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Az egész ország figyelme 
az MKP tagkönyv-cseréje 
felé fordul

Február 15-én indul megyénkben a tagkönyv-csere

Február 22:
NNDSz megyei konferencia

A Magyar Nők DtMokraükvs 
Sri vetaéfSDek »égrádas'sy»l szerveze
te’ !«b:uár 12 éx> rend»«< tnrg a saj
gó tarján i acélgy^bac ee*gyd knnfr- 

I rcrcUjakat A konferencián Stebeni 
> Istvánná, ae ui meg) rí titkár arácr.oi 

he az MNDS* wrcfyei szervezeteinek 
. fejlődésé-ő*. KiciüljsneL fe« az ötsses 
, szervezetek & konferenciára.

Egy h r»«|eja adta ki a te ■•ól ez MKP pí.-tfüakci .l’lusair.gU III 
konírr'i.ciijfc: „Tag könyve térivé! trisüslk a airlnf is a demokrá
ciát.' Ae egáse orsrfg fwlfigyc.lt a jelszóra te aia aaár neacsak as 
MKP köreiben, de a párteukivűli é» aáe pírt beli tömegek racatril fa ár- 
deklödátsel kísérik a tajjkőeyv csere lebonyolítását. HlSaásea ae vál
ton ki bstalaas vizv-.bsvgot, hogy a tagkŐayv cserével kihagyják a 
oápsUeies, korrupt ás dsaokréciaellenes eleaeket, a demagógakat, 
akit zavart igyekszenek kelteni n taraaelAabea és a karrieristákat.

37 uj •egot »zera«'*t !• v’stbM- 
etek r felkor* ha íApü«’< lerje- 
deiact rn.gengcdnfr

... és ahol most kezdik
A ze napiéul elvtársik asőgöttr.ein 

fognak lemaradó! a nógrádaegyei ►ok 
muaíaták »im. Február 15-éu Indul 
Nófradtasgyöben a tsgkftnyv-caera 
nunkája é» a pénteken egykeüfó mt- 
gyei választmány már ebben a fon
tos kidisben fog részletekre mtnó 
hefdrorafokat hosni. TanukJ fogjuk 
a oaonwki elvléuaF ssunkáíából. aki
ket példaképnek fctlitoU Rákosi Mé
lyéi Kovács biváo eielára az ór
aiig kommunistái «ié. Mint a ▼aiirsi-p 
lezajlott körzeti éa járási konferenciák 
műtétiéi’. megyeszerft hatalmas az 

| érdeklődig k tagkönyv eiers iránt ea 
ai elők^Nctö mnukák maid nslndealltt 
befejeződtek. Aa elkövetkező belek 
során j&rétró! járásra haladva doigoz- 
zák mag a knmnninliták a njegr*!. A 
munka eredménye a párt és a de
mokrácia hátaimat megerősödése 
tasz. •

230 forintért adta a vető
magot a caradi feketéző

LetariéztsOa a rendőrség Ciánt 
Bála petso cercdt termAaykernehedót. 
Ciánt tavaly öaarel a gszdáktél íe - 
vállalt vetŐMsgisáliitád, de a kiutalt 
vetőmagot esek fekete éroe volt har 
tandó eladni. 176 Márta basát adott 
el a rászorult gazdáknak 200—230 
forintos áron. Essél a integy 15 aser 
forint jogosu atlea has. vara tett aaect. 
A ■algálariáD' rendőrség ielartőztaós 
a feketéző kereskedőt.

Mátrasadadszaslaa *gy kutya 
szájában caecsemőfeje* telítek. Ár 
orvot! visrgák* ■legáliapllulla. hogv a, 
etessemő mint 8 hócipőt ko^ar/ülőtt 
jött a világra, de élve született A 
nyomosáé megindul* a c»ec*e»ö halá|a 
okáaaA éa az anya kilétének r»eg&.la- 
pitására.

Ahol már megkezdték ...
/. vg-uayvnthfts targaővelte a 

a ko®jeu.Taták etrjái — ltja JapUr- 
luak. a „Zetnp'éai Népeiéig" a M°CG’ 
kon Msgiadelt tsgkÖGyv.csere ered

, «éa-ei(öl. Jastur 29-én iaditetták 
•cg v taj-őnyvuiltáa muakáját addig 
1S8 fiistő tagja volt a pártnak. Ar 
Itaalraa ^radviéayeképpan pedig most 
kithnján 100 tagot aiáaelál. .Amikor 
vagigic.agaUstn a csoportomét, közben 
be-be a elem arokbos Is, xkikiél tud 
t» a. hogy vcléuk arcraec," — köz i

Leios e’ivtárs Kivált a "Zempléei 
Nlputeég" — elbeszélgetem vélik éa 
■ara *»ő nsp b<!£plr»k v»gv bueran.

Másnap reggel, ahova aeaa mentem be, 
már hittak. Art kérdezték : .Hát kot* 
ss.nk mért nem jöttéi? Mi a*m va
gyunk becsületes, de go. magyar em
berek 7" Btm elvtc-c egymaga 74 ui 
tagot irt ÖKre. Fgy másite bizalmi. 
Zöld! László elviére 69 ll| lagot irt 
övvre. ö érte is Irtalak onnan, ohoya 
nem rucái be. Sahalti János 3 napos 
keresetül f« aikindle a gyereket érte, 

A monoki elvtereak megértették 
a tagköcyvujltáa jete-JŐségét, aat, hogy 
ezzel a munkával aaag Leli erőritscl 
szeretett pártjukit ás a raagyar népi 
demokráciát. Meg Is van az eredmény. 
Fáit József 45. Bodnár Győrgv 39, 
Takács lelvén 37, Dudás Lajos 37. 
Plnaor András 36 Kralnyák Ferenc

Uj normával indul 
a bányászverseny 
második hónapja

A bányász szakszervezeti értekezlet 
állást foglalt a demokráciaellenes 
uszitók és demagógok ellenbányáaxvrrteny második bó- 

sapjáben a nógrádi kerület nnpi tel- 
jesitmányét 590 vagonban állapították 
meg A feietr-lt norma ellenére is 
Róxsaszvnimát tót) tuHeljeaitcttt az e!ő- 
Iranyzatot. 107 vzázaíákot órt el. A 
Bajybátonvi körzet 101 százalékra 
te tesitetfe at előirányzatot. A többi 
körzet*** nem érték el n 100 száraié- 
kot, így Pilláivá csak 97. Kisterenye, 
Ml rttrfa •• Ztgyva 96 96 százalékot 
matatnak fei

Reméljük, hogy bányászaink a 
fsrssngi ünnepek eltelte után ujra a 
régi munkakedvvel és lendülettel in 
dúlnak harcba éa túlszárnyalják az 
az előző bón«p eredményéit.

