyar Kommnalita Párt 

Központi Vezetősége, 
Rákosi Mátyás Főtitkár

Nemzeti Segély június havi 
adományainak jegyzéke:

1210.50 Lg EB liszt, 282 50 kg 
finomiszt, 1204.75 kg margarin, 1305 
borsó’evespor, 1121 kg burgonya, 837.25 
kristálycukor.
267 50 tg tejpor, 64 25 kg szappan.

koalícióját tudta megőrizni, azt 
a koalíciót, melvet annyiszor 
kezdett ki a válságok fergetege. 
Most, annyi tanulság, oly mélyre
ható változások után, úgy hisz- 
szük, hogy eljött az ideje annak, 
hogy visszatérjünk az. ősforrás
hoz. melyből egykor oly éltető 
vizek ömlöttek. Sok tekintetben 
újra kell kezdenünk a magyar 
demokrácia életét és ehez van 
egy régi mintánk, melyben min
den megvolt, amire a demokrá
ciának valóban szüksége lehet.

Egység és ujra csak 
egység! Ezt mondtuk akkor 
és ezt mondjuk ma is. És ami
kor ezt mondjuk és ebben az 
irányban mindent megtenni 
igyekezünk, büszkék vagyunk • 
arra, hogy a demokratikus népi 
erők egységének útját ma is a 
Magyar Kommunista Párt egyen
geti. V. Gy.

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

Nógrádmegye demokratikus hetilapja.

A Szociáldemokrata Part 
t őségénél?,

a Független Kisgazdapárt Veze
tőségének,

a Nemzeti Parasztpirt Veze
tőségének.

A namzetgyüles feloszlatása és 
az uj választások megtartása elkerül
hetetlen, szükséges es sürgős. Az új 
v riasztásoknak a magyar demokrácia 
megszilárdnpsat, a nyugodt, alkotó 
munka feltételeinek biztosítását k 7/ 
eredményezniük.

E célokkal azonban szembenáll
ónk azok a reakciós erők, amelyek 
az összeesküvés felszámolása után is 
elevenek. A fasizmus — főleg a Su
lyok párt formajab n es a demok
rácia álarcéban — útra jelentkezik 
es'komoly erőfeszítéseket tesz arra, 
hogv a tömegeket a demokrácia ellen 
fordítsa. 4 reakciós és fasiszta erők 
a választásokat is fe! akarják hasz 
nálni demokráciánk gyengítésére és 
aláaknázására, hogy megakadályoz
zak a demok ácia nyugodt alkotó
munkáját a nép jólétének emelésére.

A hl igyar Kommunista Párt 
azért azt javasolja, hogy a demokra
tikus koalíció négy pártja kössön 
egy nással választási szövet

sége t, úiUsa fel a reakció es a 
fasizmus elleni k ízös harc, valamint 
a hároméves terv nagy orsza/épitő 
feladitanuk közös vállalása jegyeken 
a Magyar Nemzeti Függetlenségi 
Frontot,

A demokratikus pártok vála-z- 
tási szövet se, e parancsoló szüksé
gesség, valóban nemzeti érdek, amely
nek ala ked rendelni a szűk pártét 
dekeket. E választási szövetség nél
kül a demokratikus vartok — a reak
ció elleni közős harc helyett — 
egymással versengenének. Az 1945 
óé választás és az azóta eltelt idő 
tapasztalatai bebizonyították, hogy 
az a demokratikus párt, mely reak
ciós szavazatok elnyerésére vesz 
irányt, amely a reakció elleni közös 
harc helyett a szövetséges démakra - 
tikus partok ellen folytadé a válasz
tási harcot, múlhatatlanul arra a 
sorsra jut, hogy reakciós elemek 
furakodnak soraiba, a reakció esz
közévé válik. Aki a demokratikus 
pártok választási szövetségét vissza 
utasítja, felidézi a néni erők testvér 
harcát, megbontja a nemzeti egységet, 
amety népünk felemelkedésenek döntő 
feltétele.

Az általunk javasolt választási

szövetség természetesén nem érinti 
az egyes pártok ön illőség át es külön 
tdölt listáit, valamint azt az elvet, 
hogy a választási szövetségben részt - 
vevő partok mandátumaikat a listákra 
külön leadott szavazatok aranyaban 
nyerik el.

A Magyar Kommunista Párt 
reméli, hogy a nevezett partok f. 
Vezetősége javaslatunk elbírálásánál, 
éppúgy, mint mi. a magyar demokrá
cia, a nemzeti erők összefogásának 
érdekeiből, a reakció és a fasizmus 
elleni közös harc szükségességéből. 
fog kiindulni. Kérjük javaslatunk 
megbeszélésére pártközi értekezlet 
sürgős összehívását.
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Olvasd a ,,Szabad Népet“, a dolgozók lapját!

40 50 kg száraz bah, 54 kg zsír, 191 
kg máipástétoui. 8 kg gríz, 4 kg gyü- 
mölcskonzerv, 10 tábla csokoládé, 1 
db zománcozott mosdótál, 18 db zo 
máncozott ivóbög'c, 8 méter molinó 
vászon. 50 tabl. szulfalhiasol orvosság.

Készpénz adományok:
Gyorssegély 485, utazási segély 

20, temetkezési segély 50, művégtag 
beszerzés törlesztés 50. gyermeko'tho 
nők részére fektelőre előleg 5000, 
napközlollhonok készpénz segélyezése 
4050 bk<da újjáépítéséhez bozzáiáru* 
lás 150 520 kg étolaj beszerzése ott* 
honok részére 2 915 02 forint, össze*' 
sen: 12 720 02 lo»int.

A Magyar Kommunista Pártot és 
egyben a magyar munkásmozgalmat 
súlyos veszteség érte. Egy régi illegális 
elvtárs, Telek Janos, a salgótarjáni 
üveggyár munkása, hosszas betegség 
után 37 éves korában meghalt.

Az clnyoma'ás alatti időkben a 
Haiek Alics csoportban dolgozott, a 
német imperialisták, a német fasizmus 
és magyar csatlósaik ellen. A felaza 
badulás után Salgótarján város első 
rendőrkapitánya volt, mely tiszte alól 
az MKP betegségére való tekintettel 
kénytelen volt felmenteni.

