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Kisöpörni a jobboldalt 
a Szociáldemokrata Pártból

— Nógrádmegyében ás Salgótarjánban is !
A Nitfoktioia sr.öroyö rímregé- 

- vének. Kelemen Gyula volt IpxrOgyi 
Aiám'.illrár <0 millió forintos pxnatná 
jintk ,’nyilvanouágrajutása után vilá- 
gOMÍ ’ii* 'Dlndsnki előtt, hová vetet 
& jobbolds.i szoclaldecnokraták „bur
undit utat" politikája. Neoscsak lo 
pásró", mindé r eddiginél súlyosabb pa • 
ntmiióról van itt azó. Aj orsíágot 
cuk úgy lehetett ilyen hatalmat öir- 

' szegekkel megkárosítani, hogy ősire- 
fogott a reakció mindenféle árnyalata 
a nyilat Slellertől ifj. H >rlhyn és a 
ko:tbya!a Mikain keresetűi a jobbot* 
dali arotláidemokrala Kelemen Gfu-j 
Isíg, hogy szabotálják, gazdaságiiig: 
gsengitsék * 3 évet tervet éa a uípl: 
demakfáciá*.

Az amerikai ioiperializmus egyik' 
legbiatnc.abb irgUőtiriának rnu>atko- 
zo’t a jobbo'dali szociáldemokrácia. 
Nesrciak Frsr.Cíaorizágban és Angiié* I 
bán, de Nigr Ferenctk és Pfeifkrék 
butái- után Magyarországon ís a job- 
o di i szociá demokratái' kecsegtették 
a legtöbb reménnyé, az Jraperialiita 
15’c'ív--.; • :t. Ez a jobboida! építette 
ki ejy < i*g(ontoiabb támvsrponf jává 
az ipvű/yi minisztériumot, ahonnan a 
3 é c» terv megfúrására Irányuló tő- 
rrkr.-usk •*"»-dn t-k. N :m c>oda, hiszen 
•r iptofQgvi -.r'ni^térium vezetői tM" 
lék lehetővé, hogy oda beépfllhe«riC 
nek & rági nagytőkéi ure.k ügynökei 
éi (írhassak a magyar demokrácia 
épületét

Kelemen Gyű'a letartóztatásával 
cisk megindult ennek -a rothadt lég* 
körnek a kiszeüőx*<el*«e ét a tisztulási 
folyamat, amelyet a becsületes szociái- 
drruokrata dolgozók — kommunista 
s’vttrvaik helyeslése mellett — moat 
jj»t maguk ökarniií végrehajtani. Az 
wpe* ; végrehajtóbizoltiág, amely hir- 
bed: volt reakciós beáilitoUságáró! és 
ahomxn Kelemen Gyula is elindult a 
bazaíru'.tí es oirtáiyárulás útjára, le
mondott és egy baloldali Intéxőbízott- 
■ég vette át n helyét. Lemondtak tiszt- 
légeikről Kisházi Ödön, a Szakszer- 
vezeti Tanács elnöke, Vas Miklós, 
Kertész Miklós, Miliők Sándor, Jan- 
csecz, Sfeinherz még néhány jobboldali i 
t« i,.-”. ké -tf'v, hogy Marosán elv I 
*i erd'ii heoéde utcn, latikor] 

c «n •.*.(!’. a? intrikáló és osztály* | 
sru‘ . <»bb 'd.i vezető korif*uilli, ror I 
ke.* a Szí^i-'d-niokrata Part — év 
tn e rjxgyn: műnkéstnozgalon: — 
• .httei Mentjének, az ri;6tz jobb 
o'd i s ocíá demokráciának kivágá
sára ír.

A csepeli szociáldemokrata üzemi 
páttszerveret végrehajtóbizottséga fel- 
timerte: „ «z amerikai imperialisták a

Magyar Szociáldemokrata Pártnak 
olyan szerepet szántak, amilyet a 
francia és angol párt végez; a mur.- 
kásoszialy érdekeinek elárulását, « 
béke megbontását, az imperialista 
háboiu előkészítését. Szándékukat a 
ml pártunkban lévő „harmadik utas** 
politikusainak segítségével szerelték 
volna megvalósítani. £ célbői irta Fa 
ragó László a hírhedi .Haraadik ut** 
clinotű cikkét, s e célból folytatott 
ennek megfelelő politikát Kéthly Aana, 
Szélig Imre, Kisházi Ödön, Pavlovié 
ky Ferenc.*4 — Nem vezethetnek to 
vább a régi utód — mondják határo
sainkban. A csepeli vazetőí. felismer 
♦ ék » helyes uta': a legszerolabb cuun- 
kásegység és azontúl az Egysége* 
Munkáspárt útját.

nemcsak az országos vezetésben, 
nemesek Budapesten és nemcsak Cse
pelen gátolták a nép! demokrácia fej 
iődásét és a kát munkáspárt együtt
működését a iobboldaII ssociáidemok- 
ralik, de Salgótarjánban és Nőgrád 
megyében Is ezt tették — és azt ftszik 
ma is! A becsületes, baloldali ato- 
ch/demokrata elvtársiknak el keli vr- 
gyznl számadásukat a helyi tzéllgek* 
i;.d, kelemenekkel éc kisháziakkal — 
vagv nyertük néven: olyan hírhed! 
jnbbddalhl'r'd as konajuniilagyülő 
lökkel, i.J-n .' kleterenvei Sümegi 
Emii 'gi’gató-lir.itó, vagy a saigótt! 
iári Frkete Lsiot nyomdáidéidoncm. 
a SzIM inbbo’dsU vesére, vugy Krayer 
Ferenc, BzkMágyarotat.ól Kiss Irtván 
VB tag, vagy Szadiié (István szakszer
vezeti megyei titkár, vagy akár a ml 
zaerfel Saavárl Reuő és még néhány 
tucat társuk Sajnáljuk, hogy 'evekkel 
a nevekkel, nekflnk kell kijönni és netr 
a baloldal vetette (el őket, hololt ezek 
a m vek baloldali szneláldrmokrata 
elvtáraalnk előtt épen olyat ismertek, 
mint az MKP elölt. Takarítsák meg a 
jobboldali szeméttől pártjukat.

— A tisztulási folyamatnak ala
posnak és gyorsnak kell lennlel Az Idő 
sürget nem vérhatunk! — Írták a cse
peli szociáldemokraták határozatukban. 
Kz vonatkozik a nógrádmegytl szo~ 
ciáldzmokrafa aívfárzakta is!

