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A Salgótarjáni Kommunista Párt Konferenciája
Oczel János párttitkár, nemzetgyűlési képviselő nagy beszámolója a párt múlt évi munkájáról 

Megválasztották az uj pártvezetőséget
A Magyar Kommunista Párt 

salgótarjáni szervezete folyó hó 
6- i. vasárnap tartotta ezévi 
első pártkonferenciáját az acél
gyári kaszinóban. A konferencia 
programmja az uj pártvezetőség 
megválasztása volt, a résztvevők 
pedig a város kerületeinek kikül
döttjei.

Napirend előtt Kalas Zoltán 
elvtárs felolvasta a konferencia 
üdvözletét, melyet a Szociál
demokrata Párt ugyancsak a dél
előtt folyamán lezajló népgyűlé
sére küldött. Ebben az előadó 
Bán /Xntal eivtárs, iparügyi mi
niszter üdvözlése után a párt
konferencia megerősítette azt a 
baráti szövetséget, mely a két 
munkáspárt között fennállott és 
fennáll, egyúttal sok szerencsét 
kívánt a további együttműkö
déshez.

Oczcl János beszámolója
/X választás lezajlása előtt 

OczeL János elvtárs párttitkár, 
nemzetgyűlési képviselő számolt 
be a part múlt évi működésé
ről, az elért eredményekről és 
ismertette a jövő feladatait.

Áz MKP vette kezébe elő
ször a város ügyeinek vezetését 
az összeomlás után, mert csak 
ez. tudott előre mindent és ké
szült fel mindenre. Ezért nem 
lett zavar. A munkásság magá
tól kezdett újra munkába, a párt 
irányítása alatt új rendőrség ke
letkezett, sőt pünkösdig úgyszól
ván mindent a párt irányított. 
Ekkor határozta el a Központ, 
hogy a jövőre nézve tervszerű 
programmal áll elő: a vasút, 
posta, mezőgazdaság rendbe
hozása érdekében. így indult meg 
az újjáépítés. A munkanélkülie
ket vasútépítéshez osztották be, 
a gyarak azt termelték, amit le
hetett és módjukban állott,' a 
bányákban minden módon a ter
melés fokozására törekedtek. A 
pártszervezet hatáskörének ki
bővítése is megtörtént. Üzemi, 
mühelyi pártszervezetek létesül-

) tek. Megalakult a megyei bizott
ság. Az augusztus 5-i nagygyűlés 
után kéthetes szemináriumok és 
rendszeres heti pártnapok alakul
tak meg. Megindult az agitáció 
a párttagok létszámának emelé
sére szép eredménnyel, megin
dult a nőtagok fokozott párt
munkája is. Ez utóbbiak elsősor
ban a novemberi választások 
sikere érdekében történtek. 
Mind-e munka nagyszerű ered
ménye volt a választási siker, 
mely szerint a salgótarjáni járás
ból csak kommunista képviselő 
került a parlamentbe. De ma 
már a korábbi lendület megtört, 
lelankadt. Nem vagyunk egyse-! 
gesek. A lankadás főoka a gaz
dasági helyzet rosszasága. Ezt 
aztán jól ki tudja használni a 
reakció, de erre szá nitanunk 
kellett. Rákosi Mátyás mondta : 
programmot adni és elfogadtatni 
könyü, a harc és a nagy nehéz
ségek akkor mutatkoznak meg, 
mikor a programmot meg kell 
valósítani. Az éhező embert 
könnyű megközelíteni. De nehéz 
például a bányák államosítását 
jól végigvinni és az állami ad
minisztráció 30 százalékát leépí
teni. A lankadás és közelgő harc 
miatt feladatunk : egységesebbé, 
erősebbé tenni a pártszervezetet 
egy emberként kell vezérünk 
mögé állani, a frakciókat ki kell 
it tani sorainkból. Az uj pártszer
vezetben ne barátok, hanem a 
legjobb erők álljanak, feddhetet
len, puritán, ideológiailag jól 
képzett emberek. A most meg
választandó uj pártvezetőség és 
választmány feladata lesz a 
munkatervek kidolgozása, havi 
beszámolás az összes tagok szá
mára, a demokratikus centraliz
mus megvalósítása. Rákosi mon
dotta : a reakció mindent elkövet, 
hogy az ország szekere rúdját 
jobb felé húzza, a mi feladatunk 
pedig, hogy bal felé húzzuk. Ki 
kell tehát irtani minden széthú
zást, szakadást közöttünk Legyen 
egységes követelésünk: kenyeret,

\jó pénzt, békét és demokratikus 
köztársaságot!

Számos hozzászólás után 
Dömötör Ferenc elvtárs, a mc- 
gyei bizottság elnöke, nemzet-) 
gyűlési képviselő — részben a 
hozzászólások alapján — kiegé- 
szitetté Oczel elvtárs beszámo
lóját. Kiemelte, hogy erős pártra 
van szükség. Minden pártmoz
galom rákfenéje a frakciózás, 
személyeskedés, korrupció. Te
hát kíméletlenül kell harcolnunk 
minden jobb és baloldali elhaj
lással szemben. A lankadás oka 
nagyon is értkető. Ma más a 
helyzet, mint egy évvel ezelőtt, 
ma a lendületnek más irányú
nak kell lenni, ma a lendület
nek a rendeletek betartásánál 
van igazi szerepe. Élelmezési 
panamákat kell megszüntetni, a 
népbiróságokat kell rendbehozni, 
az üzemi bizottságokra kell vi
gyázni, mindenünnen ki kell ir
tani a korrupciót. A jó vezető
nek pedig gyakorlati embernek, 
türelmesnek, megértőnek és az 
ideológiában teljesen járatosnak 
kell lenni.

A választás.
A beszámoló és az azt kö

vető vita után a jelölések alap, 
ján a konferencia megválasztotta 
az uj vezetőséget. Oczel János 
elvtárs lett újra a párttitkár 
egyhangú jelölés alapján. Járási 
titkár Kis Lajos, Kalas Zoltán 
ifjúsági szervező, Selmeci János 
kádervezető, Németh Gyula a 
gazdasági ügyek vezetője, Kátai 
Rezső szakszervezeti megbízott, 
Szluka János agitációs propa
ganda-vezető, Miklós Gáspár 
közigazgatási ügyvezető, Pála 
Károlyné női szervező és végül 
Lévai József, Nagy Béla, Benkö 
Antal üzemi szervezők lettek.

A rendkívül mozgalmas és 
tanulságos konferencia az alább 
teljes egészében közölt határo
zati javaslat felolvasásá
val és elfogadásával ért 
véget.

Határozati javaslat.
Elfogadva Salgótarjánban, 1946. 

január 6 én megtartott Magyar Kom
munista Párt városi konferenciáján.

