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Két konferencia
Január 10-én és 11-én 1000 

kommunista vezető országos ér
tekezletét tartják meg Budapes
ten a Zeneakadémia nagytermé
ben, január 18-án pedig Sagótar- 
jánban rendezik meg a Magyar 
Kommunista Párt nógrádmegyei 
szervezetének konferenciáját. A 
legjobb vezető kommunista funk
cionáriusok gyűlnek össze, hogy 
országunk fejlődésének uj fázi
sában megtárgyalják az uj ten
nivalókat.

Az elmúlt esztendővel a 
magyar demokrácia fejlődésének 
igen fontos szakasza zárult le. 
Túljutottunk a népi demokrácia 
küszöbén. Ez a fejlődés nem 
zajlott le simán. Ha visszaem- 
lékszünk egy esztendővel ezelőtt 
a reakció nemzetközi kapcsola
taiban bízva még a parlament
ben ágált és próbálta fedezni és 
menteni az összeesküvőket. Nem 
olyan régen még Nagy. Ferenc 
játszotta kétkulacsos politikáját 
és Pfeiffer próbálta magát de
mokratikus mezben visszacsem
pészni a parlamentbe. Nehéz vál
ságokon keresztül vitt . az ut, 
mig a magyar demokrácia meg
tisztult a haladás kerékkötőitől, 
a reakció lovagjaitól, de a fiatal 
demokrácia ereje megbirkózott 
minden nehézséggel. Azóta a 
gazdasági eredmények egész so
rát is elértük és népünk meg
indult visszavonhatatlanul a népi 
demokrácia utján.

A tisztultabb levegő, az uj 
helyzet uj feladatok elé állítja a 
kommunistákat is. A koalíció 
egységének megerősítése és( a 
Pfeiffer párt szétzúzása után na
gyobb erővel összpontosíthatjuk 
cselekedeteinket a gazdasági 
kérdések, a termelés kérdései 
felé. Ma az ország döntő kér
désévé vált a 3 éves terv üte
mének fokozása, a terv célkitű
zéséinek a tömegek között való 
nepszerüsitése, annak a gondo
latnak a köztudatba való átvitele, 
hogy az országot magunknak 
építjük és ezért minden erőt 
összpontosítani kell a termelés 
fokozására.

102 százalékkal túlhaladtuk
a tavalyi vetésterületet

Elértük a vetésterület 98 százalékát.
A demokrácia nagyarányú győ

zelméről számol be a vármegyei gaz
dasági felügyelőség évvégi jelentése. A 
tavalyi hosszantartó szárazság még az 
őszi hónapokba is benyúlt és okt. kö
zép én — tn'kor más esztendőén a 
vetést már nagyjából befejezik — még 
alig tudtak aeki kezdeni a vetési mun
kálatokat.

Megyénk földműves társadalma 
azonban nem adta fel a reményt és 
a legnehezebb viszonyok közepette is 
nekilátott az őszi vetésnek. Sok helyen

a porba vetettek, bízva abban, hogy 
az őszi eső csak megjön és a vetés 
kicsirázik. Az áldozatos munkának meg 
is lett az eredménye, mert az őszi 
esőzés még idejében megérkezett és az 
elvetett mag mindenütt kicsirázott.

A gazdasági felügyelőség évvégi 
összesített jelentése szerint

az őszi baaavotés területe 
52791 hold, a rozsvetcaé 
20783 hold, összesen 73574 

' hold

A tavalyi őszi vetésterület 71910 hold 
volt, amit 102 százalékkal haladtunk 
túl. A megyei 3 éves terv 65000 hold 
búza és 10000 hold rozsvetes’erülatet 
irányoz elő, amit 98 százalékra elér
tünk éa ez az időjárás a. tál okozott 
nehézségeket figyelembe véve igen jó 
eredménynek mondható.

Az enyhe időjárás továbbra is 
kedvez a vetés fejlődésének és remél
jük, hogy mielőtt a komoly fagy be
állása, a vastag hótakaró »■ nseg fog 
érkezni.

Nagyszabású ünnepségek 
a centenáriumi év műsorában

Kedden értekezletet tartott a 
48 as kulturbizottság csucsblzottsága 
ás ezen az értekezleten megbeszélték 
az 1948-as esztendő ünnepségeinek 
keretében megrendezésre kerülő na-! 
gyobb ünnepek programmját. A csúcs
bizottság a március 15-i, április 4 i 
és május 1 i ünnepségek programm- 
jával a lehető legrészletesebben fog 
lalkozeti és kidolgozta azok műsorát;

Március 15 re megépítik Salgó
tarjánban a kisállomás épülete előtt a,

Nemzeti Mtizcum 
lépcsőinek

kicsinyített mását, ahonnan Petőfi 
jelmezbe öltözőit szavaló fogja a Nem
zeti Dalt elszavalni. A szónokok Is 
ezekről a lépcsőkről beszélnek. Rossz i

idő esetén az Ipartestületben rendezik 
meg az ünnepet, ahol festett díszlet 
togja^a Nemzeti Múzeum lepcsőzetét 
mutatni. Az esti műsor az Ipartestü- 
letben szintén ez előtt a díszlet előtt 
fog lezajlani. Március 15 ének meg
ünneplésébe az ifjúság teljes mérték-I 
ben bekapcsolódik és a koalíciós pár
tok szónokai mellett ifjúsági szónok 
is méltatni fogja a nagy . ünnep jelen-1 
tőségét. Mint értesülünk, este a bányai 
kulturcsoport előreláthatólag a ,fíuk, 
lányok, kutyák" c nagysikerű szín
darabot fogják előadni.

Április 4 én, Magyarország fel
szabadulásának ünnepén a nagygyűlés 
mellett esti előadást is rendeznek az 
Ipartestületben A műsort az acélgyári 
kulturgárda fogja adni és erre az al

kalomra minden valószínűség szerint 
Konstantin Szimonov ,Az orosz kér
dés" c. színdarabját tanuljak be.

