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Új fejezet a magyar 
nép történelmében...

Közel 150 czew ember gvi It össze 
ápri’.- • ’4-én Suro^patnkuo. ho^v n;vg- 
halig is a Ma^ar Kommunista Part’
és i’ mugsar uulguző nép nagv • 
vczv' j’é: ck, Rákisi Mátyásnak beszédét ‘

IL-yn varmz'jve felvonulja bi-I 
zon'.ihi. h»gy a pirasztsag megértette ’ 
az MaP cc.kitü.’eséjt és mind többen j 
követik azt. z\ reakció óriási vereséget l 
szenvedeti azzal. hogy a fö’.dtuunkáso- ; 
k“u és az u'gud.d.on k ívűi tömegesen l 
jv’entck meg a középbirtokosok, más: 
pártek• Líbiai, pártonkivű.ick, a klcri- ; 
kafis retkei* tddig légionban-félre ve-j 
zc’ctt i.hú a pi.raszlass.’.onyok esi 
lányok is.

Li lap volt a nagygyűlés a mn- 
g\ar nép történelmében. L’j fejezel 
kezdődik a dolgozó nép éleiében, mely
ben megszűnik a kizsákmányolás és 
v*.us:.g le«z a kisemberek tulajdoná
nak védelme, a hatalmas magánválla
latok köztulajdonba véte'.e és a paraszt
ság erejének fokozására, a szövetkezeti 
rendszer kiépítése. Megszűnik az áldal- 
ka purtoskodás, mclyndk „ícvéf* min
dég a dolgozó nép illa meg és kialakul 
tó ui Nemzeti Front. Gyökeresen ren
delődik az egyház és az állam kér-’ 
désj a dolgozó nép javára. Megoldódik 1 
a ciagvjr nép fontos külpolitikai kér
dése, a csehszlovák-magyar viszony is. 
A két nép vezetői a számunkra oly 
égő és fájó sebet mind két ország né
peinek kölcsönös megelégedésére gyor-; 
san és véglegesen megoldják.

Ez az ul, melyet Rákosi Mátyási 
kódúit és amelyen a magyar dolgozó 
áép naladni kivan. Ezt az utat a tna- 
íy«»r íóu és ipari dolgozok helyeslik. 
!-■’ az ut azt követeli túlimk, hogy men- 
jür.k ezen az után ingadozás nélkül bál- 
rai’ gyorsan ebire a végső győzelemig.

Kiskereskedők munkaversenye
A munkaversei, y szellemében tar- 

tóti ig ankéiot hétiön-a salgótarjáni kis- 
kcrtswdók és kisiparegok. Zeis/er 

<’v.u<9 ruegny itó szavavai után 
A »>< Gyula elvlárs az MKP városi 
*A-tz?té»di kiküldötte hívta fel h 
tu- ;i kisiparosukat és kiskereskedőket 
a i a verseny bekapcsolódásába.

A r.hzcrer.kcd**k Zí.Ver elvtárs 
bvii ,v>ríi a 18 án és 19-én me.tar 
lar< választmányi ülésükön fogjak 
y<,; g.’svn elhatározni. hogy milyen 

.n veszik ki részükét az üzemi 
n»u * versenyek gvóz lese pék mvgju 
■' íS.<bul, a ki öp ttotok p^dig <»>z-

)•..aIpartestütul vezetőséget, 
. V*. v Jierdis kivit.

A fejlődés és béke utján 
együtt haladunk Szovjezunióval

mondotta Oczel elvtárs a felszabadulás ünnepén.
A felszabadulás harmadik évfor

dulóját égé zz Nőgrúdmegye dufooző népe 
nagy lelkesedéssel ünnepelte meg < . frr- 
gydetfel áldozott a hőst hátúit halt 
szovjet katonák emlékének.

SsIflUantlkan hatalma , tömeg gvült 
össze, hogy meghallgassak O.'zcl Jent s 
elvlárs ünnepi beszédét. Bianár »S.ii.d».»r 
polgármester megnyitó szavai és Godó 
Tibor szavalata után emelkedett Szó
lásra Oczcl elvlárs. ♦'

— Ma három esztendeje anr.a’;. 
hogy a világ első szocahsta alkfura 
győzelmet aratóit a fasiszta Lnrvad 
telelt, — kezdte beszédét. — A .háború 
nem minden nemzetnek hozta meg a 
•szabadságot sót ma/ az argJok é> 
amerikaiak által megszállott te;öleteken 
elnyomás és terror uralkodik. A Mar- 
shail-tervet használják fel céheik el
éréséhez és egyáltalán nem ^aiogatósak 
eszközeikben Ezt mutatlak a közelgő 

l olasz választások küzdelmei és a görög
országi események is. Megállapította 
ezután Oczel elvlárs, hogy Amerika a 
nácik minden örökségét átvette és az 
idegháborut saját gyengeségének lep
lezésére használja.

Végezetül megállapította Ocre/elv- 
tárfi, hogy Aranka hiába gyűjti maga 
köré a vi'sg összrs imperialista erőit. 
a dolgozók tudják, hogy jobb életet, fejlő- 
did cs békét csak azon az ufón 'menve 
élhetnek cl, amelyen haladva a szovjet 
níp is el-izioi! a níi felszabadításunkig. x. 
l'.z pedig a szocializmus ulja.

Ezután kelemen .János a szabad
ságharcosok nevében üdvövöite Salgó
tarján ünnepi dolgozóit. Beszédében 
rámutatott arra, hogy’ a tnagyar népet 
£aját urai évszázadokon *át tartották rab
ságban és egészen 1945 ig kellett tárnia, 
anug a V’órws Hadiertg meghozta a 
szabcdságct is megvetette in uj élet 

í alapjai!.
Blanár elvtára zárőszavar után a 

: szoxjet hűjük emlékművéhez vonult a 
J hallgatóság, abol'a felszabadulási váltó- 
; futók megérkezése után a tánrdalmi 
i szervek, egyesületek fúrtok* cs intézmé 
■ nyék elhelyeztek koszorúdat. Majd meg- 
i hallgatták Rajit László, elv társ,'belügy

miniszter beszédét, melyet a rádió is 
közvetített.

I
BilcSS^QyafOUlOO a koalíciós pártok

az egyetértés és összefogás jegyében 
ünnepelték meg a íekzabcdalas har
madik évfordulóját. A Magyar Kom
munista Párt nevében Hídvégi Pál elv
társ, városi titkár méltatta a nap 
jelentőségét. Gy armaton is nagy siker
rel rendezték meg a felseabadulási vál
tófutást.

I S20il jéráskU a salgótarjáni ipar
medence kiküldött dolgozói tartottak 
népgyülcst. így -a járás minden közsé
gének parasztsága, felvilágosítást kapott 
az ország politikai és gazdasági hely
zetéről, valamint április 4-ének jelentő
ségéről. A szobi járás dolgozóinak 
fejlődését igazolja ez a tény is, hogy-: 
mindjobban megnyilvánul az egység és 
az összefogás iránti érzelem ésj a 
Nemzeti Függetlenségi Front megala
kításának szükségessége. .4 gyűléseken 
a parasztság bebizonyította, hogy érzi és 
tudja, csak ez MKP vezetésével valósít
hatja meg régi, évszázados álma!, a

1 szabad és boldog hazát...