Segítség a görög népnek
A viívduitói erőmű fizikai áií 

•zr lcaii ddgon.i a gőröf szabrdság*! 
h*rc<»sf kl»BÍ vdó rg\ű‘.>ör<*tfil. je.éüi 
fálajátilollák háti kereteid- 1 százaié-1 
kát. Az 1 szárdék a o.unk.-rok részé* 
föl 1088, a azrllemiek részéről ped'g 
298 forintot jelent Ugyanazt rt. Ön- 
neget szavazták meg a munkások 
egyhangúlag ez árvízkárosultak részére.

Nógrád az élen
■fit adták ki a aaáaUfailéil ▼•rstny fsbrair alaő két hőié.'él 

síélé hivatalos jolobtését A Joltntés storinl a néfrádl körülit arto el a 
lofjobb oredoényt. aa olőírAnysatnkJ 6,65 saAsalékkal DSfyobb termelés 
is), ■ísodlk Borsod 6.04, harmadik Dorog 4.79, ookjodlk Dnoíntnl 2 32, 
ötödik ■sosek 1.37 saáialékkal. A hatodik bolyon Tatabánya áll

Milyen vetőmagakciók lesznek 
tavasszal?

Kik kapnak vetőmagot az akcióból?
E'sősorban az ujgardák, va'amut 

zr. 4.sz*-jy e*. arvizsujtntta gzdáu ráaxv- 
tűinek a tavaszi vetőmagsclóbM 800 
vagon tavaszi árpavztómagof hozunk j 
be D^lábó’, Haland óból << Cseh ■ 
azlovr.kiáby, Ezacúivöl a Gssdttági 
Főtanács a vetési Idény végiig feless-í 
badito'.lK az árpz fvgzlsát. igv a vár
megyei ga/dsság: fr’űgyelőeég igzvoi 
vényével orr-dér K*zda meg<t°rezhct: 
« szükséges árpsvetőmagtát. Ugysucstk 
a Gazdaság Főtanácsé legutóbbi í?»é-i 
tóa 500 vagon zabot utsli ki kész- 
pénzfizetés zuetie!! vetés célúra a rá- 
szorultaknsl.

400 vagon minőségi vztómag- 
burgonya k-'ül eiosztáerc'a szerződ* 
ee< veiőmag termesztésre jelentkező 
y>r.dtk köxó.t Eri a célt szolgálja a 
Növenyiertne'itsi HivaUl által kiotx* 
lás't <e-ü:6 100 vagon belföldi mi- 
nŐségá burgonya is. Tárgva'ás folvik 
i>.’ /irg\ 1000 vagon belföldi burgonya 
vetőmag megszerr4*ére: ez a ment.

•.ir- ;: íitns tj% egén burgonya-relö- 
magnúk.igc'üskc'.

P,!.».:>g(»t«. igu tak armtayaiciót 
í« indítanak, •*” sk keretaben lucerna 
és lóhere vetőmagot osztanak ki a 
rászoruló gazdák közölt, kedvtzményss 
íren. Kedvezményei ér- a Oiztositi-tk 
még a takarmányrépa vtőmagot *.«.

A MOSzK és fö’dmiveMzőve.ke
zetek utján százezer kát. holdra szük
séges nemesített vetőmagot osztanik 
ki A nemesített vetőmag 6 kg os 
csomagol.bán. 6 forintos e/vséfárra 
kerül M’*'iz*asre.

A magtér melók r vétőmé' a kt- 
vü. tsrmttés! hitelt ts •gány*í. *;Qek, 

; ho'dánként 2—300 forint’ *r*» A 
, sértődései nRsglermelő* sxupeiíoax- 

fátot és pátisft! ts kaphat''** hite be a 
! termeltető szövetkezetektől,

A tsvofTÍ. ▼r’öma 'ts»y.-*nki el 
már most /ordulfanak a gazdák a 

: járási illetve a vármegyei gar.dazagl 
\ felügyelőséghez, hogv vető* 

Ideiében b*.r'ősittik.
I

A MÁSz szénájából és benzinjéből 
gazdagodott Obrincsák

MuU heti arámunVban megirtek, 
hogv Obrincsák Jenő bányalntéxőt a 
rendőrség letartóztatta. A rendőrség 
étadta a bele vsa gyarmati ügyészségnek 
6a azóta ea a hir terjedt e!« hogy 
Obrincsákot ssabadon bocsátják és 
nem emelnek ellene vádat.

Ez ai állítás nem felel meg a 
valóságnak. Obrincsák alaposan rá* 
rxolgál! arre, hogy megkapja rnsl’.ó 
büatetásét. Tőbbltben felvett kő’cső- 
. ök»! 4a e'ftlegrket és ígéretet telt 
arra, hogy 48 forintért szénét szállít 
hPeleiölnsk. Köteleieitsoganek csak 
rétiben tstt eleget és azt Is

a miSi tulajdonát képcső Hó
nából toljesitotto.

A házi vizsgálat megállapításai sze* 
cint mintegy 16 vagon széna a hiány.

Ezenkívül nagyobb mennyiségi

benzin! és olajai adott ki engedMy 
nélkül, köiesöuképper -A kölcsönzött 
nyersanyagból még ma vem kapott 
vissza a MÁSx semmit.

A MÁSr-nál mintegy három- 
négy hónapja figyelték Obrincsák 
tevékenységét. A múlt héten atu’án 
üzemeilenőrzést tartottak, ahol fény 
derült a hatalmas összeget kitevő 
csalásra. Az e‘özeire becslések alap
ján a * ’

kár mintegy 60 cser forintra 
teheti

A hiány portos megállepitáe* folya
matban van.

Ügy hissrük, hogy Obrincsák 
hamarosan a mankásbiróság elé kerti, 
a munkásság megkárosításáért és a 3 
éves terv sxabotálásáért.
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Az ágy oldalához verte felesége fejét, 
azután megfojtotta

30 éves a Vörös Hadsereg

Előbb mxjdusm megúszta bünte* 
téi nélkül, utóbb majdnsin slatáriális 
bíróság elé került a fcleséggyllkos 
Horváth Rezső, a Salgóbánya melletti 
Kotyasz pusztai bányáéi. *— Horváth 
rossz vissonyban élt nála 20 évvel 
időéibb feleségével. Már más alka
tommal is kísérletet tett arra, hogy a 
teleségéi megölje és a nem egészen 
beszámitbaló emberi többen beccelték 
is, bogy mikor mer már végezni a 
teleségével- Főképpen a barátnője 
biztatta -erre, akinek az asuony utjá- 
bar. állt ahhoz, bogy Horváth fciesége 
tehessen.