A konferencia üdvözli az uj ma
gyar demokratikus kormányt, mely 
hivatva lesz a legégetőbb gazdasági 
kérdésekben, oly intézkedéseket foga
natosítani,'mely az elöltünk álló súlyos 
helyzetben biztosítja a termelés nyugodt 
menetét és ennek megfelelően meg
oldást vár az élelmezési kérdésekben, 
hogy a dolgozók elsősorban jussanak 
élelemhez; annak az elvnek alapján, 
hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. 
Követeljük a már meghozott rendeletek 
ellenőrzését és ebben a kérdésben erő
teljes rendszabályok életbeléptetését 
azok ellen, akik a nép nyomorából 
akarnak meggazdagodni. A munkások 
meghozzák a szükséges áldozatokat. 
Ezért követeljük, hogy a gazdagok is 
áldozzanak és fizessenek Követeljük, 
hogy az államaparátusban és a köz
igazgatásban lévő reakciós elemeket, 
akik szabotálják a demokratikus kor
mány rendeletéit, akikkel szemben a 
munkásság nem lehet bizalommal, sür
gősen távolítsák el. {Követeljük, hogy 
erőteljesebb harcot indíttassanak azok 
el'en, akik a demokrácia ellen nyíltan 
szervezkednek. Gycrsabb és erőtele
sebb Ítéletet a nemzetrontók ellen és 
az ítéletek gyo's végrehajtását. Ugyan
így gyors ítéleteket a feketézők ellen K 
is. Hasonlóképpen az adócsalók, kü
lönösen a forgalmi adócsalókkal szem
ben is. Az OTI-t és a MABlt szociá
lis szempontok figyelembevételével és 
e célnak megfelelően átállítani. Az ál
lami segély felemelését a gyermeknél.

A konferencia állástfoglal Ma
gyarország jövendő államformája mellett 
ami nem lehet más, mint demokratikus 
népi köztársaság. Felemeiük szavunkat 
a reakció, a sovinizmus ellen, ami 
rontja Magyarország külpo'itikai hely
zetét. Éppen most a békekötés előtt, 
mert ez rontja a kedvező békefeltéte
leket Magyarország részére. Be kell 
bizonyítanunk, hogy demokratikus át
alakulásunk nemcsak külszin, hanem 
komoly valóság. A munkásegység meg
szilárdítását egyik fontos feladatunknak 
tartjuk. Tudjuk, hogy a gazdasági 
nehézségek leküzdésére éi a reakció 
elleni harc erősítéséhez elengedhetet
lenül szükséges a tömegekkel összeforrt 
erős, fegyelmezett pártszervezet. Ezért 
a pártszervezeteket meg fog uk erősíteni 
Tagjainkat Marx, Lenin,! Srthlin-elmé- 
lettel felvértezzük, a vezetők és párt
tagság oktatása utján. Arra törekszünk, 
hogy a pártszervezetek élére ideológiai
lag képzett, korrupció-mentes, népszerű 
elvtársakat állítsunk. Állást foglalunk *



az elernyedő pesszimisták ellen, külö
nösen most, amikor harcunk erősítésé
ről van ázó.

Állást foglalunk, küzdeni fogunk 
a jobboldali elhajlók, a? antiszemitizmus 
és a pártunkban lévő baloldali elhajlások 
ellen Törhetetlen hittel és akarattal 
akarjuk a párt egységét megőrizni. So
rainkat összezárni, hogy az előttünk 
álló harcot sikeresen vívhassuk meg.
. Pártunk Központi Vezetőségének 

és annak vezérének Rákosi Mátyás elv
társunknak kipróbált vezetése mellett 
hisszük, hogy a Kommunista Párt zász
laját győzelemre visszük.

Éljen a Magyar Kommunista Párt I 
Szabadság I

A Konferencia Elnöksége.

Hová tűnnek a 
nógrádi erdők?
Mialatt az iskolákban ország

szerte szünetel az oktatás, hideg szo
bában alszunk, hideg Jrodaban, mű
helyben dolgozunk, gyermekeink d'de 
regnek a tüzelőhiány miatt, érdekes 
és érdemes körülnézni, mi történik az 
erdeinkkcl.

Aki ismeri Magyarország föld 
rajzát, az tudja, hogy Nógrádmegyé- 
ben nagykiteriedé-ű erdeink vannak, 
de aki az erdőnek fontosságot tulaj
donit, az elkeseredetten tapasztalja, 
hogy Nógrádban már nem sokáig zöl
déinek az erdők, mert illetéktelenek 
szünet nélkül irtják. Először október 
15 ig vághatták a fát a régi tulajdono
sok, azután november végéig, mos* 
meg már január 15-ig van megengedve 
az erdeink pusztítása, Már októberben 
rablógazdálkodás folyt, azóta azonban 
a régi tulajdonosok minden igyekeze 
tűkkel azon vannak, hogy a tulajdo
nukban volt erdőket egy szálig kiirt
sák Ha vég’g megyünk Nógrádcn. 
fájdalmasan állapi'juk meg az indoko 
latlan nagy erdőirlást. De ami még 
rosszabb, semmit sem tudunk ellene 
tenni.

Az ideiglenes kormány hozott 
rendeleteket, melynek értelmében az 
erdők egy megbatározott nagyság után 
az állam tulajdonába mennek át Most 
túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az ál 
lám tulajdonába legfeljebb a kiirtott 
erdők tuskói fognak átmenni. Megért
jük, hogy a városokat el kell látni 
tüzelővel, de erősen kételkedünk ab 
bán, hogy báró Buttlcr kelecsényi 
erdőblrlokán kivágott nagymennyiségű 
fa a pesti dolgozókhoz, kórházakba 
vagy iskolákba kerülne. Sajnos, a régi 
tulajdonosok tovább jogosultak — tel
jesen érthetetlenül — az erdők irtá
sára és biztosak lehetünk benne, hogy 
a kirágott fát megfizethetetlen áron, 
ismeretlen helyre, gyanús célokra ad
ják el.

Vájjon ki fogja megállítani ezt 
a jogtalan erdöirtást ? Vatjon ki fog 
utánanézni, hogy hol kerül forgalomba 
a kivágott fa ? Vájjon meddig tart még 
a régi tizezerholdasok birodalma ? A 
lóidét elvette tőlük a demokrácia és 
annalTadta. aki azt megműveli Miért 
nem veszi el tőlük az erdőt is? Miért 
engedi, hogy a régi élősködők sivata
got csináljanak Magyarországból ? Na
gyon helyes volna, ha a Fö*dmivelés- 
ügyi miniszter több gondot fordítana 
erre a kérdésre és utánanézne, hogy 
hol kerül forgalomba a Nógrádban ki
vágott fa, Eredics Ferenc.

Bán Antal iparügyi miniszter nagy 
beszéde a salgótarjáni Szociáldemokrata 

Párt népgyülésén
A Szociáldemokrata Párt salgó

tarjáni szervezete vasárnap, f. hó 6 án 
délelőtt 11 órakor a mozi helyiségében 
népgyűléat tartott, melynek diezazóno- 
ka az ez alkalomra meghívott Bán 
Antal elvtárs Iparügyi miniszter 
volt. Gazdagtartalmu nagyhatású be
szédében Bán Antal mindenekelőtt visz- 
szapillantott az egy év előtti állapo
tokra. A jövő feletti teljes bizonyta
lanságban indult meg akkor az uj élet 
De ma már ismerjük az utat és azon 
kell tovább haladnunk. Ea az ut biz
tos, nem úgy, mint az 1848 as és 
1918-es forradalmak után. Mindkét 
esetben erős reakció következett be, 
mely a parasztból és proletárból alá 
zatos szolgát csinált. Ezért is nem tu
dott az ország ellenállni a német erő
szaknak. A Horthy-reakció szabadon 
garázdálkodhatott országszerte és ami 
kor eljött a döntő pillanat, a Horthyért 
korábban annyira lelkesedő tisztek 
minden további nélkül atállotlak Szá- 
lasiékhor. Mindez azért történhetett 
meg — és mindnyájan hibásak vagyunk 
ebben — mert hiányzott nálunk a de
mokrácia, hiányzott nekünk a demok
ratikus nevelés. A demokráciát nem 
lehet gyártani, mert az élettartalom 
mely csak hosszú és türelmes nevelés 
árán épülhet fel bennünk Beszédje to
vábbi során Bán Antal elvtárs a Szó 
ciáJdemokrata Párt eddigi munkássá