Nagy sikerrel fejeződtek be a salgótarjáni kulturnapok
A vallás és közoktatásügyi mi

nisztérium a mugvar vidéki dolgozok 
kulturális felemelkedése érdik-.ben sz^p 
mozgalmat indított a vidéki „ kuíturna
pok" keretében. Ar elmúlt héten Salyó' 
turjánban rendezték míg a kulturnapo- 
kát, melyre a tarjám dolgozók tönuge 
vonult fel...

wv
Az eredetileg 88 darabos „Nagy

bányai iskolától napjainkig" krpkialii- 
tós anyagából legnagyobb sajnálatunkra 
alig 30 müvet hoztak le. Ezeknek Iriva 
lasztáca sem volt éppen a legszeren
csésebb. A képek között kiemelkedett 
Rippl-Rónai: Párisi öreg hölgy képe. 
Rudnuy, Fcrcnczy és a többiek egyálta
lán nem jellemző művekkel szerepeltek,

Hóka Lasdo bcvy/c ö szarvai
Barabás Tibor

egyik novelláját, majd Kassák Lajos 
beszelt nz író feladatáról és a közön
séghez váló viszonyaiéi. A felszólaló 
munkások kifejtették, hogy szeretnék, 
ha az írók reális tulajon mozognának és 
a dolgozók problimáii'iri, foglalkoznának 
regényeikben ez ábrándok helyett.

Az irodalmi esten nagv sikert 
aratott Domjany Éva szavalataival. 
Cserfalvi Eliz hegedű és Török Erzsébet 
énekszámait nagy tetszéssel hallgatta 
végig a közönség.

*
Az acélgyári olvasókörben rúfo- 

Idsig telt ház előtt zajlott le a zene
est. Legnagyobb sikert aratott Neményi 
Lili két orosz énekszámával, de a többi 
művész elöa áss is nagvszcrtl volt. 
Schn^dír Hédi zongeraszámai. Cserfal
vi Eliz h gtdojjtéka ós Mihály Aadrás 

i gordoákös^lója ünnepi eácQényt jelen

teit a komoly művészettől elzárt tarján! 
dolgozóknak.

Hétfőn és kedden a „Vigopeta'* 
vendégjátékaként szinreTerult-DŐnirr//?: 
Don Pasqualc c. operája. Első napon 
a címszerepben kimagasló volt Vősdr- 
helyi Endre, de a többi szereplő is: 
Gyurkot ics Mária, dr. Mindszenti Ödön 
Szabó Miklós, Kishelyi Árpád és ked
den Gelsei Andor megérdemelt sikert 
arattak. A gyönyörű zene tolmácsolása 
Ender Béla karmester érdeme, mig a 
Tfcndczö Srécsf Ferencet dicsérni.

Városunk vezetősége, Bion ár 
Sándor polgármester, elvtára és rende
zőgárdája, valamint a VKM részéről 
dr- Barabás Bandur segédilitkár fárad
hatatlan .munkájának éndtrae/ .hogy « 
salgótarjáni kuli űrnapok fljxp Qagy

' sikert wiEik. .• x .• •



2.    1948, Április 11. Meglesett beszélgetés
Sikál j «vu’! a ért ,;.£r n h ’ . ' I • .■ 
Épp n n»o<t n! vártám rz u n. 
hvgy .) rtih i ?<>.«•! ára is !>•“; •’*'» rí

-- rX a.i i\> •;. ( . icjé’t 
‘i upánvj’fa a drágád• .

M !.«.•»-íé--J . n a 3 é.c*-
‘érv ! *•':ia^H*r.amu ép‘.í. cr.»-. cl* 
indihi'.ak m, g. n **|\ re 12 ) tvcr to in* 
lót mar rh-,» is kapott a köjjcég. Arim*; 
bán ez a/ • ••*'<•£ k< vZsr.vl. bi.-o-.vub i 
a ^y*Tihv’ •»tl’'.<>a, tvi »<cp:her..*:, 
reliíh-iö C < vp?é-c7.

: ‘ » .- . '■ :r. L. . • f. .. ::.1-1 
S ha/, is H '/ • jd. J; szerint ISO ezer 
tintái s/f,\. J<3.

A h n)5i.». ,:i.•a’cru haűifojiyok 
ni»‘<í p’gitt s. re a \\»’t Hadifoglyok Baj* 
!u':i Szövetsége n.ir régebben akciót 
iudilcdt.

A ’ akció ’.€•»*?’n bi’a’l n Tó h* 
én .!>«; v ?. r. 13.p.i’i ,?-{. (< triiiik és e 
P*. tő’«-k*«: ' i keicski dús totó ?;»«;»*.%■* 
!;it aru*.li..ik. mdytk erú’.d 15 f.nht 
f- rd.tai.ck ti h^ii /(> !\ i.? jr.t '■»g»./éi *'»♦•. 
Azok ko.’.nl pedig. r.kik u fen! ; -’/vV 
helyen v r-árvu.ak ir.-bzc’.v-rv. t. 1 ’iter 
barav1 páiinket. fél her y.Ar.l- at. 2 h'._ r

Köszönjük a falujáróknak...
tprth 12—14-ig

Légy jó mindhalálig
UttívT? hm.

Irántit vlh^aliari f»’n>.

járók n tübhtVrme ét h n, — n *u dolh 
többek között

Kuddti «htar< b 'nó ‘.ez •uk.*n 
szóltak hozzá az ifjú***,: vs ’• »tv*lök 
ré^/éiól cg\ari’nt. it-ubí .»/«•’! !.<l 
balassr-X) »rn»-n?i kat-IP.rs I *>*.? i> p 
8 Irt, akik ÍH 9 • dÜ ’’ ' '■
líjuBig eA‘y.**f.*v /<»' r/» J ti “■ n -' t F' 
Ijmn^a!-- ukríl bitó avtr.á re • c

Pályázati hirdetmény
Balassagyarmat megyei vá’osbar 

a városi 1. szúibu óvójánál nyugdiin 
zas folytán megüresedett óvónői állásra 
a Népjóléti Miniszter L’r 10io‘*7/i9tS 
111. 2. szánni rendvle’c alapjai pa*)a* 
zalot hirdetek.

Pályázati határidő: 1013. IV. 30.
AUás javadalma : '‘a- törvény* 

szerinti fizetés és terme /etbeni 2 
szobás lakás.

