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a magyar köztársaság születésnapja

Végre itt van, itt áll előt
tünk megfogható valóságként tel
jem es sokat ígérő fiatal szépsé- 
g.bea légi vágyunk beteljese
dése : a magyar köztársa
ság. Itt van és keblünkre ölel
hetjük. eleiünk részesévétehetjük, 
mint a tékozló fiút, aki éretlenül, 
túlméretezett kívánságokkal és! 
hevíílő szívvel, de az életre nem 
elegendő képességekkel megszö
kött az apai házból, elérhetet
lenül ismeretlen távolokban kó
borolt c< most annyi szenvedés 
tanulságával, a józan megfonto- • 
lás építő erejével érett férfiként' 
tér haza, hogy átvegye a meg- 
o.’íg dett apa helyét a családi 
házban.,

Régi vágyunk, a nemzet vá-i 
gya, a nagykorúság vágya telje
sedett be most. Bizonyára az 
idők teljességében következett 
el. Mert a magyar köztársaság 
megteremtésére irányuló törek-i 
réseknek hosszú története van 
és e történet máig tele van bu
kással.

Először a nemzeti független-j 
segert vívott első szabadságharc- 
bin, II Rákóczi Ferenc szabad- 
s.tgharctban tűnt fel, hogy azutáni 
mindenkor egya onos pályán 
fusson vele. Rakóci szabadság
harc »ban ugyan a feudális érdek 
vezetett, a magyar nagybirtok
aik in is, idegen, német nagy
iraki. >1 való megvédése, de a 
feudális erdekel ek mögött már 
ott gyülekezett vészt’ ígérő fel
hőkén a zsellér-jobbágy-tömeg 
és a szabads ig . zászlaja alatt 
urak és paraszt >k konföderáci- 
ó í készülődött, urak és urak, 
pár i /lók es parasztok egymás- 
közotti egyenlőségének nagy gon
dol Havai.

A magyar nemzet második 
függetlenségi harca már tisztább 
levegőben és rokonibb célok kö
zöl’ indult meg. A jobbágyság 
felszabadításának gondolata már 
telté érett, a köznemesi értel
miség már túlnőtt a feudális 
arisztokrácia nemzetrabló ural
mán, a szegényes városi polgár
ság előtt a magyar gazdasági

élet kézberagadásának látomása 
merült fel és látnoki szemek már 
látták az önálló értelmiség, sza
badon gazdálkodó -polgárság és 
parasztság köztársaságának meg
valósulását. De jól tudjuk, hogy 
ez ftiég az első világháború után 
sem következett be. Akkor egy 
többszázados lázálomból ocsúdott 
fel a magyar nemzet, hogy egy 
másik lázálom melege borzoog- 
tassa végig uj mozgásba lendülő 
tagjait: a közvetlen német ura
lom alól való felszabadulás és a 
népköztársaság lázálma.
Úgy éreztük akkor, hogy mi ma
gyarok a magyar történelem leg
nagyszerűbb fejezetébe fértünk, 
hogy mindnyájan egyek vagyunk 
és nincsen osztálykülönbseg kö
zöttünk, mely ismét urakká és 
szolgákká taglózn t szét bennün
ket. De kiderült, hogy sem kö
zéposztályunk, sem a magyar 
dolgozók tömege nem eléggé 
szervezett, nem eléggé tanult, 
ennélfogva nem eléggé erősa'ra, 
hogy régi uraival idebent és régi 
•ellenségeivel odakünt meg tudjon 
vívni és jött Horthy bárgyú fe
udalizmusa, bódultán tántorgó 
kapitalizmusa és jött az összes 
dolgozók olyan mérvű elnyomása 
melyet a magyar történet odáig 
még nem ismert.

Hisszük, nem hiába tettük 
meg ezt a kis utat a történelem 
labirintusában. És nemcsak a 
tanulság miatt, mely a ma har
caiban erősebbé tehet bennün
ket. Ha értő és vigyázó szemmel 
tettük meg az utat, bizonyossá
got nyerhetünk a felől, hogy a 
köztársaságért folyó néhány 
százéves küzdelem szaggatottsága 
és tragikus bukásai dacára a 
felfelé fejlődés egyenes vonalá
ban haladt és ma tetőfokára, a 
vég'eges és visszautasithatatlan 
győzelem állapotába jutott. Rá
kóczi seregeiben még csak két 
háttérbe szorított réteg nyomult 
előre a szövetkezés zászlaja alatt, 
két egymásftól idegen, de sza
badságra egyforma mértékben 
szomjazó réteg. Kossuth hivó

szavára értelmiség, polgárság 
munkások és parasztok , már 
izgatottan keresték egymás ke
zét a feudáKzmus sötétjében, 
1918—18-ben már úgy látszott, 
hogy meg is találták. De a 
látszatból csak ma lehetett való
ság. Csak ma, amikor Európa- 
szerte lehanyatlott a reakció bál
ványképe, a proletáriátus minden 
idők legrobusztusabb erejével 
nyomult előre a győzelem pia
cára és Kelet, Nyugat boldog 
megújhodására remegő tagokkal 
süllyedt a föld alá a degenerálttá 
merevedett középkor.

Ne dadogjunk, ne vacogjunk 
és ne aggodalmaskodjunk tehát 
többé. A magyar köztársaság 
már nem Icisérlet, nem próbál
kozás és nem elégedetlen réte
gek puszta lázzadozása, hanem 
ezer év fejlődésének érett csúcs
pontja, Köszöntsük tehát bátor 
és megelégedett szívvel a most 
megszületett köztársaságot élete 
hajnalan és kitárt karokkal in
duljunk a fény felé, mely belőle 
kisugárzik és haladjunk e fény
ben ‘előre, mindig előbbre az 
idők végezetéig!

V. Gy.

MINDSZENTI
hercegprímás újból megmutatta, hogy 
képleten csak tisztán emberi, vagy 
helyesebben emberiéi szemmel Ítélni 
olyan dobokban, amelyhez egy pap- 
Mppen papi mívollAnál fogva setn- 

te. Mindszenty elfogultsága miatt 
sok mindent nem tud, vagy nem akar 
tudni

Mert honnan veszi Mindszenty 
azt a prepotens bátorságot, hogy éppen 
ő „Isteni és emberi jogról*4 beszéljen, 
akinek legalább illene tudni, hogy az 
6 Általa védelembe vett országrontó 
briginük rendszere alatt követték el a 
leg’öbb embertelen és Istentelen dol
got, töt hozzá kell 4enni, hogy a lég 
embertelenebb és legistentelenebb dol
godat éppen a mindenkori Mindszen yk 
jóváhagyó véleménye, sőt áldása után, 
„Isten nevében** követték cl.