Vasárnap, jui 6 iv. az egész vá
ros osztatlan részvéte mellett helyezték 
őt őrök nyugalomra a alarjáni rkat 
temetőben Az egyházi gyászszertartás 
után a varos nevében B'anár Sándor 
p»'lgirmesl*r, az MKP nevében Herman 
Ferenc nemzetgvúksi képviselő, az 
üveggyári dolgozók nevében Varga 
Bertalan párltilkár búcsúztak a feled 
betétien harcos e’vtársió*, Telek J. tói

A sors iróniáié, hogy 3 héttel ez 
előtt ment fel kérvénye Rákosi Mátyás 
elvtársboz, melyben arra kérte, hogy 
tegve lehetővé számára a Szovjet Unió 
egyik tüdőbeteggondozó intézetébe való 
kijutását, mert búé szerint c<ak ott 
vannak olyan orvosok, akik őt meg 
tudják gyógyítani Sajnos, nem érhette 
meg vezére -egitségét.

Felvétel a salgótarjáni 
„Petőfi Sándor" 

népi kollégiumba.
A kotégium tagjai közé felveszi 

azokat a jó előmeneteli], erkölcsileg 
megbízható, főleg paraszt és munkás 
szüiő»tő! származó diákokat, akik a 
kollégiumi rendet és munkát legtöbb 
lelkiismeretűk szerint valla ni tudták és 
tanulmár.vailcat Sa góli riánban végzik.

A kérvényhez csatolni kell: isko- 
lai eredményt igazoló bizonyítványt, 
születési anyakönyvi kivonatot, vágyó 
ni vagy szegénységi bizonyítványt, tar
talmazó életrajzot

z\ kérvényeket ju’ius 25 ig kell 
bekü deni a népi kollégium igazgató
ságának címezve, Salgótarján, Fúleki 
ut nagylaktanya.

A pénz az utcán hever...
Ha nem hiszi el, jöjjön be a 

„Munkás Szó*4 szerkesz'öségébe, be 
fogjuk bizonyí'aoi. hogy ’gazunk van I 

Adunk önnek rrunkát és kevés 
fáradsággal szép pénzt kereshet I 

Kiadóhivatal.

Felhívás
Nógrád megyében févö összes 

munkatársainkat felhívjuk, hogy cikk 
anyagukat-legkésőbb minden hét hétfő 
estig feitéthenü' kü'djék be hozzánk, 
mert ellenkező esetben a közlés idő 
pontja eltolódik I

„Munkás Szó*4 Szerkesztősége,

Pesti látkép a politikai válság 
napjaiban

Budapaa' környéki munkatár
sunktól kaptuk az alábbi iránt, me 
lyet szívesen közlünk, hogy bebizo
nyítjuk olvasóinknak az emberek 
egyréazének tájékozatlanságát éa azt 
hogy sohasem beszéltünk eleget 
arról, hogy népünk megismerje ellen* 
ségeit vagy barátait. Szerkesztő.

Szándékosan igy Írom : pesti lát
kép és nem „budapesti látkép**. — 
Ugyanié Budáról ne beszéljünk, az 
halott város, romhalmaz, amely Isten 
tudta mikor fog feltámadni. Ha az em
ber Budán jár, ökölbe szorul a keze 
A mai Buda örök mementója a német 
barátság és a nácizmus megiébolyodolt 
eszméinek.

A június elseje körüli nspokat, 
illetve azok külsőségeit három dolog 
jellemzi, ami nem függ ös«ze a politikai 
válságokkal, de azért érdemes megem 
liteni. Esősorban az abnormális ká 
mkula az idegekre megy éa végül a 
könyvnapok szirén sátrai, melyek körű1 
sok bámuló, de mérsékelt vevőkörön 
aég tolong és a megafonok zaját csal* 
a lapárusitó rikkancsok üvöltése tudta 
tulharrogni.

Az utcákon és tereken sóba nem 
látott embertömeg hu^ámzik és szinte 
kétségbeejtő ez a forgalom Még a 
legedzettebb pesti asrfxl'járó is szédü 
és jobra balra ug'ál, hogy el ne gázol 
ják a rohanó járművek ezrei

—. Nagy Ferenc óriási pénzősz- 
szeget követel lemondáséért I

— Varga Béla bázeinők meg
szökött I

— Lemondott a polgármester I 
így a rikkancsok. Mindenki lapot 

szorongat a keiében és magyaráz a 
szomszédiénak Vártám a villamosra, 
sikerült elcsípnem egy jó lépc*őhelyet, 
de annyi baj legyen, megfértünk olt 
sokan. Persze politizáltunk és górcső 
sen fog'uk a kapaszkodó vasat.

— Mindenki lemond, vagy meg
szökik 1 — hallom a mellettem állót.

A salgótarjáni „Petőfi Sándor" népi 
kollégium évzárója.

Ünnepélyes keretek között tartót 
la meg az áprilisban megnyílt „Petőfi 
Sándor44 népi kollégium turnus 25 én 
délután első évzáró ünnepélyét n kol
légium udvarán Az ünnepségen meg 
jelen! Uczel Janos nemzrlgsű ési kép 
vise'ő, az iskolák kiküldöttjei és taná 
rai, az üzemek, vállalatok és pártok 
képviselői és tokán n ko'légium ba* 
rátái törül. A mű’or a népi ko'légi 
umok indulójával kezdődött, maid Mi- 
kuska Imre gimn. tanár a kollégium 
vezetője ismerte’te a kollégium eddigi 
működését és a kollégium 48-as bizott
ságának 12 pontba foglalt centenárium 
tervét. Megvalósítják a kollégisták, hogy 
ez év szeptemberére száz személyesre 
bővilik a kollégiumot, nem engedik, 
hogy községeinkben egyetlen tehetné 
ges paraszt és munkás gyermek elkal
lódjék. Felkutatják a feledésbe menő 
népi szokásokat, dalokat, megfngadiák 
a kollégisták, hogy a következő tanév
ben százszázalékos munkát végeznek. 
Szerepel ezeken kívül a tervben kony 
bakért, és sportpálya létesítés, könyv
tár, rádió és írógtpsrerzés.

A műsor további részéban mun. 
kás és népdalokat adtak elő a kollé 
gisták, Ezután N*gy Sándor tanuló 
szavalta el Varád Fererc „A proletár 
f u4* című versét, majd Sulyok József 
IV. búcsúzott a IV. évesek nevében az 
ittmaradó kollégistáktól Ezután emel

— Ildistrnnek nemsokára egye
dül maradunk I — mondja a másik.

— Kiváncsi vagyok az uj válasz- 
távokra I —— hallom a következő meg
jegyzést.

— Én nem 1 — vetem oda csen
desen.

— Miért? — kíváncsiskodnak 
és rámnérnek, azaz inkább a pártjai 
vényemre.

— Ssjnos nagyon la. ismerem a 
magyar népet, nincs Ítélőképessége és 
megint bedül a hazafiaknak / —- igy 
mondottam.

— E'ég baj az I — kontrázott az 
egyik elviére, — de mit kellete itt 
csinálni.