Na gyszabásunak
Ígérkezik május elseje megünneplése. 
Tömegsport bemutató, énekkarok, fák- 
lyásmeoet, tűzijáték, hatalmas felvonu
lás és szórakoztató műsor fogiák em
lékezetessé tenni a munka ünnepét. 
Május elsején fogják lejátszani a me
dence 48-as kupamérköresetnek dön
tőiét. A verseny március 15 én indul 
és május elsején fejeződik be. Az esti 
műsor keretében a tervek szerint a 
bányai kulturcsoport a , Mosoly or
szága'* c. örökbecsű operettet adja 
elő Az ünnepségen igen nagy szerep 
jut a zenekaroknak is.

Ünnepélyes üléssel indult
Salgótarjánban a centenáriumi év

A Kommunista Párt ennek 
a feladatnak a megoldását tűzte 
ki maga elé és mind az országos, 
mind a megyei konferencia előbre 
visz egy lépéssel a kitűzött utón. 
A felszabadulás óta eltelt három 
esztendő alatt eddig is megmu
tatták a kommunisták, hogy he

lyesen választják ki a következő 
feladatokat. A népi demokrácia 
megvalósulásának utján, a jólét 
és a béke felé vezető utón most 
is iránymutatók lesznek szá
munkra azok a határozatok, 
amelyek a két konferencián 
megszületnek.

mester beszélt a város, a szabadmű
velődési tanács, a Szovjet-Magyar 
Művelődési Társaság és a Partizán
barátok Szövetsége nevében. Beszédé
ben Petőfi és Kossuth szellemét mél
tatta. Bestéit a 48 as szabadságharcról, 
ahol Kossuth a partizánharc módsze
reinek alkalmazásával szólította csata
sorba a népet az osztrák önkenv ellen, 
1848 egyenes folytatása a magyar 
demokrácia — mondotta Ma győzött 
a demokrásia, de a lelkekben még 
nem lett úrrá a demokrácia gondolata, 
ezért kötelességünk az emberek poli
tikai műveltségét is megteremteni — 
fejezte be.

Ai ünnepségen a halárvadászok 
ét az ifiuvág képviselőinek beszédei 
mellett méQ Csdkvdri' Julin és Crnéó 
János tg' szsvaUU haigiott eu

Nógrádmegye 
demokratikus 

hetilapja.

a nyári menetrendben

összes társadalmi egyesületek és testü
letek képviselői is megjelentek.

Boros Antal elvtársnak, a Nem
zeti Bizottság titkárénak megnyitója 
után Bianár Sándor elvtáre polgár-

Ujév napján ünnepélyes üléssel 
nyitotta meg a salgótarjáni Nemzeti 
Bizottság a centenáriumi esztendőt. 
Délelőtt 11 órakor a városházé ta
nácstermében volt az ülés, amelyen az
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Segítséget a görög népnek
A , Segíts éget a görög népnek' 

mozgalom országos bizotUága aa alábbi 
elhívást intézte a magyar társa

dalomhoz:
.A görög nép houxu évek óta 

vívja elkeseredett harcát aa idegen 
imperializmus és a hazaáruló görög 
reakció fegyverei bandái ellen. A 
német éa olasz megszállók kivárásé 
után most az angolszász imperialisták 
akarják szolgaságra kényszeríteni a 
hős görög népet. így akarnak hábo
rús tűzfészket fenntartani Európának 
czea a részén további imperialista 
céljaik elérésére. A görög nép hősi 
ellenállását azonban semmiféle fegy
veres túlerővel nem tudják meg- 
dönteni. A görög szabadságharcosok 
saiát szabadságukat és lűggelleoaé- 
gúket védve, a magyar szabadságért 
és függetlenségéért is ontják vérűket 
A demokratikus magyar társadalom 
nem nézheti tétlenül a görög nép

Áz UNO tejport, cukrot és 
csukamájolajat 

adott a gyermekeknek
Az Egyesült Nemzetek Gyermek

védő Alapja / millió kilogramm fti
port, valamint nagymennyiségű cukrot 
és csukamájolajat bocsátott a népjóléti 
minisztérium rendelkezésére az Ínséges 
vidékeken való szétosztásra. A tej
porból, cukorból és csukamájolajból 
Nógrád varmegye jelentős mennyiséget 
kapott, amelyből hat hónapon keresztül 
789 egy éven aluli csecsemő, 1857 
kisded és 348 terhesanya részér* lehet 
a szükséges tej- és cukormennyiséget, 
valamint a fejlődő szervezet építő
anyagát bőven tartalmazó csukamáj
olajat biz’ositani,

Ezen az adományon kívül a 
Nógrád vármegyében működő napközi
otthonokban gondozott kereken 5500 
gyermek részére is jutóit megfelelő 
tejmennyiség, amelyet a gyermekek 
hat hónapon keresztül a napközi, 
otthonokban fognak megkapni.

Ebből az akcióból Salgótarján 
és vidékit valamint a vármegye többi 
rászoruló ínséges községei igen érté 
ke* támogatást kapnak. Az akciót a 
vármegyei szociális felügyelőség irá
nyítása mellett a zöldkeresztes egész
ségvédelmi szolgálat, a Nemzeti Segély 
és az MNDSz szervezetei fogják le
bonyolítani.

Az adományozók minden gyer
mekről gondozási lap elkésiitését 
kérik, amelyen havonta fel kell tűn
tetni a súlygyarapodást. Reméljük, 
hogy a súlygyarapodás jelentős lesz 
és gyermekeink egészségi állapotában 
az akció megfelelő javulást fog hozni. 

Valló Emil.

Tarjánba jött meghalni
Különös módon követett el ön-| 

gyilkosságot Formanek Etelka 32 éves 
esztergomi leány. Múlt szombaton Sal
gótarjánba utazott és megszállt a Bris- 
tolszállóban. Délután félháremkor ész
revették, hogy a leány eszméletlenül 
fekszik szobájában A kihívott rendőr 
orvos, dr. Homoki László megállapí
totta, hogy a leány nagy mennyiség
ben vett be Veropyron, Bősét hyrin 
és Piramydon tablettákat, amiktől 
élet és halál között lebegett.