Nem volt még a földön egyetlen 
felülről elindított imperialista rabló 
háború sem. amelyben a Mlndszentyk 
meg ne á'dotlák volna a fegyvereket, 
sőt legtöbbször a mindkét oldalon 
ugyanahhoz a brancshoz tartozó Mind* 
szentyek uszították egvmás eilen az 
egynyájh^z tartozó ellenfeleket, min
den Isteni és emberi törvény ellenére 

Mi jól tudjuk, hogy Mindszenty 
jó pap; de most nem jó papokra, ha
nem jó emberekre van szükség, akik 
a főid hátán egvütt élő népek együt
tes érdekeit tartják szem előtt.

Tudjuk, hogy a földreformot 
Mindszenty. a pap, nagyon mellre 
szívta, de há egy kicsit is kibújna be 
lőle a demokratikusan gondolkozó, a 
jó, az okos éa tárgyilagos ember, be 
kellene ismernie, hogy a földreform az 
egyházi vagyon rovására ugyan, de az 
isteni és evangéliumi törvény megvaló
sítását jelenti.

Azt is tudjuk, hogy a Minszentyk 
mindig csnk akkor mondtak Te Deu 
mot, ha egy alulról, vagyis az elnyo
mott és kizsákmányolt tömegekből ki
induló forradalom vagy harc, a kizsák 
mányolók győzelmével végződött, mert

mindig és mindig az elnyomók és szi- 
po’yozók old ilán állottak, egészen per- 

J f.d módon felrúgva, minden morált', 
' etnberies és isteni törvényt.

A reakciós és feudális rendszerek 
: bitangjai mindig azonosították magú* 
< kát a nemzettel úgy, hogy h * valaki 
i támadni merte aljas és rabló rendsze
rüket, arra azt mondták, hogy haza
áruló. És éppen így tettek a minden
kori Mind»zentyk is akik a legtöbb 
akaratú emberre is nagyon h. mar 
kimondták az Ítéletet, hogy istentelen. 
Ö* tud’ák miért Mi is.

Ne szajkózzanak a Míndszcntyk 
{isteni törvényrő', amikor csak egy bi- 
j zoayos társadalmi, politikai, gazdasági 
| és kierikáiis rendszer megmentésere M 
! gondomak.

Mi • kommunisták és szociálde
mokraták is elvből ellene vagyunk a 

' halá os itéieteknec olyan időkben, ami
kor nincs mód olyan borzalmas bűn
halmazt e követni, mint a fasiszták és 
a nyi ások elkövettek. De ha az elmúlt 
világkatasztrófa rémségeire gondolunk, 
úgy Mindszenty védenceivel kapcsolat
ban csak az a bántó gotido at. hogv 
ezeknek az embereknek alig nevezhető 
idiótáknak csak egy életük van.

Mindszenty és védencéi nag\on 
jól tudtak, hogy ha a nácik győznek, 
úgy Mtgyarország csak nagyon alá
rendelt vazalus-tartománya lest az 
uralkodó-néppé felkapaszkodott neme
teknek, de tudták azt is, hogy ebben 
az esetben legalább mégis a vályú 
mellett maradhatnak, de ha a demok
rácia győz, akkor befellegzett a leg
jobb falatok habzsoásának további 
lehetősége. Ez nem uj szempont náluk.

De itt nem a feudális és elnyomó 
rendszer haszonélvezőiről, hanem az 
ország és a nép érdekeiről, valamint 
nem a Mindszentyk érdekeiről, hanem 
az isteni törvény érvényre juttatásáról 
van szó.

A kettő nem ugyanazt

DEMOKRATIKUS HETILAP
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Ha Mlndszenty feladja a népek 
•zolidafitásának, .« népek közötti bé
kének egyedüli lehető biztosítékét, a 
szentnek tekintendő „minden ember 
felebarátunk** elvét é« ehelyett odaáll 
a legvadabbsovinixmust ét fajelméle- 
tet hirdető és az Isteni és Krisz* 
tusi tőrvényt megcsufo'ó, elvetemült 
gazemberek védelmezőiéül, akkor ez 
Fouché szavaival élve: „Több mint 
bűn — hiba I" Dixi

A rajz és szobrászati mii- 
vészivkola olöadaaai megkezdőd* 
nek. Ü nnepé’yes megnyitás február 4 
én. hétfőn délután 5 órakor a kőszén 
bányai Mudivz helyiségében.

A szovjetnép szentélye
Moszkva,-Vörös tér. A Kreml 

falánál áll a haladó emberiség legdrá
gább emlékműve, a szovjetnép szén* 
télye Vladimír lljics Lenin mauzóleuma. 
' ' Huszonkét éve fekszik Lenin leste 

a mauzóleumban. Sok ezer ember lá
togatja meg ezt a nagy sírt és olyannak 
láthatja Lenin arcát, amilyen halála 
utáni első napokban volt. Csendben, 
ünnepélyesen mennek be a mauzóleum 
nyitott ajtaján, megindultál) veszik le 
sapkájukat, belépjek a főelőcsarnokba. 
Két oldalt gránit lépcsők vezetnek le* 
felé. A terem küszöbén átlépve, a 
látogató pillantása megáll Leninnek 
szarkofágban fekvő testén. A szemek 
szomjasan vésik magukba vonásait, any* 
nyira ismerős, végtelen közelálló, fen* 
ségesen nyugodt az arca, ügy rémük, 
m ntha Lenin csak aludna A szarkofág 
o da'al átlátszó vastag üvegből vannak 

úgy tűnik, minth.i a í«dél felső, 
tömör része átlátszó könnyű falakon 
függene. 0 dalara bronzbol Öntött zász-'I 
ló< hajolnak, lágy redöik atlaszra em* 1 
lékeztelrek. A fejnél, a külső oldalon' 
ar állami címer van elhelyezve, a szé’in , 
átlátszó babér és tÖ-gyfa levelek

• Eszünkbe jut 1924 év fagyos estéje.. 
A rádió.'az egész világnak továbbította' 
a nehéz hirt: „Lenin lauuár 21-én e4e 
6 óra 50 perckor meghalt . . .** /X szov
jetek országa mi’iy gvaszba borult Am- 
bár igen nagy hideg vob, — a hőmér- 

! sékut 35 fok vo.l nuiia alatt — a mély 
, bánattól -ellogoii moszkvahk egész 
'családjukkal kimentek ;iz uccára. Az 

emberé* végebi naadatlat) sor ok b--n vo 
ru lu* a számét vezetek házakor, hogv 
i-ibucsuzznrak a vezérlő , atyától é-» 
baráttól. Az őrség minden rés^^t!