Villamosom a keletihez ért, le 
kel’ett száhnom, miközben mrgjtg>ez- 
tem :

— Én tudom, de nem áiutamcl. 
Találjátok ki nrm is megoldhatatlan, 
— azután tovább siettem vonatomhoz, 
hogy hazavigyen pestkörnyéki fa 
lumba.

Mikor megérkeztem, két főldn ü 
vés Ismerősöm közrefogott ;

—- Azt mondják ill a faluban, — 
szól az egyik izgatottan — hegy a 
rádió szerint Sztálin bejelentette, brgy 
a bsrmzdik világháború elkerülhetetlen. 
Igaz ez ?

Egy pillanatra megálltam és vé 
gigmértem a két embert,

— És ezt a hülyeséget maguk 
elhiszik ?

— H>t itt azt beszélik — felelték.
— H|« vagy úgy, azt beszélik — 

ismételtem és mérgelődésemet palás
tolva csak annyit mondtam :

— Reakciós hazugság.
Ott is h>gvlam őket, miközben a ' 

villamoson lefolyt jelenetre go-.do’tam. j
— Nincs ité'őképesség éi megint i 

bedőlnek, — magamban azonban hozzá. ■ 
fűztem, — de majd vigyázni ingnek, ' 
kik k»-rül ek az urnák elé, ellenségek, 
vagy barátok ? H I.

kedett szólista Oczel János nemzet 
gyűlési képviselő Beszédében örömé
nek adott kifejezési, hogy a r.api kol
légisták jól Mirt vakációra mennek, 

>ég«em a pihenést tűzték magúk elé, 
hanem a munka vágya lebeg m ndany 
nyiuk e*őtt Do'goz.ni akarnak a pihe 
nés ideje alatt a kollégiumuk fejlesz
téséért. Beszéde további részében a 
maga és o Magyar Kommunista Parti 
legmesszebbmenő támogatását Ígérte 
meg a kollégium ifjúságának, hogy a 
köve'kcző tanévben legilabb 100 sze
gény műnké- és parasztgvermek tanul
hasson a kollégiumban. A Himnusz el 
éneklése után az ünnepség résztvevői 
meghitt meleg érdeklődés közrpelte 
tárgyaltak meg a kollégium kibővité- 
aének problémái*.

Hadifogoly-ünnepély 
Karancsberényben

Folyó hó 6 án a hazaiért hadi 
foglvok tiszteletére a helybeli MKP és 
MNDSz csoportja jól sikerült ünnepélyt 
rendezett, melyen a hazatért hadifog- 
lyokat MNDSz nevében Kupiháziné a 
MKP nevében pedig Fodor Sándor 
e'nők üdvözölte. Magyarruhás leányok 
virágcsokorral és 20—20 forint aiáo 
dekkal kedveskedtek a hazatért hadi* 
foglyainknak, majd utána jóízű uzson 
nán látták őket verdégül.

Köszönetnyilvánítás
A M^DSz salgótarjáni veze'ő*ége 

ezúton fejezi ki köszönetét mind^rrk. 
nsk, akik az Iparlestű ethen 1947. 
julius 5 és 6 án rendezett hadifogoly 
est sikeréhez munkájukkal és tán uga
tásukká* hozzájárultak.

Egyébként erről a hadifogoly- 
estről kikü dőtt munkatér síink a kővet
kezőket jelenti;

A MNDSz aalgólarjár.i csoportja 
áhal rendezet hadifogoly est keretében 
e őfdásri került „János44 cin ű vigii'ék 
nagyszerűen sikerült. Valamennyi sze
replőről csak a legnagyobb elismerés 
hangián nyilatkozhatunk. A . János44 
citnü vígjáték tanulságos, mély tartalma 
valóban lekö'ötte a hallgatóig íigvei
mét, csak az a kár, hogy kevesen 
nézték mrg. Nem tudtuk sió r élkül 
hagyni, bogv valami hiba van ku!*ur- 
izles terén. C odalkoznnk azon, bogiba 
történetesen a moziban egy arr* 
giccs film megy, ari<elvben reve veres 
barditák, vad lovasok, s*h v.- 'rfa'i-k 
egvmást, telt ház van. De egv kon oly 
nű akar a moziban, akái az zdv, 
vagy József Atti'a kör r’őadáubaa 
fut valahol, csak gyér látogatót ságrak 
örvend. A hiba va’ó«zinüleg a közön
ség ízlésében van Kévés a.oknak a 
száma, akik értékr'ni tudják a s/épvt 
és nemeset Nem vo’na ideje ezen n.st 
egys/er változtatni ?

(Szerkesztő)

Járási és körzeti bizottsá- 
gok figyelmébe !

Lapunk Márnára a járásokban ér 
kő-zHekben lapcrjesztőket keresünk 
magas jutalék niebeil. Felhivjul* a 
MKP já’ási, körzeti bizottságainak fi
gyelmét, hogy aikatma- egv^nekc; r- 
vélben ajánljanak. Érdeklődők a jára 
tóiban és körzeMkt-m o i*r>si, vagy 
kö'zcti bizottságok ajánlóié*.HM j -le; t- 
kezhelnck.

„Muo—í Sró“ 
kiadóhivat. »•*

Hamisan mértek az Ilona-
bányai élelemtárban

A MÁSZ Ilonába ny i éMcnitÁrá- 
ban a keiü eh bánvaigazge’öság e-'en- 
őrzése során sorozatna vis«zaélé«ek 
derültek ki. Megállapítást nyert, brgv 
a beosztottak kb 1 éven kere«ztű: 
folyta tótagosa n károsították meg a 
banvamunkásságot oly m^don. horv s 
nekik jáió élelmtszerfciedugot hiányo
sán mérték és az igv jelentkező k-«t 
JetlőbbleIet saját céljukra basmá tát. fel

A bányában do go?ó eii tfcrsak 
éberségének kösiőnbeiő. hogy erre 
rájöttek Az ügyben egyébkért a rvo- 
mozác folvik

Megnyugtatásként közöljük. hogy 
minden olyan vonalon, mely a bánva- 
muikásságot megrövidíteni igyekezik, 
a bányaigazgstóssg m« gfelelő árig >rral 
fog eljárni. Az ügyet az államrendőrség 
vette ke.ébe.