gára és nemzetépitő szerepéra tekintett 
vissza. A párt mögött nagy múlt áll. 
Lapja a Népszava, 75-éves. A párt 
magatartásában nagyon fontoa volt, 
hogy már 1933 bán megjósolta a há
borúi és a németek bukását. Sokat 
tett a párt a földreform végrehajtásá
ért, miután elsősorban ebben látta a 
feudalizmus végleges megbuktatásának 
eszközét Ugyancsak harcolt a bányák 
éi a kulcsiparok államosítása mellett is. 
A közeljövő céljai közül, mint legfon
tosabbat, a gazdasági élet bizloi ala
pokra helyezését, megerősítését emelte 
ki. Az egész világ szeme rajtunk van: 
a megadott uj alapokon ujiá tudjuk-e 
teremteni gazdasági életünket? A re 
akciós nagytőke nem szűnik meg hir
detni, hogy a demokrácia a magyar 
gazdaság alapjait teszi tönkre. Meg 
kell tehát mutatnunk, hogy mennyire 
hamis -e szennyes rágalom. Teljesen 
magunkra vagyunk utalva, de minden 
bajt, hiányt meg tudunk szüntetni a 
többtermeléssel. Ez legyen ezután leg 
szentebb célunk. Ha nem ebben az 
irányban dolgozunk, elbukhatunk.

A nagyszámú közönség mindvégig 
tartó lelkes figyelme mellett végül Bán 
Antal hitet tett a munkáspártok szét- 
törhelellen egysége mellett, majd a 
reakció elleni harcra való felhívással 
és a szocializmusért megvívandó harc
ra buzditással fejezte be beszédét.

Gabona-ellátásunk 1946-ban
Lázár Vilmos, a földműveléaügyi minisztérium termelési főosz

tálya főnökének közleményéböl vesszük az alábbiakat: *
1945-ben feloszlottak 4 millió kát. 

hold földet, amely 600.000 paraszt 
tulajdonába jutott. Ezek között 89.000 
gazdasági cseléd kapott 7.3 kát. hold 
földet és 206 000 nincstelen mezőgaz
dasági munkás átlag 4 7 kát. holdhoz 
jutott. A törpebirtokosok közül 162 
ezren kaptak földkiegészitést átlag 3 5 
kai. holdat. E roppant méretű átala
kulás közben történt az aratás, csép
iéi, betakarítás. A termés a múlt évi 
fasiszta dulás, háborús pusztítás és a 
kedvezőtlen időjárás miatt igen gyönge 
volt. A kenyérgabona (búza, rozs, árpa) 
learatott vetésterülete 1 887 000 kai. 
holdat tatt ki — 9 360.000 mázsa ke
nyérgabona termett, tehát holdanként! 
átlag mindössze 4 9 mázsa. Az ország 
9 3 millió főnyi lakosságának csupán 
évi 100 kilós fejadagot faltételezve 
9 3 millió q volt a szükségleté. Ha 
tehát ezt kielégítjük a jóvátételre és 
vetőmagra nem marad semmi sem.

A jóvátételt gabonasrállitásokal 
— hála a Szovjetunió nagylelkűségé
nek — az idén nem kellett tehesiteni. 
A vetőmag kérdése azonban megold
hatatlannak látszott. A termelés irányi
tól számára felmtrült a probléma, hogy 
vájjon közcllátás céljaira fordítsuk a 
a meglevő kenyérgabonát, vagy azo- 
rÜSuk-e meg mégjobban a fejadagot 
és vetőmag céljaira használják fel az 
ezenfelül megmaradt mennyiséget. A 
Földmivelésúgyi minisztérium ez utóbbi 
eljárás mellett döntött, azzal a meg
gondolással, hogy inkább egyék az or
szág lakossága kukoricáséi kevert ke
nyeret és érje be alacsonyabb fejada
gokkal, de vettetlenül egyetlen barázda 
se maradjon.

Az 1945 46 termelési tervben 
kitűzött cél 2.837,663 Irat, holdnak 
kenyérgabonával való bevetése nem 
csupán megvalósult, hanem ezen túl
menően 2 993 000 kai. holdat vetettek 
be kenyérgabonával. — Ugyanakkor 
3 645.000 kát. holdat felszántották — 
ez 52 százalékkal nagyobb, mint a

kenyérgabona múlt évi vetésterülete 
volt. (Az egyes megyékben a bevetett 
terület még jelentékenyen kedvezőbb 
eredményt mulat: Veszprém megyében 
110 7 százalékban, Komárom Esztergom 
megyében 112. Győr Mosom megyé 
ben 119 4, Somogy megyében 1215, 
Sopron megyében 125 8 és Vas me
gyében 129 százalékban megvalósult a 
tervben kitűzött cél.)

Ezek az adatok azt jelentik, hogy 
az idei gazdasági évben 3 millió kát. 
holdat jóval meghaladó kenyérgabona 
vétésterület lesz az országban és ha 
valamely elemi csapás nem fogja súj
tani hazánkat, úgy még közepes ter
més esetén is 21 millió q kenyér
gabonára számithatunk, ami egyet je
lent azzal, hogy Magyarország minden 
dolgozójának lesz kenyere. — Tehát 
nyugodtan állíthatjuk, hogy a termelési 
csata első részét megnyertük.

Madisz járás! titkár
választás Salgótarjánban

F. hó 16 án, szerdán délután 3 
órakor a Madisz salgótarjáni székházé 
bán járási titkár-választás lest. Felhívjuk 
összes salgótarjáni járási taglársaink 
figyelmét, hogy a szokástól eltérően ne 
csak a megbízottak, hanem lehetőség 
szerint az összes tsgok jelenjenek meg 
e fontos ténykedésnél, különös tekin
tettel arra, hogy a Madisz-nak uj szer
vezetre ven szüksége.

A salgótarjáni járás Madisz mun
kája eddig minden kritikát kiállott. Nagy 
része volt az eredményes munkában a 
legutóbbi időkben a mizserfal szerve
zetnek, melynek soraiból került ki a 
most lemondott titkár is. Reméljük^ 
hogy a járási titkárság a személyvál 
tozás után is azon az utón fog tovább 
haladni, melyet annyi biztató Ígérettel 
kezdett meg.

A Madisz Nógrádmegyei Titkársága.

Egy kis ízelítő
Ma^az üzemek munkásaik ellá

tásáról úgy gondoskodnak, hogy árui
kat élelmiszerért cserélik el. Sokszor 
a munkásság részéről jogos elkesere
dés hangzik el abban az irányban, 
hogy a gyárakból elszállított árukért 
cserélt élelmiszer óriási nehézségek 
árán jut el rendeltetési helyére. Hogy 
ml okozza ezt a nehézséget, erről a 
homályról azeretném a fátylat kissé 
fellebbenteni az alább közölt jegyzék
kel, melyet Berki Lajos (Salgólanán, 
Vasút-utca 4 szám alatti lakos) ..kör
vetítő" jegyzeteiből írtam ki, amiben 
rámutat arra, hogy bizonyos üvegáru
ért, hogyan kerül 3 vagon krumpli a 
salgótarjáni üveggyár dolgozóihoz.

Jegyzék.
1 kocsi (vagon) szerzés Bu

dapestről Salgótarjánba 100 UűV P
1 kocsi (vagon) szerzés Má

tészalkán ........................... 150 00Ó .
Kocsordi állomásfőnök . . 100 WtU .. 
METESZ igazgatója . . .. 300000 .