Horváth február 12-én éjjel, ml- 
kot hazament a bányából, ősszestólal- 
kozott a feleségével Mérgében a fele
sége felét az ágy oldalához verte és 
mikor az aaazony elájult, a dunyhát 
az arcara szorította éa addig tar
totta re !a, míg megfulladt. Másnap 

Aa Országos Közellátási és Mária-lányok teaestét rendeztek, 
Hivatal reuddete értelmében burgo* | melynek bevételét a templom megjavl 
nyát vasúton bármilyen mennyiségben í fására fordították. Az MNDSz és a 
c :al;'zátli'ád engedéllyel lehet szállítani.! Sportegyesük! a sportolók javára jól 

A ba^uyasaJjai MNDSz, MaDISz i sikerüli jelmezbált rendezett.

engedélyt kért a temetésre azzal, hogy 
az aaazony hirtelen meghalt. Az első 
vizsgálat alkalmával nem tudták a halál 
okát megállapítani, de a rendőrség 
gyanúsnak találta a halál körülményeit 
és ezért újabb boncolást rendelt el. 
amelynek során kétséget kizáró módon 
megállapították, hogy gyilkosság tör
tén f.

A gyilkos féri a bizonyítékok 
súlya alatt megtört éa bevallotta, bogy 
meggyilkolta a feleségét Mivel éjjel 
történt a bűncselekmény, statáriális 
bíróságnak adták át, azonban egy nap 
pal a tárgyalás előtt megállapították, 
hogy nem teljesen beszámítható és 
ezért* nem lehet statáriális bíróság elé 
állítani. Horváth igy megmenekült az 
akasztóiétól ée rövidesen a balassa 
gyarmati törvényszék előtt fog számot 
adni súlyon bűncselekményéről.

Nemrég izgalmas orosz filmet 
mutattak be városunkban : a „Viborgi 
városrész**-!. Egyik Isgizgalmasabb 
jelenete volt a filmnek, amikor az 
esztergályosból lelt bankvezető ás a 
vlborgl városrész küldöttei vitáikéi* 
nak, hány millió rubelt juttassanak 
a vlborgl városrési gyermekeinek, 
betegjeinek éa öregjeinek gondozá
sára és közben íexseng a telefon. 
Sztálin maga jelentkezett a drót 
másik végén s bejelentette az újdon
sült bankigazgatónak: uj megbízatást 
kap, hadtestparancsnok lesz és azon
nal a frontra megy, mert a németek 
orvul megszegték a fegyverszüneti 
egyezményt és Pétervár ellen nyo
mulnak.

Ezekben ez Izgalmas februári 
napokban igy támadt a földből hir
telen a Vörös Hadsereg. 1918 fsbr. 
23-án mérte első komoly csapást a né
metekre : Pszkovnal. megállította a 
témádéit, tnsjd véres fejjel vonullak 
vissza a támadók. — Azóta diadalt 
diadalra halmozott. Kiszorította az 
imperialisták intervenciós caapalait, 
egyidejűleg leszámol! a brl»G ellen
forradalommal, a második világhá
borúban pedig Lostzu időn keresz
tül etfvedől foftla f*l n rám*! f*«|»«Hir 

csapásait, majd ellentáaiadáfbi ttssl 
éa elkergetve a fasiszta támadókat 
hittaté Berlin fölé a győztes vérős 
lobogót

Vörös Hadsereg ebó , és 
alapvető sajátsága' — mondolta 
Sztálin — .az, hogy a te (szabadi- 
totf munkások és parasztok had
serege, az Októberi Fórra dalaié 
és a proletárdiktatúra hadserege .. 
Vörös Hadseregünk második salát- 
sága az, hogy ez a mi hadsere
günk. országunk népei testvérisé
gének hadserege, az 'elnyomott 
népeket felszabadító hadsereg. 
Egész lényege, egész szervezete 
országunk népei közti barátság 
megerősítéséi, az elnyomott tépek 
felszabadifásdnak, továbbá a Szov
jetunióhoz tartozó szocialista köz
társaságok szabadsaga és függet
lensége megvédésének eszmeit szol
gálja^. A szovjet hsdzsreg btrodik 
aajaiosssgs, amint Sztálin mordra, 
hogy fennállásának ciső nap 
kezdve más népek iránti tisz
telet, a világ dolgozni iránt fánu- 
situtf szeretet és megbecsülve, az 
országok közti béke megőrzésének 
szellemében nevelkedett'.

Nagy összegeket fordít szociális célokra 
Salgótarján 1947-48. évi költségvetése

A vizdij után csökken a szemétpénz is
Jelentős balürcvatokat holott n 

sdgőtarjáni képvisc'őlestöiet februér 
17 , keddi ülése. A yok panaszra okot 
adó bzemétpén/eket következő már 
t ikhen csökkentettét ; 1 Rzcbáa lakás 
t>Un 12 forintról 10 re, 2 szobásé 34- 
sől 20 ra, 3 szobásé 52-röl 40 re, a 
4 Axobfrsé 120-ról 80-ru, az 5 vtobiU 

xkáv 3ze.>’tftpénze• ped g 180-sói 120 
forintra csökkent. A 6 r.zobás lakás 
260 forintos szetnétp-nzadója a régi 
maradt üzleteknél, m>ihe!veknál 15 
négyzetméter alapterü'etlg 36 forintról 
20 ra, 20 négyzetméterig 72-rifil 40-re 
35 ig 108 rói 60-ra, 45 lg 140-rői 80 
r i, 55 »g 190-röi 120-t*, 70-ig 240 
forintról 180-ra. A 71 négvzeimeteren 
k 'ü-i ü^elhdyfséjjek w mélpéor.e 
250 forint m?rad.