Selyos állapotban azonnal a bá 
nyakőrbázba szállították a lányt, azon- 
bán nem nyerte vissza eszméletét és 

hősi harcát. Támogatnunk kell küz
delmüket nemcsak erkölcsi, hanem 
anyagi segélynyújtással is. A magyar 
népet képviselő politikai és társa
dalmi szervezetek közös felhívással 
fordulnak az egész magyar tátsada
lomhoz: Segítséget a görög népnekl 
A görög nép ügye az egész haladó 
emberiség ügye. Éljen a független
ségéért éa szabadságáért küzdő gö
rög népi"

A felhívást igen sok testület, a 
politikai pártok és szervezetek Írták 
alá. Ezenkívül aláírta a felhívást sok 
író, művész és egyetemi tanár is. A 
„Segiliéget a görög népnek" országos 
bizottsága a nagy magyar szabadság
harc százéves évfordulójának kezdetén 
táviratban üdvözölte Görögország de* 
mokratlkus kormányának miniszterel
nökét és a bős görög népet.

x

>A „Nógrádi Ujság“ olvasóihoz
Nemsokára félesztendeje, hogy lapunk címét megváltoztat

tuk. A címváltoztatással egyidejűén irányt vettünk arra is, hogy 
a „Nógrádi Ujság“-ot valóban egész Nógrádmegye közkedvelt 
lapjává tegyük. Amilyen mértékben valósítottuk meg célkitűzé
seinket, olyan mértékben fordult felénk olvasóink figyelme és 
ragaszkodása is.

Olvasótáborunk további kibővítése céljából a „Nógrádi 
Újság" előfizetésgyüjtő versenyt hirdet meg egyelőre Salgótarján 
és környékére. A versenyben, amely a hét elején megindult, 
már eddig, is nagy számban vesznek részt előfizetésgyűjtőink, 
akik közül többen már igen szép eredményről számoltak be.

Szerkesztőségünkben minden előfizetésgyüjtő részére ren
delkezésre áll előfizetésgyüjtő tömb. A legjobb eredményt elért 
versenyzők között az alábbi 10 dijat osztjuk ki:

1. Omega töltőtoll, adja Győry József papiráriiiizlet.
2. 6 drb. levelezőlap kép, készíti Kindl Gyula fényképész.
3. 2 drb. nyakkendő, adja Dombi Andor divatárukereskedő.
4. 1 üveg legfinomabb likőr a Salgó Likőr és Rumgyárból. •
5. / drb. villanyfőzőlap Lőivy Sándor műszaki kereskedőtől.
6. Üvegkészlet a salgótarjáni üveggyárból,
7. Illatszerkazetta, Lusztig Dezsőné illatszertárából.
S. Húsdaráló Kovács Lajos vaskereskedéséből.
9. Női bevásárló táska László Imre cégtől.

10. Zseblámpa Szántó Gyula cégtől.
A versenyt január 31-én zárjuk le és a dijakat február hó 

1-én a »Nógrádi Újság'1 uj névadásának féléves fordulóján • 
osztjuk ki.

Kívánunk minden előfizetésgyüjtőnknek sikeres munkát. ,

este 10 érakor meghalt. Három bú
csúlevelet hagyott bátra. Az egyiket 
a rendőrségnek, a másikat Róna Mik- 
lósné Budapest, VI. Bencur-utca 39. 
alatti lakosnak, a harmadikat Cséby 
Lajos vezérőrnagynak címezte a Par
tizán Szövetséghez. A rendőrséghez 
Irt búcsúlevelében kérte, hogy ne bon
colják fel holttestét és öngyilkosságának 
okaként családi ellentéteit jelölt* meg. 
50 forintot és a télikabátját * sírásóra 
hagyta. .Nagyon szerettem ezt a kom
munista és munkásvldéket, ezért jöt
tem ide meghalni" — irta búcsúleve
lében.

A salgótarjáni flzemek 'dolgozói 
is megértették, hogy a görög demok
rácia védelme a magyar demokrácia 
védelmét Is jelenti és ezért egyre 
másra futnak be felajánlások a görög 
aegélyblzottságboz. Aa flzemek és a 
bányák dolgozói fizetésűk 1 százalé
kát ajánlottak fel, a bányai üzemi 
bizottságok pedig — mint például Ka 
ranes-lejtősön — fizetésük 2 százalé
kát. Az MNDSz gyűjtéséből befolyt 
90 forint, amit szintén eljuttattak a 
segélybízettságkoz. A gyűjtési akcióból | 
a városháza is kiveszi a részét.

A továbbiakban felkészülnek a 
segélybizottságok a görög szabadság- ; 
harcosok részére kötszerek, vatta, | 
gyógyszerek, stb. gyűjtésére. 'A Szak
maközi Bizottság pedig tervbevett* egy 
ülés rendezését, amelyen budspesti 
előadó fogja Ismertetni a görög sza
badságharc történetét. 1

122 községben befejeződött a földreform
Végre eldőlt az ezeréves harc a 

földért, a parasztság javára. Minden 
reakciós izgatás és megfélemlítés elle
nére is megkapta jussát a paraszt.

122 község telekkönyver.ése tör
tént meg megyénkben a földhivatal 
jelentése szerint, lnnék a fontos tény 
nek lebonyolításával összesen 95505 
hold került azok kezébe, akik meg 
is dolgozzák.

Bernecebarátl, Kemence, Hont, 
Drégelypalánk, Nagyoroszi. Rombány, 
Nézsa. Nógrádszakál, Penc, Szente, 
Szécsény, Sxécsényke, Varsány köz
ségekben nem történt meg a telek* 
könyveséé, mert részben az eredeti 
telekjegyzőköny veknek Csehazlová-

A „Nógrádi Ujság“
szociális szolgálata
Alábbi cikkünkkel megnyitják 

két bárom hetenként megjelenő ezoti. 
álle rovatuekat. Olvasóink a felmerülő 
sxociáli* kérdésekben (pl. hadifogoly 
vitáé ügye, gyermeknyaraltatáe, élel
mezési akció stb.) küldjenek be hoz
zánk leveleket amelyre készséggel 
szolgál felvilágosítással a rovatvezető.