Felhívom a pályázni óh'J'ókr.t, 
hogy: születési, erkölcsi, nr kődési 
bixoayitvánnyul, oklevéllel é.*» ipzJó 
bizottsági határozattal. b/ak.* /.< rve/eli. 
tagság igazo^áM. újkeletű li*z<i oriusi 
bizonyítvány, magyar hcocssagot 'ti-; 
zoló bizonyítvány, csdadi a’upo'vt’ 
igazoló bizonyítvány és rövid éleden js- 
sál felszerelt pályázati kér. ér.yü a.1 - ; 
jelenleg is szolgálatában a"<,k iónok* 
ségük utján — Tóth Zöldi L'^r.’óné' 
ovodai felügyelő bízó elnököl 
címezve a polgárim strri hivat <Inl! fenti 
határidőig annál is inkább npril.ák be. 
— mert a határidőn túl beér.a 
kérvényeket nem veszem figvelen he

A válaaztus halam;*pizt kés-"’iői: 
ídőpooban fogom kitúrni, irciv h. t.ir* 
rapről pályázókat értesíteni !

A választás a rcir.i •• h i tanács I 
utólagos engedélye és a r.éy••»!<*ti mi*! 
nisztérium jóváhagyása után vs;: ;• g ; 
érvényes.

Balasaagyirmai, 19 IS. már? 21 ;

Harc a sínekért

A Mojf-'or Kom nunlsta F»»:» r.c*’ 
p ári és vúvAlinttf R/m i zdrini’k 
EdmíL'M példám utalón finnt p •luk O’» g 
tfpriih 4-él. A J^rfcrérry rn**’l»t‘l Fós* 
h'éibpZrta clnvn.’clt kft kút*
M UrxUájjoí munkával netv behozták

A pirwta bírája ♦*» fz tdtub.rös 
iákoh igazgatói i levélben mor dtilik • 
sz* ncicf Ocíál Jónps elviirsrftlu apÓA ri i

9i (Vb rxj/lr^ liL

. r- . I > ’A rtí-u’ca e»’\‘.k t« ?. i’ű^k-'énvk 
l.i-nki’a elé t nnsycnvi.Ji. !n k. nc/v- 
íptik nz ónika! és ir. /.• 2 ’re/ :

— Milyen n ás is tnár a tJyrit, 
mint volt vgv év,-.4 e/elótt, — t 
ogy fejkendős ass/j/’y □ másiknak...

— Csak minden t ’.y m c. u»a, - 
feleli a n ásik

— De niér1 v.*n vakuá árcsök
kenés ..

— Lg', an mór, ne ir.cndjcn ily* t...
— Már n i r! r.c incv.dai Mri,!..

— múltulmkuditi a •rík'i ;dő> — I.l’.|. 
azt az ii olt .v *-.trokb'an .’...

-*- Mclykd?...
- Azt a 1 c!.ev.ko'M...
—- Amelyir. 35*10 foriziéri van 

bitivé ?... ,
—*f\ \ :.7 .. Az m g a r.u’t 

hct«*n 43 4u íoflnA.-t \u’.t üi\iv...
— PcJth vgvwcn jó anvr.gnal. 

látszik ...
— Z.z ii... A íru’.t övbrt. un•< 

nem is gouC* 1:..-.i;;uik •ury iio.,y i’us- 
mit vi-.vánk. A jövn’nzt-n piciig 
k-gulabb Keltől M«*vk bvlö e a tér 
jemnek ...

— N. n rr.cndcm, de v*i is < »n 
kkszem arra, h.- gs i« üli cvh n ti: .»• 
Lelkit vrb. a \< >•• a gvrivv.i ’ ... 
Volt is a '..irn! cü-dAan, de az ár.'i

útink teljesedett,.. «s íöizöndiinktt, 
fcjezzfík ki a puszta Kiviben is a Kom
munista Pártnak h azon numkósnknakt 
akik a kutat rend behozták- E kützdrf 
I ártáltás nőikül egyfrnrn) ’... ‘

1° ‘F Hprlij* 9— II *i$j
Vidám kísértet

aiv.cl r/i.’ij* vi^’^iCk.

Vásárolj hadifogoly TO-TO szelvényt!
Nyerhetsz pálinkát, bort, színházjegyet

— Az veit a L-j. F.zrjy a ’ \r.. -. 
és Arhivaf »U»-n s<A t oien’ c-6,., 
Lé!# ik, ’r>-;v mcgi't u » akv’o1 • •

— I;zu’a < ii'*r i.i c in : ,
k*rz a keletje é» n y i: ■.’ 2^-. , 
veket mgánjk noha!...

— A ítiicúirrh í-gú^'ő t. - 
május ctsrjé.e vvh.tck «.£/ r . - 
rabit é t is...

— Sót niújus lé ,érr. 1.’ :g\ :
n;ég i gv.*rz •■‘■cl.ru . i* i

r- A/rri ’jn.js cvk ?..»! Iu:.\ 
r’örc...

r í\ i*. dz v .t
cm 4\vd.k ;»r*or hl...

— C'-.k ru* a baj, h.-^y s •’ a-. 
••» ■»... — niunuia h í-.; v: • 

Jós f.sszö::;, •.zu.í.n birtehn nr* gv • 
dói; i mn-;3t ik-nsit u/klbc e* k r 
— három dnran inget, toló, a 
fo:ln!o>bul...

bort, 2 db szlakai jégre', és ló 
hilba:bjc<jv» t sor*o'nr.k ki.

Az eddig bei r t b. \é\’rkcnd- 
mér.wképpen mar i4‘!0 f«:ü.t xan a 
bankban c.hebegve. Ebbel és a jevj* 
ben bvfohó cxs.v£*kbbl, ilí.o fe^é* 
iycklol tir^vtkritl 140**159 fcr.n'ut j’J* 
i.’.tv'k női den hazatérő had:logo’.vrak. 
h’V’. n is fcikcrú’í S.k •'aiian dvu.> 
I ra'.iku^r. $nnd<».kocü do’pozfi*. h-a 
* zt az al tiul uúrdvn erejükkel t.o;?-

Tó*nc-g3* d a lia 'átér. ha. i k ti

Riportversenyünk 
eUó fordulójában a második verser* • 

. szám :

Klónk az őrizi#, magunknak 
építjük

Ebben a riportban annak az ér*..’.; 
változásnak kell visszalükrikíkini, Bin. lv 
bárom év alatt Mnjyarors Jgun vé»K** 
ment. Meg kell kérdezni a földn un- 
kásokat, ipari dolgozókat: kegy n ér# iá. 
hogy már övék a gyár, a termelöc z- 
kő/ők, a főid és • hogy risztsvi a? 
•ilamhatalomnak. •

Beküldísi hat irúprii < 17. ?< • 
vrbb felvilágosítást 1943 r.árdn< 2’ 
(12-es számnnkbán) khet teiáini.

A kö/íé,.‘j i1-’ u’i igí/ga’.ű tar.? a 
Jakab clvtárj uA .n lervcl Gx;;*»»vt 
ki, mely szíriül r..cg 100 ezer ! 
b fekti lésével r ikerül m.:£d a !.*«,• 
lör ’pdlctct felépíteni, !Krmom- F. r^rc 
r’.vlúrs kö/ben’diásjr . a k...*.*■■: ‘ i. rJ I 
kapott, hugv fz G.*s icr\raj 
enged.iyt a s/ j\‘é A6 p*'r.?ö>?;vj .1 
együtt ii.cgkr p.így a kÓ75Cg a 3 
c%’vs terven be t*i tei vdtSDck t. -’.h t.

