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kezű hordái, társulva a hazai 
reakció utolsó kétségbeesett és 
mindent feláldozni kész gonosz
tevőivel, itt vívta meg utolsó 
csatáját és ennek a csatának 
rettentő lángjában elhamvadt 
n.jnden, ami múltúnkban 
érték volt. És mikor átvonult 
fejünk felett az ég haragja, mez
telenül, dideregvettocsudtunk fel 
a borzalmas,* megrendítő álom
ból, melynek jutalma a reakció 
vandalizmusának ijesztő ered
ményei voltak.

Nagy meztelenségünkben, 
nagy elhagyatottságunkban egyet
len igaz barátunk maradt, a nagy
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a világ határainkon kívül is. — 
Sokunk rabja a rideg anyagias
ságnak, mely a munkában csak 
haszontalan áldozatot láttat meg 
velünk, sokunk rabja a régi hú
sos fazekaknak, melyek tartal
mából ugyan nem jutott nekünk, 
de ott párolgott egykor az or
runk előtt. Sokunk még mindig 
zavart iát ott, ahol egészséges 
vita és az egybeilleszkedés kí
sérlete folyik. Meg kell tehát 
erősödnünk, le kell győznünk 
minden ellenállást, mely vissza
felé menni kényszerít, meg kell 
szoknunk a szabad előremenés 
sokszor bizony rögös és ismeret
len útját. Belső ellenségeinket 
meg kell győznünk és meg kell 
találnunk a külső ellenségeinkkel 
való megbékélés áldozatos útját 
Meg kell még barátkoznunk a

hasznáról. A város közönségének ne
vében hálás köszönetét fejezte ki & 
Vörös Hadsereg iránt.

A polgármester szavai, valamint 
a Himnusz hangjai után Boros Antal a 
Magyar Kommunista Párt nevében szó
lott. — A Vörös Hadicreg dicsőséges 
fegyvertényének köszönhetjük azt, hogy 
ma először ünnepelhetünk igazi, bol
dog, szabad karácsonyt. Ajácdékképen 
kaptuk ezt, soha el nem iuu'ó bála 
ezért Sztálin generalisszimusznak. A 
munkások várták a felszabadítást, a 
25 éves rabság bilincseinek széttöré
sét, mely egy évvel ezelőtt valósággá 
vált. A Kommunista Párt a felszabadí
tás első napjaiban a közig ugatást a 
kezébe vette s őrködött azon, hogy a 
rend ne boruljon fel. Eiöliárt u múlt
ban, előljár a jelenben s elő* fog járni 
a jövőben is az országépitő munká
ban megcáfolva a rágalmakat, melye
ket Horthyék -aljassága szórt a Partra 
A Kommunista Párt tagjai e sősorban 
jó magyarok s csak azután kommu
nisták, ézt a tényt eléggé bízom ttja a 
Kommunista Párt eddigi munkássága. 
Örömmel állapítja meg, hogy a de
mokratikus frontba tömörült partok 
vezetői egytől egyig hideg, tisztaíejü 
emberek, kik nem fogják tétlenül nézni 
a sirásó szerepét játszó reakciót. A 
Kommunista Párt a jövőben egyrészt 
irgalmatlanul fog lesújtani a reakciós 
férgekre, másrészt pedig minden ere
jével fog küzdeni országunk boldogabb, 
gazdagabb jövőjéért.

Schupp Gábor a Szociáldemok
rata Párt nevében beszélt. Vázolta a

Megjelenik minden szombaton 
Szerkesztőség és kiadóhivatal : Hunyadi-utca 5 sz.

Szovjet, melyet a közelmúlt re- 1 
akciós urai annyi sötét színnel ' 
tudtak elborítani. Elsőnek az ő i 
keze emelt ki a rettentő sze- i 
génység és kétségbeesés hulla- i 
maiból. Mikor talpunkra állva i 
körülnéztünk az országban, csak ; 
romokat láttunk. De a romok 
mögött már megláttuk az uj épü
letek vonalait és biztos hittel, 
megdönthetetlen reménnyel el
kezdtük a most már magunkévá 
lett ország újjáépítését. A bányász 
leszállt a vízzel elöntött tárnákba 
és ha kellett, a két kezével ka
parta ki a meleget és életet adó 
szenet a résből A gyan mun
kás újra megragadta a kalapá
csot és újra vígan csendült fel 
a munka dallama. A mozdony 
kazánjában újra megcsillant a 
parázs, a gazda ismét kihúzta 
szekerét (még karja puszta ere
jével is) a terméssel biztató me
zőre, a hivatalnok megkereste 
régi helyét dúlt aktái között, a 
mérnök újra tervezett, a tanár 
friss szemmel kezdett kutatni az 
uj fogalmak között és az ország 
dolgozó népe fölött egy uj, de
mokratikus kormányzat bonto
gatta mindenkit egyaránt átfogó, 
melegítő szárnyait.

Az újjáépítés minden szü- 
1 lési fájdalma, gyötrődése, a szinte 
[ semmiből ujjáteremtés vonaglá- 
sai, az infláció, feléledő reakció 
kísérletezései dacára, most az uj 
év első napján egy munkában, 
gondban eggyékovácsolódott uj 
magyar nép áll előttünk, mely 
immár újra kész kiáltani eljö
vendő századok minden viharát.

Az.uj év első napja azon
ban nem csak a múltra és fáj
dalmakra figyelmeztet, nemcsak 
az. erőfeszítés nemes eredményeit 
csillogtatja meg szemünk előtt. 
Ez a nap figyelmeztetés és el- 
kötelezés is a jövőre. Még na
gyon gyengék vagyunk testben 
és lélekben egyaránt. Még messze 
vagyunk attól, hogy erőseknek 
érezzük magunkat. Ellenségeink 
közöttünk lappangan&k és min
den alkalmat megragadnak gyen
geségeink fokozására. Békételen

szabad, a nemkényszeritett mun
ka keménységével, meg kell végre 
tanulnunk egymást minden áldo
zat meghozatalával szeretni.

Az elmúlt év a romok fáj
dalmával és romok alól való ki
búvás, az első tántorgó lépések 
szenvedésével volt terhes. Le
gyen terhes a mai nappal kez
dődő év egy uj, biztos alapokra 
épülő, becsületes, minden izében 
magyar élet ígéretével, olyan 
ígérettel, melyet a győzelmes 
megvalósulás szüntelenül nyo
mon követ. •

Ebben a bitben, ebben a 
tudatban kívánunk minden ma
gyarnak, ki velünk együtt vál
lalja a magyar élet minden ál
dozatát, boldog uj esztendőt!

V. Gy.

1946. január 1.