Részeg nagybácsi 
szilveszteri rémtette

Vére* dráma játszódott le szil
veszter estéjén a Nemti melletti 
Rákosi-telepen (veit Horthy- 
telep) Solti Pál 24 éves közgazdasági 
egyetemi hallgatót szivenszurta nagv- 
bátyja, Szmolka Pál, 5i éve* B- 
listázott tisztviselő. Szmolka kötekedő 
természetű ember volt, aki szerette az 
italt. Feleségétől emiatt kulönváhan 
élt és az állásából is azért B listáztak, 
mert iszákossága miatt nem volt 
használható munkaerő.. Nővére, 
Soltiné könyörületből magához vett* 
testvérét ás a báayakaszinó kantinja 
körül foglalkoztatta, amit Soltiék 
bérelnek.

Szilveszter estéjén családi okok 
miatt veszekedés tört ki az egyetemi 
hallgató és nagybátyja között a kaa- 
tlnban, ami folytatódott a lakéiban. 
Mikor Szmolka bort kért, Solti nem 
engedte inni, mert már úgyis s< ast 
ivott, erre 

a részeg nagybácsi előrán
totta kését és anokaöccte 

mellébe döfte.
A szerencsétlen fiatalembert be

szállították a bányakórbázbtt, ahol 
megállapították, hogy a kés az alsó 
bordák között beható’ va a ‘ziv felső 
részén a pitvart »ertette meg Kétszer 
is megoperálták és a szivet bevárták. 
azonban a hata’ma* vérveszteséget e 
fiatalember már nem bírta ki és haj
nali 3 órakor meghalt. A gviikos 
nagybácsit a rendőrség letartóztatta éi 
átkisérte az ügyészség balassagyarmati 
fogházába.

Kiskőrösi ünnepséggel 
nyilt meg centenáriumi 
év

Az országos 45-as ünnepi tv«| 
Petőfi Sándor születési helvén, Kiskő
rösön nyitották m*g Petőfi ünnep*!- 
gekkel. Lildy Zoltán köztársasági rir*4, 
Dinnyés Lajos miniszterelnök, Rak j? 
és Szakosíts elvtára miniszterelnök- 
helyettesek, a kormány tagjai, valamint 
számos közéleti vezető. Az ünnepség*-) 
Révai József elvtárs mondott P«téÜ 
Sándorról nagyjelentőségű beszédet.

kiéből való megszerzése késlelteti 
részben pedig a telekkönyvi okiratok 
elvesztek és azokat most pótolják.

Berkenye, Nagybörzsöny, Nagy- 
maros és Szendehely telepes községek
ben a műszaki munkálatok és a telek- 
könyvezés elkészítése a svábok ki
telepítéséig nem lehetséges.

A kommunista párt vezetésével 
most már befejezéséhez közeledő föld
reform segítségével ujgazdáink végkép 
meggyökeresedtek a kiosztott fv dió. 
Nemcsak a parasztság győzelme tx, 
de győzelme a népi demokráciának is.

Hirdessen a „Nógrádi lijsáz''-bao
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Gyorsvonatpárt indítanak Somoskőújfaluig 
az uj nyári menetrendben

Gyors riport a salgótarjáni állomásfőnökkel közlekedésünk javulásáról
Közlskedésönk a felszabadulás 

óta hatalmas lépésekkel haladt a fej
lődés utján. Természetesen nem kerül* 
hetett sor mindjárt az 193ű-aa viszonyok 
helyreálllláiára. Még megoldatlan kér* 
dáitk vannak. Etekre Salgótarján nó* 
pe megnyugtató választ vár.

Munkatársunk felkereste dr. Mé- 
szótőt Pált, a salgótarjáni külső pá 
lyaudvar állomásfőnökét, hogy tőle 
kapjon fel világosiiéit közlekedésünk 
megjavítására vonatkozóan.

— Va»-o (•botőoáf Salgótarján 
régi kivásaágéDak telje sitt téré. • 
gvoravonatpár baalLtáaára?

— Valóban régi óhaja ez a sál* 
gótarjáni dolgozóknak — felelte az ál
lomásfőnök — azonban kocsipark hi
ánya ás szénhiány miatt az üzletvezető* 
ságnek nem állott módjában eddig 
gyorsvonatot indítani. Hála derekasan 
dolgozó vasutasainknak és bányászaink
nak, a helyzet lényegesen megjavult és 

az pj nyári menetrendben 
már Salgótarjánnak ia fog 

jutni egy gyoravonafpár.
Közölhetem továbbá, hogy kilátásban 
van egy munkásvonaf indítása Somos
kőújfalutól Pásztóig. A vonat a dél
előtti órákban indulna és délután ér' 
kezne vissza. Ez lényegesen megjaví
taná a közlekedési lehelősegeket Tat’ 
jón és vidéké között.

— Milyen változás fog beállani 
a nyári menetrend bevezetése 
után a meglévő két sxemélyvo- 
natpár lucoetrendjében ?

— A két személy vonatpár me
netrendjét iv a közérdeknek megfe
lelően állapította meg uz üzletvezetö- 
ség. Az éjféli személyvonat előnye,

hogy már a kora reggeli órákban Pestre 
érkezik és az utazónak teljes napja 
marad ügyei elintézésére. A hajnali 
vonat pedig azt a célt szolgálja, hogy 
a Hatvanba utazó diákok várakozás 
nélkül, idejében jussanak el az isko
lába. Remélhetjük, hogy a helyzet ja
vulásával újabb vonatpárok kiállítása 
válik lehetségessé. Így sikerül maid 
kiküszöbölni a két személyvonat egy
másutánt Indításából származó hát 
rányokat.