„ tisztviselőié . . 70,010 . 
Erdős R. föh. motorkerékp 100 0CO .
MAV személyzet Szolnok 2b '

a Debrecen .... 15000 .
. Mátészalka .... 30 0,00 .

Mozdony vezető kocsikihüzás
Kccsárdról visszafelé . . 20.000 , 

MÁV szfm -Ztt Nyíregyháza 20 Vt'O , 
M „ Debrecen , 20 (*00 .

.„ . Füzesabony 20.000 .
„ . Hatvan . . 20 000

Megjegyezni kívánom, hogy ez az 
■ eset még 1945 októberében törtért 
i amikor a 10 és 100 ezer pengőst rk 
! mégis csak volt valami értéke. Szerel- 
I ném ha . az illetékesek fe figyelőétrl 

ezekre a dolgokra és a magyar b»c*ti 
. lettel össze nem egyeztető koruperí., 

személyeket leváltanák • - be velük a 
bányába, tanu-iák meg azt a munkát, 
melynek végzői nem vesztegethetek 

, meg, mely munka mégis csak „vaia- 
I mivel" nehezebb mint az övék, mégis 

becsülettel (eljesitik kötelezettségük.:! 
hazájukkal szemben. B A.

Gazdák ! A beszolgáltatás 
nemzeti kötelesség!

Veszélyben
az etesi Madisz

A szép eredménnyel működő ete«i 
Madisz az elmúlt időkben a községtől 
a célnak megfelelő helyiséget kapott. 
Az egyesület mindezidáig zavartalanul 
működhetett a használatra átadott hely
ségben, bizonyítékául annak, hogy a 
községi elöljáróság hivatása magaslatára 
emelkedett és megértvén az idők sza
vát, maga is a demokratikus mozgal
mak támogatására sietett. Most vesz- 
szűk a fájdalmas hirt, hogy ugyanaz a 
községi elöljáróság felmondott az egye
sületnek azzal az indokolással, hegy 
raktárhelyiségre van szüksége Az etesi 
Madisz ezzel á lépéssel a legnehezebb 
helyzetbe került. Szépen megindul 
ifjúsági nevelő munkáját eredménve<en 
megfelelő nelyiség nélkül elvégezni neta 
tudja és arra van kárhoztatva, hr gv a: 
eddigi eredményeitől büc*út vegyen

Nem tudjuk, hogv miért határozta 
el magát az etesi községi elöljáróság e 
végzetes lépésre 1 Milyen köz-, vagy 
magánérdekek fűződhetnek ahoz, hogv 
a demokratikus átalakulás legfontosabb 
szervét ilyen váratlanul háttérbe kellett 
szorítani ?

Nem vqnjuk kétségbe, hogy egy 
községnek raktárhelyiségekre szüksége 
van. De kérdezzük : helyes dolog e az, 
ha a pillaanatnyi szükséglet kielégítése 
következtében azt az alapot éri káro
sodás, melyre egy egész nemzetnek 
kell felépülnie ?

2. 1946. január 12

Köszönet nyilvánítás.
Mindazoknak, kik a fájdalmamon 

enyhiteci Igyekeztek, ezúton mondok 
hálás köszönetét

özv. nemes Hegvi Zsigmondné



1946. január 12 3.
1945. évi január hó 2. bán mint valaha kell, hogy megfeszítsük 

élőnkét a föltornyosuló akadályok le* 
küldésire. Erős akarattal, nagy lendü
lettel kell, hogy erősítsük pártunkat és 
bai coljunk mint ahogy tettük azt a 
választásod előtt. Ki kell küszöbölni 
személyi ellentéte*. Nem szabad megtűr
nünk toraink között olyanokat, akik' 
ntk tevékenységük a személyi ellenié' 
l<k kiélezésében klikkek csoportok ala
kításában merül ki, aki ezt teszi akarva 
nem akarva de a reakció malmára 
bajija a vizet. Az 1945 évet lezártuk, 
a kommunista dolgozik medencénkben 
szép és eredményes munkát végeztek. 
Előttünk áll 1946, év nehéz téli hó
napjaival, de épen ezekben a nehéz 
napokban kell, hegy Jegye'mezetten 
do'gozva pé'dát mutatva az ország kom
munistáinak és do'gozóinak »ziláldilsuk 
meg szervezeteinket és vénük vissza 
rfpőrjük el a reakció minden egység- 
brntó kísérteiét, begy pártunk célki
tűzései! a békét, Lenveret a jépénat és 
a demokratikus népiköztánaségot a 
legrövidebb idő alatt valóra válthassuk.

Ö-J. .

E súlyos, nehéz munka közepette 
sem feledtkeztck el a pártszervezetek 
kit pitédről. Faradhatatlanul dmgozva 
felráztak az üzemek dolgozóit aléltsá- 
gukból. megindítottak az üzemek mun- 
ksiát úgy a bányákban, mint a gyá
rakban. A kezdeti nehézségeken túl
menően a párt munkáié mindig mélyebb 
és szélesebb lelt. E munka hajtóerejét 
növelte a március 25 i naggyülés, me 
Íven Rákost elvtáis vezérünk jelent 
meg hatalmas, lelkesítő beszédével, A 

. párt .akkori irányvonalának megfele
lően a cél az volt, hogy minőségi párttá 
mirősitsük pártunkat. A közigazgatási 
teendők, valamint a földosztás rend
kívül lekötötték a pártot, illetve annak 
vezetőségét, s csak ennek végeztével 
májukban kezdődött meg az alapos 
szé iskörü szervezés Ez. időlájt jöttek 
haza a fasiszták által illegalisla elv- 
társak. Röviddel később a pártiskolát 
végzett elv-társak bevonásával széles 
köm szervezési munkát indítottak meg 
vidéken, kiépítve pártszervezeteinket 
a járás községeiben. E nehéz szerve
zési munka helyett szem előtt tartva az 
ország nehéz helyzetét a párt közpon
tunk pünkösdi konferenciájának az 
újjáépítéssel kapcsolatos határozatait 
megértve a legszélesebbkörü tevékeny
séget fejtettek ki, a 3 döntő fontosságú 
kérdés az építkezés, vasút, posta, me
zőgazdasági gépekkel való ellátása kö
zül Salgótarjánban üzemi pártszerve
zeteink a vállalatok hozzájárulásával 
elsősorban a vasúti pályatesteken lévő 
szétrobbantott vasúti kocsik rendbeho
zatalára fektették a fősulyt.

A Gépgyár, a Bánya műhelyei, 
de elsősorban az Acélgyár munkásai 
vállaltak a fenti vasúti kocsik leírását. 
De ugyanakkor, amikor a kocsik meg 
javításának munkálatai* megindultak 
ezzel egyidőben a vasúti sinhálózat 
rendbehozatala is megkezdődött Min
den üzem (acélgyár, gépgyár, üveggyár, 
valamint a bányavállalat) munkások 
százait bccsájtotfa a vasút rendelke
zésére A németek vandál módon 4—5 
méterenként kirobbantották a vasúti 
síneket. A kommunista munkások (itt 
elsősorban a baglyasaljai elvtársakat 
keli kiemelnünk) minden nehézséget 
leküzdve szereztek be a szerezték be 
a szükséges anyagokat és szernámo. 
kát nevezetesen ox'gén, valamint elek
tródát mely a sínek átdarabolásához 
volt szükséges. Ezáltal a szétrobbantott 
vasúthálózatot sikerűit a legrövidebb 
idő alatt használható állapotba helyezni 
Az acélgyár kommunista munkásai, 
kik n leiszabadulás pillanatától mint 
minden más üzem munkásai építették 
újjá üzemeiket, gyáraikat.