DEMOKRATIKUS HETILAP

1944 december 25 én eVe há
romnegyed fiz órakor került városunk 
a Vörös Hadsereg birtokába. Ennek 
az örvendetes eseménynek a mél'ó 
megünneplésére jöttek össze e hó 25- 
én a városháza tanácstermében a kép- 
vi<előtestület tagjai, a pártok, szakszer
vezetek, üzemek kiküldöttei, hogy dísz
közgyűlés keretében méltassák az év 
forduló jelentőségét Zsúfolt teremben, 
városunk orosz helyőrségének hattagú 
lisztiküldÖttsége jelenlétében nyitotta 
meg a díszközgyűlést Banár Sán
dor polgármester. A ' munka városa 

* ünnepel. Városunk felszabadulásának 
első évfordulóját * ünnepeljük Joggal 
tehetjük mi ezt, mert városunk a dol
gozók városa. A haladás eszköze a 
munka, mely a maga«abbrendú életet 
szolgálja, mert hisz munka nélkül nincs 
élet. Az évforduló egybeesik karácsony 
ünnepével A mu'tban a szeretet csak 
jelszó volt s azt légióképpen karácsony
kor hangoztatták. Mi, dolgozók tuda
tosan akarjuk kiépíteni a szociális sze- 
rctetet. Beszcde további részében vá
zolta polgármesterünk, hogy az elmúlt 

■ év alatt mennyit haladtunk. Ezen ha
ladásnak egyik ló oka az volt, hogy 

-városunkat a m;gasabb eszmétől ve
zérelve — kímélte a Vörös Had<ereg 
s igy a háborús pusztítás elenyészően 
csekély volt, tehát a kezdet kezdetén 
hozzáfoghattunk az újjáépítés nagy mun- 

1 kájához, mely most is szakadatlanul fo- 
: lyik. Megemlékezett a kis nemzetek 
: hivatásáról, az egyes nemzeteket el- 
j választó gondolatok veszélyétől, az 
' összefogó gondolatok felbecsülhetetlen

Csak egy rövid év elmúltát 
jelzi e nap, csak egy épen úgy 
eltűnő ev elmúltát, mint ahogy 
minden más év eltűnik, de a 
nagyvilág számára és főként a 
mi számunkra, magyarok szá
mára egy mindenekfölött állóan 
sorsdöntő év elmúltát. Mert eb
ben az eltűnt évben nagyot for
dult a történelem kereke és ebből 
a fordulatból, ennek a fordulat
nak katasztrofális zúgásából egy 
merőben uj, merőben más em
beri lét körvonalai bontakoztak 
ki. A nagy világban — hisszük
— ebben az évben örökre meg
szűnt az isteni küldetésre hivat
kozó és emberek hulláján fel
épülő hatalmi önkény ördögi 
uralma és helyén emberi célokra 
hivatkozó és megújuló emberi

. életek miriádjából egybetevődő 
jövő gondolatai igyekeznek testet 
ölteni.

A mi kis országunkban pe
dig ebben az évben — hisszük
— végleg elterült a mindig újra 
és újra feltápászkodó sárkány, 
melynek történelmi 'reakció a 
neve.

De másért is örök emléke
zetű marad * nekünk • az elmúlt 
esztendő: ekkor értük el orszá
gunk és népünk történelmének 
legmélyebb pontját és soha nem 
Fűtött lendülettel, bizalommal ek
kor igyekeztünk feljutni arra a 
legmagasabb pontra, melyet ne- 

r künk a világban el kell érnünk.
A vitágreakció vértől iszamos-

Salgótarján nagy ünnepe
Díszközgyűlés a felszabadulás évfordulóján



Tanácsköztársaság bukásinak okait, 
Oroszországnak irántunk tanúsított 
akk őri jóindulatát, mely a politikai 
üldözöttek befogadásában i az elitéltek 
kicserélésében nyilvánult meg. A bu* 
kás után nehéz volt az élet, a mun* 
kásságot félrevezették a a munkásegy
séget megbontották. Ez az aknamunka 
még most is tart, tanulság az, úgy 
kell nevelni a munkásságot, hogy ne 
lehessen félrevezetni a a sorait meg* 
bontani A jövő legfontosabb feladata 
a munkásegység megteremtésével a 
reakció gyökeres kiirtása a magyar 
közéletből Köszönet a vörös Hadsereg
nek a felszabadításért és az 19)9 
1920-as tettekért

Hlavnyai Károly a Független 
Kiígazdr pái t nevében szólalt fel, A 
bála hangján emlékezett meg Pártja 
nevében a felszabadításért s azért a 
tényért, hogy a harcok alkalmával 
kímélte a várost az orosz katonaság. 
Ami rornbo ás volt a városban, azt a 
néníel.'k hajtották végre.

Dömö'ör Ferenc nemzetgyűlési 
képviselő fontos mozzanatnak tartja, 
hogy súlyos helyzetben vagyunk s nem 
tudunk ugv ünnepelni, mint ahogy 
szeretnénk. A szabadsággal, — mely 
ölünkbe hullott — jól kell élni, hogy 
boldog Irgysn a jövünk. A szovjet 
népet a hazaszeretete tettel erőssé, 
n*ggvá, ha'alrnassá. Ne azt nézzük, 
ami elválaszt, hanem azt, ami összetart 
és összefogva küzdjük le legnagyobb 
ellenségünket a reakciót. A Kommu
nista Párt nem folytat pártpolitikát, 
hanem a nemzet jólétéért küzd. Ebben 
a küzdelemben kézt-kézbe fogva le* 
gyünk regitségére, hogy orazágunkat 
minél előbb újjá tudjuk építeni. Nem 
csak bálával, hanem szeretettel is tar
tozunk a Szovjet nép és a Vörös Had
sereg iránt.

Hermann Ferenc nemzetgyűlési 
képviselő a szakszervezetek nevében 
szólt. Vázolta a szakszervezetek küz
delmes múltját a csendőrszurony ár
nyékában folytatott munkásságát. A 
Vörös Hadseregnek köszönhetjük, hogy 
mindez már a múlt keserves emléke a 
ma már szabadon szervezkedhetünk, a 
munkáspártok szabadon működhetnek 
a a nemzetgyűlésben a munkásság 
képviselői is helyet foglalhatnak. Végül 
megemlékezett Rákosi Mátyásnak orosz
országi értékes működéséről. '

László Géza a Madisz nevében 
kérte a felszabadítás alkalmával hősi
halált balt orosz katonák és partizánok 
neveit, hogy a magyar ifjúság ennek 
ismeretében legyen nevelve a jövőben.

Rusznyák Lajos áz Acélgyár dol
gozói nevében szólt a felszabadulás 
tényéről. Ismertette a németek által 
véghez vitt rombolást, az azt kővető 
újjáépítést, melyből a gyár munkás
sága derekasan vette ki részét. A 
jóvátétel! munkának már 75 80 száza
lékát teljesítették, A jövőben is lelke
sen fognak dolgozni, csak az illetékes 
tényezők gondoskodjanak a jelenlegi 
ellátás javításáról. Hála és köszönet 
hangján emlékezett meg végül a Vörös 
Hadseregről.

Somosköi Imre a salgóbányal 
bányászok megbízásából köszöntötte a 
Vörös Hadsereget s a szovjet nép nagy 
vezérét Sztálint.

Az Iparteslűlet nevében felszóla
ló Aczél Béla párhuzamot vont a né
met és az orosz hadsereg közölt, meg
állapítva, hogy a Vörös Hadsereg had
vezetése msgasabbrendü volt mint a 
németeké. A város iparossága szabó- 
és cipészműbelyek létesítésével, vala
mint egyébb munkákkal segítségére el. 
etett a felszabadító orosz katonaság
nak, hogy eredményesebben és üte
mesebben tudjon harcolni.

Varsányi János hálával emléke
zett meg Prizaenkő orosz alezredesről, 
ki három orosz mérnök a egyéb se
géderők rendelkezésre bocsátásával

lehetővé tette, hogy a Hungária vil
lanygyár a németek állal véghezvitt 
barbár pusztítás ellenére is rövid időn 
belül megindíthatta az áramszolgáltatást.