Előfiaetőinkbaxl Érteáltjük 
előfizetőinket, hogy az esedékes elő- 
fatelési di'ftk beszedésével a kiadó- 
hivatal B dnir József elvtársit bízta 
meg.

A munVások kÖTÖ'f m»g;>uió rr- 
várlkeiiőf demagóg elemek mtnd-n 
rMf igyewrinek kihasználni, bngy a 
dgO'gozók egységét és munkatdndülelel 
megbontva, gátolják a demokrácia építő 
munkáját,és ezzel talajt nyerjenek a 
tnvébbi uszitásra. A báuyisrolf kollek
tív szerződésével kapcsolatban el
hangzottak,demagóg kijelentések, ame
lyeknek az volt a céljuk, hogy a fej
lett öntudattal rendelkező, osvtéiy. 
harcos bányamunkásasgot valamilyen 
módon sitmbt állítsák a ttaksitrut- 
itt VttetÓsigivtl és ezen keresztül a 
demokráciával.

Ezek a törekvések kudarcba ful
ladtak, A Bányamunkás Szakszerveret 
nógrádmegyei szervezete vasárnapra 
övszvesetőségl értekezletet hivott egybe 
Salgótarjánba,, amelyen Pothomik Jó-

tsef eivtára t*rto‘í b-szémoió? nunt-gy' 
300 tóoyi ?i. •rtrvere i verető ♦•‘f.tt. • 
A. t::ekezlet »,red®éDyét 4 pot/ból 
Siló hrtározatf javaslatban foglaltak 
ősrze. A hafárorati'javaslatot a jelen-; 
levők tr’-iev egyhangúsággal fegaduk 
el. Esre-in! az értekezlet egyhangúlag 
^határozta: .

1. Tudomásul veizl és nigyrs- 
beoiöll a népi demokrácia erőd- 
ményelt.

2. A 3 érés terv érdékében a 
lofmossEebbmonőea foktass a 
munkarersenyt.

3 A kollektív ssersődést Jénák, 
elfogadbatőusk mondja ki és axt, 
aki ellene, vagy egyes pontjai ellen 
agitál, a demokrácia ellen agitáló, 
nak tudja be és úgy bánik vele, 
mint a demokrácia ellenségével.

4 Esen határosatot a magyar 
sajtóban készételül, valamint min
den nógrádmegyei báayafisemben 
klföggeastenl határozta el.

A hatén »*»•<** • f -ö*.4*'*t 
r Benvár,. Seckszr v* i* ••♦ ben 
Pothomik Jórief e:*:ér- . » .
űz'n-i huo;’5‘g ’ ne»é!»rn Hegedűs 
Kalmár elvlér*. e bényrig»tg. g 
nevében Császár Pál elviért e’áirésá- 
val hitelesített*.

Párthirek
F. hó 15 én, vr .zrnsr délelőtt 

9 órakor a banyakasn^o helyisében 
a pártiakolát végzett elvtáreaknak ér
tekezletet tartunk. A pártiakolát vég 4 
tett elviének feltétlen jelenjenek meg.

MKP salgótarjáni szervezete 
propj»gtnd* orrt.

fwlfigyc.lt


1948. február 152.

A balassagyarmati ügyészségről vasárnap Budapestre szál
lították az acélgyári éltlemtár panamázó vezetőit, hogy a mun- 
kásbiröság előtt adjanak számot a dolgozók ellen elkövetett 
bűncselekményeikért.

Nem lett igaza a sutogó propagandának, amely már azt 
kezdte hiresztelni, hogy a balassagyarmati űgészségről rövidesen 
szabadlábra kerülnek.a dolgozók kártevői.

Kukoricaszárat és szálastakar
mányt juttat Nógrád megyének 
a Gazdasági Főtanács
k •aadasáti NUnloi njbél nsplroaírt tflite a UkarBáoykéríést éi 

néfymllHé fsrtalot •Bgáíélyeiett Ularmáiytkclórt. Ai ösaitfsn 100 vs- 
gss, a kerpával egyenlő Upértékfl baIkU kevsréktakamáayt gyártunk, 
amit hatóságilag sllsairsött, plombáit ssákokbaa osztalak ki a Hiitnll 
gasdák kilőtt,

Hárommllllé forintért kikorloasiárat vásárolnak Végrád megyének, 
mint a leginkább assálysujtotta motyének és ozonklvtU osálaitakarményl 
Is juttatnak. A takarmány árának ét százalékát készpénzben kell meg 
fizetni * x

Beválik az uj textilelosztási rendszer 
20 százalék árcsökkenést •eredmémyezett Varga István ren
deletének megváltoztatása

! Elsők lettek

jutalmukat az Árvíz* 
károsultaknak ajánlot
ták fel

A Magyar Kommunista Pért 
több héten át tartó harcának végre 
meg lett az eredménye; február 1-án 
bevetették a? uj. ijazsá^osabb textil- 
eloszusl rendszert.

A dolgozók békéé, nyugodt ka* 
rácionvát Varga litván, a tőkétek ér* 
dekái: s.cgáio textilrendeletável ala
posan megzavarta. A hírhedt rendelet 
iogós felháborodást ée alkeieredéet 
váltott ki a dolgozókból, ugyanakkor 
rendkívül nagy ineggszdagodéd lehe
tőséget nyújtott a gyárosoknak ét a 
textiinagykereskedőknek. — As MKP 
azonnal megindította harcát Varga 
lelvén ée rendelete ellen. Ax eredmény 
nem maradt ah Varga litvánnak tá* 
vozria kellett az Anyag- éa Arbivatai

elnöki székéből, majd hamarosan meg
jelent az u/ íexfiírendtlet.