A kijavított vasúti kocsik felhasz
nálásával ingajáratot létesitettek, Sál-

Eljegyzés.
Szendrey Ernő adóügyi 

irgvző Nyíregyházáról eljegyezte 
Fábián Mártuskát Salgótarján- 
ban Mirden kű’őn érlerifés helyett.

Milyen közel és mégis milyen 
távol. Fgy esztendő múlott el a felsza
badulásunk óla. Nézzük meg mit is vé 
geztűuk ez alatt az idő alatt Mintegy 
világitó torony a }sötét éjszakában úgy 
mutatta meg pártunk az utat egy év- 
vei ezelőtt és mulatia azóta is. Az 
itthonmaradt illegaristák 1945. ianuár 
2 án lerakták pártunk alapjait Salgótar
jánban Azonnal munkához láttak, é'et- 
re hívták és kézbevellék a mtr.derki 
által elhagyott közigazgatást. Megindí
tották a munkát a városházán, újjá- 
szervezték a rendőrséget, megalakítot
ták a nemzeti bizottrógot, nagy aka
rással, nem törődve a fáradtsággal éjt 
nappalis téve végezték az ország, il
letve a városépítő munkáinkat. Látva 
a város súlyos helyzetét az élelmezés 
terén, tárgvalva az akkori Ideiglenes 
Nemzeti Kormánnyal megbízottakat 
küldtek, akik gyűjtöttek és szállítottak 
is élelmet,.Ezzel varosunk, valamint a 
körnve/ő falvak lakosságát az éhhalál-1 
tói mentették meg í

reakció országos viszonylatban elérke
zettnek látta az időt a cselekvésre a 
mi tárásunkban is kísérletezni mert.de 
tüntető felvonulásunk után, ahol meg
mutattuk a szervezet félelmetes erejét, 
pillanatnyilag takarodót fújt.

A választási népgyüiéien, mely 
nek szónokai Kádár és Kovács elvtár
sik voltak, mintegy 20-25 ezer enber 
vett részt. A rovember 4-én megtartott 
választás a legnagyobb rendben folyt 
le, s bebizonyította, hogy mindazok a 
remények, melyeket mi ehhez a vá
lasztáshoz Salgótarjánban és a járásban 

I fűztünk, megvalóiuhak.
Ez a választás bebizonyította, 

' hegy Sa'gólarján kominutislái éppen 
úgy mint a járás pártszervezeteitek 
kommunistái jó és eredményes munkát 
végezlek B< bizonyította ez azt is, hegy 
Salgótarján és járása, bánya és ipar
medencéié valóban a magyar kommu
nista párt egyik legerősebb pilléréi 
képezi. Központi vezetőségünk is el- 
isii ette munkánkat és az országos 
választások ellő dijat a selyem zászlót 
Nógrád megyétek Ítélte azzal a kikö
téssel, hogy annak őrzőié- mitderlor 
a salgótarjáni pártszervezet legyen 

i Ehsoerte azzal is, hogy a vá’asztásck 
után pártunk nagy vezére Rákosi elv- 

1 társ is eljött közénk Salgólatjár ba 
Elismerve és egvben fc'szól-1 

I híva a további fckozolt n unkára. >
Nézzük meg, hogy a kommunista 

munkások mit is végeztek 
az újjáépítés terén a salgótarjáni ipar
medencében. Szinte az. egész ország
ban egyedülálló teliesitniényl mutatnak 
tel a vasút ujiáeprésénél, ahol rövid 
pár hónap alatt 2 vashidat és 1 befon 
hidat építettek újjá. Sa'gólarján bánya 
meder céhen, ahol a szénré'eg országos 
viszony atban a legvékonyább, fejtése 
rendkívül körülményes, a termelés 
ennek ellenére nem csökken,sőt állan
dóan fokozódik és országos viszony
ában a legmagasabb

A gépgyár nár teljes egészében 
kiöntötte a zagyvapálfalvai üveggyár 
húzógépeit. Ezt látva nyugodtan meg 
állapilhatjuk, hogy iparmedencénk ko- 
mur.isfa munkásai ccm maradt el az 
újjáépítésben, hanem az élen iár, de 
meg kell állapítanunk azt is, hogy az 
a lendület amellyel elvlársaink végez
ték a szervezés és az újjáépítés nehéz 
munkáját, a választások után veizitett 
erejéből. A reakció, amely az utólsó 
hónapokban kétségtelenül előre tört 
és főtörekvése, hogy pártunkat a ma
gyar kommunista pártot, mely a legéle
sebben és a legkövetkezetesebben har
col ellene elszigetelje a tömegektől Cél
ja, hogy éket verjen a cemzeti függet
lenségi frontba tömörült pártok közé, 
de nem csak erre törekszik, hanem a 
nehéz gazdasági helyzetet kihasználva, 
mélyet az infláció támogafáaával igyek
szik súlyosabbá tenni ezen keresztül 
pánuuk jövőbe vetett bizalmát szeretné 
megingatni

A reakció ma, mint Révai elvtára 
mondotta, mint demokrata lép fel és 
mondanivalóit demokrata köntösbe 
öltözteti.

A „reakció az amely a súlyos 
gazdasági helyzetet még súlyosbítva, 
anarchiát, zavait akar előidézni. Ez a 
demokrata köntösbe öltözött reakció, 
amely ma sztrájkot akar szítani, mely 
lyel az ország szekerének redját jobbra 
akarja vinni és a nemzetgyűlésen adott 
kormány-program roegvaláailását min
den eszközzel megakarja akadályozni 
A munkásság ax elmúlt évben valóban 
elsősorban telt meg mindent, hogy ax 
országot újjáépítse és küzdött a reak
ció ellen, elkedvetlenedni látszik, mert 
még mai napig sem látott egyetlen reak
ciós, egyetlen a népnyomorán meggax- 
dagodó spekulánst sem felakasztva.

Hogy a reakció előretörését meg- 
gétloljuk, nem beszélni, hárem csele
kedni keli mégpedig sürgősen csele
kedni Nekünk kommunistáknak job-

gótarján és Ózd között ezzel lehetővé 
tették a jóvátétel valamint az ország 
mezőgazdasága részére oly nélkülöz
hetetlen szerszámokat és eszközöket 
előállító üzemek nyersanyaggal és fél 
kész gyártmánnyal való ellátását A kom
munista munkásság minden üzemben 
megértette pártunk kiküldött szónokai 
által mondottakat, de nem csak meg
értette, hanem minden erejét megfe
szítve dolgozott annak keresztülvitelén.

A gépgyár mellett, begy munka
erőt adott a vasút rendbebozásához és 
vállalta a waggonok kijavítását ezen 
felül elvállalta a németek állal teljesen 
leszerelt zagyvapálfalvai táblaüveggyár 
gépeinek újraöntését is.