Petik Kálmán a salgótarjáni szén
medence bányászai üdvözletét tolmá
csolja. Megállapítja, hogy nemcsak a 
bányász, hanem a reakció Is dolgozik. 
Résen kell lenni minden dolgozónak, 
.hogy a reakció elleni harcot győztesen 
tudjuk megvívni.

Tímár József a Nemzeti Bizottság 
képviseletében emelkedett szólásra. Vá
zolta a Bizottság szerepét s egyéves 
működését. Javasolta, hogy az évfor
duló alkalmával intézzen a város kö
zönsége táviratot Sztálin generallssz. 
muszboz és a magyar kormányhoz.

Befejezőül Vilikov kapitány szólt 
a jelenlevő vendégek nevében. Üdvö
zölte a jelenlévőket a megköszönte a 
mai ünnepséget. Megemlékezett Lenin 
és Sztálin munkájáról. A győzelmesen 

| befejezett háború célja az volt, hogy 
felszabadítsák a fasiszta járom alól a 
Icigázva tartott nemzeteket/

Est a feladatot becsületesen tel
jesítette a Szovjet nép és a Vörös 
Hadsereg. Egyet kérnek, ne legyünk 
hálátlanok, őrizzük meg a szabadságot 
amit ők adtak nekünk, Három nagy
hatalom dolgozik a békén, hogy ne 
legyen többé háború. — A moszkvai 
külügyminiszteri tanácskozás is ezt 
célozza. A biztosilék erre az, hogy 
Sztálin vezeti, irányítja a tanácskozá
sokat. Éljenek a szabadságszarető né
pek I Éljen Magyarország I Éljen a 
demokratikus magyar kormány I Éljen 
Sztálin I

Blanár Sándor polgármester, fe’- 
olvasta Sztálin generalirszimuszhoz és 
magyar kormányhoz intézett távirat 
szövegét, melyet a jelenlevők lelkesen 
helyeseltek.

A város felszabadításával kap
csolatosan elesett orosz katonák ma
gyar partizánok emlékének a díszköz
gyűlés egy perces néma felállással 
adózik. A mindvégig lelkes hangulatú 
díszközgyűlés a Szózat hangjaival ért 
véget.

hirdeti, de nem csak hirdeti, hanem 
viszi is a legélesebb harcot a reakcó 
ellen. A reakció gyűlöl is bennünket 
és gyűlöletében minden eszközt meg
felelőnek talál az ellenünk vívott harc
ban Az utóbbi hónapokban minden 
tevékenysége oda irányul, begy a 
pártunkat, mely mély gyökeret vert 
úgy az ipari, mint a paraszti munkái 
ság soraiban, elszigetelje a tömegektől, 
sőt még magától a nemzetiségi frontba 
tömörült többi pártoktól is.

Rák ősi elvfárs ittlétekor mondotta 
A reakció minden erejét megfeszítve 
küzd, hogy az ország szekerének rúd- 

I ját jobbfelé vigye. Ugyancsak vezérünk 
mondotta, hogy mi pedig megfeszítjük 
ugyancsak minden erőnket, begy ar 
ország szekerének rudiát befelé vigyük 
Hogy vezérünk utóbbi szava ^abra 
válhasson, ahhoz e'őször az keljjiogy 
pártunkból kiirtsuk ezt a megbot »ajtó 
és fasiszfavédő szellemet. Hisz Révai 
elvtárs a nemzetgyűlés most lezár'ti 
ülésszakán is azt mondta: „A fa*»*z’4- 
kat, országunk nyomorának ciőidézóit 
a reakciót gyűlölni kell.**

Elvtársakf Azt valamennyiünknek

Az évforduló margójára
Salgótarján december 25-én ün

nepelte felszabadulásának ellő évfor
dulóját.

Ilyen alkalmakkor a múltban a 
város lakossága a házait zászlódiszbe 
öltöztette, annak jeléül, hogy örül az 
eseménynek és ünnepnek tartja. Ma 
azonban meg kell állapítanunk, hogy 
igen kevés házra tűzték ki a nemzeti 
színű lobogót Tudjuk, hogy, ma sok
kal kevesebb zászló van, mint a múlt
ban volt, de azt Is tudjuk, hogy sok
kal több van, mint amennyit kitűztek. 
Vájjon akiknek padlásán a nemzeti 
szinü lobogót por lepi, nemtörődöm
ségükből mulaszlották-e el e nemes 
gesztus megnyilvánitását, vagy egyál
talán nem örvendeznek az ország, ill. 
a város felszabadításának és így akar
ták kihangsúlyozni, hogy nem kívánnak 
őrülni az örvendezőkkel 7 Nem akar
juk általánositani gyanúnkat, de két
ségtelen tény, hogy vannak, akik szí
vesebben vennék, ha még ma is horog
keresztes, „talajgyökeres", rögeszmés 
nemzettestvérek futkosnának az utcán. 
Kétségtelen tény, hogy a vesztett háború 
után, az uj demokratikus redszer nem 
tud tejjel-mézzel folyó kánaánt vará
zsolni az országból és tény, hogy em
lékezetünk óta még nem tapasztalt 
általános nincstelenséggel küzdünk, de 
kérdezzük, mindez miért van 7 Azok, 
akik nem tudnak velünk őrülni, szíve
sen varrnik ezeket a bajokat a demo
krácia nyakába és suttogó propagan
dájukkal iparkodnak is a nélkülöző 
néptömegek között, a mai rendszerrel 
szemben az elégedetlenség magvát el
hinteni. Hogy a régi rendszerrel szem
ben ma demokrácia van, semmiesetre 
sem jelenti azt, hogy demokráciánk a 
magyar nemzet ellenségeivel szemben 
nem akar, vagy nem tud kellőképpen 
fellépni. Mi figyeljük az embereket és 
amikor az Idő elérkezik, valamennyitől 
számon kérjük, hogy mit tett az ország 
helyreállítása érdekében. Akik nem 
tudnak örülni a fasiszta járomtól való 
megszabadulásunknak, igen nagy bálára 
köteleznének bennünket, ha nélkülöző 
országunk területét, nem kívánatos 
személyüktől saját jószántukból, de 
minél gyorsabban szabaditanák meg. 
Nem akarjuk nézeteinket másokra rá
erőszakolni, nem kívánjuk, hogy min
denki velünk „egy követ fújjon** minden 
téren, de azt joggal elvárhatjuk min
denkitől, aki magát magyarnak vallja 
és a magyar nemzet területén, becsületes 
népi közösségben akar élni, hogy a 
nemzetet érintő eseményeknél, mint 
igazi magyarok reagáljanak. Aki pedig 
úgy gondolja, hogy nem magyar, vagy a 
magyar népiközösség eszméjét magáévá 
tenni nem tudja, az válogathat Európa

és az egész Világ különböző országai
ban és megkeresheti álmainak eldorá 
dóját.

Mi dolgozók igenis örültünk, vá
rosunk felszabadításának évfordulóján, 
de a felszabadítás óta be is bizonyítot
tuk azt is, hogy becsületes jó magya- 
rok vagyunk, mert a fasiszta • „lovag 
urak** által rommá telt ország területén, 
szinte emberfeletti munkával igyekez
tünk új életet elővarázsolni. Ha ez nem 
sikerűit olyan mértékben, mint mi azt 
szerettük volna, azt köszönjük azok
nak a „jó magyaroknak**, akik addig 
„ió magyarok**, amíg az országot meg
gazdagodásuk színterének, becsvágyuk 
kielégítőjének, manipulációk, speku'á- 
ciók igéretföldjének találják.