Szécsény község 24.600 ft 
segélyt kapott

Értesülésünk alapján, közöljük, 
hogy Szécsény község munkanélküliéi- 
nek fogalkoztatávara az Újjáépítés! 
Minisztérium a község középületeinek 
helyreállítására 24 600 forint s*gé yt 
állapított meg, melyből 20 000 ft 
már folyósítva is lett, n még hát-a»evő 
összeget e hóban folyósítják. Ahogy 
értesülünk, a helyieft litS‘i munkálato
kat a vezető jegyző betegsége miatt, 
a beérkezett ajánlatok késede mes el
bírálása miatt még nem kezdték meg

Egyébként Nógrádmrgye részére 
máius havában 80 ezer, juliuv havában 
60ezer forint segélyt áPapitott meg 
az Újjáépítési Miniszter közmunkák 
szervezésére.

Minden ember annyit ér, amennyit munkája használ a Népnek!

2. 1947. julius 13

Meghalt 
Telek János elvtárs
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Semmiféle kölcsönért nem adjuk el az ország függetlenségét!

Pintér József 
fevtőmüvész városunkban tartózkodik 
Salgótarján vidékénsk művészi vonatbo 
tarai tanu'niány ozása éidtlébe-n. Fel 
hívjuk olvasóink figyelmét Pintér elv* 
tilsunk munkájára is támogatást kéiünk 
•ramira.

Mit tartalmaz Salgótarján 
1947-48. évi költségvetése ?

/\ városi képviselő esiület jurrus 
28 ín tartott közgyűlésén t-rgyalta az 
1947—48 tv kő|lségvrt sét.

A »jükségletck és fedezetek ma 
javabbak mi id> n Szociális kiadásokra, 
népi egyesületek támogatására sokkal 
nsgscbb összegek vétettek fel. Kis^j 
kasépiHssel igyvkczrek enyhíteni *a 
h ki»stn'éget. A vizű Üvek szükségnél ű 
kibövUéséic is megvan a fedezel. A 
nuikstatok rövidesen megirdulnak. 
Az utcák, gv vleg*a11 k rét dbebozataia 
is rreg'r dúl A lözti«ztösággal kapc‘O 
latos J-ladssokir is fedezetet taláirak, 
hogy az egész* égtfgyí követeménysk 
cck eleget legyenek.

Alapos murks A 3 éves uiiáé- 
pitC'i terv is k-do'gozust nyert.

Olvasóinkhoz!
Felhiviuk elófizetóink ésolvs*óirk 

figve mát, he gy r mut-.bét folyamán 
k becsatolt soraink értéin/ben szives 
k'djfnek bá'ralékaikat rerde/n*, br gy 
lapunk e'óá Irtásában fen* eladás re 
a lton be. „Munkás Szó" kiadóhivsta a 

a

Bán Antal elvtárs 
iparügyiminiszter 
beszéde
Folyó hó 6-án Salgótarján 

Fő tér* n a Szociáldemokrata Párt 
nepgyülest tartott, melynek a 
szónoka Bán Antal iparügyi-i 
miniszter volt. A népgvülesen» 
megjelentek a budapesti W. M.I 
gvár, a miskolci üzemek, ó?di: 
vasgvár küldöttségei. Bán elv-!
társ bőszedében a többi között 
ezeket mondotta:

„A magyar demokrácia alap-' 
pillére a munkásegység. A ma-' 
gyár reakció ereje és minden 
próbálkozása megtört és meg fog 
törni a jövőben is a munkás
egységen és ezen tulmenölcg a 
munkas-paraszt-baladó értelmiség 
egységén. Az államosításokról 
kijelentette, hogy küszöbön van! 
a bauxit termelés és az alumi
nium ip<r államosítása.“

Ki az erősebb ?
Egy kocsmában fogad két atyafi,! 

hogv vgy citromot ki tud úgy kicsa 
várni a markiban, hogv tbból »r 
utolsó c*epp in kijöjjön. Lefogadták 5 
liter bo.ba. Fogta az egyik atyi.fi a 
Citromot, markaba veszi éf jól meg
csavarja.

— Na i t van komám, most próbáld 
meg t»*

() is cravnr egyet a citromon. 
A másik asztalnál ül Órája Jftuos a 
vi'aghirú birkózó.

— Adtak ide nekem uit a kicsavart 
citron ot.

Czája János m6g megfogja azt a 
citromot és kicsavar belőle még egy 
cseppet. A STOtnszéd asztalnál ül egy 
vézna sovány kis emberke.

— Stvbf-d kérem azt a citromot.
Egyet cvavar rajta é« egy csepp 

kiesik
— Maga micsoda ? — kérdezi Ciája 

János.
— Én vagyok a városi végrehajtó — 

fe éli a li<etuber. R. J.

A Hangya közgyűlések elé
Jú ius 6 én kezdődtek meg or

szágos viszony’a’ban a Hangya lag 
szövetkezetek mérleg mrgsllepitó köz
gyűlései Ezeken a közgyü é»tken ui 
igazgatóságot 4a te úgy előbizotlzágot 
fognak választani. Minden községben 
fel kell készülni erre a munkára együtt* 
működve a falu összes demnkratikus 
tényezőivel, olyarokat k«t:l szövetke
zeibe juttatni, akik a nép érdekééit 
dolgoznak

A régi Horthy Wünicber féle 
Hangya gazdasági politikáié, írre yel 
bbokfiúk is geutri ivadékok irányitól- 
lak megfelelő műnkalársskth tóiéit a 
községekben it. A falu kisbirtokosai, 
fftldn unkárai, urszági cseledéi hiába 
vár Iák törtük iobbrifőidulárát. Az orz 
lályellers/ge'k és kúrákmányolóik olt 
üllek a központban a <zövtikézelek 
élén.

A fe’szsbsdu’árt követő idóben 
a Hangya Szövetkezetek d<noki»ti>á 
•ára csak résiben törtért meg. Kb. ItOO 
Hergya Szövetkezetből 250 azokisk a 
száma, an e ybr n a fa u ha »dő g< r dől 
• oié'U emberei kibuktatok a régi ve 
tetőket és helyettük a r épéit do gozó 
demokratákat választották. A többi 
Hangya tagnövetl e;e'ntl Di**d(i a 
régi reakciós tespedés^en maradt. A 
letűnt nagybirtok erők örsncfog'ak, ke
zükbe kaparintották a Szövetke retet és 
kortup'cirs üzletvezetőket aUalmazva, 
iáiét önző népellener érdekeiket szol 
gáliák Így vébak ezek a Srövetkeze*ek 
demokráciáé cnra szervvé odenzgóg 
hirtérién:«ő központtá A Hargya 9<s 
b’zo’hág eteket a reskc'ósokat *'£y 
táborba tömörilelte a azt a bírt terjese*
• ette, hogv meg ekarják bontani a 
Hangya egységéi a demokratikus pár
tok A munkáspártok álláspontja kéz 
déltől fogva az volt, hogy a Hangya, 
mint gszd^sági o’genizéció maradion.