Az uj tvxtilelosatásl rendszer mint- 
•ay

20 százalékos áxcsokkeaéat 
eredményei. December *1 én a fehé
rített pamutvászon 17.50 forint volt, 
most 8.50 a festett pamutvászon síin* 
tán 1750 volt, ma 1260 Két hónap
pal évelőit a.lepedőt 51.Ó0 ért adták, 
ma 1260 0« ára A kiolt35.60 beke
rült, most 2PŐ0-árt adják. A vásárlási 
könyvecskék bevoreléxévei pedig meg
szűnt a merev kötöttség. Most csak
nem mind a 15—20 fajta pamuterőve*- 
tel egyaránt megkaphatja a fogyasztó 
as olcsóbb típus és a drágább „köz
érdekű- kivitelben, —. mindegyiket

Uj vezetőséget választott 
a Salgótarjáui KISOSz. 

Dlszolnökké választották Öcsül János olvtáruat
I •

— Hatalmas munkát végeztünk, 
sokszor akadályokkal éa nehézségek
kel találtuk szembe magunkat Eiekei 
az akadályokat azonbae mindig sike
rűit legyőzni, mert a Kemasunlsta Párt 
élén Oczaí János elviárssai szívügyé
nek tekintette Salgótarján kiskereske
dőinek bajait és azoknak a megoldá
sában mindig nagy aegbaégflnkre volt — 
mondotta Mtssuray Jenő elvtárs a 
KISOSz salgótarjáni szervezetének va
sárnap megtartott tiizlujitó közgyűíésén.

Mtssuray elviére beszámolója 
után megválasztották az ui vezetőséget. 
Diexeinökká Ociel János képviselő 
eivtársat választottak E'nök Dombi 
Andor, ügyvezető Zeisler GyÖigv. •!• 
el.nök Mayer Vilmos éa Paszternák 
Ősik*’, főtitkár Missuray Jenő, titkár 
Szántó Imre, pénztárul Baráthy István, 
hezragy Lusztig Dervő ée Saigál 
D^zső, ellenőrök Gut/reund Antal ée 
Blayer Farkas.

á távollévő Oczel elvtáca nevé
ben Zeisler elvtáts köszönte meg a 
tagok^uü a megnyilvánuló bizalmat fa 
Oczel elviére szavalva! mondotta : 
„Nemcsak disz elnöke akarok lenni n 
KISOSxnak, hanem segítő aktív tagia 
Is,** Zeisler elvtárs javaslatára a köz* 
ilűlée

táviratilag tiltakozott a vél- 
lalvezetők kínevexéee ellen 

ane.: w rendelet sérelmes a kisbérré* 
aedő1- szempontiébA’ Ugyancsak el- 
fcg'd i a közgyűlés Zeisler eljártnak 
• » az indítványát, Logv a Jövőben a

KISOSz nakd Kandó helysége legyen, 
ahol a Kiskereskedők ügyes bajos dél 
galkat elintézhetik'.

Sasán Pál elvtárs az MKP nevé
ben kérte a kiskereskedőket, bogv 
fokozottabb mértékben támogassák a 
3 éves tervet, amely aa ő boldogulá
sukat is elősegíti. A tagkönv-csere 
sorjn a kiskereskedők is aktívan 
vegyék ki részűket a mankóból, hogy 
a párt megerősödjön, amivel egyttt 
népi demokráciánk la megerősödik

Dombi Andor elvtára, KISOSz 
uj elnöke kijelentette, hogy a népi 
demokrácia fejlesztésének érdekében 
mindent el fognak követni, mert tud 
iák, hogy • eszei saját érdekeiket is 
szolgálják.

Tiltott műtétért letartóztat
tak egy szülésznőt
Tiltott műtét miatt letartóztatta a 

salgótarjáni rendőrség Godó Ferencné 
okleveles szülésznőt Egy” acélgyári 
munkás feleségén végzett tiltott műté
tet kötőtű segítségével a szülésznő, 
A aaüiet köve’kezménveképpen a azt* 
rencsétlen asszony életveszélyes álla
potban került ai acélgyári kórházba

Godóné hasonló bűncselekmény 
mlett volt már büntetve. A szülésznői 
oklevelet elkobozták tőle.

Előre a 4 éves tervért!

jegy nélkll. Azonkívül megkülönbŐi- 
tet a rendelet egy drágább iuxuicíkk- 
nek számító szabad árut la.

A közérdekű éa szabad pamut- 
szövetek nyersanyagát kű földről szer* 
ilk be, ezért ezeknél a cikkeknél 20 
százalékos felárat kall ihatni, amelyet 
a kereskedők bélyegben rónak le, így 
elkerülik, hogy a ielér illetéktelen ke
zekbe jusson.

A ti p medrük után azt a 20 
•zAzaUkoa felárat felaaá- 

mitani nem szabad.
A doigozók bizakodva fekio'.het- 

nek az ui textilelosztási rendelet felé, 
mert ex az ő érdekeiket szolgálja éa a 
gyakorlatban bhouyára be la fogja 
váltani a hozzáfűaöit reményeket.

Segíts
as árvízkárosultakon!

A házak uijáepltésére széat 
adományokat az építés. és köa- 
menkaigyi minisztérium 

167.000
számú letéti számlájára fiiesd be.

SiocUHs segítésre (élelme
zés, ruhátás, gyermekvédelem etb) 
azánPadományókat fiieid be a 
népjóléti minisztérium 

166 050
az- postatakarékpénztárt asskk- 
s támlájára.

A MaDISa klahartyászi szer 
vezete nagy sikerrel mutatta be vasár 
nap a „Cinka Panna** c. színművet

Ház eladó. Beköltözhető.
Érdeklődni: Garami János, 

Salgótarján, Füleki utca 2.

A Nehézipari Körport 6z«n«{ 
közólt folyó munbsversenyt 1947 ok
tóberében a salgótarjáni acélgyár 
acélöntődéinek 190 dolgozója nyerte. 
28 szátaltkkál teljesítették fül az «ló- 
irányzott iDeonyiaéget Ezért a leljstil* 
mérnökért 1600 ioric! jutalomba., rá- 
azvsúltek. A< összeget az Özami ér.'*, 
kezleten egvbaeguleg az ár^zkdroiab 
fai mzgstgitésért ajánlották ftl.

Az acélgyári do gőzöknek azt az 
önzetlen fe’ejánlliát példaképer ál
líthatják maguk álé a többi gvtrsk 
és üzemek dolgozói.