Meghivó I
A pásztói Hengermalom Rt. Pásztó, 

IMS. ápn! s hó XMm d. u. 2 órakor tartja 
renJos kör;.v á’.cst t a vállalat irodí helysébe* 
ben, mdyre_a t. Részvényeseket ezúton hívja 
mres' Igazgatóság.

T i f 7. v s o r <» / a t:
1. Az iga’gatóaá;; jcknttse a ru-ik^ 

n.cv'l' '.púi sAról.
2. A tcK'.^yi lőbirüitM” jelentése.
3. billegés inólh'ényoJc.

32órleg, H'43. január hő 1.
Va\y.-.T ír;-nirxik írt. 1229C3. 47 

R»Krir -ptt.et f t. nOtiO 48, ücrendetéa 
k>retv •/* tít. .». C/cuwrya^ok In.

Adósét frt .iTc-Cki. Kéwrperiz M. 
47B06, Vcwieség Irt. 7.»«>iA7, Cseresen: 
JOHqfö'Vi hl.

7<tHF. A’rp.Gx fii. I^can- TnrVA- 
jr’aip ht. 7VauH,:-’vyők irt SIStó.tÁ 
«»5>ftZC'en. ht 50K1W3/mX

M.rpb'Vfi’üi cs reád’.KU VHIh a r«l(L 
evefriHmií*^ amrüM. ’ Tatóts
Jdfcitffné és 3 akáu 1.4.>.

l4T*J*.n?ry tvámlv l!>iK|mnür M I.
Sr.rt-I-rti Ki őiLA’L írt, 37 3KHO, 

O. T. I hl. u.V>.72.-43.7:n.l 2 ír . AdiMc In. 
7.4XsT2, Pün^ml a-b 4»43líi írt. X’nyy’n- 
dé lma Irt, (MAO, - ,-frt. Zl.UTB.W, KNui^ek

megfizetni még Icn> I t' n vdt... Mi. 
’.<ir ne*;•»• * r.ubc ktr;:’, c.i 
RujJr.vm sir-a fah.id'an’...

— Bizotiy : c xaci «■ rt*sy ...

egy salgótarjáni kirakat elött

Ifjúsági parlament
Balassagyarmaton
Ví&árn p az D’yréifes Ifjúság 

Bolass«7,*arrc3?4r3 tartotta ifjúsági par
lamentiét, ahol főbb f'/úr diák, ifjú* 
mankói és parRSZtfhtnl veit részi. — 
Küdr'a Jó.T-cf meg; cl ih’’*-á4i vr?«*’v 
beszélt erről, hogy nz il'ws.uj hr;'y. n 
haladhat 48 RzelUmébcn Putöfi uri«.n. 
Ehhez egv uf ifin’.ipvrt kell kirevrlr.i, 
akik kh’á’óak a tanújában és élen*

Minden falusi család arrtnlárn
SZABAD FÖLD-ri

M a FI RT APOLLÓ ,VI 9*llÖTí Rl*1 W

— dppen i '< jc rj.ár, mert nc:n 
'ct’e : cr 1 ; n :.;.övt.< t ...

Orvosi rendelőt, rendőrpihenőt,
gyermekotthont és községházát kap

Mátraszele a 3 éves tervben

trt. 14055.48. Épület tutuiás írt., 4 ^15?, 
Osjtzescn: trt. S3.S75JO,

Őriéin munkadij fn. 0354057. M ü 
Sz. K. n’.alcm ín. 08*7.25, (Kü,*tőktresUúói 
á kaRcubő*et trt. 4:»2b.8l IH.-beijOvcdck:’! ttt 
75.1—. Vcftrictég 7.1*7.57 hL. ozszea 
8J.573.2j.

Mezvir-^iilta és rendben találni a 
FdO^vcIőbüottsáft. Igazgatóság alAira$a. Ta* 
káts jkísrf. Takács Jozutoé es Tc’uís Li.:.

%25e2%2580%25a2%25e2%2596%25a0%25e2%2580%2598%25e2%2596%25a0cl.ru


Emelkedik a termelés, emelkedik a kereset, emelkedik az 
életszínvonal

194B íprlÜs II.

Riportverseny pályázat

„Nem lesz a tőke úr mirajtunk..."
„.•.elvé*z aki a múltba néz..." 

ezt duduba valakit amikor b<i;pünk u 
salgotanánt ítvrg^vár finom c’nzo: Ja 
mt.I elvébe. A műhely hátain: ay abln- 
k?in bejül a reggeli napfény. A gépek 
zakatolnak és hatalmas lelcndü'etlel 
folyik a munka. Megkérdezz ük Sura- 
i'yi Sándor *C3Íszolórarster elvtársat, 
aki felvilágosit az. itt folyó mókáról.

— Sajnosa mi üzemünk tény*?- 
gesen még nem kapcsolódott be n 
tDnn’tavrrscnybe, ni-rt a kollektív 
szírzőijesünket még ncoi kötötték r.»g. 
s a normák nincscnnck rögzítve. Tv- 
Kötettel azonban exporttermelésünkre, 
mely az. üsszdirnidea 93 százalékét te- 
»zi ki. megkívánja külön minden 
csiszolótól, hogy tudásának lepíavá! nci;a 
crn ségi lég. Így is komoly erőpróbám 
teszik ki mngu at a fiatal salgótarjáni 
úwgC'.Ls/o’ók a 60-J éves cseh iparral 
ízemben. Szerencse,* hogy nekünk olyon 
onla Jafos munkásaink vannak, akik meg
értre az idők szárát munkát re/iik'el és 
t’/?n termelésükkel l’hetái'é teszek, hagy 
a sci ótarjónt üvegárú bg+cn rövidben 
a hno'csóklf a v lágpi can. Ezután mg- 
követeli, hegy mi is kivegyük n ré 
szűnhet a munka versenyből ko.umunis- 
ta módra.

— Hogyan aknr ré«> t venni ilyen 
körft! né ivek között a mrn’iaverst ny- 
ben Surányí eívldrs?

Versenymunka munkaverseny 
, nélkül

— Ap.ó rrcirnaJlilAt tackkAh a- 
nvng a rel-.’ta.rú bg
©i imali’ablr.n való kc*ö-en*ér.‘l Hz- 
ttm kJ rnagöut c’é, mi.it rwcr ’di- 
te* — f.|/|’ Sorinyl elvtars. - Ege 
r »m máf h*-v■*•!. «’nt a ieö&'
h ynk ifnr'fh't i'rn-lh-lü!6(fO xZ'*Zí lé• 
k. c fiA Ezért ij gr<iHi*a?g«lós*iI 
t» üzetpf bűótUftg 330 foripl jutatott

<»vi . v., r?‘.-o’ > tvhn’cg rém tn< Jelelt 
li ly^^u-n le ö 60 n.u.xRüSgyciuul.ct * 
helyezik cl.