A salgótarjáni üveggyár nyersa
nyag hiánnyal küzdött és küzd a nap
jainkban is, ennek ellenére bekapcso
lódott az újjáépítés munkájába, álálli- 
tóttá üzemeinek egyrészét és palack 
helyett téglát, cserepet és az annyira 
nélkülözött fáb'aüveggyátfárára rendez
kedett be. A táblaüveggyártása bar > 
kezdetlegesen, de megindult és a mai. 
napig is folyik

Az -Egyesített Munkás dal
kör díszközgyűlése 
Ünnepélyes keretek között tar* 

tptla n eg az Egy esitett Munkásdalkőr 
vezetősége első díszközgyűlését f. hó 
5-én, a salgótarjáni Szabad szakszerve
zetek székházában. A nagyszámú meg
hívott vendég előtt, kik között ott 
találhattuk a város minden számottevő 
személyiségét, a Dalkör kitűnő együt
tese állal előadott Internacionále és 

'egy szívhez szóló melódia után Bozó 
'György, elnök, nyitotta meg a dísz
közgyűlést. A közönség üdvözlése 

jután méltatta a Dalkör multjat és ér- 
' demeit Egy évvel ezelőtt a'akült meg 
, de kitűzött céljait elérte. A dal négy 
megnyerő eszköze a politikának és az 
Egyesített munkásdalkör helyi és vi
déki szeri plései során sok szivet 
hódított meg a szcciálizmus nagy esz
méjének. A lelkes munkatársaknak 
mondott köszönet után a jegyző a 
legutóbbi közgyűlés jegyzőkönyvét ol
vasta fel, majd a pénztáros jelentése 
következett. Marót! Károly pénztáros 
jelentésében különösen kiemelte a sok 
áldozatot, melyet a Kommunista Párt 
hozott a Dalkör érdekében. Ugyancsak 
köszönetét mondott a Gépgyárnak, 
üveggyárnak, a Bánya-társulatnak, 
végül az Acélgyárnak is; melvek 
képességeik szerint szívesen állottak a 
Dalkör rendelkezésére.

A díszközgyűlés főpregrammja- 
ként Zsigmond Jáncs eleinek felolvas
ta a megválasztandó uj tisztikar név
sorát, melyei a közgyűlés egyhangúlag 
fogadott el.

Az uj tisztikar megválasztása 
után, mely a régi tisztikar újból való 
megerősítése volt, Bittér Sándor pol
gármester lelkes szavakkal hangsúlyoz
ta ki a zene nagy hivatását a közért 
folyó küzdelemben és a szcciálizmus 
diadalra juttatásában. Oczel János rá
mutatott arra, hogy a Dalkör tagjai 
elsősorban kommunisták és (csak azu
tán dalosok. Ebben az értelemben,kell 
a jövőben előrevinni a művészet 
zászlaját. E'öedása után a Krmmtinlt- 
ta Párt 2 díszoklevelét nyújtotta át a 
vezetőségnek múltban kifejtett érdemes 
munkájáért.

Végül Fodor, központi szakszer
vezeti titkár buzditó és oktató előa
dása után a díszközgyűlés befejeződött. 
A díszközgyűlést bankett, majd vidám 
hangulat mellett tánc követte.

A bánya dolgozói szintén kivet- 
I ték a részüket az újjáépítés nagy 
'munkájából és szívós, fáradtságot mm 
ismelő munkájuknak eredménye meg 
mutatkozik minden liónrp végén a 
termelés állandóan emelkedik

Pártközpontunk ulasilósainak 
megfelelően az újjáépítés sikeres vég • 
rehajtása érdekében junius—juuus hó- ' 
napban minden gyár és bányaüzemnél 
kiépítettük az üzemi pártszervezeteket 
Az a szempont vezetett bennünke', 
hogy minél több elviársat vonjunk be 
a munkába és bizsuk meg fcleiésség- 
teljes feladattal, hogy ezen keresztül 
önál'óságra neveljük a tagságot Junius 
hónapban indult meg az első kéthetes 
szeminárium és júliusban kezdtük és 
azóta is rendszeresen folynak minden 
szervezetünknél, a pártnapok tartása. 
Pártunk (uajdonképen ezidőtől élt és 
él pártéletet. A párlnapokat kiterjeiz- 
tettük és központi előadót küldtünk a 
környező telepekre, Vízválasztóra, Sál- 
góra, Baglyaialjára valamint Zagyva- 
pálfalvára. Nem hanyagoltuk el a vi
déket sem, megerőltettük vidéki 
pártszervezeteink 2 hetenként rend 
szeres titkári értekez’etet tartottunk, 
amin a titkár elvfársak tájékoztatlak 
falusi pártszervezeteink munkájáról. 
Ezen keresztül irányítottuk mi is az ő 
munkájukat.

Augusztus 5-én Salgótarjánban 
nagy nepgyülést tartottunk, melyen a 
vidéki pártszervezeteink nsgy számban 
képviseltették magukat. Ezen a nép- 
gyülésen, mely a reakció elleni tűnte 
tés jegyében zajlott le, Révai és Kádár 
elvtársak veitek részt. A gyűlésen mint
egy 25000-ea tömeg vonult lel tüntetve 
a reakció ellen.

Központunk utasítására megszer
veztük és felépítettek az állandó foly
tatólagos két hetes pártiskolánkat, 
melyre az egész Nógrád megyéből vol
tak beküldve hallgató elvlátlak. Az 
innen, valamint a debreceni pártisko* 
Iából kikerült elvtársakat állítottuk be 
a választások előtt szer vezési munkára. 
A választáiok előtti szervezési mun
kákra rendkívüli nagy gondot fordí
tottunk. Tagságunk szaporításának ér
dekében versenyt szerveztünk illetve 
indítottunk a párt szervezetei közöli. 
Valamennyi szervezetünk komolyan 
vette és végezte a munkáját, pl. az 
acélgyár 600 ról 1700 ra emelte tagiéi 
számát. A nők nagy lelkesedéssel vet
ték ki részüket pártunk választási 
munkájából, A női aktíva teljes egé
szében bekapcsolódott a szervezés mun
kájába és fáradtságot nem jtmerve jár
ták a községeket A budspesti községi 
választások után, melynek hatására a

mert.de
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ÉRTESÍTÉS

Sertést levágni csak enge
déllyel szabad. A közelid táv 
niszter rendeleti értelmeken tnindr 
sertésvdgáshoz engedélyt kell kérni: 
községi elöljáróságtól [polgármester 
föl]. A vágási engedély nelkü lei: 
sertések, illetőleg azok termékei f 
kobozhatók.

Nem adjuk lel harcunkat add-g, 
amíg a kormányzat nem gondoskodik 
afelöl, hogy ezek az urak megérdemelt 
helyre kerüljenek. B A

mekben hetekig próbálnak és igyeker 
nek, szociális igazságok szó gáiatahs: 
dolgozni, még azt sem érdemlik meg 
hogy mint sok igazán gyengébb er
kölcsi színvonalon mozgó mu*ed.«'& 
előadás szereplői, megem'ntessenei 
Mert ebben a darabban szerep A* a 
voltak, akik nem tehetnek arról, hegrj 
a szerző, vagy a darabválasztó rc.sdt 
ző tévedett. (Hí tevedeti) 1

Fentieket összegezve higy*- e 
tisztelt —ss—, ahelyett, hogy e -.te: 
volna, rombolt. -Elvette a k«-d*?t i 
szereplőknek és félrelökte felelő i i 
a rendezőt, aki az ö.-. cikkel o u»ií 
rájött arra, hogy nem érdemes i ve: 
fontos és szociális tendenciájú dir*S.' 
hozni, hanem csak egészen köcmi 
limonádé dolgvt, melyet a kőzé síj 
már a ruhatárnál elfelejt.

Végül máskor Írja az ilyen ciki 
alá a nevét is, hogy tudja meg 
denki, ki ir ilyen cikket még i i is 
mikor mindenkinek csak építeni ke. 
nem pedig rombolni, mint azt az • 
múlt években tette minden „SS"

Patay I<tv..n

mai állapotnak közvetlen előidézői vol
tak a múltban éi előidézői a jelenb-n.