Szeretném, ha végre valameny- 
nyien ráeszmélnénk arra, hogy a régi 
rendszer egyszer és miadenkorra fel 
lett számolva és csalóka ábrándok után 
futnak, akik azt hiszik, hegy valaha 
visszatérhet az ő világuk, A bibliai 
tékozló fiú volt olyan becsületes, hogy 
bűneit megbánva édesapjához szolgá
nak jelentkezett. Mi azt szeretnénk, 
hogy a magyar haza tékozló fiai is 
jelentkeznének bünbánattal és igaz, 
becsületes, minden bűnt jóvátenni aka
rással és velünk együtt dolgozva segí
tenének a romok felett minél előbb, 
viruló életet fakasztani. B. A.

(,’M. K. P. Salgótarjáni Szervezete.

KÖRLEVÉL
Feltétlenül átolvasandó I
A Magyar Kommunista Párt sal

gótarjáni Vezetősége utasítja a Vízvá
lasztói pártszervezet vezetőségét, hogy 
Angyal Györgyr párttagot, azért mert 
Pestuka Sándort, kit a Balassagyar
mati népbiróság is kénytelen volt el
ítélni. (hat hónapi börtön és mellék
büntetésként politikai jogainak bárom 
évi felfüggesztésére) védelmébe vette, 
függessze fel tagságát 3, azaz bárom 
hónapra.

A pártvezelőség erre az állás
pontra kellett, begy helyezkedjen, mert 
nem tűrhető az, hogy pártunk tagjai, 
elitéit, volt fasisztákat védelmükbe ve
gyenek. Egyszer már n eg kell, hogy 
értse mindenki és elsősorban pártunk 
tagjai, hogy a fasisztákat nem menteni, 
hanem gyűlölni kell. Gyű ölni, gyűlölni 
minden haragunkkal, mert mind azt a 
nehézséget, mellyel ma ez az ország 
küzd, mindazt a rombolást, melyet eb
ben az országban végeztek, mindazt a 
mérhetetlen nemzeti javat és vagyont, 
amit innen kiburcoltak, azt elsősorban 
a magukat ma'gyarnak nevező fasiszta 
árulóknak köszönhetjük. A mi pártunk

meg kell érteni, hogy csak akkor tud
juk ellenségeinket legyőzni, ha g\d ől
jük, gyűlöljük úgy, mint gyűlölte a 
Vöröshadsereg azt a fasiszta német brr 
dat, amely rátört a békésen dn\r rr. 
Szovjetnép hazájára. Nem szabad, hogy 
akadjon többé egyetlen egy kommu- 
munista sem, aki a fasiszták védelmére 
kel és ha mégis akadna, azt a jövőben 
nem felfüggeszteni fogjuk tagságától, 
hanem kizárni és oda fogunk hatni, hogy 
8/ ilyen ember a védence mellé ke
rüljön a börtönbe.

A vezetőség elrendeli ezen kör
levélnek a Vízválasztói pártszervezetnél 
való felolvasását s azonkívül minden 
üzemi pártszervezetnél való kifüggesz
tését és a „Munkás Szó**-bán közlését.

Gazdák ! A beszolgáltatás 
nemzeti kötelesség!

Beszélgetés az „Egérfogó** 
szerzőjével

Január 5-én lesz az „Egérfogó” 
ősbemutatója az Ipartestület nagyter
mében. Az előadásnak kiemelkedő je
lentőséget ad az a körülmény, hogy a 
színdarab szerzője salgótarjáni lakos: 
Koltay Imre, a város művészi életének 
évek óta jó! és előnyösen ismert 
alakja.

Darabja szinrehozatala alkalmá
ból felkerestük a szerzőt, hogy meg
tudhassunk egyet-mást a színmű kelet
kezésének mostani szinrehozalalának 
körülményeitől, tartalmáról és időszc-1 
rü vonatkozásairól.

• Hogyan és mikor született meg 
a színmű és milyen műfajhoz tartozik? 
kérdezzük.

— Az „Egérfogót" évekkel eze
lőtt Írtam dr. Papp Dezső, régi bará
tom, a neves dalszerző ötletéből — 
válaszolja Koltay Imre. Az „Egérfogó* 
vígjáték, amelynek verseihez kedve*, 
könnyű dallamot Buday Dénes irt vol
na még a múlt esztendőben, ba a há
borús viszonyok ebben meg nem aka
dályozzák. — így a hiányzó meló
diákat Papp Dezső „Ciüka Fanná “iá
ból és saját régi melódiáimból kölesé 
nöztem.

— Mi a darab témája és meny
nyiben időszerű a tartalma?

Az „Egérfogó** a léha, gondtalan 
és felelőtlen életet mutatja be a maga 
vidám és egyúttal helytelen, céltalan 
oldalával együtt. A drámai cselekmény 
mottója pedig az, hogy nem a fölényéé 
és üres jólét, nem a pénzköltés mű
vészete, hanem egyedül csak a becsü
lete* munkával szerzett kenyér ar, 
ami az emberi életet termékennyé, 
megbt ctöltté, igazzá teheti.
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,,Isten, Császár, Paraszt"
Hay Gyula történelmi drámája Salgótarjánban

Lehet c a hata'cm, a mirdenkoti 
bata'rni e^?zrn és igazán cn.berségei; 
az örök e-n bői nyomé r megwűnteléte, 
az enbeií»ég rnirdén tpgilriak feleire- 
lése,’ becsületes eikö'cM és gazdafági 
egvcn'őség meglere m’éFe lehet-e • 
hata’cm célja és ha ezt tűzné ki igazi 
céliának, n cg tudná-e valósítani? — 
Ezekre a kérdésekre ad választ Hay 
Gyula disirha, melyei katáctony első 
rzpiárik estéjén az »cé gyár szirpadán, 
az acélgyári n űkcdvelök mutattak be 
szokatlanul nagy érdek'ődés és ragyen 
ncgé»dcn clt siker mellett.

Hay Gyula a szerző, a kérdé
sekre, határozott, bátor nem nél vála
szé’. A hatalom, bér népek, nemzetek, 
tömegek munkáiéra támaszkodik, élc- 
khzivó gyökerei ál, n cg átölelik a 
níp. a remzet, a lerreg televéryét, 
örcé u valóság, Nem az a célja, hogy 
a dolgozók lemegérek mindent meg- 
adion, amire annak szüksége van, hogy 
hozzásegítse a kultúra, a jóakarat, a 
megértés, a szeretet örök és oszt- 
balat’an javaihoz, hanem, hogy minden 
jót, amit a dolgozó emberiség termel, 
a maga dic«őstgc, büszkesége, jóléte, 
különleges helyzete fenntartására for
dítson. Örcéluságp mellett máredren 
díi?é .lörpiil a mód, ahogy ezt eléri, 
vagy is a kizsákmányolás, de éppen úgy 
másodrendűvé törpül annak szüksége t 
is, hegy megmaradása érdekében a 
dolgozókon kegyein et kell gyakorolnia, 
bizonyos kkig engednie kell ezeknek, 
lót bizonyos „jogos" törekvéseiket 
támogatni is kell.