erek ne a falu kiyállrágo«al vezessék,1 
hanem a nép Irányítása alatt álló gazda 
•ági egyesülés legyen,

A most folyó közgyűlési kampány, 
ban minden demokratikusan gór dől- 
kozó szövetkezeti tagnak ott keil lenni. 
n közgyűléseken éa hallatni a szavát 
függetlrnü' oltói, bogy régi tagia e .a 
Szövetkezetnek, vagy ped g a felaza 
bsdu'ás után lépett oda be, M'nden 
körü’mények közölt élni kell a szava 
roll ingával, még ha el is akarják öl1 
ülni el ől. Tudni kell, mindenkit ek van 
szavazati joga, aki egy üzletrészt jegy 
réti, szavazati inga van annak is, aki* 
űzetrérzt ö ököl! és Írásban átruház 
halja e iogr t az olyan szövetkezeti' 
tr g, aki betegség, vagy öregvég miatt 
nem vehet részi a közgyíi'ésen Azok j 
ez uigazdtk, kik olyan kite'epilell svá
bok br ckairak. vagy fi Izzerelérrikne k 
btrlrkába iu'olfak, akikrek Hat gye 
üzletrészük vo’t, jogutód ás c D'ér őke’ 
is megöleli szavazati reg A reakciónak 
bármi'ym mesterkedérel ellen tiltakoz
zanak és lépierek lel és ba keli vegyék 
segitsépö: • község denokraiikus szer 
veit (VFOSz. Sztkrít’vezt') A d»n<> 
kra’irátást végre krll har<ar*> a Hp ér
dekében. begy » szövetkezel re az 
irga’ók é« Vöréie csoportosultak egyéni 
basiorlesérérek a cé'iá! ero’gá »ák he 
nem a dolgozik gazdasági felrnel/re 
•egyen a h'va’áre. Nem az a ’Önkvér 
begv a közép-, vrgy kirbirtol os réteg 
kiválik a hárem ezek bertmaradára 
mel’e’t kiigés;ű’ön a Szöve'kezel ve 
zetősége szegéry parasztokkal u grzd/k 
kai és ipari n örkötökkel, akik mér 
mirdm léten bebizonyították, hrgv 
értenek az ügyvezetéshez és a Hangya 
Szövetkezetek ignzgatárában is bec*fi 
leles, ör’uda’os jó munkál fognak vé. 
gezri a do'gnzók érdekében.

Radvány Tibor

Habár utólag is,
de meg kell em*ébezrürk az állami 
á!telánoa f ú skolábnn iún 22 én lar’ott 
évzáró ürntpélyröl. A salgólariáni ál 
la'ános fiúiskola igen nehéz gordoké* 
körülmények közö't nyitotta meg képűit 
az emui’ ősszel. Az anyagi gordok 
mel ett ie<enfékeryen mutatkoztak n eg 
az általános iskolának az ellenségei és 
elenzői is, amely eben alig lehelet! 
védekezni. A le’ünt idők siralói, a 
Hortbv éra visszaváró? mindent elkövet 
tek Sa gófarjánban is, hogy ezt a? 
intézményt e'gáncsolják Nem akartak 
belenvugodni abba, bogv a pro’elá- 
szülők gyermekei is egyforma ésé'lycl 
induljanak ebben az isko’absn. Az év
záró ünnepé'yen karének és szavalatok 
közben mondotta el ünnepi beszédét 
Kajdi Lajos igazgató faoi’ó, aki 
a hála és a kö'zőnet szavával illette a 
város összes vezetőit, élükön városunk 
közszeretetben álló polgármesterével, 
akik anyagilag és erkölcsileg támnga’-

Kirándulás.
A Természetbarátok Salgótarjáni 

Karonc* C<oportja, egyntpos túrát ren
dez a Matra legszebb c*úc*ára. iú'*us 
13 án. vRtárnap A^a*várra éa Csor- 
gövölgy be.

A túrán réstlvesznel a salgótar 
ián! iparosok és kereskedők, családi 
alapon, karöltve a helyi turista egye
sület tagjaival. C'allakozávra kérünk 
fel minden lúrakedvelőt, hogy ezt a 
romantikus tájat megismerhesse.

Indu ás 13-án, reggel a Főtérről 
4 óra 20 perckor Nagybátonyig Vissza
érkezés az esti 11 órás vonattal.

VoDttköltaég oda-vissza 3*60 Ft( 
Nagybátonytól Kata’in telepig az 

utat bányavonattal tesszük meg s innen

I

ták a neme* célt, maid a város lá«» 
dslmi egyesületeinek fejezte ki körző 
relét, amelyek hatalmas összegű élelmi 
srer, ruha segélyben részcrbetwk az 
Iskola tanulóit. Majd köszönetét felezte 
ki a Magyar Kommunista 
P á r t n a k, azon be’űí O c z e l János 
reanz el gyűlési ktpvbelö és Hovanecz 
Béla elvtá’saknaü, akik számtalan eset- 1 
ben ismételten sikrasrálbak úgy az ál 
talános iskolák, mind az összes 
pedagógu*nk anyagi és erkö'cn fél
émé é«e érdekében Megba’ó szavakkal 
bűc«uzott b? iskola tanulóitól Kérte; 
őket, hogy igyekezzenek szivüket és j 
lelkűket nen esiteri, bogy ma dan a 
magyar nép, a magyar haza lássa hasz
nát tanu'ásuk nak.

Megállapíthatjuk, hogy az általá 
nos isko'ák az első év u’án fényeién 
bizonyilot'ák be a magyar demokrácia 
áUá'pontját s a hozzájuk fűzött rémé 
nveket beváltották B I

Tudja-e Ön ? . . .
hogy a M"gvar Kommunista párt 

Né grádti.c gv ei B<z<*tts*ga • „Munkás 
Szó** 26 számában kö/öt „Mi történt 
a sa'gólariáui piacon** cikk után látva 
hogy nem löitérik senki részéről ko
molyabb intézkedés és akci * a bur
gonyahiány leküzdésére, megszervezett 
etfv akciót melynek kereuben eddig 
100 q burgonyát hozott fel városunkba 
és adott ei 1 40-cs kilogramonkéntl 
álban, bebizonyítva azt, bogy igenis 
li bet segíteni, cask komnlytm akarni 
kel*. Az akc ót a pari Rendező Gár
distái vezették le és ezért a munkáin
kért d csérét illeti meg ölet.