.Az életért vívott csatát meg kell 
nyerni** de a harcból mindenki vegye 
ki a részét, mert itt must nincs semmi 
jogalap arra, hogy valaki félreálljon.

A nép fölépíti ezt az országot, 
de sokkal több ambícióval fog do'goz 
ni ha azt látja, hogy végre kíméletlen 
szigorral avulnak a nyomorúság vatn- 
szedőiher. Ha a munkabérek felhajtá
sánál tudnak hivatkozni az infláció fe
nyegető hullámaira, mi hivatkozunk az 
áifeihajtók minden inflációi előidéző 
nemzelpusztitó munkájára. Végre jó 
pénzt, rendel aker-'nk, hogy végre az 
embere* barátságban élhessenek és 
szabadságuk igazi szabadság legyen.

Tudja-e tisztelt —ss—. hogy 
Onnét ezt a regényt a dzmok'a'.i-.ui 
Franciaországban irta és hogy égést 
rövid időn beiül 250 kiadást *rt el 7 
Hogy Magyarországon az u'oisó 25 
év afalt e őadását nem tanácsoltak sem 
a színházaknak sem a műkedve őknek? 
Van valami nevelő hi'.asa annak, ami- 
kot, a munkás a gyárosnál c«ó«<a! 
köszöntbeti és ahol a munkáson, i 
gazdájukat atyjuknak tekirltik, c5: 
ragaszkodnak hozzá, hogy k*pviw 6 
jük legyen. Vagy nem lalta ön meg 
hogy" az ismert hibákkal rendelkezi 
herceget és a pénzét fitogtató nagy
iparos! erkölcsileg kivégzi a darab, 
amikor a munka, a becsületesség hő 
sének fin koszorút homlokára a szerző? 
Ennyi szociális vonás mellett lehel 
e-etleg kisebb hibája a darabnak, de 
ez meg nem ok arra,. hogy igy ki
pellengérezzünk valamit es elfogultsá
gunkban annyira megfeledkezzen*, 
hogy ha a darabban (öa szerint) va: 
is hiba, a szereplők, akik hideg tér*

Kötelező a zsirbcszolgAI- 
tatás a leölt sertésok után. Min 
den levágott sertés titán a vágási 
engedélyben feltüntetett kötelező be
szolgáltatásra előirt zsirmennyiséget 
a vágástól számított 8 napon belül, 
hatóság! áron be kell szolgáltatni a 
kijelölt zsirgyüjfőhőz.

Kötelező az fizietek nyitva* 
tartása. A kereskedelem és szövet 
kezetügyi miniszter legújabb rende
leté szerint, minden nyllfáruslfdsi üz
letet az ország egész területén a 
nylfvafarfdsra engedélyezett idő alatt 
— további intézkedésig — nyitva kel! 
tartani. ____________________
A szerkesztésért é» ki«dás*rt felel : 

________Dr. VASS GYULA.________  

Nyaautatt Vífb Kálmin köoyvnyeaadájábaa
Salgótarján, Fé-utca ét szám.

Válasz —ss—nek a „Vas- 
^yáros“-ról írott cikkére

Nem szívesen válaszolok li.z'elt 
„—ss—* u „Munkás Szó" január 5-j 
számában megjelent c kuére, de rm-g 
keli tenoem, mert tartozom cl ó»o:b*t> 
azoknak, akik a cikk o vasasa u ao 
felháborodva követelték, .hogy . *i- 
szóljak, másodsorban árosért, a*i< 
nem látták az előadást és igy könovea 
elhiszi*, hogy O.inek van igaza fűért 
aki látta, az úgy is tudja, bogv iá ci 
igaza) végül a magam igazolzsara. • .:-.d 
az Iparteslület, mind a szerep A i.-'ds 
előtt, aki* szintén nem Önnek bi-znck, 
hanem a darabnak.

Mielőtt rátérnék az Ö.i ki-.'iti 
cikkének súlyos tévedéseire, cg. pár 
kérdést intézek Önhöz.

Kommentár
„Nincs infláció, ha van több ter

melés" mondott* Bin Antal iparügyi 
miniszter a január 6 án rendezett nép* 
gyűlésen. m

• A miniszter a Szociáldemokrata 
Párt kétségtelen becsületes, jószándéku 
és kiváló tudisu flagia, aki a demok 
rácia, az igazi népi demokrácia élhar
cosai közé tartozik. Kritikát nem akarok 
gyakorolni a beszéd felett, azonban azt 
hiszem, hogy a magyar nép vélemé
nyét nyilvánítom, azzal a pár szóval, 
melyet a fent idézett mondathoz fűzni 
kivánok.
I Hogy nincs infláció, ha van több 
termelés, az tény, de az infláció lő 
előidézője mégis csak az emberek lel* 
kiismeretiensége. Amikor áruhiány van 
és Ínséges idő van, a lakosság tehe 
tősebb része „mindenáron" igyekszik 
magának biztosítani azt, amire szük
sége van. Ezáltal természetesen az ára- ■ 
kát veri felfelé. De vájjon ha ezek a I 
mindenárat megfizetők és a minden 
áré*t eladók az állammal szemben,, 
adózási kötelezettségüket mindenáron i 
teljeiitették volna és termés<elesen a; 
pénzügyi kormányzat azonnal gondos-j 

'doskodott volna, ba> rendeleti utón is 
hogy-az adózás rentábilis legyen, Vaj-, 
jón az infláció nem sokkal csekélyebb 
mértékben vált volna szükségessé ? Az! 
inliáció legfőbb elindítója az volt, hogy 
az adópolitika egyáltalán nem volt ki 
épitve a helyzethez mérten. Így termé
szetes, hogy az állam kiadását! csak a 
bankóprés megindításával tudta eszkö 
zőlni. A termelő, az iparos, a keres* 
kedő kevés árujából, illetve termel- 
vényéből nemcsak hogy megélni, ha
nem jól megélni akar és mellé a jövő 
minden meglepetései ellen magát fel 
vértezni akarva, árait a nehéz helyze
tet kihasználva, felfelé srófolja, arra 
számitva, úgyis meg kell fizetni annak, 
akinek szüksége van rá.

Az emberi Iclkiísmeretlenség nagy 
mértékben előidézi az inflációt azáltal 
is, hogy a kevés áruból legalább is 
százszor annyian élnek meg, mint 
amennyinek tisztességes kereskedelem 
utján megélhetési lehetőséget nyújtana 
Van áru, ami a nagykereskedőtől a 
fogyasztóig eljut, legalább tiz kézen ke
resztül megy, ezesetben mind a tiz ke
reskedő kiveszi belőle a maga hasznát. 
Természetesen hozzácsapva az esetleges 
utánpótláshoz szüséges összeget. Az 
igy feltornászott árakkal aztán termé
szetes, hogy csekély fizetéssel nem 
lehet tartani az iramot s szükségessé 
válik a bérek emelése.

( A dolgozók —legyenek bár szel
lemi, vagy fizikai foglalkozásúak a ja
vadalmazásukkal a legmélyebb pontra 
süllyedtek, mégis ha nehezen is, de 
vállalják továbbra is az áldozatot, bár 
helyzetük az ellátás terén kétségbeejtő, 
de nem joggal háborodnak-e fel akkor, 
amikor az ő minden áldozatvállalásuk
kal szemben nagyon sokan spekuláció
val, manipulációval és különböző, a 
becsülettel össze nem egyezhető eljá
rással maguknak nagyon is jó életet 

tudtak biztositani, ezzel szemben az 
’nfléció megszüntetésére egy lépést sem 
tesznek, sőt munkájukkal azt elősegí
tik, azzal, hogy amikor áldozatot kel
lene hozni, azt mondják „miért éppen 
mi fizessünk rá?" Az inflációt ha nem 
is lehetett megakadályozni, de megfe
lelő rendszabályokkal csökkenteni le
hetett volna, természetesen megfelelő 
rendszabályok formájában egy pár 
akasztófát is fel kellett volna állítani, 
mert nemzetünk jövője csak úgy lesz 
biztosítható, ha ennek az országnak 
minden polgára becsülettel él e hazá
ban.