i ói távi‘mennyiségű távirat erkc 
kormány címére, nz/td a kívánsággal, 

, hogy Lenin testét ne tepie* cl A 
, szovjeten.berek mindent el akartak 

követni, hogy. Lenin testit mindenki 
állat latható módon őrizzél meg A níp 
lehetőséget akart Lupni, hogy továbbra 
is latba oa forrón szcieteti vezére drága 

• vonásait.
Ennek a kívánságnak eleget téve 

a korma’y. 3 Irgsha óbb szoviel'udó 
sokat iiu-gbeb/óS'S'c favta fAs.v f fel- 
tet’c nekik azt'a . ffdís*. ehet r meg 
ba’t ember testét változás nélkül oly
módon megőrizni, hngv iidogitók által 
megnézhető legyen. Az en bvriség tör* 
k netebrn ninc-> erre példa, de a szov.et 
n p forrón kívánta a woi jetaliam ala 
piicja tértének hosszú idő’e való meg 
6 Ennek az óritsi. tv bonyolult 
í’.itíatn^k a megoldását a most elhunvt 
Vladimír Vmobjov akadémikus é« c 
cikk szerzőié v*’daltl»k magukra.

Emlékezeks marad az a nap, 
i mclven előtör mentünk le a mauzó

leumba és hozzá'.Btlunk n p unkához. 
Mi gb-sntvt! erővei d«» g<-z u< k. lépésről 
i»P’“re uikuts'tuk az i-r.a'om a és a 
biochemia legutolsó vívmányai feihasz* 
na-hatóságanak ehetőn grit A Lenin 
é.s Ff ix Dzeustnszky emléke meg- 
örökítésére szolgdó biznlt<-g elnökét 
a kormány megbízta, hogv minden 
módon tartogassa felelősségteljes mun 
kánkat. Feladatát szokatlan íinomst-g 
gal és tapintattal leljé*ite!lc. Már egy 
hóm pi munka után sikerült o van ösz- 
szetétcÜ találnunk, mely azt a reményt 
ke lette bennünk, hogy sikerülni fog a 
testet hosszabb időié változás nélkül j 
megőrizni.

1924 május. z\ Moszkvában üté 
sező kommunista pártkor ferrneia részt
vevői látni kivániák meghalt vezetőjük 
vonásait. Május 26 án,' délután 4 óra 
kor a delegátusok meglátogatták a 
mauzóleumot és véleményük, valamint 
Lenin feleségének, Nadiezsda Krupsz- 
kájának és Lenin légköré ebbi bajtór 
sainak véleménye megerősítették a to

vábbi munka eredményességébe vetett
bitünket.

1924 augusztus l én befejeztük a 
munkát. A mauzóleumot megnyitották 
a látogatók előtt. Eddig több mint 20 
mi lió ember, közöttük a vi'ág össze* 
nemzeteinek képviselői, látogatta míg 
a mauzóleumot.

Sikerül-c azonban Vladimír Lenin 
testét hosszú időre megőrizni? Ez a 
kérdés már aokszor felvetődött, hiszen 
ez volt az első lehetőig ilyen kérdés 
megoldására. 1929—30 bán már teljes 
meggyőződéssel lehetett állítani, hogy
sikerült a szeretett vezér testét hosszú 
határidőig megőrizni.

A kormány elhatározta, hogy az 
1924-ben épített famaujo eum helyett 
allando jellegű’ épit’et. Egv év 'eíor- 
gása alatt a régi mauzóleum helyére

utat építettek Suszejev akadémiku< ter
vei szerint, márványból, labradoriiból, 
gránitból, porfirból és más értékes kö
vekből, melyek a Szovjetunió külön
böző köztársaságaiból erednek. A mau
zóleum bejárata fö’Ött egy egységet, 
fekete gránitlap van elhelyezve, mely Le 

i csiszolt, vörös gránit porfirból egyetlen 
! egy szó: Lenin, van kirakva.

Huszonkét év telt el Lenin báláin 
I Ma. A legkiválóbb tudósokból álló 

bizottság megtekintette Lenin test*t é*. 
arra az eredményre jutotlt, hngv az 
elmúlt huszonkét év alatt nem változott 

i meg Lenin arca olyan maradt, ahogvan 
; a szovjetnép emlékezetében rmg/r/6- 

dött. Vibdunir Lenin tcMér.ck c-ps/ge 
j még ho*«zű évekre biztosítva van. A 

sovicl tudomány büszke lehet er *- az 
‘ eredményre Büszke vagyok arn. lóg. 
' ismérveimmé! hozzájárt! hat'L* t : . 
• ‘.ötének fenntartásához u dolgozók 

generációi izmára.
Prof. Boti.*/ Zbar*. ki-

Rádió Budapest
Kedves hallgatóim, most hang

lemez n ü-ort közvetítünk. Követke
zik . . . V.i amennyi hanglemez, c*et cg 
egv kivételével, mind kü földi lemez , 
Szegény rádió hni gato, aki a beinoti-i 
dásn tk örül, hogv hanglemez követke
zik és r’kí-pze’.i, hogy jó magvar s/er*j 
zők ti öveiben fog gyönyörködni és 
magvar núié^’h dalait fogja hullani,, 
mi’ den egv**-! b/ám u‘ár szinte felé
ledve, új reménnyel ekelve vána.i 
h< gv fa »n a következő,.. Sajnos aj 
köveiken'. m>yar köve’kv/ik, dr nem t 
a? kín .•?.ezi'<, ütnil a • .-ererc-e’fn • 
haŰga’ó v.ír, E« ez igy tntgv *<jí’g, 
e<»’tvg ’ Majvari c-aid.«sl»-mez,,
vugv r» !r ;i Itnur vidítja.te' :» bos«ru ' 
«..g.b <n xr*r már s/rtpukk? dni akaró: 
„Ki d* ei * hallgatót

N g\ra becvuijtik a külföldi vér
zők műveit, orr.: ezért ir< m e cikket 
mintha ellenük ienne kifogáson*, azon
ban kérd«-;«*m én, van c még egv-l en 
állam a világon, amr yi-.ben a r«dió -i 
széles hal gatóságr ,ik a krvámágal 
annyira nem veszi Mtnnbc, mint 
épp*'n a magyar ráütő.

Ha már rn »g árok vagvunk, 
tnagvatul bwzé ónk, vivtihatjuk jog
gal a rádiótól, h gv h'*r.g’cmvzc'nek 
Irgaabb kétharmadat nngyer Jecr.e 
zekről adja H >/en k muhbhn a 
fás szták ezt akei’-- i hi i-’ri a víii-g 
gal, hogv a magv*-r rgx tehft.égt len 
fajin. Most a rádió hanglemezei és 
lenen üvei közv*»ii‘C<c inán az a gon 
dö nt érle'ődhet jogg*! minden kőitől 
dtben, hogy iénybg yfche’ségtelen fai 
vagyunk, mert hiszen ' meg olyan 
tenerzc'zöink, vagy énekeseink m-i 
CiC’ek ? ? I akiknek a műveit a rádió 
a hallgatóság elé vihetőnek tartan.*. 
Szeretnet.k pzokat ;> jó magyar da o 
kst, hanglemezeket, tírc emezeket hal
lani, amik tudjuk, hogy meg vannak, 
ha n >r kü földi m izők müveit ndjsk, 
a szövegét *nékcl!e»'éU magvarul.