— Hogzan lehet tevább javítani 
Salgótarján forgalmát ?

— Az üzletvezetőség a sürgős
ség és a fontosság szempontiából bí
rálja el az újjáépítendő hálózatokat, 
Illetve berendezéseket. Ezeknek a 
helyreállítása hatalmas összeget emészt 
fel. Tehát alaposan meg keli nézni, 
hogy hol és mit építünk fel .előbb. 
A salgótarjáni forgalom nem túlmére
tezett és idáig nem vált még szüksé 
gessé a második sínpár lefektetése. 
Erre vonatkozólag azonban minden 
előkészületet megtettünk. Kocsi* és 
mozdonyparkunk napról-napra erősen 
gyarapszik és mindent elkövetünk az 
utazóközönség biztonságának és ké
nyelmének fokozására.

— Az üzletvezelőség mindent 
megtesz a közönség kényelmének szol
gálata és a vasutasság, u demokratikus 
magyar munkásság egyik élcsapata ér
dekében Végezetül kérem írja meg, 
— folytatta — hogy a vasút a teher- 
áruforgalmat ia a legmcgfe’clöbben 
kívánta ellátni, de ehhez szükség van 
a felek jóindulatára és megértésére 
is. Csak igy tudunk a hiányos teher- 
kocsiparkkal eleget tenni a kocsik azé

mánál jobban növekvő áruforgalom 
kívánalmainak. A koctifordvló srd- 
mának növelésével tudtuk pótolni a 
hiányt éa ez a szálUtófelek gyorsa
ságán és figyelmességén múlik. Né' 
melyik tarjáni iparvállalat a szűksé 
gesnél tovább tartja viasza a kocalkat, 
ezzel megakadályozza, hogy más Is 
szállítson. írja nseg azt is —fejezte be 
— hogy a vasutasaág kevés fizetésért 
szívvel leiekkel tsljesiíi kötelességét, 
A társadalomtól ezért csupán megbe 
csülést éa az előforduló hibákért el
nézést és türelmet kér.

NEKÜNK i> van kérésünk az 
illetékesekhez. Az utazás fáradalmai
tól elgyötört salgótarjáni, vagy so 
mosköuifalusi utas éjjel 11 arakor 
megérkezik e nagyállomásra és ott 
kénytelen időzni közel egy órát, amig 
kitakarítják a mozdony kazánját 
Nem lehetne a kazántakaritást visz 
szüleié elvégezni, hogy az utazó 
hamarabb hazaérjen, vagy pedig tar
talék mozdony beállításává! megszűn
tetni az idegőrlő vái okozást?

Reméljük, hogy q mir idáig is 
oly nagy megértést tanúsító üzietve- 
zetöség ezen a hibán is kedvezően fog 
változtatni.

Balogh Gyula

Elfogta a salgótarjáni rendőrség 
Misurak Béla nyáriaspusztai lakost, 
aki bevallotta, hogy ő követte el bűn
társával, Szoó PáHal együtt a Vermes 
üzletbe történt betöréses lopást októ
ber 29-én. Tettestársát már régebben 
letartóztatták.

A számok beszélnek
Örömmel olvassuk az előttünk 

fekvő 1948-as MA VAUT menetrend
könyvet. Az autobuszhálózat fejő
dését szemlélteti a vastagodó iüzeL 
1938 decemberében 4557 kilométer 
hosszúságú útszakaszon közlekedtek 
autóbuszok. A felszabadulás után 
áprilisban még egyáltalán nem volt 
autobuszkőzlekedéB az országban, 
de a dolgozók lelkes és áldozatkész 
munkája nyomán már 1945 decem
berében 816 kilométer vonalhálózat
tal rendelkezett a MÁVAUT. — A 
munka nem állt meg A termelés 
fölfelé Iveit, az ország gazdasági 
helyzete javult, a munkafegyelem 
fokozódott és ma már túlszárnyalva 
a háború előtti vonalhosszusdgof 
6154 kilométeres útszakaszon közle
kednek autóbuszjáratok.

A 3 éves terv előirányzata azon
ban még ennél is többet mutat. — 
1950 augusztus 1-én 14981 kilomé
ter bosszú útszakaszon fognak köz
lekedni táraaigépkocsik. A közleke
dés ilyen ugrásszerű fejlődése mutatja 
a népi demokrácia gazdaságának 
fölényét a népeloyomó rendszerek
kel szemben.

Háztartási alkalmazottak 
figyelem -

A háztartási alkalmazottak sza
bad szakszervezetének helycsoportja 
vezetősége felhívja a háztartás* alkal
mazottak és munkaadók figyelmét, 
hogy az ipartestület könyvtár termében 
minden héten szerdán d. u. 3—6-ig 
hivatalos órát tart.

A tagok felvételét és a szerző
dések megkötését a fent jelzett idő- 
pentban eszközöljük.

Vezetőség.

Ami a riportból kimaradt
Rákosi Mátyás elv társ a közel

múltban meglátogatta Salgótarjánt és 
környékét. Többek között felkereste 
Czikora Gyufa ’agyvapálfalvai üveg- 
gvári lakost is. Rákosi elvtársnak saj
nálattal kelleti megállapítania, hogy 
Czikora Gyula lakása . nedves, vizes. 
Ez még h múlt rendszernek a marad
ványa. De örömmel értesült róla, hogy 
hamarosan kijavítják az egészségre oly 
artalmas lakást.

Az eseményekhez mindössze az 
a megjegyezni valónk, hogy a nyár 
folyamán csákánnyal verték le két 
'akóházról a vakolatot, feldíszítették 
költséges, a szemnek telezős mintákkal. 
Nem lehetett volna helyette a Czikora 
Gyulák Iskását kijavítani és a diszl* 
fé«eket gazdaságilag rendezettebb idők
re hagyni? Ez sokkal célszerűbb lett 
volna nemcsak a sokgyermekes csalá
dok, hinem az állítólag deficittel 
dolgozó gyár ■rámára Is.