Ha érdeke ügy kívánja, begy lé
tráikon a nyomorult do’gozókboz, tát 
leszáll, azonban abban a pillanatban 
vi«szariad az ezekkel való testi és lelki 
körös?ég'öl, amikor valamit igazán adni 
kell és sietve száll fel kivélelezetlsége 
nimbuszába, ahol aztán egészen más, 
hozzá n éltó szövetségesekre találhat. 
De nem szabad csodálkoznunk ezen, 
A hatalom a dolgozók tömegének csak 
önmagát adhatja, viszont ha odaadja, 
megszűnik létezni, ebben a világban 
pedig minden élni akar, ami egyszer 
létrejött. És ha valami csak a meg
tagadás, a távolság révén állhat fenn, 
hát szükségszerűen tagad meg mindent, 
amiben megsemmisülését látja.

Hay Gyula a történet nagy kér
désére adott válaszának ez az egyik 
fele. A másik fél: a.hatalom és nép 
között betőllhetetlen szakadék, van, 
melyet a hatalom soha, semmi módon 
be nem tölthet. Egyetlen mód a 
betöltésére a tömeg forradalma, mely 
a mélyből kitörve a hatalom magasla
taié g emelkedik és ott azt mindörökre 
megsemmisíti.

Zsigmord magyar király, egy za
varos kor, zavaros társadalmi és gaz
dasági viszonyok embere (maga is 
méltó tagja kora kialakulatlan halma
zának), megpillantja, a teljes európai 
hatalom megragadásának lehetőségét. 
Szédítő Ívben emelkedik fel a legna
gyobb méltóságokra, azonban rendkí
vüli nehézségek állanak hatalmának 
tényleges gyakorlása élé. A nehézsé
gek megtestesítői: a pápaság, mely 
akkori széthul'ottságában elsőrendű 
módon képviselte a partikulárizmust 
é« a magas arisztokrácia, mely úgy
szólván mindenkor ellensége volt a 
központi hatalom egysegének.

Hogy az ilyen formában megles- 
te‘edő nehézségeket leküzdheti?, me
rész lépésre határozza el magát a rend 
kívül hajlékony lelkű Zsigmord: le
száll a mindenféle minőségű hatalom 
örök ellenségéhez, a forrpda ml nép
hez, a pro e'áriélushoz, hogy ennek 
hata'n ss lázadó romboló építő erejét 
használja fel ellenle'ei megsemmisité’ 
síre. — Ht marosan kiderül a zenben,

[begy ez lehetetlen. A forradalmár 
Húsz János mereven Zárkózik el a 
királyi kivánrág elől, a lázadó nép 
pedig Prágában hengeren követeli a 
hatalom levoruláeát a történet szín
padáról. Zs'gtrord egy nagy élmény 
’ől döbbenten húzódik vissza trónusá
hoz, baráti kezet nyújt pápának, főne
mesnek és Konstanz piacán fePcbcg 
az eretnek Húsz János mester mág
lyája.

Az acé'gyári trűkedve'ő gárda 
úgyszólván örnugát múlta felül. Pom
pás kiállítás’, löké’eles rendezést és 
megrázóan művészi előadást kapott a 
közönség. A színpad probémáit <erki 
szakember jobban meg nim o'doVa 
volna, a rendezés finom pon'ffUga és 
ragyvonalurága semmi kívánni va’ót 
nem hagyott maga után,- a szereplők 
pedig, akik mird régi, kedves isn erő
seink, a cél-megszabta magar’atcn no- 
zogtak. A pompás együttesből épen 
csak futólag akarjuk kiemelni Verftch 
József alakításai. Kéz és arcjátéka, 
mindig a kel'ő időben fclcsil'snó 
szeme és könnyedén, de biztos ráta- 
Iáiéira! .Ömlő deklamációja a műked
velő színjátszás kggazdsgabb perceivel 
ajándékozott meg bennünket.

Budapestről az előadás megte
kintésére Sa’gótarjánba utazott és a 
szüretekben le késén ünnepeit szerző 
kívánságát közöljük akkor, amikor ki
jelentjük, bogv félreértés tenne a sze
replő pápa, XXIII. János megrajzo
lásában egybázellenes tendenciát látni 
és talá’ni. XXIII. János pápa alakját 
a szerző pon'oran a történet lanuróga 
szerint rajzolta meg és e többször ki
átkozott, végű) nyomorúságosán elbukó 
ember valóban kalandor volt, aki a 
pápai tiarát csak tisztátalan hatalmi 
vágyainak kielégítésére akarta felhasz
nálni.

Végűi még: a drámáról magáról 
kritikát Írni nem a mi hivatásunk. El
végezték azt most Budapesten, koráb
ban a német nagy városokban, ahol 
szintén bemutatásra került. Mi csak 
annyit mondhatunk, hogy rendkívüli 
nagy élménnyel lettünk gazdagabbak. 
Biztoa kéz vezetett minket végig a 
történet rejtekhelyein, nagy drámai erő 
rajzolta fel előttünk a történet képeit 
és egy társadalombőlcsész szelleme ki
éért végig a súlyosan kritikus problé
mák megoldása során.

Köszönjük I
V. Gy

Nem puszta műkedvelő-előadás
ról emlékezünk meg akkor, mikor egy 
színházi eseménnyel ■ ilyen hosszasan 
foglalkozunk. Sokkal többről és rész
ben egészen másról van itt szó. Hadd 
álljon hát itt a nézőközönség egy tag
jának megemlékezése ia, melyet a ki
törő lelkesedéa mondott tollba:

E sorok írója őszintén bevallja, 
hogy műkedvelő előadásokra ünnep'ő 
ruhája fölé (amíg ilyen volt neki) fel
vette igen nagyfokú előítéletét, arcára 
pedig mindent megbocsátó, fölényes 
mosolyát és elöadásra-menet többször 
elmotyogta magában „te ia voltál fiam 
műkedvelő, bccsátd meg az ö bűneikéi.**

így történt ez karácsony első 
napjának estéjén is, amikor elindul
tam megnézni Háy Gyula: „Isten, 
császár, paraszt** című törléne’ml drá
máját. Történelmi dráma Salgótarján
ban, műkedvelőktől I Mér maga az 
előadás szándéka Is tiszteletreméltó 
cselekedet. Mély kíváncsiság töltött el 
tehát, hogy fog ezzel a nagy feladat
tal megküzdeni az acélgyári gárda, 
melyre a sok jó bir után magam ia 
kiváncsi voltam.

A terem zsúfolásig tele, jegyet 
kapni lehetetlen,- Protekció kell egy 
állóhelyhez is. Kádár képviselő elvtár
sunk megnyitó szavai után, melyekkel 
a felszabadulás első évfordulóját és a 
ránk váró feladatokat méltatta, felgör
dül a függöny és már az chő pillanat
ban olyan törléne'mi légkört lehe'ő 
azirpad tárul szemürk elé, ami sejtetni 
engedi, hogy itt n est igazi szinbázat 
fogunk látní A játékotok szerepnon- 
dáta életlé válik, pár pillanat és már 
izertp'ői leszünk az eseményeknek. Ott 
ü űrk egy leiméslőböl faragott pa’o 
fában gs í« sí ültén figyeljük a főurak 
és az idegentől ideszármazott magyar 
király vitáját. Zrigmord furfangos eszé-
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déssel élvezte a darabot, tanujelét adva 
annak, hogy igen nagy tudásszomj él 
bet ne és nem igaz az, hegy csak a 
zenés cperelt, a hülye gróf és a szőke- 
cscda nagyhercegnő, rendszerint el
képesztően buta története érdekli, 
hanem komoly érdeklődésre! figyeli a 
komoly iró tollából, komoly előadás
ban kihozott darab előadását is. Dicséret 
il’eti meg az Acélgyár vezetőségét, tkik 
rom sajnálták a költséget éá fáradsá
got a darab e’őadásáboz. Ezzel a gár
dával nyugodtan lehelre Molicref, vagy 
más kIssfziku»t játszat i.