hogy C*e*ztve községben junius 
28 án a/ MKP népgyükst fertőit és 
azon az e'őidO'ól e gidé yt kéri Bán
kún Jaros n őst bazatéiő «oll htdifc fo’yt 
hegy pár írót beszé bérsén az agész 
fa u l»lo?*ája »'ő’f Töl bek lözl b»ng* 
i uly rz'fc. hegy árok hazug’ájgai azem- 
b»n ki|t enll, 1 c gv a Sze v jr <un né ban 
tói bánnak a bed fog yolktl. napi 67 
dig kenyeret, r*g>on süiún húst és 
n as kon oly é en tl kaptak A napi 
nur-laideiük 8 óra volt, de treg la fi
zet él ől<t, n unkáiul at rxcjheoű tak, 
r*ak a hor véjy volt az (jve'len bai. 
öiüt, brgy hazstarse rzü eit a MKP 
tajiai között tataíta, ő is be ép r pártba 
és fe rzó’tjl n ir der i i’, brgv tanojesra, 
a la'vsi és váró** do’gozők egyet en 
igazi pártiát az MKP-‘

hogy Hern ann Ferenc képviselő 
elvtárs Cserhát’Liaryban tartott n<p- 
gyűtast ragyrzénu bal gaV«ág e'őlt és 
az ottani kifgr dik mejkérdtzték, 
hegy miért hrjv’u r najvar demok
rácia kirzölri N«gv Fertrcct Svájcba?

hogy Hugyag község lakossága 
azzal a kéréssel fordu’t Salgótarján 
kon n ur.ístaiboz, hogy t urgonya termé
sük fr s'állításét a sa JÓ’arieni piacra 
tegyék Ifhe'ővé, Irhát felhívjuk az il
letékesek figyelmét, hogv Üssék csele
kedni, nem keli ébren* Ss’gótanár ban 
cgvetlen proletár’ak sem T.í alják n eg 
a kereskedők a módját, hogy hozza
lak fel megfele'ő mennyiségű burgo
nyát városunkba.

begy ez MKP sa’góbányal falu
járó csoportié rohammunkával Nagy
harc* kö a'g refo'mátus tamp’ornat és 
a község iskotajái 22 n/gyzetn.éter üveg 
fe baszná árával beüvegezte, 'ovíbbá a 
község egyik bidi.it is újjá építette. A 
rohutt munlsban Sotroslői titkárral az 
é'.cn 12 bánvasz elvtárs vett részt.

begy Ocze! elvtárs ju ius 6 ár, 
vasárnap Patvatcon tartott n/pgvülést. 
Az egssz fa u sp’aja, rsgvja végighall
gatta. E’ő;dasa *■■'»n a Nadai-féle kul- 
turCfrport szórakoztatta n hallgatósá
got. Sok tapsot kaptak

hogy az MKP tiég’édmcgyei bi
zottsága távirati »g kérte Szobi k And
rás e'V’árs közellátásiéllémiitkárt. begy 
Burák. Ecs<g, Varsány. Nagvöc. Nég- 
rád*ipek és R'móc községek lakosai 
számára sürgősen élelmiszersegitaéget 
juttasson.

bogv az MKP fa’uiáró csoportja 
rohan munkával megiavitotta a karancs- 
sági rendőrőrs épületét A- 11 órás 
rohamnurkát Koirok Gvu'a. Butrbu uc 
Jrzstf, Pá’ Gyű a. Csernek Andor, 
Angyal Gvörgv, Angyal József, O-a* 
vecz Ferire, Kiss Lászió és Te ek Jó
zsef elvtársak végezték, továbbá hogy 
Patvarc község katoiku* tempóméra 
egy drb vaskereszlet kéwuettek és 
épitettek be Kojnok Gvu’a, Ardó 
Gusztáv és Babuiya Barna elvtérsak.

Végül tudia-e, hogy « .Ui em
ber" az ilyen templomit*i’á<i munká
latokat csupán polit.kai p’cpaganda 
taktikának gordonja, pedig az 
„Ui Ember"-t roegnyugtathatiuk, hogy 
a kommunisták csupán meggyőződé
sükből és a nép iránti szeletelőkből 
végzik ezeket!

a menedékházig, hűvös erdőkön át 
cca 1 óraiárás

Meg’ekintésre kerül a Szamárbérc 
szikUdus gerince és a Csőrgöpatak 
vö’gye. Ez a kristály tiszta patak a 
fürdeni vágyókat is k'elégiti, tehát für
dőruháját mindenki hozza mi gával.

Egy napi élelemről mindenki gon
doskodjék I Nagybátonyban, a vonat 
indulásig rendelkezésünkre álló időt a' 
bányakaszinőban töltjük, ahol hűsítő 
ita’okról gondoskodni fognak.

Túravezető: Kuhinka Béla TTE 
főtitkár.

Ágaaváron a fényképezési téma 
kimeríthetetlen, akinek van fényképező 
gépe hozza magával I

A visszonllátásra vasárnap. 13-án 
reggel a Főtéri állomáson, 4 óra 20 kor. I

Összefogni minden erőt a 3 éves terv sikeréért!

atyi.fi
bidi.it


4. 1947. julius 13
Hirdessen a „Munkás Szó“-ban !

Köszönetnyilvánítás
A salgótarjáni állami gimnázium 

ezúton feiezi ki köszönetét mindazok 
adományaiért, akik lehetővé tették, 
bntfy a |Uii-U» 25 éu ineg’arlo’t évMró 
ünnepélye i a kiváló tunuiókat luegiulul- 
mázhattak. .

Filmszínházak a 3 éves terv 
keretében.

A 25 éves Harthy-reakció gon ! 
dósán kezében tartotta a aattót, a rádiót 
és a filmet, mint a három leghatásosabb, 
legnagyobb tönegeanek szók propi 
fluidaeszkő/t. Élt a prop«g«nda adta 
lehetőségekkel és a ködö itta, a me' 
lébcvéles nepbutitás- szolgálatiba ni ’ 
litotta.

Mi a demokrácia már kezébe 
vette a sajtót, a rádiót. Hosszú idő 
óti e’óirÖr van megint sajtó és szólás- 
szab.d<ág Migyarországon — Az ui 
jáépités * első legfontosabb tényezői 
után most sor kerü't a propaganda 
harmadik eszközére is, a fi-mre, amely 1 
már nemcsak propaganda, hanem egy- ; 
ben művészet és nem utolsó sorban 
kereskedelmi cikk, ipari tér nék.

A barom éves terv részletesen 
foglalkozik azzal a kérdéssé1, hogy ho
gyan oldható m-*g a falvaknak filmmé.', 
mozival való ciláié"!. Az agraro>l.> 
szűkítése, az ui augusztusi kollektiven 
és reálbérek mar a dolgozók életsrin 
vona áoak emeléséért készülnek, ez a» ! 
é'etszinvooal emelkedés «rra is medot 
fog nd ni, hogy azokon u helyeken, aho: 
id rig a lakosságnak nem volt nélkú ör* 
hető pénze mozit látogatni, olt most jói 
menő mozikat lehessen üzcmbehe'yerni.