Mi^rt rém kérdezi meg a rád'ő, 
mint a mu tban, hogv ki mit halig*’ 
legszivevel ben ? Bartók, K< di y, rit
kát' jön. Népdalok kevésbé jönnek 
sü’ubben. Sajnos sok esetben a Uül 
fő di hanglemezek tömkelegé ála 
C'onvebb szinvom* ú mint a le nem 
adható (?) magvar hanglemezek Miért 
nem próbálkozik a rádió, ut hang’eme 
zek készítésévé*, ha a régiek ninc^nek 
n cg ? Miért nem állít a rádió a mik 
rofe n ele közismert, vagv kevésbé 
közismert, de tehetsége* rragvar éne 
késeket ? Szeretnénk nvba egv kic*i’ 
csakugy an szórakozni, r? e t nz rddig 
szórakoztatásra szár t lemezek ha! ga 
l*'a után Irg c jebb s/órakozotlá 
váiünk, de semmiesehe sem srórnkoz 
tünk.

Szerkesztőségi órák
mindennap 3—6 ig.

Lapzárta pénteken déli 12 órakor.

Hallgatag dolgozók csoportja
Edd’g csak a sze ’en.i rrur.kÁ*ok 

CJOpO ‘j^ó* nem esett sró c i>p hn^áb 
iáin. Etdemes pedig azok mutitlytiur ( 
is betekií.’ct i és tudóméit sze-v/ni ró 
luk,•mert 6k is do-górnak, h *! gaf.igon 
fáradoznak a; ors/ág u iáépí élén. Egye
tek munkai* né kui az u-jácpilés t. 
sem képrclht’ő.

■ Itt a \ trosh.t/3, — A pv’g rme 
tér kora reggeltől ké ő vs-g ! Jeki* 
baj ód*’, •.v'.lu.t’* Let. |ár'oKat í'g'o 
Azonte ui rae* lcs’i!:ct*k»?t. pariok *< 
megiuto-gitni, í’lő?di*o- ’ tat tani.

Valamikor, nem t» van r»g '» 
egy órai aláuasi idő i< volt. Aj 
többi időt vadmatok, kuánduasr' 
bankettek és ^zórnko/ó ö »'ejhvclvb 

! töhöttek ki z\ nép sóit u h . jtulert és 
i nem a hivatal a népért.

Örömmel ÍA’*uk az süi
gés-f.jrgasi hz ad tu-.aia'b*u 'is. Az

• ade-pengó szorítja az . dox k isuk’-.'c- 
meit. S etnek ‘uetn Mindenütt á leg 
szívesebb fehi AgOMtá-t, segítséget kap

jak az ügyfelek.
Késő estig vi ágosak az ablaki k , 

a (ulórazóklól Mvgvahoz»»Ü a szellem. ' 
Mindéi ki éré heti, m s világ köszön 
lőtt reánk : h megérte*, stguőkrszs.-g. 
szeretet vi aga, artieivben h sze k-nu 
munkás megbecsül többi munkáMcst- 

(vérét és eivarj* ■ testi munkásoktól 
saját megbec-üiését is.

Az iskolákra bízzuk legdrágább 
kincsünk, gyeimekeink lelkének fór- 

i má'ósat, nevelését. Munkásai a leg- 
mos'ohabb anyagi hclyze’ben, a legne
hezebb kölü’mények körött igazi 
Sztachanov módon dolgoznak.

A formálandó anyag sok kívánni
valót hagy. Gyenge© táp ált, hiányosan 
ruházott, még gveng^bben fegyelme* 

i zettek n ta»-u:ók 1) aga és kevés a 
i tankönyv. /Xz iskolák segélyzőegyesü* 
! létéi megfelelő anyagiak hiányéban nem 
’ bírják a rászoruókat támogatni. Kü'ső 
,s gitség ma nincstn Tanító és tan*' 
örökösen .» holnap gondjaival küzd. Ö 

i is ruhátlan és hiénvos lábbelivel kény 
! telén a hideget, nélkülözést türn*. Ha
• az üzemek nem vették volna védelembe,
• mur Urduit volna a legtöbbje.

Fű i azonban az oktatót a lelki
• ismeret, az ifjúság iránti szeretet, lel* 
í kesed^s és a jobb jövő reménye. A 
; múltban állandóan mellőzött rétege
volt a társadalomnak Tudja, begy 
munkájával a munkástáraadalomban az 
élre keli kerű'nir és ez az idő már 
nem lehet messze.

Az ő eredményes munkáján ke 
resztül formálódik a demokratikus Ma
gyarország szebb jövője, reménysége, 
az az ifjúság, amelyik a most lerakott 
szilárd alapokon a falakat és tetőt fogja

. pi’cní és a nagy n.űv.-i b» 
E Mt is kíséri u i’gnjgyt bb fiy • • 
mr. az cklaióniuiikc>so> inunk a * 
y.k-i r»* i<í’! az » gész orsz -g. h*- vi -, 
L i ii. m » d’i: „A- • k<< *.!>.» k 
»■ <’’!•< nleni *z», amit /•!<•■ n- n. 
.lkaiIII k li ’;í;ni.‘*

A. v»( ftk d I ‘d í
«<» • • is I**lkl ^cdoi ou
-elüt d ■ r í- *. ui r ir-cs !< k< \ ’ •<
' ;n p dig i itcs etedményvs mu: a 
N »pt i égv i v- ic órán kefvsziú , h g • 
ko ív b:r«i f őtt n* ; cj< r.r.-d<-n i 
• i ind z( C’’. l;.t,o..k t»-.

i ktaló, h.niem -t-ár n 
k >' hideg a tn»*’er» :r.t I

f.jr t-s inc vi.. .v.i.n S.JZÍ r 
fő u », . <i na* gos támlást, fsm*--. 

mi*-’ »• I v»gezniv, u-rie ).
- cix;h.rőd» anulo es < i őt: té /• 
r i, eszitbeti el kedvét a ügjei i . 
tegzeit n.uni-á’a után sem, az < u • 
mén- !»■ vrm*g és hóiba v «-’ó n u 
‘láttán Nem •Lu,mh.»t kn!
kivúi hagyta nspi, c«a adt és n na’-

1 gondját és ’anitvHi vai e’ó:’ c*ak r.w< 
í oktat ', azok b iá j., ha k<. 1 j*tsz-

H sszük, hogy u leg'öbl* s/u ’ 
megszökne e ptiyaró'. Miért v :.u 
mégis helyén az oktató ?