A szülőföld 
mégiscsak szülőföld

1946 jüD lazában talapéhek ki 
I Lucjalváról azok, akik a szlovák át- 
; telepítő bieoltaáf listájára kiiratkoztak. 
; Egy hónap malva 13ao visazaszókiek. 
— .Ott is csak dolgozni ktll' — 
állapították meg ás rokonaiknál buj
káltak, sasig mint tiltott baidrétUpókat 
éa Magyarország (árlistán jogosalat- 
lanul tartózkodó idegen államfőig író
kat a rtcdóreég le nem tartóztatta 
ókat.

A járátbirózág 15 napi elzárásra 
és kitoloncolásra „tiéite a 13 vissza- 
szökött áttolepfilöt.

Mait heti szánunkban sajtóhiba 
kövelkcstébeu tévesen jelent zeeg a 
zsír ára 10 forintban. A megállz yl'ct! 
ár 18 forint.

8 évi (egyházra
ítélte a balassagyarmati törvényszék 
Sxmolka Pál Rákosi telepi lakost, aki 
szilveszter estéjén késazurássa! meg
ölte unokaöccsét, Solti Pál 23 wes, 
két hónapos házas egyetemi balgától

Obrincsák Jenő bányaintézőt 
őrizetbe vették

- Bredménvas untukét vég a sal
gótarjáni rendőrség gazdasági életünk 
helyi, kisebb kártevőinek lelep
lezésével. Rövid Idő alatt egymásután 
kerültek hurokra átok, akik azt hiszik, 
hogy a nép vagyona a Ceéki-szalnája, 
amiből tetszésük szerint lophatnak. Az 
acé'gvárl panamisták ' felgöngyölítése 
után leleplesték éa elfogták a aalgó- 
larjánl gépgyár szarkáit, elfogták a 
cercdl gabonafeketéxö kereskedőt és

mvet kvrüd sor a bányánál történt 
visszaélés leleplezésére, ar*r:yoek 
tettesét, Obrincsák Jenöt, már őrt?«:bs 
la vették.

Feltétlenül azűkeéges, hogv a 
korrupt, megvesztegethető pannrnirták- 
tól, feketézőktől ugyaeugy, mirt a ’kb 
ée nagy tolvajoktól megtisztítsuk de
mokráciánkat.

Mégis munkásbiróság elé 
kerülnek az acélgyári 
panamisták



Akiknek a beüvegezett lakásokat és vasúti kocsikat köszönhetjük

Túlhaladta a békebeli termelést a romokból
felépült zagyvapálfalvai üveggyár

Miért nem ir igazat 
az „Uj Ember" ?

Világnézeti harc a kisterenyei mozibérlet körül
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vígja át. Völgyi Ferece juniue óta 
olyan uj gépen dolgozik, amelyik au 
tematikus daruval emelné la az üveg 
táblákat, agy felbillenő asztalra lak
tad és mire ez asztal vízszintes hely- 
aatba karül. már el is vígja az üveg 
táblát a fckllö méreIÜre. — Ezen a 
héten elkészülök as első géppel — 
mondja Völgyi elvtárs. Találmányomra 
naer a sxtbadalmat is megkaptam 
Nemcsak ax lasz az előnye, begy 
gyorsabb munkát v>grz Aj kiküszöböli

MKP klfteranyil iierrereto beste 
rohammunkára! rónába. ' 

Talcsik István plébános a Nemzeti 
Bizottság ertf*dá!ve alapján a mozi- 
bérletet az MKP klsterenyel szervára 
fának adta át, maid mikor a régi en
gedélyes, Koczkás Ferenc jelentke
zett, hogy a mozit ö akarja újra 
Szembeállítani, átadták a helyisége* az 
egyháziak, Illetve az engedélyesnek.

‘ 1947 ben kormányrendelettel 
megszüntették a régi moziengedélyesek 
jogát és a belügyminlarter a klsferrnyel 
mos! bérletét az MNDSv-»*k ítélte, 
Av MNDSr tavaly novemberben Hoz- 
mann József moTtgépte’aídrrosnak 
adta bá*be a mozit. Mle’őtf Hormann 
a községben jelentkezett »o’na, mér 
hónapok óta nem fo’vt moztelőadés 
éa a község lakossága a’lg várta, hogy 
a aozl'ujra meginduljon.

A mozi megindításának az volt 
az akadálya, bogv a termet lógtalanul 
bérbeadták a SvLM-nek és a Független 
Ifjúságnak, Hoztnann Igyekezett az 
engedély a’apján a helyiséget birtokba 
venni és ezért az MKP belvl szerve
zetéhez fordult, ahonnan Domonkos 
Ferenc és Mudriczki Antal elvtársak*- 
kai (ax „(// Ember* két .Ismeretlen* 
emberével) a rendőrséghez fordullak. 
Annak rendje és módja szerint elkér* 
lék a kulcsot és a jogot engedélyez 
bersódezkrdbetett a mozlelöadásokra,

Pástién hónspok óla rendszere
sen tartják hetenként a Srsbsd Nép 
Téli Esték előadásai!. 14 előadó vess 
részt a nagyszabású oktatás! munkában 
és egy egy este kél-hátcm előadta Is 
elhargzik. Két orvos, tanító, tanítónő* 
a íő’dtröveatiövetkeret elnöke é» a 
N»mze:i Bizottság clrÖke sitrepe’rak 
ax előadók között. A községpoiitlkai 
kérdésekről a fő rgyzö tartott e óidért. 
Minden héten 200 300 főnyi hallgató
tág vesz részt a Szabad Fö’d Téli 
Estéken.

birtokokat ás földhöz ’U* tanuk a 
nkcrtulan gatd r$gi czelédska’ és 
földmunkásoké’.

Tábori István a Kisgazda Párt" 
nevében arra kérte az uj és végi gaz" 
dekát, hogy ezenful még tökbe*, még 
jobbsn termeljenek, hegy demokrá
ciánk wegerösŐdbessék és » munkás* 
paraszt ssövetség a megértés jegyé
ben tovább fejlődhessék.

Kz ünnepi beszédek elhangzása 
után tor került a végiések ktesztá- 
sára és az uigardák aláírásaikkal pe
csételték meg a nagy per utolsó ck- 
■sányának, a telekkönyvi kívore’ck- 
cak átvételét.