★
V ünnep .Tv’,p 1 í»b“<t’g. ’ 

k»-<*t sv.j:»,o>. fel S’y.á>4nxín a 37 
»v1l<vs i’j ’ból ál’ő l ‘tterv•r'.xp.i ok ,\ 
gvc nukvk l <“zi»s |. tentíj t- '.cb n t. t e 
(:i« vtalmM. h< gv I fi’ t n. tv? a’; a 
tk-np'.rMCourz A fogad dcniktel ulá.i 
u S dgohtHUnj > tPiUrtt rembt n s syfgó- 
tarj^oi Nvroj’.ti Segély titkársága uzsou-

,• z C ‘t rvk* t ts
i ’t.« p c,;.r it'4»t ' • Zt ’<•^'kv*

;•< ’ j/;j,»? ’.is; r’ x '■‘T k‘»z*
1 Vük n<: úilörük a r^»>ar.y..i Uub 
t'tóhl,

ben részesített...
— Nagyon ünil’cr?. sru.'t •» 

\V, M. mut.kások felhív,isal < :n 
— mondja Pu.i’.t (labor, a kgörc- 
ge csiszoló. — Az u‘jn
nagyo’ b kedvvel é*; lendülettel indu
lunk neki n mu haver.*/nvnek. mert 
tudjuk, hogy most már a safat gyaru .íj
ban, tufát megunt-nők lermclün-f.

Mát a lökésnek termelni és más 
saját magunknak...

— Ú.<7in?éim;cgvallva, r.nünor n 
csepeli du’go/ók ir.uüííavcrseny ívil.ivá- 

l sál olvastam az újságban. n»nn jó vem* 
i mcl néztem az cf.és/ct —r b.n.vl S>r, o 
• Gyula, a légíiata'sbb c*»<7o!ósc;. cd. — 

G<Jy gondoltam, hogy nz én muidcóm- 
! ból nem az A:la n nem is a dolgozó 
’ nép cietszínvoDam emelkedik majd

rtlEo ok fesnter! isíf‘», vatan int ’t ülőn- 
bí.,’<;«v-rtch rk rhrt n ö sr<?*c7 °7 260 €? 
fr.nj.töt fv.Gíb tik. A varo'i közkony
hán ir.gvcn ' és kedv rmvrr cs éti: 
«bérel 4 314 Frcméhnrk adtak.

Munkaverseny
(i::ir-r J; r.os a «?»."u v-.-*cr.<y»:r 

n* ,'f a suJScnyre bi.l? li :.z ora'ié 
r-,i :r.< r<>. at. A k.í..v *-• í/r.'v 

Sirc< r . ; r/.-'. -: ktv^a-«ic / y.ia ma- 
r„ ok vlíe:k.

A cs.psli rc$ie iroda v,rs nyre 
Hívta ki óz vJize;. rc.ia ircdaí.ht. A 
ver.‘<:»v célja az őaKultség khetű lég- 
nag: GÖb c „ev.'cse.

Az acél?’ eri drótüzimek dolgo
zóin?.’ (kd’:-n. mely s/erird május 
1 re S’.O Vigu- ot; termelést <.rn« k el, 

< d' g<»z,>., jj.ilji \ahka válik. 
Ai.i.'iíws o ■ . n az óyszít.nr.i iés ti ar 

i 221 v. oen A munkatempó es a 
elkezdés rzl mutatja, h gy a terme
lés in dus ♦‘•j . jí.re talca tűi is haladja 
a 35ú vagont. «

Miéit nem érti rneg a 
fiatalságot a perőcsenyi pap

A versenymunkások munka- 
tempóját a riporter gyorsa

sága sem éti utól
A ’ ■. vr cl ..ve • !•: n cjkét-ctr. 

re •• .• ' < ’» ■ .!> ’) • i' ív bü'.zl*ék «•• 
heb C :• •. »s • ’u ; :.l J.á
•••: r . <>«••.. ’’. • •<,. Ik \« u i.’ ..
' > . -. ■ ■' . •-. ifit ti í g--
í. 1b? u T’ •.» ?k r:cg i. 
•. *..■ <r6.*:r, an.ö.pr Íuí’g i. hü/’.
c. Ó L<.’... . u - c ; o li i 2ü5 iz.t 

t«}j. •! ; <.!■', i v:t ci...l
— Jíurri. i-.uí aüz.ut!... —’*g —

A Nerize-i Segély Nóg ád ntyvci 
srcrvívctv március nónanbnn is r<.v y- 
jélen’üségü nnyagi tumogitA-^tl teteit 
a szegényük segitRégéh*. 394Í1 ki’o<pam 
é!e!mw.»,r osztottak ?ré’ A permek-

Hetenként 130-200 forintos 
• fizetés

— Mv’,* he. fu'ún « l.crr.cl > • 
i'U’vn ... M i.( ISO 20.) foii:.t<í'. i> ; > ,• 

. Lere.-iU.iű. i.i .. l‘» <?•’ v.\ <«.« 
; r.'iü*zo% i | ^r.:;;.or 40 fntir.t xol; b.- 

!\rr<vv,-. .(lej t eug v<r.?.U-.o.’hv ty 
kcrcscTünKet 2->0 1; r- cen bJ.ilre c ti 
;ü<? A tóbhtvrm léssel...

..Elhitáíoztu ..." ,C,*k így. i’yvn 
! c.ys * lí cij n erd;?.. l.jcn, u-til u..t :s 
I c’/^u/urvi/ji?, hogy csr.c.'i^ a IcrrHÍést

u.' <?< tlijii-íti Iffitnmjnit Mifnijmtuiltúja. uij.t'Hiúti

Olvasd a
„SZABAD NÉP’’-et
t r-^rr *'ji.\h.A

Testvérharc...
a többtermelésben

— Azér; nc.-r h'>x;játa t f« •<:.• 
’yátual, a^nth ;y »'ii; — J.z I
icö/.hc n üt Hlub.b S.ó’.h'si — 17 5 s/.t- 
/ •Jtl.ra teliL^.ikl'üh mi is az vnúr.tti)* 
zatot.

— óbiid meglátjuk. 1 o’»\ biij Hol. 
tartani az jitaiuut örökös — vág v v/- 
szu a in^ik.

— I‘u nzl rr.o?d‘ !i», h« .;•• li 
tok CSod <ll|úZ.;Í. .. p Után íi . a f •*.! d-d ’<».

/\z-‘ít nv.n veszii-k
t.űadkclua Kic'j.'gye/m’k, hogy n n u :• 
ka' r; <*r.y|vn. a dolgu.’»l: t ’-e 1 I 
:”.js vrjp ijbájtl ‘.a a só ŰUiTÍ.r.i ;i • • 
gvarnak tkon-.k I.cíI i.nriv — l;ti 
iörha Szakad...