A hivatásszeretet, a munki fvgv* 
lem, uz ifjúság ta-lja u hely ’ n. b. nniA 

iktd'cző egyéb eihelyezkedés is kioa.- 
kozik számira.j •

Munkájáért nem kap sem szent 
jaem szöget, p Pü ót g^p-ü CR r vm n < g 
nem is mehet m>« vidékre é e m.« f 
nem gondolhat élete megkönuv>tc • • , 
mert munkáját csak ő látnatja e li.- 

i fyette nem állítható be más munka* 
Arra nincs is tartalék kézreí.

Lelke — ha igazi pedagógus — 
örökke fiatal marad mert hi«t'-*su.<. 
volna az az. igyekezete, hogy a fiaia . 

i lókat mugáho ö'cgitsc és őket C'- k 
ö’egnek nézze, ö ké« yte cn a? d.u . 
leíkülctéh ? simulni, ha ló', akarja ér 
magát közöttük és eredményt akar » ! 
érni munkájával.

Mindebből a kiviilái’ók 
'tudnak, de érezmök kell, hogv k mii., 
kásoknak ez a csoport.a nem ér rá 
sok egyébbel fog akozni egyszerű*^ 
azért, mert kimerült és fáradt.

Az iskolai munkájából állandóm 
haza kell cipelnie a sok Írásbeli dol
gozatokat és adminisztrációs munkát i* 
éa ott esetleg hideg azobtban, töl b 
nyíre nem megfelelő lakatban *deiig 
folytatni a napi munkát Idejéből a 
má«napl munkára való előkészület it 
elvesz jelentékeny részt.

T*p».
(Folyl.tása Itfivttk.tlk.)
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A Lakásépítő Szövetkezet feladatai
Néhány jótanács családi lakóházak építésére 

Ir’a : Szentpétery János városi főmérnök.
Az 19-15 évi VI. te vei törvény 

erőre emelt 600—19-15. M. E számú 
rendelet 37. § -ában foglaltak szerint 
a házhelyek és az ezzel kapcsolatos 
konyhakések céljára kisajátított terü
letekből telekhez juttathatók caaládoa 
és vagyontalan magyar állampolgárok 
akiknek sem lakhelyükön, sem máshol 
saját vagy háztartásukban élő hozzá
tartozójuk tu'ajd nát képező lakóház
ingatlanuk nincsen.

Ez a rendelet sok kis embert 
vitt kóze'«bb régi álma megvalósításé* 
hoz, a saját lakást nyújtó családi lakó* 
.ház nu gépitekéhez

Mivel a mai uehíz viszonyok 
mellett a ki* ember magára hagyatva 
a? építkezéshez szükséges anyagokat 
és tők t nem tudná meöti erezni a vá
rosi Föld’géuv’ő Bizottság’ szövetke. 
♦zetbc kívánj-*, tömöri'cni a házhelyhez 
' u'ti-tíP** ka». A FiVdigér.y'ő Bizottság 
taiiM-gatásJra Ki'czer Bé’a építesz ve-, 
leté'M'l 'orcrrpr'ba á; ot'ak a város! 
nüf-ak.i és gazdasági életének irányító 
tényezői, hogy <>/ épi'kt zés útjában' 
á’:c aMdá'yekal segítsenek e hárítani. I

Az' ezzel kapcoatbao január hói 
23 ár meghatott szakér’ő értekezlet* r 
r'h <ng oH »s/rrvétv’f kre bgyekmmei 
r.«hirv t v n 17. rrpentra kivárom lel- 
hívni v’jrba»* az *’drk.h házhely-I 
hí z ;u'f. ctt?k figw mé*, amclvikr-ek 
ki* •v»'' e ’ éti egyrészt ehv'ővéj 
sebt fvH-'ő, Er gv tr.tr él több i.kéhá/i 
épi'Cbi* trvgkv/dődl »»scn. mán észt, | 
brgv t r • házak fr'épü.íse, mint azok 
bie/naja!,’ minél gazdaságosabb egyen ;

•Az *p”ési köi’í égvklel va Ó taka-| 
r«kri’>g ii’.j; a tellek kialakításával 
kezdőd k. A telek fekvése alakia, 
nsg -ági és domborzati i iszonyai úgy 
a I. h 7.-k. mint a városban elkerül- • 
h< • vaui-• zükséges közmüvek épitévi 
Lőlt-fg itr n< gv befolyással vannak

A magasan lavo’nbb fekvő tel- ! 
kék n 'gközviitése nehezebb, edd a 
íuva*!.f lt»-gek nagyobbak, u helytelen 
bct.-to'-*m:. rossz alakú vízmosásokkal 
szabdal, gnd'Ös telkeken az építkezés . 
drágább, a nagv telkek után a köz 
ni*, -.eb (viz\t.’elék, c*ap.'«dék- és szenny
vize' »iO'na, u! és járdaburkolat, köz- 
viágí'a*} létesítési költségei a telek ér
tékének többszörösét tehetik ki.

A telkek helyes kialakítására 
tehát főkép városunkban, ahol a dom
bi!.-.ti viszonyok kedvezőtlenek, nagy 
gór d fordítandó, a telkek nagysága 
ti > •• telében pedig mértéket kell tar- 
t. r i, mv»t mer eddig kb. 2300 a ház- ! 
b»'\re g< sulink számáévá jövő i
g« r vráció számára is kell tartalék ' 
termetek röl gondoskodni.

A/ építési költségekre befolyás
it' van a telek beépítési m dja is, ez 
pedig összefüggésben vnn.a telek alak 
jáva:.

De legnehezebb mű*zaki feladat 
a mi hegvei fekvésű, ki*ebh-nagyol b 
víz . csávókkal, völgyekkel vgyonszab- 
d ? tcru'eteinken az u'cftk helyes meg- 
t»nrzése és n viziáratok niegfele ő 
ki-.‘prése. Az itt elkövetett tervezési 
hibák mA földmunka, fuvar, slb. ,köl’- 
séj, öbbletet okozhatnak.

z\ hígítom köve élményéit mel
lőző ulkiképzé«, karos kimosásokat és 
|> i i <po'- dasolat előidéző vizjáratok 
ick-.znr egyé falában nem, vagv csak 
r; gy költséggel változtathatók később 
n<g

A fent előadottakból nyilvánvaló, 
hogy városunkban a házhelyek létesi- 
t *e nemcsak egyszerű telekfelosztáa, 
hanem széleskörű városrendezési fela
dat, melynek keretében a műszaki 
problémákon kívül közegészségügyi, 
tűzvédelmi, forgalmi és még sok egyéb 
gazdasági követelményt is ki kell elé-

OFB. parcellázásoknál is több Ízben 
előfordult, hogy bizonyos idő múlva a 
tulajdonos m»ga - fogra a telket meg
osztani és -az eredeti vételár sokszo
rosáért értékesíteni.