Ax ünrepély alks'mával sajná
lattal tapssstal'uk, bogv srcdéldeKck- 
rata elvtérssink pár percnyi ollartóz- 
kodás után, még ax öcrepség kezde
tén elbrgy'ák a teamet. Nem htaszök, 
hogy ezzel jő szolgálatot te’tek párt
juknak és a magyar demokráciának.

I * — bgy—

a baleseteket, hanem csökkenteni 
fog|a a törést la.

Hogy ti ostromot végígiMnvzdett 
magyar városok lakóinak, a vonatok 
utasainak ’ nem kell ablak hiányában 
dideregni, ax elsősorban a zagyvapál
falvai üveggyár fizikai és sze*lsml dol
gozóinak köszönhető. A demokrácia 
ax emelkedő termeket <jf életszln 
vonalnak évről-évre való emelésével 
hálálja meg nekik —- é» ax összes ma
gyar co'go-fóLaak. Ötvőo Gésa

............ hozz reá vig esztendőt* 
szállt a kbásr ax ujgssdzk ajkáról 
vasárnap a pálfaival kulturházban a 
telekkönyvi kivonatok kiosztása ön" 
népén. Szorongó érzéssel vártak azt a 
piilars’ot, sálkor bírom assílysujtolta 
várakozással és rémhírekkel teli ess 
tendő után vígra bizonyosak lehetnek 
benne, hogy a föld végérvényesen ax 
Fi övék less.

Varga lelvén elvtárs az UFOSx 
elnöke jó egészséget és sok szerencsét 
kívánt Pálfalva gasdatárssdalcnérak a 
földek további tnegmtvelÍBébex. Dudás 
István elviére a Nemzeti Bizottság el
nöke és Páljaival Gyula elvtárs ax 
MKP titkára vissxepl>lantásnbba'n rá
mutattak arra, hogy

■silysB döntő fafcmtöeégfikér* 
dóst oldott meg a Magyar 
Kommunista Párt, agaikor 
au exesévea bareot eldöntötte 

a parasxteág javéra 
A Srcvje'ULiőtól kapott szabadság le
hetővé tette, hogy felosszuk a ncgy-

— A lehetőség szerint mindenki 
próbáljon máshol elhelyezkedni, mert 
nem valószínű, hogy itt egyhamar 
kenyeret tudjanak keresni — mondta 
1945. isnuárjábau a-- veit Igazgató, 
Bardtb Gábor a zagyvapálfalvai üveg
gyár egybegyüjtötl munkásaitok. A 
gvár valóban reménytelen képet mu
tatott. Lerombolva és kifosztva állt, a 
gépeket nyugatra Hnjsnakítelták.“ A 
dolgozók azroban jobban bizlak a jÖ- 
vőben, mert 190 en nekiláttak ée több 
hónapos i egyenes rohammunkával 
helyreállították a gyárat, a kicslnyhlü 
igargató urat pedig eltanícro.ták ni 
üzemből viselt dolgai miatt.

18 hónapos rohammunkával fa * 
építették a kemencét. Az uj gépA 
öntéséhez 26 ezer kiló szürke Öntést 
öntöttek le és dolgoztak fel, valatuhi! 
8 eter kiló húzott vasat. Ócskavasból 
és tört anyagból csíné.tal’ák caeg az »’ 
gépeket a salgótarjáni gépgyárban, A 
forint napién. 1946 augusztus 1 én 
indultak meg 5 keskeny ée 1 szél se 
géppel és már ax *l*ö hónapban el
érték az 1938 as teljesítményt, a napi
5 ezer négyzetméter üveget Azóta a 
termelés napi 10 ezer négvze’méter 
főié emelkedett, sőt decemberben a 
fűi e’ött elérte a rapl 11 ezres átla
got Ma már ő85-en keresnek kenye
ret Magyarország legnagyobb tábla- 
üveggyárában.

Az első üzemmel 1947. jullas
6 lg dolgoztak, akkor leálltak, mert át 
kel ett építeni a kemencét. Okt. '6-én 
indulhatott meg újra a termelés és ax 
ui Cr hard-kövek beépítésével elérik, 
hegy xz üzentet nem kell 10 hónap 
tnu'vá leállítani, haaem 18 hónapig 
Írhat folyamatosan termelni.

A termelés műszaki részét Ta
kács Ernő üzemvezető ée műszaki 
aligargató irányítja. TakdfS elvtárs a 
kunkásság bizalmából került a helyére. 
Areiött lőgépésx volt a gyárban és 
tudósát Belgiumban ét Csehszlovákiá
ban végzett tanulmínyutjával bővítette. 

A hatalmas kemencében 
80 vagon olvadt üveg Izslk 1400 fokos 
hővel. *\ kemence közelében kibirha* 
tal'an a bőség, a megolvadt üvegbe 
vsak kék Üvegen kérőstül lehet bele- 
rázni A kemence feletti emeleten 
ptdig 6 gépen húzzák aa üveget. A 
hala más táblák függőlegesen emelked
nek a magasba, majd rrlkor ( elérik a 
« kellő bosszúságot, keresztbeszalad 
rajluk egy gyémánt ée a széles tábla 
pHba eséssel esik le ax asztalra.

. — A törés csökkentésével tud 
luk szolgálni a tőbbtermelésf 
mond ak a gépütem doigoról. A mua- 
kis figyelmétől és kézügyességétől függ, 
hngy mennyire tudja a törést csők- 
keHeni. Eddig mintegy 5 százalékkal 
iaritot'unh ax eredményeken.

Virág Sándor elvtárs, aki nem- 
régit vn végrett párliskolát, megjegyzi: 
az n hiba, hogy nem Irjdb ki a napi 
termelést és nem tudtuk saját ma
gunk ellenőrizni, hogy hogyan hala
dunk termeléssel- Vakban fokoznák 
a :e tnitnrtnveket, ha ax üzemvezető 
ség adatokat minden nap feltüntetné 
egy láh^n,

Uj találmánnyal
a többtermelésért

E'Mordul néha, hogy az üveg
tábla teemeléa körben a munkás ke 
réhen ös^letörik ée esetleg ax ütőerét

Szabad Föld Téli Esték 
Csécsén és Pásztón

Pénteken es*e tartották Csécsén 
a Szabad FöM Téli Esték első e’ősdá 
sít, József Attila életéről és költésié 
téről beszéli Várhelyi Jóx»ef főjegyző, 
a felesége néhány vénét Is elseavalt, 
Mintegy 120 fötry! hallgatóság nagy 
érdek’ődéssel hallgatta az előadást, 
amelyen az aljegyző, a plébános és a 
tanító Is megjelenteké A kivetkező 
előadásokat — Igérttük szerint már 
ők fog«ák tartani.