Épülnek a napközi otthonok^
A Rzogértysorsu gyermekek rr 

vcI.mh- terűn evti-e es mulasztá'Okat 
cótol h N »n»z» •; S^gviv, a rap <<•/'; o>’- 
ha’ok épitésóvcl Kará cs’-. -- t k•">*?.’• i 
ben jpálu; chdéré má- b-’f. jcrést nyerj 
n s*e ué’V* s uapkA.’f o’tbcn. Zemr1.

g en ; 95 inunk-Rovernek ntve- i 
l»y.*?-»vk brz!i>*'i'• kezdték wg a 
Q ’ph zi onhon epitttKit. ifomnkt'rmyén 
Is fölvuqnitba van > uopkóíi ottbou

é* írj’y. töl S t magukért.,
is cf.u*.J'.i'.. I

A titok nyitja; kommunisták 
?.: •.. ii l. a í.;.r/, — n 

gv.l! I Gó, l.-.'\:» r(iVfCS ».t- 
t>. -- li • •* un v.t' uva:,'itu, <;s 
tünk t-_ :r* « * */ ért n Koriiiru.’i.'l 
Pú: r i ; / . d -.i. v?- > ur.

-i. .. ?.!.. ; • i •<!,• u >. v *\
uvj.í-' i a i/i r.d .4;i*.

i ... i • , . ,— ., t.<- tt i , r.. a/: :.
rr.lt ’a u ... — t,<». t.«’/ ’c Gp’-irr. ’. 
«• v á •. ». •.: a r .. -• 90iJdb » - a ; 
kén • I gtÜtSillí... 1-ÍÓJ r..
• - » ♦ » • I l A . | •

.v -’ n i i olyan cn j. ’l.rk n-f 
act-l virb»n... Akkor nn'g a nagy 
cctócnir.s verseny mc bírd •’ s«- ésL| 
t-índtsa tiri»»lti !«;zi>ur. í. Jo 1 ?. . 
M;. a verseny u ♦•ij.r, . .A ú /Jr-
saji s/enztfjugy in ívhi n;ég a g-pvk 
G ibörg^v is.gyorsB'Jb-n. ,Mir a le- 
v yibzn benne van ar. az óiia*i műn- 
k 4'e.n,nnndy uifüti a dol^vó’m ... 
\ g pek éa a kezek ' úgy, moro';: ..R, 

b gy izhat la!.ö. ho^y vé '*ik a 
juu”\ú!, de a viiuvi’.-. cr,dmeuyvki.'il 
b.’ -.'v itnek n;a vu’ü n ud o/éj < Ivnlrssk.

„Csak“ 175 százalék

V n K/arcba én u/zai d.CiC 
l;/Jíj... „C’?.kH azért cs;”.a!o r.. u»vrl 
íz'L uy ez ami ixcr. ra v-- 
szeleavr.t. Sn'it JM/rcí l iivú' ; és 
mar kószö'üh tovább a kalapic .f<>nnnl. 
l;c;;\ ja Icgjvn a kapa éb uc bével.

— 3’cnnví rro,t a tcriiu’vsük ?
— Wm sok... u.J.» ,c.2,0 

dir.l'i’il tartunk... (Ez az uj n« rn;» 
szvein: i73 szúz-.lókn’k íck! n’«;J

t látszik S.őKÖ! í tlv‘-.|r,’;..k 
nzunkas. a .i‘.»nái r- fct.'p-j^ái c<iÁ. *a 

. szerénységé nagyecb.

h*l ern n tőkés -b.? lesz nagyobb.' 
A i:.:ir.\ x -crsvr.v mcg’ndubsa elöl; 
n.’.i-fmn az ’>’ikp j iskf. *i a a.-' 
i*fí« a. « iG’.’QJt'jii .-.O '. n.M» 

cg'-eiU.CA n c‘ p d«2t • .-ól kai cs i 
többi S'jkt-j-s.-r.r-’i.'l •yvv t rr-«ru'u. 
fii!:. h< :y r i! ícd a .r/a.ni ŰJug- 
gyen c/a.^o'ó... ,

?\ s.lgálarláni iiver<:vár finom- 
C'ir?r-hi :, egjr\‘bJ: rz Id-jk s/aval t s 
n.rr.racvá U'i/ik a 'ui'rk.f*. rrer.v ne 
7».CS cclj t' Az ’ l!* .3 J’ ij.é
ar.-.yinn cr. ik r.‘ .* • í .V ; ’ s cl . tár. 
B/a’.ali.sk ;< len is* »>'? :• ,‘g b: f-r 
stág m'iri* rfi.' '?'.** t/vri un’ta- 
verscryú ' n L.’ V /‘ui igvc(» -:r.rk t \• 
pet-íleru a ir.agyrr de:.oárscia kjiődé- 
rét. nielyu •. r-m s abikl mcgu'lD: 
egészen a nocnl zmtrig...

• / ufj.’ JrrJ%
ífe

-.-

3.

A pciőcjér'i a .oi'./hirü
, Lr áai" i- r,< id. |t <il
:» ív. I ; • ■ . »í.,a lég i . .';ul, n- 
l. r.e1..: .... j.e'l a -•. n.fl- 
l«t.'. j’. j . ’y i le'.ajény- 
í »ri vo:»: öi'isl a falu p.vp .i ~ nem 
lud :i uii n .. ). — j;tp-, : .b. ifi |..-r 
1; •' :•• -röL*.•;:•• •- . i ez >',u- 
$.i, , .. .s . / i: g /iK. . » n p<«r- 
t.J: .0 <

M ». • a p.p ez r f ű. un 
í v J *. n - » i- . e v i;. fcot 
r.. <>„.• íj, \. n, irth. t ein u
b' *; l.-.- jó u. n.ag.t a.tmindenki 

In ne.-k i a w-í:ad 
szce i‘* s, gretne b ■; »ó..i ezzel 
i*. c* • if » .;•< .ír' •••’ n;juh, 
!.<.r...t/ L. ’,..n i,r. b. í.o/’Ruppcn 
V v, h i öv .’ ii: 4. -> i.;i m .-

I*i.'.u-,y‘L..v; é -.ugyan- 
i • . n-K i.e.-^; i a .i meg a 

u /*. .c i.>» : ri.a’: '<• i . . .

Évtizedes mulasztásokat pótol 
munkájával a nógrádmegyei

Helyesbítés
Mull 1 cfi «7.üniu’kh3n -’.á jv.de* 

I n r|v! .s AP-i ti. r’.ctt EJV? •
S óUk irS.;c:.. c’c k' ... x ’t E‘<-
ne.ví»c. A v - ' L> *?»•_ • - t' • r*. <* X .-• 
'•'3 r-uh\'T. k 4< l‘.>G^-Ju-ón r’rrür.ík tel. 
. • ’• ke.’ a* >er. a Hu .’-íu Ki. r'A W «t 
kcadtv mtj. a M. */: i<'» r: i.'Ul*»oUt

V. s-.-.'kn:: ,h i vitv?.Ah*n a Hrtn* 
S r> ki ’ e í(;,r. fr“. sjyr u r«ra
- — * ’ . 1 vi t • n. Ár{ -i.

A« C-í! n vi’.J .;ckk<.' r.vx 'S Í.r-, 
' *nt7n ct <vc« kt-ig L.’ ú

Védekezz a tífusz ellen!
A r. piá’e'.i miniszter, tekintettel 

az. • .■• i: t évben. líü.u.aüscr. a bánya- 
o'o/í.i k’ruiéítr. előfordult Lnstiíuszes 

n.vg cregedestárr. cbb. n az évben is 
k -rerc3.be város un. brn a titu-z elleni 
’»• dée

• e. Jer. S2e:né’v 2-70 év.g kotc- 
b.'S a J ‘\é.,l v. uctl véghaif.rozatokban 
rirc.íe’.v’.t ic.ctn és hc’vvn o’.ia’m 
a.xf;.’.u'ri. A i.fusx y’.Icni vitás r.vr.t- 

: c ; t* e; hanem nemzeti r-rdek H. 
, vppen vrjrt. 2/ uh.l*;öl való igazolat

lan távotr.araá s su’.ycs Lünklesl ven 
• mr.gu után.f . ; • J

rerc3.be


1948. április 11.