Grafu'élurkl Z.

vei leszereli őket, megcsillogtatván 
előttük a római császárság fantasztikus' 
ábrárdját, Zsigmcrd eléri célját, A 
római császár, magyar király, udvar 
tartásával a konslsr ci zsiráfot irányítja 
Húsz, a nagy vál ás-reformer fogoly. A 
császár foglya. A pápák — ezidőben 
Fzámszcrirt .hárman — harci an ál'arsk 
egymással. XX11I János pápa hófehér 
erráttsában trónol a corstarci zsina'on, 
be’egen, mlnderkibcn ellenséget látva 
pafo'cgikur lázban égve, vezeti a tár
gyasokat. Feltárul előttünk a kors'arci 
zsinat záróképe és az amit itt játékban, 
rerdezésben, kőrútokban és tömegje- 
lenetekben látunk, az maga a Nem veti 
Szlrbáz, az mega a világhíres buda
pesti színházi kultúra. Maradék
talanul az.

A következő je'cnetben Húsz 
János börtönében jelenik meg a csi
szár, ski Huszt ű'őkártyárak akarja 
fe használni. Itt, szinte a bo’dcgult Odry 
játéktudását megközelítő szirészt isme
rünk meg, aki Húsz megírzter alakí
tásában egészen elsőrendűt nyűit. A 
császár mrg'géri, hogy megmenti Huszt, 
de Húsz mgjósolja : „ez nem fog nek»d 
sikerülni császár". A- börtönben irt 
tarifásck festet öltenek. Prágában éhe
zik a nép, Vencel király adóprése el
viselhetetlenné válik. Ki'ör a huszita 
forradalom. Ebben a jelenetben éri el 
az c’őcdás azt a csúcspontot, amit a 
zsinat jelenetben, már azt hittük túl 
szárnyalni nem lehel. Amit a szerző 
szercp’őinek itt szájéba ád éa az a ( 
lélekből fakadó tűz, amivel ezt a sze-| 
replők előadják, nem egyszer nyiltszir i j 
tapsra ragadtatta a közönséget.

Zsigmord Huszt kiszolgáltatja el
lenségeinek, hogy a konslacci menet
ből. a nagy reformer fejét követelő bő
emberek ki ne maradjanak. Hunyady 
grófot, Hobenzollern herceget a forra
dalom leverésére küldi, halljuk a harcba 
induló katonák énekét, de az utolsó 
jelenetben, bár a szerző nem mondja, 
de érezzük, a történelem kereke ál- 
száguld Zsigmondon. „Nem mindig jut 
egy éljen a császárnak** 1

A szereplők közül nagyon nehéz 
volna valakit is kiemelni, mivel a ren
dezés olyan kollektív alapon állította 
be a darabot, hogy a legkisebb fiz 
szavas szereptől kezdve egészen a leg
nagyobb szerepig, Zsigmord király 
szerepéig, mindenki tökéleteset nyújtott. 
A rendezésnek éa a színészeknek en
nél szebb dicsérő szavakat nem talál
hatunk. Meg kell azonban emlékeznünk 
arról, hogy ennek a darabnak szereplői, 
mind-mind egyszerű munkás emberek, 
tisztviselők voltak, akik azonban most 
olyan nagyfokú intelligenciát árullak 
el, hogy további munkájukra feltétlen 
szüksége van Salgótarjánnak. Ezen a 
nívón kell tartani a salgótarjáni mű
kedvelő előadásokat.

Meg kell még emlékeznünk arról 
at egészen újszerű színpadtechnikai 
munkáról, amit az Acélgyár lelkes 
rerdezösége kifejlett. A azir padi képek 
meglepő szépek, korszerűek, tiszták 
voltak és ahogy azt az acélgyáriak ki
hozták, külön elismerés jár nekik.

Éa bár utoljára, de nem utolsó 
sorban, a közönségről ia írnunk kell, 
amely nagy figyelemmel éa érdeklö-

Lapunk múlt heti számában 
„Látogatás L i 11 p u t-országbsn" c'trü 
beszán dóri ból nyomdafecbr.il ai okok
ból kimaradt a következő rész;

Ennek a d'oérő szavakkal al’g- 
alig méltatható tr unkának tuga’mazója, 
kizdtményczője és megteremtő:?, a 
poly hisz tor Juhász Főtere ecélgyári 
üzemi párttitkár aki Bá»’i Sándor, a 
fiatal Einreiter Béla és még 4-5 mun- 
katárrával együtt, rerge'eg nurkaórát 
és munkanapot á’dczott, Li;:put-ország 
létrehozására.

A „Gyergyói bál" 
Zagyvapálfalván

A zagyvapáífelvai M. N. D. Sz. a 
„Gyergyói bál" című operettel mutat
kozott be a karác.'ocyi e’őcdáa kere
tében.

Sajnálattal kell megáPrpifarunk, 
hegy a darab megvált sztárok terén 
erakerm az egész környező vidéken 
bsryrgrág mutatkozik. Ma emiker kÖ- 
nyörte’cn harcot indi'urk azok ellen 
tkik okozói voltak négyszázéven ke
resztül a magyar remzet katasztrófájá
nak, lehetetlen nézni, begy ezek a 
történelmi figurák úgy vonulnak el a 
szemeink előtt mirt „igazi hazafiak." 
Négyazázév a magyar történelemben, 
mely Idő a’att a. magyar nép a sza- 

I badrágáért a magyar függet'erségéért 
i vívta a harcát, ráütötte a bélyegét 
mindenre ami csak szent és sérthetet
len volt, minden magyar e’őtt. Szá
munkra idegen nemzetközi szélhámos 
ariaztekraták, grófok, bárók, a közép
nemesi osztály degenerált dzsentri bó
kái akarták nekünk, a magyar népnek 
megmagyarázni, hogy ml a haza ék 
hogy kell a hazát szeretni.

Az igazi hazaszeretet helyett a 
sovinizmust, a féktelen gyűlöletet szí
tották a körülöttünk lévő kis országok 
népei ellen. Nemzeti katasztrófáink 
okozói voltak a magyar történelem 
bosszú során.

Ma Itt van az ideje annak, hogy 
minden erőt latba vessünk és kiirt- 
suk azt a rósz szellemet amely a ma
gyar nép lelkét megmételyezte.

Éa éppen ezért több figye’met 
kellene fordítani a olyan műkedvelő 
előadások megrendezésére, amelyek 
az Iredentizmustól CFÖpŐgrek éa a mai 
népi demokráciának nem megfelelően 
pont azt a szellemet hintik el a ma
gyar nép lelkében, amely ellen har
colunk éa harcolnunk kell — az irre
dentizmus éa a sovinizmus ellen

Éa még ma is vannak olyan elő
adások mint pld, a „Gyergyói bál** 
című operett, melyben elvonul előt
tünk az erdélyi magyar arisztokrácia, 
amely nem kirmértékben járult hozzá 
a magyar nemzet történelmi katasztró
fájához.

figyelő.