Újból lehet műtrágyát igényelni 
ősz folyamán 1500 vagon szuper

foszfát műtrágyát bocsátottak a gazda
társadalom rendelkezésére egészen ol
csó áron.

Az ezévi jobb termés érdeké
ben most újra 250 vagon műtrágyát 
osztanak ki 1 éves hitelre. Ebből a 
mennyiségből az ujgazdákon kívül a 
régi gazdák is igényelhetnek. Az igény
léseket . a Főldmivesszővelkezeteknél 
és a MOSzK egyéb szövetkezeteinél 
kell bejelenteni. A műtrágyahiteleket 
mássánként 60 forinttal és havi egy 
százalékos kamattal együtt egy esztendő 
múlva kell visszafizetni, A műtrágyára 
kifizetett összeg duplán megtérül az 
aratásnál.

Nem fogunk elmaradni
Naponta olvashatunk a kelet és 

délkelet európai demokráciák terv, 
gazdálkodásainak csodálatos eredmé
nyeiről., Ezekben az országokban a 
munka lendülete uj embertipusokat 
termel ki. Kitermeli azt a tipuzt, amely 
magáévá téve a tervgazdálkodás ügyét, 
óriási áldozatkészséggel, lizikai és szel
lemi erőfeszítésével a világtörténelem
ben eddig ismeretlen eredményeket 
mutat fel.

Az első ország, ahol a dolgozók 
győzelmét meg lehetett szilárdítsál, a 
Szovjetunió volt. Az első név,.amit 
megismertünk, a Don-medencel bá
nyász, Sztacbanov neve, aki egy hatal
mas tömegmozgalomnak volt az úttö
rője. Példáját ma már nemcsak a 
Szovjetunióban, hanem Európa több 
felszabadított országában is (izezrek 
követik.

Amikor az első híreket hallottuk 
a sztachanovlsták munkájáról, sokan 
csodaként beszéllek róla, mások meg 
el sem hitték. Ma már Európa több 
országában (eremnek Ilyen .csodák** 
és nem vagyunk szerénytelenek, ha azt 
mondjuk, hogy nálunk is.

Ml van nálunk ? Ahogy a ma
gyar demokrácia politikai és gazdasági 
téren a fejlettebb demokratikus orszá
gok nyomába ér ée amilyen mérték
ben az elmúlt bároui év eredményeit 
a dolgozókkal sikerül tudatosítani, úgy 
nőnek ki a . gyárakból, üzemekből a 
magyar Sztachanovok és Kuznyeeov 
Annák.

Ismerl-e a magyar Ifjúság széles 
tömege ée követi-e azoknak a Ganz 
Hajógyári és W. M. gyári ifjúmunká

soknak példáját, akik önkéntes roham
munkájukkal igen szép eredményeket 
értrk el ? ...

Meg kell ismerni mindenkinek 
Mekis József volt Hofjher gyári esz
tergályos nevét, aki rra a Salgótar
jáni Acélgyárnak az igazgatója, s 
aki egyik újításával rövidesen 50 
százalékkal emelte a dróttermelést

Ugyancsak a Salgótarjáni 
Acélgyárban dolgozik Wagner János 
esztergályos, aki 20 éven keresztül 
betanított munkásként dolgozott ugyan
azon gépnél. A demokráciában lett 
belőle szakmunkás. Wagner daraboló
gépe gátolta az elektródagyártás foko
zását. A demokráciával szemben kö
telességének érezte, hogy átalakítsa 
azt a gépet, amely melleit 20 évig 
mint betanított muakás dolgozott s 
amely gátolta az előtte a utána lévő 
gyártási műveleteket »

Wagner először felvette a harcot 
a. konzervatív felfogással, maid átala
kította a gépet. Ma a gép 400 szá
zalékkal többet termel. Wágner 
újabb szabadalmakon töri a fejét.

Vagy beszéljünk a MÁVAG-nál 
Bayer Oszkár esztergályosról, aki 
háromszor nysrte meg a munkaver
seny egyéni diját. Ezért csoportveze
tővé léptették elő Baver most arra 
készül, hogy a N1K II 1-én induló 
munka versenyében ,Előmunkás* cí
met nyerje el.

A hidüzemek és csavargyárak 
között megindult a verseny. Nagyszerű 
eredményei lesznek ezeknek a ver
senyeknek, ha kiküszöbölik azokat a 
hibákat, amelyek visszatartják a telje- 
sítményeket. Hiba, hogy a versenyző 
üzemekben nem tudatosítják kellően 
a verseny jelentőségét. így nség az 
üzemekben dolgozók nem vesznek 
nagyon tudomást a versenyről.

A magyar szabadságharc cente
náriumán a magyar dolgozóknál, de a 
magyar ifjúságnak is elkeli határoznia, 
hogy kÖveti-e azokat a külföldi és 
magyar példákat, melyek fokozzák a 
termelékenységet, a munkateljesitménvt 
és amelyek nélkül a magyar felemel
kedést nem lehet megvalósítani

Hazai Jenő.

Megjavult a bányászok textilellátása
Január hónapban a salgótarjáni 

tzénmedence bányászai dolgozónként 5 
méter textilanyagot, a nyugdijatok 
pedig 4 métert kapnak. A földalatti, 
külszíni és szellemi dolgozók egyaránt 
megkapják az 5 méter textilt.

A* texlllanyagot a bányászok 
nem jegyre fogják megkapni, hanem

az éleleratári könyvükre. Nem kell 
tehát fizetni a textlljegyért sem. A 
medencében ebben a hónapban száz
ezer méter tertiláru kerül kiosztásra. 
Ugyanakkor emellé a mennyiség mellé 
még bizonyos számú svéd ruhát is 
kapnak a bányászok elsőrendű svéd 
katonai poaztóanyagból egész olcsó áron.