Szakszervezeti hírek

A :ó formában levő SSE ükölvi 
vők szombaton az ózdi VFK ellen mér-

Felszabadulási 
váltófutás

A Sa’guta: jauban megretde-zelt 
fclszibiduiasi női Vajtúiutaiban első 4 
^mu.aztun; csapata 2 43 2 :np. inasedik 
a kereskedfiru iskola 2 53 u.p. l.arau- 
dik az ace’jfyari al.alanc* iskola csapata 
2;59.4 rnp vs idővel. Az ifjúsági térfi 
vtt'ófulasban első u gimnázium erűpata 
2 22 2 mp. második a rém katlégiwn 
2:28 n.p. h ím adik a kmsktdtlmi is- 
kóla 2 28 6 n*p-cs idővel. A teln»»!t 
férfiak küzdelmében első a SSE 3 4M 5 
rnp. második a g:m;úz:um 3.58.4 r p, 
harmadik a SC \ISL3 59 mp-cs idővel

A verseny befejezése után a ry cr 
Lseknek érmeket és okleveleket osz
tott ki Oczel János országgyó&csi 
képviselő.

Sakk
Az SBTC husi éti sakk vers.'r-e 

a 7 kg jobb l'chleh és 1 pestisüket 
részvéteiével, eddig soha nem tap'sr’alt 
érdeklődés mellett zajlott le a búr.'?.- 
kaszinóban Az első dr. /’ún Jenő v 
ponttal, utána következnek Gaé»íJ 
József 5 és fel, Ol >h Percre 4 Bo’ars 
József 4. Ikrlnyik Károlv 3 és hl, 
UcMner István 2 és fél .Vik.’ós Ástál 
2 és fél, Ac:rl Bel* rulía ponttal. A 
helybeli bajnok ixy Gúbruf Jussét 
aki parca mérkőzésre hívható ki.

NÓGRÁDI ÚJSÁG 

^iportocrsziu/szdBÚiij., 
Miénk az ország. magunknak építjük.

2. számú forduló!

Fölényes győzelmelmet
arattak a SSE ökölvívói

íi edétujátiik
Schmidt Adárn vaskereskedő
Balassagyarmat, Rckőczi;öt 34.

Gh'asd ét tejeszd a.
Qlóyradi dljs óqot

Színia fiinald 
ecélgyari üzemvezető,

f. hó 8 an meghalt. Temetése 
10’én. d u fél 4-kor a salgótar

jáni temető hJotlasházaból.

Az acélnyári

■ üzemversenyben 
március 2^-től április 4-l;» 

első a rudvas
csutolsók a szellemiek.

Salgótarján vezet 
a kulturversenyben

vezénylete mellett, az acélgyári szim- 
főnikus zenekar Varsányi Ant ii kar
mester vezényletével, az Fg'-c<i’ct 
Bánya és Kohóinunk ások Dali őre 
Maróti Gyula vezetésével és í'iizcs 
Zsif-mond hcgedújatékával szereztek 
elismerést a. salgótarjáni ipái medence 
dolgozóinak. . j

XkoAÓ 1 drb 900 A® per 
Ulicsttmtnyfl ératelcj 
Jeerté. L dekVidni |. bet 
.Dicwo* irbftn.

Xeroaftak foleéUlre 
ügyes konyx t’hrt. — 
AfíinUtnk ♦» 4l«tra|rok 
a kiadóba „Ton na mén- 
ka" jelire.

Sü.rftö»«n eladó 
u, * sok. p» , t i ven* 
hnrnmkerckú
-nn?»»r. S/hti fon,
Zag>Aup.ff,i\a, Ows-’v

Xegoleaókk** Urm». 
lyaa UtnuO.siá hi:d*> 
te«t eesk a Nvfradi t’t- 

r Ap vLrGttVs- , •>.
va‘A r.n k- riUbat

Vennék hnatrift nttn- 
m<r*j(r •ni'J'T'rt é r-ovr- 
Philüpi ridléhnr. Ajlfl- 
ht.-»k „7. cejiép’ idi.tr> 
n kiad ha

'KAssaMg'*
l‘t elek íh iv<>!*rjArb»*. 
ha r <«non k> r«a. nreg 
talalh t . Apn’t» "

fiadó 1 drb. ürerr.kc. 
!p«*. 12 kc’-ccrr*. 500 
[k<rt«S ÖÜM • nv’lor. I 
dtb 400ü hier parciíi-

NyomdAi tanulói ko- 
l« «Ud» i; !A, *■ 3.V .» Kv. 
%/ej >>d>* w-i t J« 
yptkcü-i v 
Irbrt | lúdcW

Veavflnk ’u’/niü, d» 
n.».>*.>in írv ) ir6i*epek*< 

a »i«düba |
Eladó 2 drh. ólaiké 
meny.. guMíártta • ki-

v U>u, Ar» nj»
y cxdekluUio 

[lúd.rác t i

A „44-as” kuHtirverscny orszá-; 
gos középdöntőjét április 4-én tartották 
Vácott. A mi tégy 1200 néző előtt £- 
zajlott verseny nyulc szamából ötöt a 
salgótarjáni, illetve zagvvapalf dvai ver- 
•cnp.ők nyertek. Az. acélgyári gyer
mekkórus Horváth László karnagy ve
zényletével, a zagy vápái falvai ifjú.ági 
banyászzenekar Mjrosvölgyi Henrik

A salgótarjáni MAFIRT-AFOLI.O 
f. hó H-én vasárnap d. e. II < nk : 
MATINÉT tort. Bemutatásra i • vi

V / L Á G O S U T 
c, film. Helyünk egységesen I. - 1r.

Cserhátszentiván kézségben az Á” r.. 
Építészeti- hivatal kezdenényezé'ére 
útépítés indul meg. Az építkezé r.,< 
50 embert foglalkoztatnak.