Zongora tanárnő kezdők ét 
haladók részére sorgcra-lanitást vállal. 
Érdeklődök adiák le címüket a Végh 
nyomdában.

nyomdafecbr.il
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ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
A végtelen idők száguldó kereke 
Eddig csak úgy fordult, hogy mindig lefele. 
Minden mohó vágyunk, hogy szebb lesz az élet, 
Sugárzóan fényes, édes reménnyé lett. 
Hogy az uj esztendő ime beköszöntött, 
Az ember szivébe reményeket töltött, 
Sok szenvedés után még nehéz az élet, 
Pénztelen szegények súgva enni kérnek, 
öh I mennyi fohász szállt felfelé az égbe, 
És mennyi imádság fulladt omló vérbe. - ' 
Fiatal életek omlottak a sárba.
És jaj I sok embernek nincsen keze, lába. 
Özvegyi fátyolok úsznak a viharban, 
Megtetézve a kin, a tengernyi balban. 
Megbosszulta magát Krisztus csúfolása, 
Gyülöletvetésnek ez az aratása.
A józan ész látja, mi oka a vésznek, 
Hogy a világ beteg, hogy a világ részeg, 
Hogy a gonosz évek mindig itt kisértnek, 
Emberi gyarlóság oka az egésznek.

Mindez a múlt idők ködfátyolába vész, 
5 a lesújtott öröm újból éledni kész. * 
Mert lám az emberek most joggal remélnek, 
S a remény mécsei a lelkekben élnek, 
Bizakodó hittel néznek a jövőbe 
És hogyha lehetne futnának elébe. 
De bát kell is jönni egy boldogabb évnek, 
Mikor az emberek részletet nem kérnek, 
Mikor minden számla ki lesz egyenlitve 
S hitelünk soha, nem lesz kimerítve. 
Mikor nem tartozunk se fűnek, se fának 
És csak tisztelettel tartozunk egymásnak.

H^gy az uj évben majd sokkal jobb lesz mint vót, 
Hogy az is élni fog, aki még meg nem hóit, 
Hogy az ui éven át mindenki vigyorog, 
Senkinek a gyomra többé már nem korog. 
Termeljen sok szenet Salgótarján, Dorog, 
És minden műhelyben legyen elég dolog. 
Legyen maid az uj év csupa mosoly, derű, 
Amikor a bánat mindenkit elkerül, 
Ne legyen korcsmáros, ki a borban pancsol.. 
Olyan anyós, ki a vejének parancsol • 
Minden jó munkásnak legyen sarok lelke, 
Es minden kalmárnak becsületes le ke, 
Legyen minden héten lyuk is a fazékban, 
És egy rakás pénzük, benn a takarékban, 
Fiatalnak hozzon munkát, vénnek békességet. 
És minden futóbolondnak, hozzon feleséget.
Hozzon minden éhezőnek, mindennap egy kappant 
És a piszkos embereknek, egy nagy darab szappant 
Legyen jó a szüret és kicsi az adó, 
Sok derék, jó ember, kevés csirkefogó, 
Mindenki dolgozzon, bízzon majd a péoztül, 
S csak a végrehajtó legyen munka nélkül.

És hogy már rend legyen, végre valahára, 
Minden reakcióst húzzanak a fára, 
Száláéitól kezdve minden ilyen zsiványl, 
Ha ezek eltűnnek, nem képeznek hiányt. 
Ez legyen jelszava a jövendő évnek. 
Akkor mindnyájunknak sz«bb lesz majd az é’el. 
De, hogy köszöntőmnek a végére érjek, 
Kívánunk Önöknek szép, boldog u| ével.

T. J

Ezenkívül80 élelmiszercsomag amely
ben 1 kg. O-ás liszt, 1 kg gerstH, 20 
dkg. cukor, 5 doboz gyújtó, egyesek
ben 10000 pengős bankjegy van.

Az össze hivoltak türelmesen vá 
rakoznak, halk beszélgetés közben 

| nézik a teremben feláUitott nagy ka
rácsonyfát. Szép karácsonyfa, csak 
csupasz. Ha volna rajta disz, cukor
ka vagy sütemény, az úgyis mind 
hamis lenne De a karácsonyfa igazi. 
Igazba nyomor amit enyhíteni kell, 
igazi az öröm, amit éreznek, azok 
akiket ez a szűk lehetőségek köze 
szorított akció meg tudott ajándé
kozni és legigazibb ez a szeretet ami 
ezt a keveset ami van elosztja.

Olvassák a neveket és egymás
után veszik át a ruha és élelmiszer
csomagokat, ctendesen, halkan kö
szönik meg. Legtöbben valami látha
tóan szomorú őrömmel, arra gondol
va, hogy Istenem, Isit nem mi lesz 
otthon, 5—6 vagy még több gyerek 

j van és ezekből csak egy vagy kettő 
kap valamit, mikor ő nagyon, oly 
nagyon szereti mindegyiket.

Szomorú, hojgy milyen nehezen 
értik meg, hogy a meglévő készletből' 
minél több családban kell enyhíteni 
az Ínséget.

És sietnek haza az ajándékkal. 
Haza ahol nincs karácsonyfa, nincsen 
kalács és nincsen hús az asztalon. 
Haza, ahol a karácsonyi vacsora ta 
Ián éppen abból a kis csomagból 

■ kerül ki amit kapott.
Közben este lett. Beköszöntött

„Olcsó és nem ráz“
Ezt tapasztaltuk a „Munkás Szó- 

december 22 iki számában megjelent 
.Műkedvelők tündöklése és nyomorú* 
•ága” cimű cikk olvasásakor. Köszön-, 
jük a magát megnevezni nem akaró 
cikkírónak, hogy hibáinkat megvilágí
totta, mert igy a jövőben sok hibát 
tudunk kiküszöbölni. Köszönjük a 
figyelmeztetését még igy is, hogy t. i. 
bizonyos tekintetben túllőtt a célon. 
Beismerjük, hogy az előadás alacsony 
nivón mozgott, de nem értünk teljesen 
egyet a kritikussal. Igazabb kritikát Ír
hatott volna, ha előbb megismeri az 
okokat, amelyek közre játszottak 
abban, hogy csak ily gyönge műsor 
kerülhetett a közönség elé. Valószínű* 
lég nem tud róla, hogy betegség és 
távoliét miatt több értékes műsor szám
tól estünk el, melyek az előadás nivó 
ját emelték volna és erre az előadás 
megkezdéséig számítottunk is. Számí
tásunkban csalódtunk. A jegyek elkel
tek, a közönség ott volt,.- vissza nem 
táncolhattunk, azt adtuk, amink volt. 
Ml is többet és szebbet akartunk. 
Ügy voltunk vele, mint aki vásárolni 
megy, otthon megszámolt pénzzel s 
amikor fizetésre kerül a sor, akkor 
tapasztalja, hogy elveszített belőle. Mit 
tehet mást, minthogy a hiányzó részt 
a legközelebbi alkalommal kiegyenlíti, 
ky voltunk mi is. A meglévő műsor
számok bírálásánál, azt hiszem, sajtó 
hiba csúszhatott be, mert azt még a 
lege’fogultabb kritikusról sem tételez
hetjük fel, hogy a tangóharmonika- 
számot, me'yct városunkban elismert 
előadó szólaltatott meg, nyekergésoek 
nevezze. Lehet azonban, hogy most az 
egyszer rosszul játszó t, mert- a közön 
flóg csak kétszer t>ipso:tii vssza. Talán 
a betűszedő követett cl hibát. De ha 
nem igy volt, akkor arra kell kérnem 
a kritikust, hogy egyéni véleménye 
nyilvánítása során szíveskedjen közöl ; 
ni a nevét, mert hogy ez nem közvé . 
lemény, bizonyítja az, hogy a tangó- 
harmonika számot, amit ő nyekergés 
nek nevez, a közönség nagy tetszéssel 
fogadta. Abban sem értünk egyet, 
hogy tehetségesebb előadók számait ne 
iktassuk ilyen szürke műsorba Véle. ■ 
ményem szerint a tündöklők igy még

jobban kiemelkednek a többiek közül 
és nem homályosodnak el, mint ahogy 
azt a kritikus írja.