A hatóságok megadiák annak le
hetőségit is. hogy csoportok á -ian*.. 
össze és szövetkezeti, alapon létesisck 
a mozit.

Er<*k az uj keskenymozik aztán 
olyan * uhurmissziót, olyan fe vi ágogi'ó 
munkát keli, hogy végezzenek, amely ; 
végre a 25 évi népbu i'ás u’án fe vüago- ' 
sitii a töm-geket es megmutatja a helyes 
é« követendő úi Utat és ezzel építi az uj 
Migvarorszagot és épiti a magvar demo | 
kraciát. K.A|I 
Az első szakszervezeti 
iskola Salgótarjánban

Mu't hó 25-én kezdődött a Ma • 
gyat M «gan«lkalmazotldk Szabad 
Szakszervezete Matravid*k Kerö’eti 
T ikarságinak rendezésiben az első 
ssigotaqani srak'zervezcti iskola A 
komo y anyagi nehézségeket leküzdve, 
sikerült 18 fő részére biztosítani az' 
oktatást. Az iskolán képviselve voltak ! 
Gyöngyös. H.itvan. Balassagyarmat, 
Rózsaszentmárion. Nagybátony és a 
a salgótariani üzemek magáoakalma- 
zotti do gnzói. Az iskolán az előadók j 
Nemes Janó* es Bakonyi Antalé éggé 
nem dicserhe'ö, nagyon komo y és na
gyon alapos munkát végeztek, dacára 
annak, hogy a< óriási anyagot két bét 
alatt kellett leadni A hal*gatók, mint 
ahogy ezt a f. hó 8 i ünnepélyes vizs 
gán bebizonyítottak, megfeleltek a be
léjük heiyrzett biza'omnak és egészen 
kiváló eredményeket mulattak fel. Az 
ünnepélyes vizsgán ugv a Szakma 
közi Bzottság, mint a munkáspártok, 
valamint teatvérszak’zervezetek képvi 
teltették magukat. A szónokok egyér
telműen arra hívták fel az iskoát vég 
zettek figyelmét, hogy a megszerzett 
tudást vigyék szét az üzemekben és 
minden egyes szakszervezeti tagot 
igyekezzenek öntudatos marxista dal* 
gozóvá nevelni.

Az Iskola megszervezésével a 
Migvar M iginalkalmazottak Szabad 
Szikszervezete Salgótarjánban úttörő 
mu lkát végzett és reméltük hogv az 
iskolának a sikere befolyásolni tudia

Nem a túlzott erkölcsi magasla 
ton való állas vagy valami tuitevely- 
ges az amikor meg kell állapi tani. 
h>>gy egytk heti vicclapunk a .Pesti 
Ize' bizony nem éppen azzal a ten
denciával készül, hogy szórakoztató 
son kivül neveljen is Nem hiszem 
ugyan. hogy jotztésü embert szóra 
közt ásson ez a rajz. mely szinte 
egyértelmű frefákk d és pornográf raj 
zokkal van tele. Sarnos ezt a lap ít 
éppen a fiatat serdűlő ifjak, sót leá 
nyok olvassák nagy számmal és sok
szor előfordult, hogy az iskoláb n a 
padok alól kellett a gyermek keze 
bői elvenni az órák alatt Vanuj t vol 
tarn am kor az utcai újságárus a 
Pesti Izét nyomta a falusi gazdasz 
szony kezebe. hogy ezt vigye haza, 
mert ezen majd jót fog otthon ne 
vetni a gazduram Így viszik be a 
mételyt a falu még talán romlatlan 
leikébe A legutóbbi számb m van 
egy rajz Felírása „A gyerekek min 
derj jóban PlESe^ednekf* Az. igaz 
ságűgyminlszter javaslatára a minisz 
tért nács félmillió forintot adott az 
elhagyott gyermekek elhelyezésére és 
ellátás ira /I képen Pies ig. minist" 
tér előtt áll hat toprongyos suhanc 
gyerek kik örömük kigömbölyödésére 
egy focit, is kérnek Az egyiknek zse 
hé be oda van rajzolva feltűnően 
a Pesti Izé is És ez itt a végtelen 
szomorú Ehhez csak azt a kommen* 
fart lehat hozzáfűzni, hogy míg ezek 
nek a suhancoknak a zsebében a 
a Pesti bé lesz látható, addig bizony 
sok sok félmillióra lesz még szükség 
hogy a züllött fiukat és beteg leá
nyokat m g tudják menteni a társa 
dalom számára.

Kizárás
At MKP Sa'gótarjáu acélgyári 

szcrve.et vezetősége tagjai torából ki
zárta szélsőség** fa-isHa magatartás 
miatt; Bobók BJa, Fabriczim Rezső’ 
Khdnyi József, Endreiter Józtitf és 
E 'drei'er JózseínM.

Film
SZERELMI KIKÖTŐ (francia film)

■ ÉleUzagú. egyszerű és hangulatos 
cselekményú film. Tempója lassú és 
így nem a nyári kánikulába való él
vezet. Művészi eszközökkel készült és 
benne u legkiválóbb franc a filmszíné
szek csillogtatták játéktudásukat. AI 
fényképezés mesteri.

FEKETE LILIOM (Francia)
R'gi film, felújításban. Élvezettel j 

néztük m* is végig Itt ott már hiányos' 
volt, de ezál’al seen veszített értékéből, j 
Színes rajz Mexikó életéből, és az 
gaznak győzelme az elnyomók felett > 
A szereplők mind elsőrangúik voltak. 
A tájfe' vételek gyönyörűek.

HALÁLOS ÖLELÉS (Francia)

Jrfin Gtbin és Mar’ene Dielrich 
mgysMÍCsti kettőse teszi sikeressé ezt 
a npi' Us franciás izú és szellemű szín
játékot, mely a legtisztább művészi 
felfogással készült, apró részleteiben is 
reméltül kidolgozva a téma minden 
filmszerű adottságát. Csupa nagyszerű 
rendezői Ötlet és a főszereplőkön kivül 
egy sereg kiváló karakterszínész játéka I 
emelték a filmet az elsők közé.