Egyesületek 
támngzlási .a a képviselőtestület egy j 
4vi támogatás fejéoen a kőve;ke/ő 
Összegeket -travazta meg: M*DlSz 3600, í 
VAOSz 3.000. SBTC 10.000, Munkás i 
Osiarda 4 000, SSE 3 000, Sajgói SC 
600, Gimnáziumi cserkészcsapat 300, 
TefCBénetbarátok Tiirhtaegyesüle’e 

3.000, Partizánbarátok EgV'-vületc 3 600' 
Falu és Város ezerkesrtővege 1 200,!' 
H d»I• »glyok Baitársi S-ővehége 1 000,1 
MNDSz 6 000, Belügyi Tisztviselők 
ádülAjt 500. NÉKOSz 250, Irodalom- • 
hxfútok Szövetsége 120, Kivtcreovei 
gazdaképző hkola 600, Magyy.r ívkolal* 
Sianatórium 100, M tyar Szovjet Mü- 
•eJődé’l Társaság 3 600 <s a Salgótar
jáni Ss*kÖr 400 forint.

| 

Szociális célokra 
a város költségvetésében • képviselő- 
testület által megszavazott hozzájárult 
M’okat a kiküldött mlnhzterközi bl- 
aottaág és a Tervhivatal egyaránt jóvá- 
lugvta. — Esek szerint a salgótarjáni 
tanoüCötthon 15 000, a népi kollégium 
ugyancsak 15 000 forint támogatásban 
résziéül. Művészetek támogatására 
12 000, Svabad Művelődési Jártáéig 
részére 5.000, mflvéarlekolának 1.000,

zeneiskolának 1.800, Nemzeti Segély
nek 18 000. Hadirokkantait Szövetté, 
gének 12 000, Ntpkö/1 O^honoknak 
25 000 Népkonyháknak 48 000. Siese 1 
Adil Segíts I morgslomnak 40.00. Böl- 
c«ődénvk 32.500 forintot tzsvaztak 
meg.

Az egyházak
is komoly juttatóban részesülnek az 
uj költségvetésben. A katolikus plébá
nia orgona. l -ettrerx ó.’hcz 20 000 írt cl 
kapott, u nyitawV tállá; e'pusziJto:*. 
izraelita hitközség imsházári^k helyrv- 
áiHta<ára pedig 30 000 írt ot jutlattnvk. 
A. rvformetui tvronlom háborús karai 
nak javitátáre 10 000, az evangélikus

Naponta 1000 forinton felüli összeget 
juttat a Nemzeti Segély salgótarjáni 
szervezete a rászorulóknak

Hrrntn évi szaksdatlan munkai 
után, a népjóléti miniszter és a salgó ; 
tariáoi medence dolgozóinak tárooga-1 
tása mellett ma már ott tart a Ncmzrli 
Segély aalgótaHáni titkársága, bogy 

több mint 1000 forintot juttat i 
naponta

a gyermekeknek és szegényeknek
E«zel a teiicsiimtnoyel a vidéki 

szervezetek között a legelsőnek küz
dötte fel magát az országban a salgó 
tarjáni Nemzeti Sigély.

Darvas miniszter köszöneté 
a salgótarjáni köz
alkalmazottaknak

A köralkalmavottek szakszerve
zetének salgótarjáni csoportja a január 
31-éa megrendezett farsangi mulatság 
tiszta jövedelméből 300 forintot jutta

• templom részén* pedig 5.000 forintot
• szavaztak meg.

• A felső-tiszai ázvíxkútnmltnk 
’ megsegítésére a képviselöteaiöitt 2 ház 
I felépítésére megszavazott .20.000 forint 
I hozzájár ülést.j

A vizdijak
!c«ökkenHsére a stabUiiació óta b*”»- 
t zetett mérséklésűt’ jóváhagy!? s 
kípviselölcstütat. Az úgynevezett b.»r 
midik övezetben, ahur - vinnetek 
egyáltalán nincs tnegépí’xr, e. 4 szobás 
•akáson aluli hkesnk teljesen mente

■ aitve vannak a vizalspdiiak fizetésétől, 
(A második övezel fogyasztóinak az 
‘eddigi dupla utapdiiát 50 tzár&'áskal

.Mentsétek meg a gyermeket 
a nemzet legnagyobb kincsét' — hír- ' 
deli k Nemzeti Ssgély jelsz&va és bogy 
ez nem frázis, arra bizonyíték aa NS 
működése Salgótarjánban. A salgótar
jáni titkárság a járásban

42 napközi otthont éa mAu 
intézményt taré funn.

Ebben a munkában nagy segítséget 
nyújtanak . ai M\DSz be tömörült 
asszonyok á’dozatos munkájukkal. A 

tott az árvízkárosultak megsegítésére. 
Ezen kívül két tagtársuknak téllkabét 
beszerzésére 919 forint, egy tagtáreuk 
Dák pedig fogsor készítéséhez 200 fo 
rlnt segélyt adtak. Darvas József 
építés és kösmunkaűgyi mintatér le- 
vélben köszönte meg az árvízká
rosultak rétiére juttatói! összeget.

Csökkentették e r.ioknt' n Írről* . 
shol lal óhéz r«ncs, 200 *■
ö!ie esik .. eruiet vbdíj alá. E. > - 4 
vái^s közönsfge 42 006 fo ?.?•• '• *■ 
tebb vi.cbi ♦ íi;.»-t r-.’y évb?:. " 1 
vi’raü -.k 277 000 f irinícs xí *s- 
tésénei 15 3 százuiékol ;rí«n!. '-
teíte h város ezenkívül r. •'* . ; 
íjü a «-u ídgyavrlaM! diját :. 60 ’ ■-
51 íihérre, ütni 15vjt<-.s . t/---.
tésevk felei tua^.

A puágúrnuíster kítücietése
'l Öles vegén h •' »’

ünnepelte Blanúr Sí-.,' ’ 
po gir-TH z'er cvtarsí^,’nkj’. a ’i* 
sági el.-.ök & ; Őziorf7g-t-'i r. • • ' :> 
jó rruok-íAA,; .. agyarkörtárs.,' 
érdemrend arany fokozatúval 
ki. Blanár e.viurr. ▼!»•.%: ? u 
telte, bc^y a kl'Juteté* .’tr ..c- ; * r,f» 
hdDvm /./. vgésr vérest» s *
kitüf/eU- ct.U fokozottabb mr-rtk-rt 
ösztönöz és ehhez kérem a képi :^e- 
lőfesfilef további támogatás 'f — 
mondott < beszédében.

medence bányász ipari do v. 
p<?dlg fiztfésüfcbfil nyújtanak rtni* 
szerzs hozzájárulást, arciból ;n’*v 
menyeit ax NS fenntartja.

Január hónapba 140 kiió if <!• 
roiazert oailoU&k ki 550 forint é> 2341 
darab rubantmfil 12000 forint ♦tűk
ben. Napkelt otthonok ferntar!é«?n 
18457, tentelkexáai tegá'yre50, »:ö rd 
tegalyre 50, gyoratagáiyakrc ptdig 33C 
forintot fordítottak.