Uchlár Károly.

A kereskedők karácsonyi 
gyűjtése

A Kereskedők O szágos Központi 
Szövetségének (KOKSz) salgótarjáni 
fiókja, a város szegényei részére 
1 millió 96 ezer pengőt gyűjtött 
össze, mely összeg a karácsonyi és 
újévi ajándékozások során, a város 
arra legjobban rászorult szegényei kö 
zött lett kiosztva. Az emberi érzés, a 
jóakarat és szeretet nevében ezért há
lás köszönetét kell mondani.

Nikodemi:
„Tacskó“-ja Z.=pálfalván

A Zagyvapálfalval Üveggyár 
Olvasóköre december hó 23 án mű
kedvelői gárdájával színre hozta Ni
kodemi .Tacskó' cimű vig játékát Az 
utóbbi hetekben elharapódzott és igen 
gyakran nagyon silány műsorral 
színre hozott estek után üdülés és 
élmény volt a „Tacskó' együttesét 
élvezni.

A darabot Markosi György igen 
gondosan • rendezte. De nem csak 
mint rendezőt, hanem elsősorban mint 
a darab vezető férftszereplőjéf is kü
lön ki kall emelnünk közvetlen ter
mészetes Játékáért. Minden gesztit 
sa, minden mozdulata, minden szava, 
hangsúlya helyén volt. A .Tacskó'! 
Takács Jolán alakiíotfa finoman ki
dolgozva a szelep sokrétű hangulat 
hullámzásait. Először láttuk sr.inpa 
dón. de biztosak vagyunk benne, hogy 
még nagyobb f eladatokra is alkalmas 
lesz. Tóth Piri aki már a tarjául 
közönség előtt is mint oper ff szab 
rett Jól vizsgázott, a prózai szerep
ben is megállta a helyét. Ugyancsak 
dicséret illeti Kiss Katót és pírt ne-, 
rét, Tóth Józsefet és egy kis epizód 
szerepben Botos Sándort. Játszottak 
még Juhász András és Kovács János 
akik szintén igyekeztek beilleszkedni

Szegények karácsonya
a „Nemzeti szálló"-ban
A fekete karácsony, de egyéb

ként is, egyéni és nemzeti eleiünk 
legfeketébb karácsonya előestéjén^ 
többnyire nőkből és gyermekekből álló 
csoportok gyülekeznek, a „Nemzeti 
szálló'-bán levő közkonyha étkező- 
fermében. Egy egy idézés van a ke
zűkben és sokan közülük falán csak 
itt tudják meg, hogy miért hívták 
őket össze és hogy 'karácsonyi sze- 
rctefadományokat szeretetcsomagokaf 
fognak közöttük kiosztani.

Az MMDSz ügy buzgó, szociális 
gondoskodása révén textiláru és élel
miszeradomány érkezett a város sze
gényei részára és ezt az adományt a 
Magyar Nők Demokratikus Szövet 
ségenek vezetősége a Nemzeti Segély 
és a város szociális ügyosztálya se 
gifségévcl, a tőle telhető gonddal és 
legméltányosabban igyekezett elosz
tani, ami bizouy nem kis feladat. A 
rendelkezésre álló mennyiségből bi
zony nem (ehet minden rászorulónak 
adni és aki kap annak nem lehet azt 
és annyit adni mint amennyit meg 
érdemelne.
Kiosztásra került 31 ruhát avató fla
nelt vagy barhend anyag, 39 pác 
gyermekcipő, 40 pár gyermekharisnya 
16 drb. pullover és 39 orsó cérna.

az ünnep Karácsony van.
Körülbelül kétszázötven törő

dött, magányos ember maradt meg 
itt akik szerény, de Ízletes karácso
nyi vacsorát kapnak, hogy ne kell
jen nekik ezt a szent estét magányo
san, elhagyatva, hideg szobában el
tölteni, mert- ennél alig van szomo
rúbb valami.

Azok akiknek boldog karácso
nyuk van, nézzenek a szivükben és 

• annak a legfenekén falán megtalál- 
, fák egy csiráját annak a szeretetnek, 
ami megérteti velük a jóakarat fen- 

1 ségét. Krisztusnak, ennek a legembe
ribb embernek születése napján.

T. J.

Felhivás!
Felhívom az anyákat, a terhes 

és szoptató anyákat, hogy 3 éves 
gyermekeik és születendő gyermekeik
nek a megfelelő fejlődése végett és a 
fenyegető angolkór megelőzése céljá
ból mielőbb láttassák el 3 éven aluli 
gyermekeiket és a terhes és szoptató 
anyák magukat is az úgynevezett 
vitaminoltásokkal, vagy belső szerrel

A vitamin oltásukat és be!<5 
szereket a mgosu'tai a Zö'dkeresztes 
tanácsadásokon az Egészséghazban és 
a Gépgyári ciccsemőt&nács&dá'ol on 
kaphatják meg.

Felvi agnsilássai szolgálnak a 
Zö'dkercFztes tanácsadásokon és ezen
kívül de. Kenyeres városi r>nos ur is.

Salgótarján, 1945. d e 21.
Blanár Sándor

polgármester.

Nemes Hegyi Zsigmondné 
ezúton értesíti férje barátait, is. 
merőseit és sportbarátait, hogy 

nemes Hegyi Zsigmond 
elhunyt.

Temetése vasárnap, decem
ber 30 án volt Budapesten a 
rákoskeresztúri temetőben

A szeikesztésért é« ki«dás«-rt felel : 
Dr. VASS GYULA.

Nyomatott Végh Kálmán könyvnyomda jábia 
Salgótarján, Eé-utca áá szám.

a kifogástalan együttesbe. A dara 
bot Sági Erzsébet súgta hallhatatla- 
nuí Külön elismeréssel kell megem
lékezni a szépen kiállított és Ízlése 
sen berendezett színpadról. A közön* 
ség lelkes tapsokkal Jutalmazta a 
szereplőket jól végzett munkájukért. 
Az ilyen előadásokat mindig szive 
sen látjuk, mert csak ezek fejlesztik 
a szinházkulturáf és műkedvelői ni 
vóf. Célszerű lenne az ilyen gondo
san és jó erőkkel rendezett előadá
sokat Salgótarján-Pálfalva között 
csere műsorra tűzni, okulására azok
nak, akik rendezési lázukban sokszor 
önképzőkört nívót sem megütő elő
adásokkal rontják a komoly müked- 
velés hitelét és fejlődési lehetőségeit.

' —ki.—