. A te kek értékére nagy befolyás
sal van annak fekvést is. A város 
centrumához közelebb fekvő lelkek 
sokkal értékesebbik a távolabb fek
vőktől már azért is, mert h közmüvek 
létesítésére és a lakóházak építése 
gazdasagodon a város középső részé-

Tarjáni mozaik

tő! kiindulva fokozatosan hajtható 
végre Nagyon valószínű, hogy szabad 
választás esetén a város középső tésze 
melletti utcákban, ahol a közmüvek 
valószínűleg már házépítés megkezdé
sekre rendelkezésekre fognak áüani, 
többen igényelnének 120 140 négyszög
öl nagyságú telket, mint a távolabb 
ftkvő vízmosásos, kőve«, apokás ul'a- 
laju term-rke’len területeken 200-300 
négyszögöleset. (Folyt, köv.)

A gyernukáds* bő. Öröm nézni 
egy-vgy lidv«r*»n h-vő gverme* sereget. 
Emuik azonban örötnid, ha * azok ki- 
rohanr-ak r.z utcára s véletlenül uhukba 
Mruisr Kires.’ul ga/< )r;-k mindenkin. 
övk a viliig és ez heiyes i« vo.ra, * 
ha tg? kis r evein*gr! u u'a’r*»nak. 
B nrn k él r a a róka! en letf» ’r’t 
Maim*! bar y»«szrk vir’usa H.» akar 
keüő, vagy l»-‘ d«pot U'ákczik, 
rég ón áil Hte Ov&kcdj ‘//.perük 
haL?k<"rc‘e került i.

A gvtrnekfk i.cip i«n vrr.ek- 
ilacnfát. Kikizdl. •” « Hrdjál Df*r;k 
keríti *<), k: pi:>’. i * l el*. tgí'J lí-<al. 
Ezt lür u űk a !í • k / SzvtMzcti 
Híd. k fos, < g- ji <1 i. mckií
( s r. l.ar v t pr* • c • c- 11 r. <■< p v. .- 
rt,: l : t * u í i > . *: < v < t>\ ’

*■ Eg'tc.iii it. r4< fel r í 0’. • ik.
Kq c* .-i < p' f • •- v ' ;!* r i. I< gy 
n i *.t»‘iibr r a r«:» k - • r • Ltl.rc 
va ó n énitől. A n u . /. »>d i -,'y - 
íJl’rik ’g-.í rk I < r r cl . r : Vlul 
m> is a tiger y íi, jclUi, n i Ma.- 
c; Ib \. m rí.

• AHcr tfzik Ív-, o ’• '■ azt 
n eg* i’Ifit. r. •• r lm » ? ’»»- 
ü^rv* a P.’c*ló i. <• i ! »£'< r’ Íccj- 
k i f 'sA c :r . \\ • » ■ -r 'ő'. i *.; .ti^orí* 
v» iát, c’.r I >r ; • • r; • t ‘ « r d 1 i 
rry/'k. C-k r »• j- • c». d. r: .1 <”. <s 
l r p r eret ez**

A ’fr-ari r: cél. Irpfb.fz l;r’».ik 
$ hí tizrf t c‘r l t<-r. ie. .Icrrck r. v<»- 
rt-i’/ , n ír t n eí»ze vdí I-1* 1 » ír* í r
éi yycrzík, j<k 'dl •» !■» . • rí: < k ‘ö 
n»p v* • srr ppt r ke r» dr •} • « n zöl b 
a koré 1 • r e- l . n gyüuOtr ö-
n ege akik fal e* rzer»t 1 < zr i V n a 
néi I biD-ir erzererf.

Az ij eresük n*gv r< n egeit e 
gyári ÜMnak nyelik c». Mtgsi’ n a 
varrtban fe tíríar k en *z»n bér. vsn- 
f:k Így szán a:lerd<- a nrg’rlerá-M 
•vk és ík í.’ :g»n el cr f» ül va*ni 
kevés scgilréget nyuphatrak a ií»'zo- 
,iu ckrnk.

Anrí l több a mii den tikípz^l- 
,h» t kic'í hevet béré k<re«b*dik 
széna. A kiraka ok !♦ r a egvs < za- 

itcsrbb árus?1 Áru’ eicrbar. cs»k ak
kor kapsz, ka tejtermékeket, báron fit, 

Ísertést stb vis el c»c íle
A lég öbb H;ias»;onv ma mega 

:suii a kenyerei, mivel c*sk .i«ziel kt-p. 
Érsztí ij kt ‘ < i.r boz.-r É«sj‘öl azon
ban kglevííblé attoi a kereskedő ől 
’ktpsr, akinek valamikor mit dér per- 
ztd*t cdavittcd. Ha a szemed lí.éra 
ad falusi asszonvrr*k In á*é»*,- t <ktd 
akkor i« azt n or diai „r.ir.cs e fegy ott.“

A munkás, ho! hargrsan 
Ide do'gvz’k és elkel Né kü öze síeli 
életével ő fizeti az urjrrpi’é? terheinek 

I legnagyobb adóját és végzi cgx ben an- 
nsk murkájái is öntudatosén répa le 
ádóiál, verejtékét a hiza oltárára. Tud
ja, I.ogv ez az áldozás rrég soka fog 
tartani, de egyben átérzi a haza tor
rá! és anrak szükségtbrz fiabia ön
kéntes á.'dozathozaUlát — Mirden 

' egyébb szóién mai szénben: ez az 
igazi hazafiatság!

Figyelő.

Gazdák ! A beszolgáltatás

giteni. — Azután pl. cgv Ipari jellegű 
városnál is lényegesen mások a város
rendezési követelmények, m nt egy 
mezőgazdasági jellegű városnál.

A kedvezőtlen természeti adott
ságok mellet* azonban abban a sze
rencsés I elyzelben vagyunk, hogy a 
város* endezés szempontjából hegyes 
vidéken annyira fontos viz»/intea, fő 
kípp pedig magassági felmérések, szak
szerű és gyors íe'mérésébez u bánya
felmérők szentélyében kivé ó szakértő 
gárdával rendelkezünk. Az általuk ké
szített pontos fe mérések és térképek 
a'apján kifogástalan városrendezési tér 
vek volnár A előilii:ha!ók.