A BAaya- 4a Kohőmzmkásak 
Egyesített Dalköre és vervtöségi 
köszönetét fejezi ki a salgótarjáni kt* 
reakedőkntk, vállalatoknak, valamint a 
hatóságoknak azért a párttagéiért 
amellyel a február 7-én megtartat! 
tombola játékkal egybekötött hátim 
latság'rendeiéiében ssgltségére voltak
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„Dolgozunk becsülettel a demokráciáért"

Szakadásban, 
félméteres ereszkében, 
30 fokos hőségben, pala közül 
fejtik ki a szenet a díjnyertes bányászcsapatok

— Igen elviére, 2Ő műszak alatt 
300 csillét termeltünk, 122 százalékra 
tsljesileltük az előirányzatot — mondja 
Balogh János 1. elviére — a ml csa* 
pstuoU a legjobb az egész kerületben. 
Mégis a keresetűnk aifg különbözik a 
msük csapat keresetétől, pedig azok 
jóval kevesebbet termeltek mint mi.

— Meivlk volt az a másik csa
pat elvfársak?

— A Lengyel Jánosé,
Rekkenő hőségben haladunk előre 

a kazán II. az. lejtössknában Lengyel 
vitára csapatának munkahelye fele. A 
meleg körülbelül 30 fok lehet és úgy 
lihegünk, mintha a tűző nap alatt 
menetelnénk.

— Másfél hétig szakadásban dol
goztunk, de így is majdnem elértük 
az e'őirányzalot, — szerénykedik Len
gve! elvára — mer! 14 műszak alatt 
3S0 csillét lei mellünk ki. Ha nem ion 
közbe a vetődés, akkor nincs az a 
c<üpat Ktraron,vagy az egész kerület* 
ben, .itr.eiy miniéi megelőzhetett volna. 

. Rt’-n, ük, hogv ebben a hónapban nem 
jön kő.b*! akadály «s akkor miénk az 
elsőbbség. ‘

Érdemes termelni.
— N» és a kérései 7
— Meg vagyunk elégedve. Nem 

akarunk mi többet, mint amennyit 
meg'tdero ünk. Dolgozunk becsülettel 
a*demokráciáért, faiat magunkért és 
cm »-'.i A iára azért u jutalomért, 
er. uu «• nxért kapunk.

— Mi a véleményük Balogh 
Jár, » .c p»U.t te’iesilrn*nv5röt7

— i.jfhriid elvtárs, hogy Balogh 
J»- >■: livdó ’.l f Mtinínvét erősen 
ti; j> tet’ül:, Dehát tehenünk mi 
a ói. k ;y sok vo'l i meddő? Balogh 
Ji - sékr?.k r» juthat ilyen vetődés és 

. . akkor hjronyira nekik !•• 
ji • fog elei, he. sok munka meileiL 
kevés szere* ürmeinek, de mígj** tesz| 
ke 4-s r. fizetésük.

— A de- t.nkrách B-dogbáktóli 
»'•. 1 l-.-r. .j va. Megiheit munkát. ■ 
Bait/g.i Jj . ” iv-.ir. •* előállnak; 
ffl.in t'igpi 400—400 forint ju^om* 
Hu részesültek,— s?ól közbe Unger 
G:”’w elvein Ü B. elnök — ezért 
i{rdempí'S termelni!

Kmő délután indulunk el i rög 
rádi . rrfikl legjobb Ütemébe,

Újlakra,
hogy lelke Goddnyi István elv- 
tárn , az üZ‘’ítj legfőbb cHpalának ve» 
ztfőjC '

— Ne haragudjanak elv’ársak, 
de rfn ♦mgí’dhetem be Önöket a felt- 
g » ; dvtá’* engedélye nélkül, várják 
mrg, Tiig tclefo- on megkapom a jóvá* 
h«g,ás» — Így fogad Kisbán elvlárs, 
t:. újlaki bánya bejáraiénál. Egy kicsit 
boM*uv vagyok, mert már későre jár 
»r Idő, de magamban őrülök, hogy 
Kirhán elv'árs ily gondosan vigyáz — 
a fí útiéra.

Csörög a teltfon . . . megkaptak 
ti engedélyt, mehetünk a bányába. 
Jó mélyen járunk már lenn, amikor 
kiderül, hogy Godányi elvférs csapata 
másik aknében dolgozik. Késő van, 
vfrua már nem mehetünk. így jutót- 
tuuk el Máté elvlárs csapatához, ahol 
éppen rnbbantáshoB készilődnek.

— Megértefük a párt Jelhivd- 
sőt a többtermelésre és nekilendültünk 
a munkának, — mondja Máté elv* 
tára — meg akarjuk' erősíteni a 
demokráciát is, no meg es a kis pénz 
is munkára serkenti az embert. Sok 
a pala, a fenntartás is sok időt von el. 
Két és fél műszakot dolgoztunk fenn* 
tartáson, de így is 752 csillét termel* 
tünk a múlt hónapban. A 15.4 mázsás 
átlagol 22 3 mázsára teljesítettük. Mi[ 
nem vitázunk a hibák felelt, hanem 
dolgozunk. így fogjuk megszüntetni ” 
bajokat.

— Most gyerünk az akna msük 
jó csapatához — veszi át a szót Ha-1 
bony müvexMÓ elvtárs, ök a 15 md-‘ 
zsás átlagot 10-re téliesítettéi.

Alig méter magas ercsikében 
megíörnyedva haladunk előre.

— Még igy csak jó dolgozni —; 
feleli Kelemen rlvtárs, dinikor azoui 
csodálkozom, bog yen lehel

hasonfekve 
alig fél méter ereszkéből szenet ter
melni C»ak ne volna ez a rengeteg I 
pala. Látjs elviári, ászén három ré~* 

' * ) ___ '

Eredményes munkával 
indult meg Nógrádmegyében 

a tagkönyv-csere
Alig vgv hóftapp*' az MKP III. 

országos pirlfuokc'o jánus é’ csemete 
után Nógr.‘dmegyeb^n h tekilc- >k a 
kornmuaisUk a tagkönyveve^e ho a .i-.» * 
munkájának. Február 15 én a a*igó 
tarján! járás eg?sz területén oegirrd • 
róttak a munkát, a következő napok
ban pedig a nsegve több •ár418*.bnn Kap* 
Iá* meg’a f’züi': ege? pvomtatványokftt 
n munka clindi.ás'hot.

Hé'.íön cstr kap’uk az összeíró- 
lapokat és péntek estig végezni lógunk 
az Ősiteké* munkáiéval — mordia 
Métranovák bárya’elt-p pártszervezeté 
nek titkára. — Két nap alatt 20 uj 
tagot Mervezlek be a párlbkalrohCr és 
különösen a nők tüntették ki magúkat 
a tagszerzá«beu.