Ujgazdák ünnepe
Zagyvapálfalván

3.

Ismét megyénket axerercsélletl az 
.Uj Ember* snult heti száma alaptalan 
támadással éa ezért — bár az ügyet 
nem tartjuk nagyjelentőségűnek — 
mégis foglalkoznunk kell vele. Foglal 
koznunk kell már csak évért Is, mert 
az újságíró e’rkö’cs megkívánja, hogy a 
tévedéseket, hamis beílHtátok&t hely
reigazítsuk és cikkünkkel módot aka
runk nyújtani az *í// £’móer*’-rek a 
helyesbítés megtételére. .

»hy foglalták el a ki szerény el 
kuíturház nagytermét* — Igv szót • 
cikk dwa és a dkkböl as derűi ki, 
mint hogyha a klsteranyel katolikus 
kulfurkáz mozlfermét az MNDSt és 
annak megbízottja, Hozmann Józref 
bét .ismeretlen* ember ée a sa’gólm. 
jánl járási 'öi^gyzŐség segítségéve* ön
kényesen „foglalta* volna *e. Ez e 
majd két hasábos cikk lényege egy 
mondáiban. Néztük meg, mt-a va’óság.

A klrtareryei katolikus otthon 
ée a mozi gép! berendezéseit r háború 
tönkretette „KiiavPotfík .. “ — írja 
■ z „Uj Ember*, de elfelejti hoviáfenel, 
bogv »t

Az ügy annyira jeíenlsktelen, 
hogy neza is tarlxLÍnh érdemesnek 
vele foglalkozni, ha oeaa látnánk az 
„Ui Ember* cikkében azt a célzatos
ságot, hogy a katolikus tömegeket 
szembeállítsa a demokratikus kormány 
rendeletéivel, ellentétet szítson a koa- 

' Hciós pártok ifjuiága körött és ugyan
akkor tudatosan megzavarja azt a jó 
i Iszonyt, amely Kisterenyén az egy
ház és a koalíciós pártok, elsősorban 
az hl KP között kialakult.

As MKP ugyanis nemcsak 1945- 
ben segítette ex egyházat a kullurháx 
rendbehoiásával, de azóta le állandósít 
eegiii, Nem ártott a jó vbzonynak aa^ 
sem, hogy ax „í// Ember* tavaly 
nyáron másik célxatos beállítású cikk
ben azt közölte, hogy Kieltrenye hivő 
lakoMága böllérkésekkel, dorongokul 
és csákányokkal kelt a pap videó
méra, akit állítólag .el akartak hurcol
ni, mert a köteég lakossága felismerte, 
bogy gyalázatosén félrevezették ókét, 
■ ég a pap sem tudóit semmit ax el
hurcolásról és a felbujtóra szerettek 
volna a dorongokkal lesújtani.

A* BKP helyi siaryeiatéval pó
tig a vliiony aiéU míg aiiví- 

lyosibb léit.
A háborúban elhurcolt két harang 
pótlására nemrégiben indult meg a 
gyűjtés, amihez as MKP helyi szervé- 

, sete 200 forinttal járult hozzá ás « 
tagok 80 százaléka kivette a gyűj
tésből a részét. Túlesik Károly íő- 

I tisztelendő elismerte :
& komminiaták jébban támogat
ták ai agyháxat, mint a naa 

kommunlaták.
A gyűjtés* a MKP javas'atára úgy 
•tervezték meg, hogy egy MKP tag 
eíY vgybázi ffiival tárt együtt házról- 
házra, így maga a lőtiszfelendó a 
kommunista JőJegyzövel együtt vett 
részt a gyűjtőben Aa MKP javasolta 
azt is a k<pvlselöteatúleibsn, hogy az 
egyik harangot vásárolja meg c kórság, 
a másik árának előteremtésére pedig 
alakítsanak bizottságot Ebben a ki- 
zoltvágban az ,Ul Ember* két „isme
retlen* foglalója, Domonkos Fércre és 
Mudrlczky Antal is benne van.

Vijinn övsirk-altJra •« főd, 
! ha ax ..Uj Ember' ben «t.*k;öl > cél- . 
' dakrél i* CMvasbelrárk *gv«!esés’ ?
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Gazdasági tanácsadó SPORT
A Stécé közgyűlésén 

megválasztották az uj tisztikart
V Andortony észtórssek

A MOSZK tervet dolgozelt ki, • 
hogy útiadén gazda rövid Idő alatt a ‘ 
legkiválóbb Minőségé tenyészállatokat' 
bestei ezhrsse.

At akelő keretébe* „Váader- 
tő zslaayéttrleket" létesítenek. Eteket 
olyan (öldedveszzővetkeeeteknéi állít
ják be, amelyek megfelelő építettel 
readelkozeek éc a bajtolt minőség! 
állatok szaporítását biilosilaul tudják.

Saarvasaiarhs, ló, aortáé, juh- és 
baromfi „vándortörzieket* szerveznek 
Etek add*g maradnak agy egy saövet- 
keletnél, amíg a szaporulat egy őoálJÓ 
tenyészet alapiét • megvetette. Utána 
matik srövelkescthez vándoré’.

Egy *» arvaswarha vándorlóra* 
30 tehénből és egy tenyészbikából, 
egy teriéalőrre 60 kocából ét 6 kan
ból áll.

A lanyétwlőrx* hts^aa a szövet
heteié, csapta er állati termékek cee 
ké'y bániadét kei! a MÓ3ZK-aak ba- 
eiolgádatni, a költségekre.

A lenyévrtée irányítására a 
MOSZK szakembereket kő^d ki a 
szövatkezetoer. A viőretkctetbe tö
mörüli gardák így szik embertől tanul
hatják raeg a ezaxarerá állatlenyátt- 
fést, állal! termékek ftldoigosását és 
értékesítsen. Júniusig 16 szarvasmar
ha ét 15 iubtörzstynyésaetet állítanak 
fel. A G F. at akciót 100 000 lóriét- 
tál támogatja Etxel lekefőví. válik mar 
c hónapban ily tenyásztőrzset ívtad- 
leni vidékünkén ie.