Mivel tudomásom szerint ezideig 
m sz&krn berek és az érdekeltek a ház
hely ju’üilása kijelölt téri: etek város
rendezési terveinek elkészítésébe r« ni 
folyhattak bele, elsősorban a házhely- 
helyhez :iutlu<oHak érdekében, de köz
érdekből is kívánatos volt a. I egy a 
Fötdi^ónylö Bizol.hág ezen Lírd* sík
ben a k-gszr’escbbköiü hozzászólás 
lehetőségi! b».<osits*. <s tegye lehetővé 
u,szakon bereknek és bz éidt keltek 
r.ck. brgv é-i*véf»'.ükéi h» s**‘k, 
főképp p»díg íz rpitísi bávísigckrrk 
i d i i* níd<’. ''<’gy - tv ck telhhs'’r í‘I’w 
tervi ke* t l iii h:-*.‘«’. ('• sin- /./ 1937. 
évi VI t. c (\«r< xrí rdés/t i törxíny) 
bi?i<»>i'ott j< K*rál fogva'is úgy é'zt* 
vHelíit, mint **<'rgt* kikötí-Jtit ncg 
tehesse.

Mivel a város különböző helyein 
f» If^ztíis’a kctú’ö '.elolitÖn I öknét úgy 
a közérdekű, K-ir í h mngáréuk’ki kó- 
sete aiényék mások iihc-tnek, kivét* 
los volna, begy mirden összefüggő 
teiűict érdekeijei küön alakibárk vi 
kivánságbikat, észt*vételeiket a ieiek- 
fcloszlá'sal k» pczo'atos kérde-ckbí n A 
hvixi v’? /or.yok megfelelő i*n.« i v »íben 
és a ke'lő tájéko/tetá* U’át. talán ép
pen t.’érdekellek kivrnrák r’rö-orl <n, 
hogy a n ír eddig kiosztott h»zbí lyck 
né! a fe'osyJás >kként n-ídosiltassék, 
hogy a beépülőre jkifogús'i'lar.ui a kti- 
mos ferü’eten jusson mirden igér-y- 
jognsuit kiset b. de minden tekintetbe n 
megfelelő teiekbez, tímhogy egye’, 
kevésbé szercnc^éeek a fe'osz' ‘ba 
kényszerből bevor t beépítésre többé- 
kevésbé alkalmat an telek n irden hát
rányát kénytelenek legyenek majd el
viselni.

De a rrágas köm ű létesítési 
költségek egyenesen megkövetelik, hogy 
a város építési szál ályrendeletéi in az 
építési felek nagyságára az ecyes épí
tési • övezetekre előirt 80x160 négy
szögöl termctn.irimumokat ne nagyon 
lépjük luk

Tájékoztatásul hivatkozom itten 
'» Fővárosi Közmunkák Tanácsa állal 
1941. évben kiadott .Kislakásos csa
ládi házak miulutervci** cimü füzeire, 
amelyben a beépítésre » kaln.as terü
letekben bővelkedő helyeken is az 
egy- és kétlakásos családi lakóházak 
számára szükséges telek terű étét a 
beépítési módtól függően általában 60 
—180 n/gyszögö.bcn állapit meg, míg 
városunkban a házhelyhez juttatandók 
részére kijelölt lerü’rfeken a kiosztott 
lelkek nngyiága a 200 négyszögöl át
lagot meghaladják.

Részemről javasolom a házhelyek 
nagyságát a megengedhető minimumra 
lecsökkenteni, a fennmaradó beépitét- 
re még alkalmsa terű'eteket pedig a 
Földigenylő Bizottság, illetőleg n léte
sítendő szövetkezet kezelésében a jövő 
generáció számára tartalékolni és az 
igénybevételig az arra vállalkozóknak 
konyhákért, gyümölcsös céljára bér
beadni.

Nagy telkek kiosztása esetén meg
történhet, mint a múltban végrehajtott

Fuvarosuk.
1. Ba,u<zánál csuk a b.-ingia 

nagyobb a* egeiknek, an<ikor a Fő
utca lejtőjén liírle ha advó kegyelitoú* 
veri é« s/idjn lovait.

Szegény gtbik csak c'onl és bőr 
d<’ annál kenkitb n ár a ncn »rg 
í..ép I* .-nnló állt pótban hazakerült 
gazdáink kepe

Nagxcn s-d’* az iln ulatzlodak 
bil o/aiu. ii gurdip dis. Vi gy talán . 
illat n’atii időért m! most b<“.ti’ t«- 
hefillrr n ur.katársain, a kinyert n rg- 
kcre.'őn

hi . ’ x ;b’>k *'V m r I z, jvrr*. 
í»om a sxrrcit kövér fa'a'ok»rt. Egy 

t F/i.-i.t r. örül, munkíi'rr- K'.’*d»ri s- 
nyo'ás

2 . r ; jí koiilrn •» rzgy 
ÍUV.K'I.H l g’. i.lVO'ip' i» t.‘|! (7

I (gyík v-v'it • EJ!. rszixr>s«g»t Hím 
>•!’«- » gyík — I d» g ni l .1, u — I t 
: ’i gi t *♦ i vő di gc . / szán : ro.

Ihgxr. uf‘, t’H.f <!• ’igtd/lb 
Et*t»p gí' c\*»‘ ti vgirs/, hargzik a 

i fi g»dk 07 r? .
Jp rgyié! nux? ’il it. L v*\ 

1 p 5>ivi»?<ftl élvezet!
| füvére* n.i r ti'x.» ’*dz’v. Nim 4rt rá. 
j sr k volt a z: tirk * . de a íö'ö híren 
! te!ji'iiu igén ’ét.

lh - . .. » • | . I
3 A jcsffixüt girkrin *é<< r 

utezr.. Itt, < rt ígx-ijy ftié*v iyi < 
roi gy< « rulhiu kCp-u A fdmdrpdő 
szív xÜl, t \ í<t\ • bb *a po'yrg a 
szdírtő n'Hnv darelka íü C nyug.

Tnrjín és a Tirjáníalj.
Ti*”ó’'rri nircs n i>’**f á< hfg'n 

iránya 1868 g Mi örbe/ö íö desurairl 
n ajrrja körű! ccf oricsu t jr!ei>lékte 
kn kii pöl/c fw teke '«ll.

ó ‘zlrn idér cr felf<dé«c é*. ki- 
akrázá.Mi ’deje óla amerikai tempóban 
It) ódöil Ncgtád eguagyclb és tglor 
ga n b xéroiává.