1941, lan. 11 3-
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Gazdasági tanácsadó
Falugazda. A Gazdasági Főta

nács 4ÜÜ községben engedélyezte a 
falugazda állásénak betöltését. Ezzel a 
parasztok kezébe kerti a helyi terme
lési politika irányítása. Miután a falu
gazdákat a fajlcttebb föidmivelést is
merő, demokratikusan gondolkodó és 
haladó gazdák közül választják ki, a 
termelési politikában is elsőse.'bán a 
kis- és törpegazdák érdekei nyernek 
megoldást. ö< lesznek azok, akik a 
falu népét -a jövedelmezőbb belterjes 
gazdálkodás fele irányitják éa a munka 
minden folyamatát ellenőrzik. Nem
csak irányítják a falu termelését, de a 
panaszok orvosiéi is ők lesznek. Köt 
eelíen kapcsolatuk tesz a kormány 
nyal és az segíti őket munkáinkban. 
Egy csapásra megoldást nyer a sok 
panasz az igazságtalan segélyezés, az 
elosztás, s*b. miatt. Ugyancsak ellen
őrei lesznek a hároméves terv végre- 
baltáiénak.

így lesz fokozatosan a falu a 
demokrácia erős bástyájává. 

I
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Gyógyszertárt kap a fala. Egy 
most ietárgyaiás aiatt levő törvényja
vaslat szerint a falvak is u. □. „törpe 
gyógyzertárt* kapnak. E célból a nép- 
jóié'i minisztérium alapot létesít, hogy 
a gondolat mielőbb testet öltsön. Al
kalmazottai semmivel sím lesznek 
hátrányban a magangvógyszertárak al
kalmazottai mögött. Tulajdonos a kö 
zület lesz. Ádáza lesz ez a falunak, 
mert nem kell továbbra is mindenért 
a városba szaladnia. Sőt különleges 
gyógyszerekkel is felszerelik a törpe- 
gyógyszertárakat.

—o—

A takarmánylnség nagyon 
meglátszik a leromlott fuvarozó* lova
kon, de a szegényebb gazdák lovain 
is. Ilyenkor takarékosan bánik a meg 
lévő készlettel mindenki. Felhasználja 
mindazt, ami a ház körül adódik. Gon
dos gazda a tengeriszárat foszlányokra 
tépi, na van, tépőgéppel, ba nincsen, 
kézzel, vagy baltával, felszecskázva, 
tavaszt, vagy alomszalmával szecskáz
va megfülleszti, pácolja krumplival, 
vagy takarmányrépával és kevés da
rával {elszórva jóízűen fogyasztja el a 
jószág.

A iobaminőségü takarmányt a 
munka megindulására kell hagyni, 
hogy erőre kapjon a jószág és bírja 
a munkát.

A gazdáknál a pácolás sem isme
retlen. Jómódú vidékeken állandóan 
divatban volt. Ez testi izletesebbé a 
téli pihenő időszakban a silányabb 
tápértékü takarmányt. A' kis gazda
ságokban e célra egy láda ie elég. 
Ha répa és krumpli nincsen, viszel 
való locsolás is megfelel. De minden* 
kor ügve'jünk arra, hogy penésaea 
takarmányt ne etessünk. Ez igen ártal
mas. Inkább a trágyára szórjuk a pe
nészest, mintsem a jószágnak adjuk.

MAFIRT-Apollo

mozi következő miisora:
Január 12—14-ig

IGNÁC
15—18-•£

KÉTARCÚ NŐ
19—21-ig

_________ LÍDIA_________
Előre a 3 éves tervért!

SPORT
Olimpiai reménység is van a SSE spotolói 

között, mégsem kapnak támogatást
//' A sportélet kilátásai felöl érdek

lődte rengeteg panaszt hallottunk az 
Acélgyárban.

Nem részesültök anyagi támo
gatásban, — meséli* a vezetők P« dig 
többször fordultunk a városhoz is 
segítségért, mindannyiszor hiába. A 
N1K deficittel dolgozik, nem áll mód
jában felkarolni a sportolókat. Kilenc 
szakosztállyal dolgozunk, tagjaink lel
kes fiatalok, akik nagy örömmel tevé
kenykednek. A téli sportágak edzéseit 
rendszeresen tartjuk, azonban anyagi 
okok miatt nem tudunk sem elutazni, 
sem más csapatokat vendégül látni. 
Szépen fejlődő ökölvívó azakoszlályunk 
olimpiai reménységet is kinevelt sorai

ból. Kára István beoae van az olim
piai keretben és Budapestre jár ed
zésekre.

Nemsokára itt a tavasz. Megin
dulnak a többi játékok is és a pályánk 
rossz állapotban van. Ki kellene javí
tani. Erre sem tudunk, pénzt elő
teremteni.

Lelkesedésüket és iáfekkedvükef 
a sok akadály és nehézség ellenére 
sem veszítették el. Remélik, hogy a 
centenáris évben minden lehetőt el fog 
követni az állam éa a város, hogy a 
jövőben anyagi gondok nélkül, sikere* 
sen képviselhessék a város és az 
acélgyár színeit.

Hadirokkantak 
karácsonya

A „HONSz* salgótarjáni csoport-; 
fának vezetősége a hadirokkantak.. 
hadiözvegyek és hadiárvák nevében 
ezúton Is köszönetét és báláját fejezi 
ki Salgótarján város képviselőtestüle
tének, a MKP nőgrádmegyei Párt
bizottságának, valamint a Kiskeres
kedők Országos Szabad szervezete 
salgótarjáni csoportjának, hogy módot 
nyújtott a nyomorban sínylődök segé 
lyezésére és elviselhetővé tették ado
mányaikkal a karácsonyi ünnepeket.

Az {adományokat a JIONSz* • 
helyi csoportjának jrczefővége ünne
pélyes keretek között ontotta ki.

HONSz
Kultur s/ako. elnöke.

KulturcBoportok, figyelőm!