Rűfiibáltybafl .1 Magyar Korcn ur << 
Párt cs n Szociáldemokrata Párt Jer- 
dezéséken »><■/*«» szeminárium ír .1 ; 
meg. Az első előadáson 2v0 
vett részt

H soinlyóbán/stfcf&fi MKP szervezd 
kulturcsujiortja és az MNDSz r.a- 
síkéiról n utaltak be a „Meoía.y t 
gvvTsu-k’* chr.ü dr imát. A befolyt ;■ >• 
delemből 100 forintot a Lánchíd v- - 
építésére. 100 forintot pedig a g r• < 
szabadságharcosok javára fordí’ctói...

köztek. A küzdelem 10:6 aranyű; 
győzelemmel végződött a SSP- iavara. ‘ 
Kára. Tuháci és Ribiejsz kiöléssel, i 
Lijlüg^ 1. pedig ponto/ássai g\űztek.’ 
Kúlönu~en jó formában volt a mérkö-1 
zés alatt az. egyesület az egész larjáni’ 
iparmedence dolgozóinak olimpiai re-1 
mentsége Kara fstváu.
Az észak-kerületi csapatbajnokságban • 
igy a SSE az első helyre került és 
ui őzeimének biztos tudatúban indul 
ll-én indul Egerbe, hogy továbbra is 
megőrizze jó hírnevét.

APRÓHIRDETÉS
A» apr4Urdtlé.ferB kólóit ü,».Bk.nl 30 l.3rrl» k«rttl. k.<<- 

k>ebb bir*3et>* 10 ,ió Minden kezdi* •• »»»t>jjvn >?ei‘.eU *tu dupan>k *.ms. I. A (
dn* b»k ddhetö poMnbéi*rgben, vagy btfizelbeto a !? 7:H •• c*1 k-u-ájrtára. Lapzárt* keddin 
•»U é érakvr. Egyéb hirdetixk €» anyag k »• ddíg kiiiJcciLk b«. SitrktaxUMgi a* iúatfó- 

htvatah «>r4k V - 3 ig

Lábtörött vsgy elhibázott

lovat átvesz
MOSÓ JÓZSEF 

hentes én mészáron
Salgótarján. Vágóhíd.

Bulla Elma Salgótarjánban
Kellemes mcgxpe’é ben b sz. részr 

13 án, kedden n szin’ia/l»?ii-ó közön-* 
ségnek. Ugyanis a színház vezetőcé
gének sikerült cgvnapoa vendégizer^p 
lésre lehozni Bulla. Elnüt, az orszác 
eg\ik legnagyobb színésznőjét. A 
salgótarjáni közönség jő! imeri öt 
filmről is s igy különösebb kommentárt 
nem kell nevéhez fűzni Bullával egy HU • 
több' nri'ts fővárosi műivs: is érfrnrrEl

* (árosunkba Szereplésük elé n varos1 
közönsége nagv érdeklődéssel tekint 1 
Bemutatásra kerül kedden délután 6 ’ 
kor és este 8-kor az JgjSW 9Z életében” ( 
című, zenés vígjáték.

A színház további műsora:
Április 12 én. hétfőn ismét s ínre-: 

kerül Sziminov: „OfSSZ c darabja <
Szerdán: „Egeret ós enrfierti“
Csütörtökön: „1 nílltó dollár* .V«czy [ 

Kató és Kazán István jutalomjatéka t 

Árverési hirdetmény ;
A MALEERD Váci Erdützazgatókága 

1948. évi Áprlli, hó 27-én SzécKény bea; • *zc- 
ckéayi erdógondeoksúí hivatalom helyitégébea 
d. c. 9 órakor nyilváno* árvcrcvcQ hts-onbérbe 
adja Nógrád vm.

1. 33. ttiuau Széchényi aprovadut,
2. 37. v«mu NótfOds.tikálli nagy vadas
3. 38 tzlmu Litkci apruvaúas • 

vadlsztcrükh* a gyakorolhat?
1957. évi jattba h6 31-ig.

Az drvereö feltételek • i.C rrú MtSz.-* 
(Jatoságon é* a uccsrnyi erdug mdnok'Ó^.K. j 
megtudhatók. Az rn1őig.’rdató«ág wgcdMr»t*l<* i 
vadiMterületrckict 2U ( -•.) fonni e!.>;:cti-» 
hekU.*dA«< r ct.'a a kiránt Iclalrt ártereit í»i ! 
tétéiért, verzodt •» tervezetet v. -?.a’*ro-> telté- 1 
teleket meík’jli.

Vár. l'MSL mart na J0 I 
MALI.ERO V7LMEK ERDÖIGA2GATÜSÁGA (

VÁC

4. N ó g r á d i HíradóVégre igazi gazdáik 
kezében...

Kettős ünnepet ült a mfg'nrrép 
apti’is 4 én. A h lsz.abaduhs hatni:dtk 
évfordulóját és a Szovjetuniónak a ma
gyar nép irányában táplált barátságnak 
újabb megnyilvánulását. *

Immár másodszor adta vissza a 
Szovjetunió kormánya azokat a zászló- 

! kát, melyeket az 1848-49-us harcok 
folyamán a cári hadseregek zsákmá
nyoltak n magyaroktól. A béke és u 
barátság jelének megnyilvánulása volt 
a Szovjetunió részérv!, amikor 1941-buo 
elöizór adta vissza a zászlókat Mag' ar- 
országnak. A magyar nép akkori urai 
és elnyomói nem ét lelték meg e cse
lekedet jelentősegét. Háborúba és pu«z- 1 
tulásba hajszolták a magyar népet; 
önző érdekeiért.

A háború folyamán a zászlók a 
Vörös Hadsereg birtokába kerültek. I 
A Szovjet kormány azonban visszadta; 
a zászlókat végre igazi gazdájának, a 
magvar népnek. A magyar nép pedig 
méltó lesz ezekhez a zászlókhoz, meg-i 
őrzi és megvédi azokat. ‘

Tiéd az ország — magadnak ■ éjrtUd /

A Magyar Magánalknlmnrottnk 
Szabid S/aLszcrve/cte heiyi csoportja 
felhívja kattúrsainak lig'. l linói, hogy 
május l en angol, francia és orosz 
nyelvtantól'iimot indít. Jelentkezés áp
rilis 24-ig szemeli esen a Katolikus 
Körben a hivatalos órák alatt A tan
folyamon m.is szakszervezeti tagok is 
reszt vehetnek.

Fizess elő!
Kommunista t artok b.?gre’i 

töiékuz’n’hsi irocajarRk p iyóirata i 
„’ÍARKzS TíCKÍÍí.Rí, \ 
Í HÍMOKRÁCIA' s<T , .unv'.-. eddig csatt 
orosz, francia és n-. vhen vt»’t 
kapható, úprdis 7-én. szerdán

„ magyar pyeÍTen
is n'vjtirler.l.

f elhív íri’c. az < Ivtirvik 
hog\ ír inéi nagyobb r-zatr.bin •. 
jak aíoly oiraiot. Előfizeti i a ,Av^- 
radi Újság* sz-’rkcszlu-egvbvn is khet

Színház

Áry4«u I Rnp.vfU' r. a IrrmrIA'A! i#rr, 
laHt Irf^bb, irppIoAbh Pehely Prt (A-(6I. 
tevou : In tbér 70-tót, rétfcMr 12.—, 
farta’H —tél keddit >T',r>U»’!» n»t' U'i K . Oőlfllt 
v»2ynazU. Mlatát isoy ! kg. prőbaaicwnagct MM Rütftttk Jcü5, BÍWlKMbi. TtJ. áj
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