(Y.)

maid a legszélesebb magánalka'mazotti 
rétegeket, hogy ,a haladó értelmiségi 
jelzőt minder, maganaikalmazott rueg- 
gvő'ód'tsei viselte.
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Labdarúgás

Mátravidék—Bükkvidék 
*2 (2:2)

Kél egyíonn.képevégú ct.ptt 
mérte össze ereiét az SBTC pilyán., 
Az első fiiidőben Bükkvidék mutatott j 
valamivel jobb látékot, a második fój | 
időben a Mátravidék já'sot! jobban, 
mondhatnánk egykapura. Szép akciók, 
lövések mentek mind a két kapura. 
Cilia remek védése igen sok góltól 
mentette meg a mieink kapuiát. Az 
első gól hangár lóvéiéból született 
meg. 1,0. Nemsokára a Bükkvidék is 
válaszolt. A jobtmélsönek sikerült ki 
ugrani és a kiszaladt kapu* mehett a 
labdát a há’óba juttatni. 1:1 Ugyancsak , 
ha onló módon lövi be Sz«bo E. a 
mé^od k vezető gólt. Egy hosszú láb- 
d»t kap a 16 ni xözelsbeu, gyönyörűen 
kiszökik, a kM hátvéd között és a 
!.>ioh tno kapus mellett gurítja a háló* 
bt 2:1. Bükkvidék is rákapcsolt és 
egymásután vezeti támadásait Csala 
Uapuia ellen. A Bükkvidék halazé'söfe 
ke.-három cselezés után 1Ő, g'»l 2 2

Má'odik félidő elején sorozatos 
bombázás megy a mieink kapufa felé, 
de Csala rutinos hidegvérrel minden 
•övést elhárít a már-már menthetetlen , 
nek vélt helyzetekben Különösen a1 
Bükkvidék bshzéivője jó lefutásaival,■ 
lövéseivel látszott veszélyesnek Ezek 
után nagy Matravid?ki fölény követ 
kezik. A védelem szebbnél szebb tab 
dákkal tömi a csatársort. Különösen 
Csak felhozott labdái teremtettek ve 
széiyes helyzeteket nr. eilenfél kapuja 
előtt. Egy tlven akcióból jut a Mura
vidék a barmtidr* gólhoz. A jobbszélső 
beadott labdáját Csak kapufára lövi, 
ami ounet visszapattan. Nagy kavaró 
dás keletkezik, már már a Bükkvidék 
kapujában lát uk a labdát, de végül 
mégis csak a kapus kézébe jut, amikor 
a játékvezető goladó aipjelzése meg 
szakítja a játékot mutatva arra, hogy 
a kapufáról l< psttanó labda gólvonalon 
belü i fő det érintve került ismét 
játékba 3:2 A Bükkvidék reklamál a 
gól eÜen A bemutatott játék után 
Ítélve döntetlen lett volna az igazságos 
eredmény

Góhövők : hangár, Szabó, Csák, 
ill. Viktor és Csabai.

Az SBTC erősítési tervébe ajánl 
juk Nyirkos balöss/eliö'öt és Csabai bal* 
szélsőt.

Felhívás.
A jövcdelemtöbble’adóra vonat

kozó végrehatási uta«i*a*ban foglalt 
rendelkezések alapján 1947 évi julius 
hó 31 napjáig külön e célra szol
gáló hivatalos nyomtatványon bevallást 
kötelesek adni azok a természetes sze
mélyek, akiknek az adókö’eles jőve 
delemforrásokból 1947 évi január hó 
1 tői 1947 évi június hó 30 ig terjedő 
időben összesen 1000 Ft-ot meghaladó 
átlagos havi tiszta jövedelmük volt, 
illető eg, aki havi 360 Ft ot meghaladó 
együttes kereseti és jövedelemadót 
fizet.

A bevallási ivet az előállítási 
költség megtérítése ellenében a városi 
adóhivatalnál lehet beszerezni.

Aki a bevallási a megszabott 

hat iridón li”lül nem adja be, a kivetés 
-torán ruegaPapilott adónak 10, illetve 
50 százai én át fizeti birsig leieben

Adócss'asl követ el, aki a beval
lásban valót.nu nyilalkozarot tesz, v^gv 
az adó hi-lyet megáliapui*ara alkalmas 
é» állj* r.meri iénykö. i rnényi alhaU* 
gii, Az adocaLs mi itt ki.zab utó 
s/abudvigve:.*téit.-n fc-ül mel ékbun'e* 
téskéo! mindén esetben kiszabandó 
pénzbüntetés 3 vcszé>yczlele>t adó há
romszorosától nyolcizrifusáig terjrd'iei, 

z Salgótarján, 1947 fu'ius 5
Ve sényi hatos 

i>dóügv> ianac»'nk.

Oluasd a
. SZABAD NÉP-et 

A magyar dolgozók napilapjai

Nyílt tér*
Fiamért, a ceiedt Hingya keze ő 

Németh Gyuláért, sem erkölcsi, sem 
anyagi fe.eiőnrgel n**m vállalót.

• Németh Gyű ané, 
C’-'edi h'ingyaae/e ő

*) faoti közleményért sem * szerkesztő, 
ség, s«m a kiadobiveUl ialslősségct n«n valUi

ZEILEIS 

nagy orvosi gépet 
keresek megvételre. 

Érte hl lést „ZEILElS’ jellgtre 
Arató hirdetőbe Budapest, 

VII., Erxsebet körút 14.

Keresünk
ügye*, íiaía'. munkaerőkéi, nézet 
vugy feifiskat aaviz.itőr ek ougti 
ju aiéx uivl:ctt. Jelentkezni teötl 
kedden és csütörtökön d'-usa 
2—6 ig

.Munkás Szó” kiadóhivatala.

.MUNKÁS SZÓ" 
demokratikus bemap

Felelős szerkesztő : dr. V ASS GYULA
Felelős kiadó : BALÁZS ISTVAN

Szerkesz öség es kud mtvatal:
Szabadság tér 45.

Postatakarék csekkszam: 19 718

Nyomatott Véfh Kálmán köny»oyomda|*b4»
Saltfó.arjáo. Rakócxi-ut

Támogasd filléreiddel a „Siess, Adj, Segíts !“ mozgalmat!

„Pesti Izé"

Teherfuvarozást 
vá’lal 3 tonnás megbíz- 
h«tó teherautóval

Jákóhalmi Ferenc
MATEOSz Kutófuvarozó 
Zagy víi palfalva. 

TEhEFON : 4.

CIPŐT, RUHÁT 

Amerikából könnyen kaphat 
ÍRJON 

rokonának, joa<a.óján ik Észak 
és D áiaiueriicába, hogy kü djön 

önnek utalványt a 

Transatlantic Gift Par 
cels Inc. 25. Beaver 
Street New-York 4. 
utján, pénz nélkül tn«-g*. p utja a 

B ö R T E X raktárából 
IV., Gerlncxv utca 11