SChneIdt Adása vaskeretkedí,
Balassagyarmat, Rikócrl lei.-át 34

Az NS és az BíNDSz 
előadása a görög 
aép és az 
árvízkárosultak 
segélyezésére

A görög ezabsdtágbareotok ét 
az árvliktolultak rétiére rendezett 
jó! sikerűi, rlőedltt az MNDSz ét a 
Nvmreti Segély sa’tf ‘ tarján! szervezete, 
A tel4, ház élőit Ocr.el János elviére 
mÜlalla a gö»Ög nap httalmar küz 
delmíl n ezabtd^ágért, amelyhez min
den n*pnok joga van. A műsort a 
MÁSx kulturceoporlja adta elő, Niday 
Pál kuituryeaető rendéiétábeo, Har 
math Árpád át a báayateneker köz
reműködővé!.

Ezúton mond kőirőnetet a Nem. 
veti S-gé’y titkársága *t at MNDSt 
elnökcége -•* MKP R :udciőgérd*.jsnak 
körrem’i'íödt »ssrt ác mindenkinek, aki 
je'en'A! • vei hnztMóniit az est sikeré
hez. Kőszöo«l>t mordmak azoknak, 
akik f-lülfireh Kiuk. növelték a nemes 
eé’ra fordítható öasrrg*-!, Felűlfiieté- 
eekbő' befolyt 165 f ?rint.

Az ett jövedelméből a göröq 
szabadságharcosok részére átutaltak 
OVO forlnto* az árvízkárosultak 
részére pedig (W08 forintot.*
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Az MKP salgótarjáni 3 .hetes' 
párli’ko’á’énv't hallgat ói a czn»rnnA- I 
riumi évben megrendezett január 4 tői j 
25-ig ét január 26 tó! február 14 ig 
tartó tanfolyamokon gyűjtést rendeztek 
a görög irabadiágha'cotok részére.

— Tudtuk — Írják a pártisko 
látok levelükben — hogy a görög nép 
győzelmével az egész világ szabadság
szerelő népeinek szabadságát biztosítja.

Nagyszámú résztvevő seellet! tar
totta meg az SBTC vasárnap ezéví 
reades tUatailtó hözgytlásét. A köz
gyűlés a MÁSz által kidolgexo’t aj 
alapszabályoknak megfelelően fe’vt le, 
amelynek értelmében csak bányai al
kalmason lehet felelős vezetője a 
sportklubnak.

As elnöki megnyitó után Csín- 
esik Gyula főtitkár bessámolt a Stacé 
1946—47 évi eserepléaáről; ai KB I-be 

•való bejutásinak nehézségeiről és as 
ott elért sikeréből. Kihangsúlyozta, 
hogy szeretnének a jövőben a már 
meglévő két szakosztály mellé az úszó 
és atlétikai szakosztályt is felállítani *

11 járási és körzeti székhelyen 
rendezték t meg vasárnap at MKP kon
ferenciáit. A konferenciákon a megye 
parasztságának ás bányászdolgozóinak 
a színe java vett reszt, a legöntuda* 
tosabbek, akik megértenék, hogy az 
ország éolfásének hajtóereje az MKP 
és csat’wkont»k annuk hatalmas ezer 
ve»ö mu k : A konferenciát bőr-
pon i !»étd*w v tagköny* csere ás ev 
uj m«naaf-gy*lfm megvalósítása volt 

E<vő ízben kapcsolódtak be a 
nógrád negyei szervezet éleiébe a liobl 
járás kommunistái. Konferenciáiukoií 
nagy örömmel üdvözölték, hogy a 
központ Nőgrádmegyéher csatolta őket, 
lelkesre ionepelték a medence bányá
szait és nagy figyelemmel hallgatták

A pénztári beszámoló elhangzása 
után sor került a régi tisztikar leaeoa- 
dáaára 6i az u| m<*grziasttására. A 
választás eredmények éppen ágy vezető 
élnék Obrínasák Jtaő, társé! a éh 
Pefesbágl József, főtitkár Csín cet k 
Gyula, a í e 1 n ö k ö k Pereik Jáaes, 
Bejóczkf Jáoas, akt egyken öseeekáté 
az MKP és rx SBTC kátltt, titkárok 
Baeeó László ée hlefeldesi hívás, 
pánsláros Llchfner Aotal, háznagy 
Mátpue Lisaló.

A káagyfilés után hamarosan 
•sstshlviák a válasstmáayt i«, aaaíkor 
tnegválasztiák a esaánvztélyok vezetőit.

Hovinecs BMa rlvtárv politikai be 
arvmniójat. A sisrvrreti kérdérrVröl 
Poldauf Bála járási titkár ssámolt be

A Mátravldékl ErőmÜtelvpen ren
dezték a selypl körre! konfer-ncléjál 
Octel János elviére politikai és Hegyi 
Géza eivtára szervéted bevtátnolója 
után igen színvonaláé hozzászólások 
hsngzottak el a küldőitek részéről. 
Borcolan a hideg teremben is nagy 
türelemmel hallgatták végig Alics J*- 
nos elvtáre politikai és Gerhát Pál 
elvtára szervétet! besrároo-óját, Négy 
fiatsi leány népvlsel-tbe 'Öltörve tar
totta a zászlókat, A hozzászólásokból 
kidomborodott, hogy a reakció azt 
akarja elhitetni, hogy a falujérókból 
lesznek a gazdajegyzők. Ahcs elvtáre

Egyre nő a 
totózók tábora |

At emberspnr’-fogadás 17. fer- 
dulójában 694.270 szelvényt küldtek 
be. NsD CseU • bekflldő't szelvények 
•ráma ért el rekerdnagyságot, hanem 
a főnyeremény összege le. A 12 tálé- 
latos emelvény szercaeaés hs’ajdonnea 
347 ezer forintot nyert. • darab 11 
fajlatos szelvény tulajdonosai pedig1 
38 500 forintot kaplak 10 találatot; 
124 en értek el, ezekre szelvényen j 
ként 2300 forintot fizettek k‘.

A tolóiéinak SalgótarjáobtD fa 
Igen nagy tábofa van. Az egyik városi! 
tüiolló például kirajzolja as kivágja | 
a megfelelő i-es, 2-es és x jelzéseket,: 
azokat összehajtja, Összeráuxa a ssp 
káliban és amelyik jelaéat kihúzza 
azt az eredményt Írja ibe. Állítólag ez 
a legbiztosabb módszer. így tudniiUk 
blatotsn — nrm nyer.