Szeretnénk ha a „vaskézzel"mely- 
lyel a dolgozók közé akarnak nyúlni 
azokra sújtanának le először, akik a

Még egyszer az 
„Egérfogó" 

i ’lKollay Imre .Egérfogó' cimü 
zenés vigjátékáról lapunkban már 
két ízben megemlékeztünk, azonban 
nyomdatechnikai okok miatt mind
két esetben csak félig sikerült el 
mondanunk mindazt, amit a szín
darabban és előadásában szépnek és 
jónak találtunk. Bízva abban, hogy 
a technika egyik legnagyobb vlvmá 
nya, a nyomda, immár eleget tud 

I tenni kívánságunknak, álljon itt a 
| befejező méltatás n eh á n y sora, 
| elégtételképen szerzőnek, színjátszók- 
t nak és közönségnek egyaránt.

4 közelmúlt idők könnyed és\ 
könnyen megoldható problémáiról, 
van szó a színdarabban, kitünően I 
gördülő párbeszédekkel, tréfáv d.' 
szellemes bohóságokkal, szabadon; 
szárnyaló melódiákkal fűszerezve A I 
ma fáradt, mindennapos küzdelmek-1 
ben elcsigázott embere bizonyára I 
szívesen látta a jómódban élő. Páris 
fényeiért rajongó fiatalembert, aki 
eltékozolf vagyona utolsó roncsaival 
már csak a gyors házasság révébe 
menekülhet a végleges hajótörés 
elől és akinek házassága érdekében 
az egész család összeesküszik, I 
maszkot ölf, komédiát játszik, hogy 
a becsületes munka oázisára vezesse 
az öröm sivatagában kódorgó rokont.

A műkedvelő szereplők szép 
munkát végeztek. De nem is vártunk 
mást tőlük, kedves régi ismerőseink 
ők mindannyian. Ismét örömmel 

I hallottuk Külkey erőteljes, férfias 
i tenorját. Kova estté bájos és gyöngéd 
szopránját, örömmel láttuk mind 
kettejük funulfan egyszerű, kifejező 
mozdulatait, Mayer Sándor farmé 
szeles -bohóságait, Koméfh Hilda, 
Httnyár Mária. Somoskőyné biztos és 
Jóízű alakítását, Kraft Jenő rutin!- 
rázott gesztusait és a többiek sike
rült megjelenését.

A szinoadilag is jól megrende
zett bemutató megérdemelt sikert 
aratott. — ss —

{Sportolók figyelem:
Az SBTC vezetősége fel

hívja a város mindazon női és 
férfi sportolóit, akiket a kosár- 
labd-asport érdekel, illetve akik 
a megalakuló női es férfi csapat
ban szerepelni óhajtanak, hogy 
13-án vasárnap délelőtt 11 óra
kor az SBTC klubházában 
(Füleki-u.) jelenjenek meg.

Adócsalók
Az államháztartás ingadozik I 
Kevés a bevétel 1 
Infláció I Veszélyben a haza 1 
Mégis akad számtalan egrén, aki 

becstelen kapzsiságában nem teljesíti 
az allémmal srémben kötelességet és 
ahol lehet megkárosítja azzal, hogy nem 
adózik lelkiismeretesen.

A közelmúltban körutam alkal
mával a forgalmi adó ellenőröket „mun
kában" találtam. Kérdésemre ; vannak-e 
sokan, akik adócsalást követne* el ? 
Art a választ kaptam: „Sajnos sokan". 
Nem ritka eset az, hogy az adócsalók
kal szemben 100.000, sőt 1 millió P s, 
büntetést is alkalmaznak.

Vannak, akik adócsalásaikat úgy 
követik el, hogy egyszerűen nem biok 
kornak-(néha ezt is meg lehet kockáz
tatni) Vannak, akik ártatlan naivsaguk- 
kai ? 1 a csere formájában történt 
eladásnál egyszerűen arra hivatkoznak, 
hogy „nem tudtam, hogy a csere után ! 
is adózni kell" egyszerűen nem is biok- I 
kölnik. Mások pedig, ha valaki tö'té I 
netesen egy üveg kölnit akar venni és;

i felajánlja, hogy a kölniért egy kg vajat 
■ ad, mivel kijelenti, hogy most nem 
! tudja mi az ára a vajnak, de t idja, 
hogy békebeli ára 2 60 P volt, egy
szerűen leblokkolja a 2 60 as árat, 
mivel úgymond, békebeli ár**n adta, 
természetesen 2 60 P után adózik a J 
kis ártatlan. Áronban vannak, akik i 
ennél sokkal aljasabb eszközhöz nyúl-| 
nak, amit szinte állandóan űznek, azat’ 
a blokkot ugyan kiadják a vevőnek és - 
a vevő kezeihez adott b okra ráírják' 
a vételárat, mondjuk pl. 160 000 P t, a 
visszamaradt blokkon azonban csak j 
160 pengő van feltüntetve, természe
tesen az illető csak 160-pengő után 
adózik. Van aki ezt a manővert szinte 1 
állandósította. Van, aki már három, 
sőt négy Ízben is volt büntetve adó
csalásért.

Vájjon meddig tűri a kormány
zat, hogy a nyomorúság eme aljas vám- ' 
szedői tovább szedjék a sápot ? Miért l 
nem következik a második adócsalás i 
után azonnal az iparjog megvonása és 
súlyosabb esetben az internálás is ? 
Tudtunkkal, bár már sokan vannak, 
akik négy izbee követtek el adócsalást, j 
az iparjog még egyetlen esetben sem 
lett megvonva ? Ez csak további adó- j 
csalásra ösztökéli azokat, akik ezt 
lelkiismeretűkkel összcegyeztethetőnek 
találják.

A fixfizetésűek, bérmunkások, stb. 
csekély fizetésükből pontosan adóznak, 
állampolgári kötelességüknek lelkiisme-1 
retesen eleget téve, de elvárják és 
joggal elvárják, hogy ennek a szeren
csétlen hazának ne legyenek lelkiisme-1 
rétién vámszedői ma, amikor a helyzet 
amúgy is kétségbeejtő Nem lehet az,; 
hogy arnig az egyik oldalon minden 
áldozatot vállalnak, addig a másik ol
dalon nem hogy áldozatot hoznának, i 
hanem saját egyéni érdekeik elöretolá- i 
sával az ország katasztrófáját készítik 
elő, Ezekkel szemben a legkiméletle 
nebb büntetést követeljük I 

Legközelebb közölni fogjuk azok
nak a névsorát, akik többször követ
tek el ilyen adócsalást. Ezzel kivánjuk 
a közönséggel megismertetni azokat, 
akik csak azért magyarok, hogy amíg 
a konjukturális lehetőségek engedik, a 
a magyarságukat kamatoztassák.

Tímár László cég 
újból megindítja üzemét 

Közp fűtések, vízvezetékek tervezését 
készítését és javitásál valamint épü'et 

bádogos munkákat vállal.