Cereden már az első nap 40 uj 
tag kérte a felvételét a pártba. Zagy 
vapálfalván egymaga Dombi htvan 
elvtárs 16 ui tagot srervett. Egyhátas-* 
dengelegen kedden Indítottak meg a 
tagaönyvuillást és a körségl bíró, aki 
pártunk tagja, már az első nap 15 ui 
tagot szerzett. A sztráki tárásban, 
ahol a tagkönyv-csere kedden Indult, 

Pályázati felhívás!
A Salgótarjánt és Salgótarjáni 

Járási Ipartestület a székházéban levő 
▼•ndéglő helyiségeire |ogoa bérlőt 
keret.

A bérlemény átvehető 1948 évi 
május hó 1-én.

Részletes felvilágosítást a khata-

tegben fekszik itt, az egyik 10, a 
másik 15, a harmadik 20 centis. 
Ei ebből a palabányából termelünk mi 
szauet. Ráadásul még erősebben bírál
tak el ás igy alaposan lemaradtunk 
Godányiék mögött.

— Igen ám, de Godányiék sok
kal jobb szénát termeltek, mint ti — 
állapítja meg Habony elvlárs,—azon
kívül náluk csak 26 kiló veit a pala, 
nálatok meg 72.

— No, de akárhogy is áll a do
log — zár la be a vitát Habony elv
tára — megfeszített erővel küzdenek 
Kelemen elvtérsék a versenyben, hogy 
biztosítják a demokrácia és a 3 éves 
terv győzelmét. Meg a tőbbtern* ciésért 
járó jutalmat is nagyon várják. Ha 
e!égedetienkedn*k Is néhz, a termalés
ben mindig előljároak.

•• •
A? újlaki t|zem bányászai hama

rosan átvsaaik a nógrádi kerület ván
dorzászlóját. hogy becsületes munkájuk 
eredményeként ’jó hosszú ideig bü»x- 
-rn tudhassak a magukénak.

Balogh Gyula

tökéletesen meg var. szerverse ». nagy 
munk.t, tnnek eredménye a* egyhá
zaidé égi péuia is. A tt.zfct csopor
tok minden kftzs^gbin kiépülte’.; és 
ezer ‘u menően a járás minden ejjycs 
községnek adott a Mjét erejéből «gy- 
két aktivét.

A berceti körzet! en a jól do:go- 
góró elvtársik nem várták meg. utclg 
megkapják ÖMzsiróiapokst, hanem 

munka egy részét mér előre elvé 
gezték. A btrcell ötv. Kun Jánosné 
n következőképpen mssilfa el, hogyan 
dolgozott:

„Elmentem minden tag itkssára, 
majd egyik este csoportom tagjaival 
öfsreiöttünk lakásomon Ekkor nyo'can 
voltunk. A következő alkalomra isme
rőseimet is meghivtum és igy megje
lentek 15 en. Beszélgettünk, Ismertettem 

■ a Népnevelőből, hogy ml történt az 
elmúlt évben, tényekkel és számokkal 
bizonyítottam a demokrácia fejlődését, 
beszéltem e tagkönyv-cseréről és szó- 
bakerÜltsk a panaszok is. Másnap 
meglátogattam a megjelertsket és még 
másokat is és 8 tagot beszereeztem.

losórék alatt az Ipartestületi jegyző ad.
A pályázatokat folyó évi március 

15-lg kell az Ipartestülat elnökségéhez 
beadni

Salgótarján, 1948. február 16.

Zvada Ödöa, Pata? latrába,
fpl ÍeÖY18. fpl. elnök.

Üdvözöljük az MNDSz 
megyei konferenciáját és 
Rajk Lászlóné főtitkárt

Vasárnap tartja meg Salgótarján
ban a Magyar Nők Demokratikus Sző* ' 
vétsége nográdmegyei szervezeteinek 
konferenciáját. A konferencián az 
MNDSz országos főtitkása, Rajk Lász
lóné elvtáraaő, mint az országos köz
pont kiküldöttje fart beszámolót az 
asszonyoknak. Meleg aseretelfinket 
káUdjük a konferencia összes küldőt* 
telnek és Raik Lászlóné főtitkárnak és 
kívánunk a konferecciának eredmé
nyes jó munkát.

Február 29:
UFOSz megyei 

konferencia
Vasárnaphoz <?gy hétre február 

29-én rendezi Balncrsgyarmaton az 
UFOSz rógr»duiegyai konferenciáját. 
Kásrüljeneb' fel a községi szerveretek, 
ahol a helyi vezetőség választása még 
nem történt mtg, sürgősen alakítsák 
mag az uj vezetőséget, hogy a megyei 
konferencián minden szerveret méltó
képpen képviselhesse uígozdák 
érdek sít. ____________

A vizvAIaaztól lakóiéban 
vasárnap, Környcy Kíván Izr.itó elveire 
vezetésével rag)** abásu gyeimeksiő* 
údast rendrz‘ev. A b»f- iyt tiszta jöve
delmet, 280 forintot az4rvi:kárcsu?ak 
latéra ajsnloluk fel.

így vagyunk a csoportomban lő an 
ií várjuk ar 8* reiinUpok íreg^rJ.e- 
zését B’*em b» ne, hogy a 10 «• cso
portok. n.urkéta párton!- leiíődéce 
azeoípoutjébói döntő ksz" — mt r.de la 
özv. Kunne dvianmő.

Saig« lariánban hMalroe* fe'sda'ot 
isiéi I a több rrir.t 7500 fvnyl tagság 
ŐsszdtMft ui ’sí'köny s* iHI való 
eiiat.se. Az ciókés-íua mu kéje ru.ir 
itt Is bcfejeződötl. Február 18 .‘n 
értekezletre gxiütek ő*»,e » pártbirsl- 
mink n binyakt*/ÍDóbá-. «s annak 
ellenére, hogy akik dí ut' nt frászáé
ban dnlgoxrak, -cm vettek rásvt a 
tOegbeszitéitD. mégis zsúfolásig »•£* 
teli a leiem A v«*gig lelkes hangulat* 
bán hfolyt értekezleten kijeitn’Mték, 
hogy art az etedménvt amit Monok 
elért a paraszti lakosság között, 
Sulgőtar/án is fel fogta mutatni a 
bányászok között. A salgótarjáni kom
munisták méltók leurnek a pártvrrető- 
ség bizalmira és e'határoxták, hrgy a 
párt tagságát minimálisan arra .a 
számra emelik, ahány szavazatot a 
választásokon elértek.

A vegyes közeliátá*.i cikkek** 
sióló aatgótarjánl utalvány „B* síéivé* 
nyáré 10 kiló burgonya vásárolható * 
Hangya Szövetkezetben kilónként 12$ 
Forintos áron.