Indul a népi sakkbajnokság
A Nemzeti Sportbizottság téli 

sportprogramjába szerepel népi sakk
év az asztali tenisz bajnokság megren
dezése. Városunk ebből a versenyből 
nem maradhat ki. A sakkörök és sport
körök vezetői indítsák el a mozgalmat 
e két versenyág lebor.yolitávára. Sál- j 
gótarjánban mindig fejlett sakkélet volt 
és azt hisszük, asztali tenisz játékosok
ban sincs hiány.

A cél az, hogy minél szélesebb 
körben induljon meg a verseny és 
minél nagyobb tömeget mozgásion 
meg. Az is versenyezzen, aki eddig 
még soha nem indult ilyen bajnok -1 
Ságon. Elismerésben és jutalomban azok ; 
az egyesületek és sportkörök része
sülnek, amelyek minél több verseny- :

zőt indítanak. Az elsőbbség elbirálá' 
sánál tekintetbe veszik a benevezések 
számát és a versenyben elért helye
zéseket.

Az MKP kezdeményezésére meg
indult tömegsport akciót a sakkozás 
terén a Magyar Dolgozók Országos 
Sakkszövetsége bonyolítja le. A ver
senyben reszt vesznek az összes köz
ségek, üzemek, az iskolák, a honvéd* 
ség éa a rendőrség. Városi, járási, me
gyei és végül országos egyéni bajnok* 
ság kerül lebonyolitásra. A verseny 
első három helyezettje éremdijazásban 
részesül, az országos helyezettek tisz- 
teletdijat is kapnak. A rászoruló tes
tületek támogatásképen sakkészletet 
kapnak.

A kecskeméti Szabad Nép mü- 
vészest után egy idősebb tanyai paraszt
ember odament a rendezők rgyikeher > 
, Kilenc családot neveltem fel. de 
ilyen szép előadást meg nem hallot
tam i ilyen jól meg soha sem erez, 
fém magam. Nagyon köszönöm az 
elvtarsaknak ezt a szép előadást." 
A múvéazeat műsorában Petőfi, Ady, 
József Attila, Heltai Jenő, Kosztolányi 
Dezső versei, Puskin, Shakespeare 
müvei, Beethaven, Chopin, Kodály, 
Bartók aongoramüvei és operaáriék 
szerepeltek.

•ondelkozsmat öten ások is 
elvtársik, akik azt hlaslk, hogy 
a kősöoséget csak a „marka 
grófnő", a „Sárgapltykés kóale- 
gény“ és hasonló értéktelen ope. 

rettek érdeklik.

100.000 forintos nyeremény 
a TOTO-n

Monori Lajos kispesti gyári mun
kás egyetlen szelvénnyel 12 találatott 
ért el és ezzel egyedüli nyertes lett a 
totó eheti fordulójában. A 12 fordu
lóban elért százezer forintos nyere
mény újabb rekordot jelent a totó 
eddigi történetében.

Télen sem csökken a totó iránti 
érdeklődés, ezt mutatja, hogy az utolsó 
fordulóra több mint 200 000 szelvény 
érkezett be. A totózók nagy táborának 
a sportba való bekapcsolódása azon
ban meglehetősen lassan folyik. Igen 
megszívlelendő volt ezen a téren Kossá 
Istvánnak újévi nyilatkozata, amelyben 
arra figyelmezteti a totózókat, hogy 
ne csak pályázzanak, hanem járjanak 
is a sporteseményekre. így sokkal él
vezetesebb lesz számukra az a nagy 
társasjáték, amellyel ma már minden 
héten szórakoznak.

Vas- és

edényáruk
Scbmidt Ádám vaskereskedő,
Balassagyarmat, Rákóczi fej.-út 34

Segített a tiizkárosultakon 
az MKP szociális osztálya

Még 1947 november 1 én tűz 
ütött ki éjszaka az Érseekvadkerthez 
tartozó Szent János pusztán és a nagy* 
méretű tűz következtében tiz család 
maradt hajléktalanul és jóformán ke
nyér nélkül. A károsultak tanácstala
nul álltak kis vagyonkájuk romjai mel
lett és az illetékes szervekhez hiába 
fordultak segítségért, nem tudtak segí
teni a bajbajutottakon.

A kicsiny puszta két kommunista 
párttagja végül is úgy határozott, hogy

felutaznak Budapestre a 'Magyar 
Kommunista Part szociális titkárra 
gához es az ő segítségüket és köz
benjárásukat kérik. Ennek meg is 
lett az eredménye, mert január 1-én 
a károsultakat 50() forint kész pénz
segély ben részesítették.

Szent János puszta károsu ltai 
ezúton mondanak köszöaelet az MK.P 
szociális osztályának megértő támoga
tásukért és kívánnak nekik további 
jő munkát.

Kézrekeriilt KULACS
4

Rövid nyomozás után sikerült 
elfogni Dobrovolni Pál zsebtolvajt és 
fosztogatót, akit az alvilágban Kulacs 
néven ismernek. Kulacs a tsrjáni vá
sároknak is rendszeres „zsebea" fősz* 
togatója volt. Kedden este elfogták éa 
átkisérték a salgótarjáni kapitányságra. 
Elfogatásakor is több pénztárcát talál; 
tak nála. Most állítják össze bünlajstro* 
mát.

Ab MKP nógrádmegye 
bizottsága a megyebizottság 
épületének 

gondnoki állása 
betöltésére megbízható há
zaspárt keres.

Békebeli minőségű 

likőrök ismét kaphatók 

„S A LGÓ„ 
likőr és rumgyárban 

Salgótarján.

Értékes brilUánsgyanil lop
tak el Bauer Mária budapesti nőtől, 
aki Kuhinka Gvula bányaigazgatónál 
tartózkodott vendégségben a karácso
nyi ünnepek alatt. A gyanú egy falusi 
nőre irányul, akitől Bauer Mária tej
felt vásárolt éa míg a szomszéd szo
bába ment pénzért, a gyűrű őrizetle
nül hevert az asztalon, A tettest Zsir- 
csák Margit személyében elfogták.

Olvasd a SZABAD NÉP-ei 
a magyar munkás 
napilapját.

Megjelenik minden nap reggel.