A tagkönyv-csere jegyében zajlottak le 
az MKP járási és körzeti konferenciái

Debrecenben játssza vasárnap első 
bajnoki mérkőzését a SalBTC

Ár SBTC csapata vasárnap ba
rátságai mérkőzést játszott Sslypen 
A végig váítoratos és élénk találkozót 
a< SBTC T>1 (5:0) ardnyben nyerte 
meg. A Stécé felfrissíteti csalársors a 
mérkőzésen beváltotta a hozzáfflzftV 
reményeket'.

A forgáce-telepf labdarugó 
csapat megkezdte tavasií edsésát. Az 
első barátságos Mérkőzés! a SSE csa
patává látszatták. A mérkőzés 3 3 
döatellen arányban végződött.

Feb’uár 15 óz (aduinak m»g az 
NB I. bajnnki ^ué'kőr.ísei, meiyeek 
sorén ai SBTC t debreceni vesafe- 
sokka/ méri Ossee erejét Debrecenben. 
Ak SBTC veretéi IgérU. hegy a 
csapat az elkövetkező Idényben is 
megállja a helyet az NB I ben.

t

SAKK. Január 25 én a eomlyóf 
ás forgács!pl sakkozók mérték Öscre 
erejükéi. A .forgáceieiepi sakkozók 
erősebbve’i btzó-.iyultak, mert 22:18 ra 

i vertéh mrg e »i.v'yó’akat.

Fölhívás
A Magyar Msgánalkaímazetiak 

Scsbsd Szakszervezete Mi tr* vidéki 
Kertleli Titkársága felhívja tagjait, 
hogy akik gyorsírás! taufo^yaaara akar
nak leleatkevai, heiratáv végett f. hó 
20 lg, aeemálysten, vagy írásban jelent- 
kezzeuek a vzaksierveaet hivatal*? 
hvlviségébeu (Katolikus Kör).

Kályhalopás a
gépgyárban

Tárhetvalkalrésc-rket lopott a «al- 
gótarjinl gépgyárból Várszegi Rudolf, 
Kovács M'hfciv és Tóth Sándor. As 
tll s -é.reket Várszegi 1 Láaán őss»* 
állították és így -rttkcsi-etlék a kály
hákat. Orsiben 5 kályha ée néhány; 
daráló eiiopáaát Ismerték be. Mind 
hármukat őrizetbe retUk és átetálli- 
t*!ták » bala«*'gyt matt ágyssvségre.

válaszábaa kiemelte, hogy gasdaiegy- 
r.őkhé erenybsldseos és esűefkeld 
stoi képzett gazdákat nevesnek ki.

KláUranyét Késiét Pál r'vtérs 
tartotta r pebtiksi, Kálmán János e v 
társ pedig a sverveaeti bcacámoi t. 
laJaő<(yw*Aton Blenár Sándor és 
Takács József egriére. iBéttáD’báB 
Bognár áótvtl is Kákák Aadr*.s, 
láftjfáltn Boros Antal és Kicsiny 
Jóaaef. Pántén Ötvös Qite ás ifi 
Kelemen István, BéUéfán Pála Ká- 
rolyné ez Gregor létra w, Aliépftény 
bál Balázs, h’ve* és Pirók István. 
Bllritál pedig Orosz János *s Pácz 
Imre elvlársak lartoHák » b^rkuíolóií-:.

Megbízó
* \A Salgótsrtáef Iparsfc'dencs 
Beszerző és E'oarto Nép! Sz5v»tk*«e!" 
1948 február hó 22 ée délelőtt 10 óra
kor, Salgótarjánban, a Városházé Tv 
üléstermében

évi rendes kfiagyülisé1.
tartja.

H«UrozsiképUIcnivg esetés az 
úiabb körgyftlée s fent megie’ö’t fa
lvas ée Időben 1948 leb'uér hó 29 én 
lesz megtartva,

At igezgatóeág felblvia a e»ő- 
vfctkeze* tagéit, hogy* sz évi resdez 
klzgyiléseu postásán Megjelenői »a«' 
vesződjenek.

Ttrflysororat:
1. At igasgatéság évi jelentése
2. A felügydőblzottságnak az évi 

mérleg és eredmánylrijuutaUterQ vonat
kozó ialeatése

3. Ae évi eaérlsg ,és eredmény- 
kie.uisiét ióvé.kegvása.

4 Határozat a feíes.eg íeleezlá- 
cáró!.

5. Az igavgilóség és fe-ág’e'ő- 
bizotlrég falsa’-nté*>-.

lodityányek.
Az ftsietev mérlegét és ecedsUny- 

kimetatasát, az if&sgatóség évi jelen
tését a a {eiágyelöbizot'eigcak v Mér
legre vonatkozó jelevléeét 1948 ísb- 
már bó 12 tői a közgyüké napja u 
ssövetkecet hivatalos h-lyitégsibso, 
Salgótarjánban, Várxbéra löidsilat 3 
atám alatt reggel 8 órától d t*. 2 uráig 
lehet megtekinteni.

A közgyűlés ar-Lor hetárora kz- 
pee, ha non a tagoknak több rr.int 
fele felen van A kövfyfl^sen miad*n 
tagnak egv szavazata van S?s»sici 
Btemélyetec, vagy mej-hataluir>*">'■ ut 
*|á* lehet. Egy tag cssh egy 
képviselhet.

Salgótarján, 1948 február 12
IGAZGATÓSÁG

MAFIRT-Apollo
filmszínház kövrlkezö mii sora : 

Frbruár 12 tA. 15 g 
Texasi serif,

Stan és Paa rendet csinál
Februér 16 tót 18-lg
Araló asszony

. Február 19 töl 22-<g
Nagy kaland

•dényáraűs
Vas- és

Bckcbdl nilnAatfd 

likőrök ismét kaphatók 

„S A L G Ó„ 
likő'Y 6* rutzn<yárb«a 
Salgótarján.
„NÓGRÁDI ÚJSÁG" Felelős 

szerkesztő: ÖTVÖS GÉZA Felelős 
kiadó: Balázs István Szerkesztőség 

és kiadóhivatala: Salgótarján, 
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