Ab „Ss. N.“ etelvéayre pedig 
egy darab egyötödös szappan vásárol* 
ható darabonként 1.24 forintos áron és 
egy siappan a februári 72/a II. jegyre.

r.de
eiiat.se
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Gazdasági tanácsadó
I

Díjtalaa épitéai ussgndélyt 
ii M lehet adni és az epületnak hasz
nálatbavételére jogosít. engedélyt is 
olyanoknak, aki, a. földreform során 
kapott htthelyet, de e«*k álkor, ba a 
juttatott {(Idán, vagy hatbelyan az 
épHésOgyi mlülaxtcr Által , „Magyar 
falusi hátakig vei* valamelyikeszerinti 
építkezésre ’/ér engedélyt.

Termeljünk napraforgót!
A napraforgómag és ólai a Ing-; 

íoulotabb kiviteli cikkek egyik**. Jó 
jövedelmei i< hisloslt a lernse'őnek. 
Sainoi, gazdáink nem válogatják meg 
a mzgot és a vegyes magból rendsze
rint igen hunzu érési időre nyúló 
termést kapa^L* A kései érásü mag 
bizonyít aa ^rméseredmanyl hoz. Étert 
a F. M a minőségi színvonal e&ielé 
sé.-e a MOSiK utján Ub százezer 
ho'dj.í mínőiáj;; napraforgó magot 
kíván termein!

DVSC—SalBTC 0:0
Nagy meglepetést karolt a Slécé 

első idei bajneki mérkőzése. A köz* 
vélemény asgyrátza biztos volt abbso, 
hogy a Slécé Debrecenben hagyja a 
kél pontot.

A mérkőzés alatt mind a két 
csapat teljesen idányeleji haogu'a’ban 
volt. Sok csapdosáa és rendszertelen 
játék jellemezte a mérkőzést. Olykor
olykor a Stécé tűid ki balározott tá 
medáléval, azonban özek a tésaedésok 
nem eredményezlek gólt. Az illetéke-; 
ssk megállapítása szériát aS'écé meg j 
érdemelten mondhatja magáénak azl

Sportértekezlet a városházán
A minőségi termelési akcióba jó 

bekapcsolódni. mert minden termelői 
kaphat a MOSzK-tól 6 kVogrammos 
•aomag vetőmagot 6 forintos kedvez
ményes egységáron Ez a vetőmag ne- 
Élesített és egységes, tehát egyrészt 
többe' hoz, másrészt egyenletes a be- 
érése.

A honvédség tul*|dmában levő 
de a g.-.rdakötőoaéguek bérbeadóit 
lovaikat e közeljövőben eladták. 
Akinek birtokában honvédségi ló van! 
jelenbe h- a Tisza jobbparti Főldmive ! 
lésésvl Tanácsnak, Mlsko*c, Szemere 1 
utca 26 ,

Szombaton délután Salgótarján és 
környékének sportvezetői megbeszélést 
tartoltak a városháza tanácstermében.

Blenár Sándor polgármester elv
társ méltatta a sport fontosságét és a 
sportélet központi irányításának szük
ségességét. A megbeszélés célja Is az, 
hogy rövid időn belül létrehozza a 
nógfádmegyei sportbtanttságot. Ennek 
feladata, hogy Összefogta a sport min 
den ágát és a sportélet döntő ténye
zője legyen.

Bajóczky János elvtárs ismerteit* 
a közeljövő •portprngrar»»mját és kérte 
a jelenlevőket, hogy minél nagyobb 
számban kapcioi.diint * bele a muri 
kába, hogy az egyes sportsrakoirtá-! 
ívok éi>re megfelelő, szakképzett sport- | 
ember álihztson

A jtletJévök a t por Ibi zni'.tág el 1

nőkének egyhangúlag tílenér Sándor 
polgármester elvtársai választották. 
Rövidesen psdig Nógrádoaegye összes 
sportvezetőinek részvételével meglazt** 
ják a sporlblzotiság többi vezetőinek 
jelölését is

A SSE ökölvívói vasárnap a 
svájci túrán is szépen szereplő Klstex 
együttese ellvn küzdőitek. A mérkőzés' 
8 8 arányú döntetlen eredménnyel vég
ződött

Január 22-éss a budapesti NSC;
ökö vivő csapatával mérkőzik a SSE 
A mérkőréf* Hvirta bevételét Kára Ist
ván olimp-ai édesének {idézésére fór-i 
dllja az egyesület.

Szép győzelmet arattak » SSE 
labdarugó: Selypen. A jó firmábani 
lé» ő SSE jhltkrfok 6 0-rn győzték ( 
a seiyplekct.

Lőrinci 
a fejlődés utján

A tanoncotthon két lakóját: 
kitüntették, .

. l- •• , *
K J ízletes a - a r. *k c r e i r sj 

oki v^i .étkezett sseikeariőségün-be.; 
mely anól tanu>*odik, hogy 7amásl 
Lécz ó ci Fejes Bakra ifjúmunkások, 
a sslgó *.r;.nl Madách Imre Tanonc-, 
otthon ’egifl a TIOSz Larác«onyi ver-• 
senyén uiv«*'ó ipunkát végeztek.

Reméljük, hogy a ’.anonc./ h- n * 
többi tagíai ív azon lesznek, hogy , 
odaadó leticcz munkaiakkal ők is 
érdemeljék a TÍOSz veretőst gének | 
elismerését

Schmldt Ad ám vaskercskedő,
Balassagyarmat, Rákóczi fej. ül 34

Gyalogjáró és híd épül, fokozódik a közbiztonság, 
együttműködik az MKP és az elöljáróság

816 uigazdának osztották ki a 
■ telekkönyvi végzéseket Lőrinci köz 

J jégben a köztársaság ünnepé’. Az 
. UFOSz elnöke; Tóth József az ujgaz- 

dákhoz intézett beszéd kíséretében adta 
át a telekkönyvi kivonulókat.

Lőrinci is megindult a fejlődés 
utján. Nemcsak a földreform befejezése 
mutatta ezt, de az Is, bogv az MKP 
által javasolt ét a község által elfoga
dott 3 éves terv szépen halad előre 
Az összes iskolákat rendbehozták. A

dc-n’t, hogv kö^öHük több jómódú 
zqiy iasr *n.:ói gizd* volt.

Az MKP lőrinci i szervété életre! 
való jívasiatokka’. szolgálja a község 
fejlődésit és ezek in«gvaiósit£«ában 
vállvetve dolgozik Etlényi Jőrsef fő
jegyzővel és Molnár Katoly törvény
bíró elvtárssal. A képvisclőtvstOlel 
éOOO forintot szavazott meg az ár 
vizkárosulfak megsegítésére, farsang-. 
ker pedig jól sikerűit mulatságot ren* 
deztak a kommunisták, amelynek tiszta!

Békebeli tEíaőségű 

llkofok ismét kaphatók 

,fS A L G Óff 
likőr óa romgyárban 

Salgótarján.

község legforgalmasabb utcáján msg 
kezdték a közút mellé egy gyalogjáró 

; építését, amivel csökkentik a ctgyfor- 
galmu közúton állandóan előforduló 

‘ balesetek számát. Megkezdődik a hid- 
építés is. A ferménybetakarltás alkal
mával a Zagyva túlsó feléről fuvarozó 
gazdáknak

igán nacy a*' ás Időmagiaka- 
riláat fog jelenteni

az MKP áíl'J |ava$ol‘ 3 lonns teher- 
bt . vu in h»! tf'-fí- piu *e.
/ \ k.b.*>j.'Hmság i» cgvrr minta

fr«tü oé Vültk * UőrcAg! eo.‘A rend
őrség tifogíR azt a inlvujbandrt, tfxieiy 
^vagorOk. töri fel és különböző épü
let* két, Irgulóbb púdig gvors és ügyes 
nyomozással lógta el a február 13-^n 
étjei a máfravidékl szénrakodó tata 
lepén történt deszkalopás tetteseit. 
Kz órák alatt elfogott tettesekről ki

jövedelméből 250 forintot az árvlzká-i 
rosultak javára, 250 forintot a görög 
szabadságharcosok megsegítésére, 100 
forintot pedig a községben március j 

*15 én felállítandó szabadságszobor el- j 
készítéséi adoménvozntt a pártszer
vezet.

1,1 ■ ■ ■ ■■ ■ s

Február 29-ig lehet helyre- * 
állítási kölcsönt kérni
Az építés- és kötrnu.'.kaíigy i i 

minbtténuo) felhívja a romos iakMsi* 
kát, házaikat hviweátjítani széndéLo/őt 
bánuiajdonosok flgysCmét arra, 'hogvJ 
amennyiben 1948 tavaszán vagy nya< 
rán a tervezett lakáthelyreállltátukhoz 
kölcsönt kívánnak igénkbe venni, ké 
r-elmtlket a fttoi4soi módon február 
29-lg kell benyupaoiok a pénxtalé 
teleknél.

Párthírek
Az MKP uógrádmegyeí bizott

sága gazdasági oszlé’ya dicsért tbsn 
és elismerésben részesíti a b»gíya:s>jtf 
pártszervezet vezetőséget, parlbi/d- 
miail, valamint az egrsz tsgstgot, a 
január kavi löO sté/a'-kot tagdíjfize* 
tés eléréséért.

A usegy ebiről faág követendő Hil
daként állítja s baglyataljaí szervezet 
tel jetiim é ay ét az ösrzes nógrádit-cg yci 
pártszervezetek eU.

Továbbá e.- u*o~ éríesili & gaz
dasági osztály a ;árá»i, körzeti ét halyi 
titkárokat, hogy a 3 hónapot tagdíj- 
fizetési verseny eiső hónapjának ári
áét március 1 én levélben törli a sz«;r- 
vezetékkel.

Hirdetmény
Értesiljök a Magyar Mtg4na;»d- 

mázollak Szabad Szaksr-rveze:- sal
gótarjáni helyi ctoportjának «ag rí!, 
hogy f. évi február nó 23 ác, délután 
5 órakor hivataléi helvlaégnakben 
{Katolikus Kő*) lagg yülést ’ tartunk. 
E'őadó Gáspér Árpéd azaksr* .-reze 
táak alelnöke.

Kérjük l Tagía(nkxt, hogy mr.ill 
nagyobb szambán "cgvecek reszt.

Lovász György s x. 
ker. titker

Bútorozott szobát 
kert* acélgyári íő’itzlvlseir. 

Cím a kiadóban.

Eladó
Ar ebtarlO gárdák az 194^ évi 

ebsdóju'tat — rrne‘. : ev*l.-|eí f -.n os 
egészségügyi célokat r -'Igáinak — na- 
ladéktaknui fizessék be

A bvfiretézeke! » városi adóhi
vatal 94 270 azámu poi'atskarék psr.z- 
tári ctekklapján keli ieheslteH.

A", ebadó Össseg.e küs’onkáb':
a) ház, nyái, -rdő éz -nr-öörrst -Ti- 

ifbói tevtots ebek tPá** 6 tortát,
b) különleges cé.b *- fs-’np ebe* 

útin 24 íorÍE\
c) kidvtaléábí•? ’i:'o! ivxu e. ík

u’.án 60 !<t ir.‘

MAFIRT-Apoho

Február 19—22 ig 

NAGY KALAND 
23-25 ig 

Veszélyes szerelem 
26—29-ig 

ATOMLOVAS

Itt az ízléses tipusedény
Megkezdődött a ’lpuivdénvek 

gvárlésa Mér a husvótt ünnepek előtt 
nagy mennyiségben iehe! tipusedtnyé
két vásárolni. Vidéken 20—25 száza
lékkal, Budapesten 10—15 szára's kai 
itatnék olcsóbbik erek ar edérvek, 
mint a hasonló kivitelű, de nen típus- 
edényekrek luínŐsilett áruk

A baglyaualjai srénr^krdó 
168 munkába január havi keresetének 
1 szkraláká. kjáíJotla fel és fizette be 
a górőg szabadságharcosok megsegí
téséi e.

SPORT

; 1 pontút.
Vasárnap, február 23-áo, rtad* 

kivölí nagy snfrkősésá lesz a Stécáuek. 
A legnagyobb munkáscispat, a Vasas 

I egylttese jön le Tarjáiba. A mérkö- 
' sást a SSK pályán tartják. A Slécé uj, 
' begyepssitelt pályájának felavatására 

2 hét múlva, a Kispest elleni mérkő
zésen kerül sor.

Tekiotettel a két ásunkáacsapat 
találkoráiára a Stécé vezetősége el
határozta, hogy az ünnepi labdarugó
in Irkőzésao as Öisaes Szakszer vezeti 
Ufóknak 2 ferintos állóhelyet blstosit.

A vasárnap eseménye: SBTC—Vasas mérkőzés

edényáruk
Vas- és

Gyümölcsfa- oltványokat 
szállít 

Balázs Faiskola, Kistelek.
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