A 4?*n é« ezzel kipcio'atcs 
ipari ü mik léteifilése csata ide zz 
onzág és a szén sz/dé’r mek n irder 
résziből a rrere: c-é'pr< bt'ók töme
geit és crnt i a belére g» n n» pc’t mn« k 
utódai a nri lakosság törne* Itt !ih»! 
mindenki dígcn, gxökérteler Hány- 
zk a lakosjigbó:’ a bigyomsny foly
tén Via'r-kvlt 'üla'pafrióiizn Uf. az öv? 
szemekgedés. Nyomát trtgjs mcg’a ál- 

! luk az 4gyes üzemekben, rmnt kü ön 
' kis köztársaságukban kialaku l kü Ön 
, külön kaszlrrnd*kben és a vaios tÖl b* 

I&lóirak lenézésében, felülről vaóke 
J ze.ésében E rzoká*l főleg a teljesen 

alulról kikerült és valakivé kit hivatal 
i hoki karban véljük felfedezni.

Ü/’eti alapon álló váróinak köz- 
szellen ét is csak a rideg é« baiátsJg 

, tálán szellem jellemezheti - Iginl 
í Az emberek zön e az Baráhágtaíán, 

önző, n irdenki iránt kériC'betet.er, 
rideg A vor a’ban, piacon, soibarál 
Iáinál hamar megismer*d őket. Nincs 
udvariasság, kim*let, sem öreg, sem 
gyermek felé. És e téren régen rossz, 
ha asszonyok közé keveredel Eleve- 
nen megnyúlnak, Káromkodás, szi'ok 
szi'ok nehezíti meg az idő múlását, 
holott kedélyes beszélgetéssel minden
kinek kellemesebb volna a várakozás 
és gyorsabban múlnék ax idő.
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Utcanevet 
nagyjainknak !

Több mint egy esztendeje, hogy 
a világot leigázni szándékozó némát, 
fasiszta őrülettől, a győzedelmes 
orosz hadsereg felszabadította váro
sunkat. Az éietj a munka, az újjá
építés minden vonalon — szegénysé 
gdnkhöz képest — igen szépen halad 
A város közigazgatása tökéletesen 
működik.

Az újjáépítés során szükség ké
pen mutatkozik, egyes utcák nevei
nek megváltoztatása. A jelenleg meg-' 
lévő utcák neveit a régi korszak 
revíziós, „Mindent vissza' szelleme 
alkotta. Ez a szeltem pedig csak 
arra volt jó, hogy a szegény mun
kás ember figyelmét eltereljék az 
őket kizsákmányoló burzsoázia poli 
fikáidról, másrészt pedig, hogy a 
szomszédos államokkal szemben 
gyűlöletet szítsanak, hogy ez által a 
németek melletti kitartás melegágyát 
elkészíthessek. Tervük sikerült. A 
bűnösök, NépMróság előtt flelnek 
most gaztetteikért.

A volt rendszernek még a esi- 
raját is ki kell ölni úgy a jelenlegi, 
mint a jövő generáció embereiből, j 
Tehát meg kel! változtatni igen sok 
utcának a nevét, mert városunkon 
nagyon meglátszik a revíziói jelleg. \ 
Az újtelepen f> Ha mást nem i$\ 
nézünk meg •] 8 utcából. 6 revíziós 
jellegű • Kassai sor. Tátrai u.. Szé 
kely u. Kolozsvári u Áradt a. és 
Losonci utca. Ez utóbbi. —jellemző 
a vár o s helyes rendezésere, — a 
Rendőrkapitányság nyugati oldalán 
kezdődik és az SBTC palya m ellett, \ 
a volt Józsefi rákodét nyugatról] 
megkerülve, Boros Antal házát, az 
Öreg Józsefi telepet érintve, keletre: 
fordulva Molnár Gyula házánál ér' 
véget... Nyugodtan lehet belőle 

, három utcát csinálni. Ebben az eset 
j ben is a középső része „KigyS" uf 

ca kell, hogy legyen. Annyira teker 
venyes. A revíziós jdleg melleit még 
arra is merészkedtek egyes politikai 
és gazdasági kalandorok, akik a 
dolgozó nép rabláncon való tartasd 
bán kiválónak minősült, terror al 
halmozásával megfélemliteiték a 
dolgozó népet és „önkéntes adomány' 
bő! a dolgozó nép filléreiből az. or 
szag különböző pontjain szobrot 

> emel ek nekik, enyhébb esetben uf- 
I cát neveztek el róluk.

Elég volt Nem kérünk fö >bet
I belőlük.

A szabadság és az egyenlőség 
i amely most könnyen az ölünkbe 
esett, ezért az eszméért igen sok 
elődünk mártírhalált halt, mások 
pedig embertelenül lettek meg kínozva, 

; bebörtönözve és száműzve. Ők. akik 
a dolgozó népet a rabszolgasorsból 
való kiemeléséért a világ összes 
dolgozói békességéért, egyenlőségéért 
és szabadságáért síkra szóltak és 
örökös harcban ál fák a burzsoáziá
val és az őket támogató kormány 
rendszerrel, sokszorosan megérdemlik, 
hogy soha el nem mulo hálával gon
doljunk rájuk Ezért róluk utcát kell 
elnevezni, hogy a jövő generációjának 
önkéntelenül is jusson eszébe — ha 
abban az utcában jár — hogy kik 
is voltak az illetők és mit köszönhet 
nekik az emberiség.

Külpolitikai szempontból is fon 
tosak az ui utcanevek. mert ezzel is 
beakarjuk bizonyítani a békeszerrfö 
demokratikus államoknak, hogy nem 
hintapolitikáf akarunk csinálni, ha
nem szívvel lélekkel a békeszerető 
nemzetük családjának édes gyerme 
kei akarunk lenni, ahol az egyenlő 
ség, függetlenség és szabadság van 
a zászlóra felírva. B, S.

PÁRTNAPI
előadók névsora február 5 én :

Acdgvár, d. u. 6 órakor: Bognár 
József, Vagvölgyi Erzsébet.

Bánya, d. u 5 órakor: Nagy Béla, 
Gálszegby Jánosné

üveggyár, d. u 5 órakor: Ciányi 
Loránd, Dencésy Júlia.

Gépgyár, d u. 5 órakor Cserháti 
József, Erdős Sándorné.

Forgácb, d. u. 5 órakor Kalaa 
Zoltán, Lévai József.

Somlyó b. telep, d u. 5 órakor 
Boros Antal, Dirázs Istvánná.

Somlyó b. d, u. 6 órakor Khs 
Lajos, Darázs Istvánnf, \

Zpálíalva, d. u. 6 órakor Malter, 
Pál. Szigetvári Ica.

Baglya*, febráár 8. d. u. 6 órakor 
Botos János, Ziidii Rózsi.

Egvbzn felkérjük a közömég fi* 
. gyeimét a 2 ával (Btoya kaszinó) kez

dődő Politikai Akadémi i megnyitására.
Mindenkit szívesen lát a

M K P

szükségünk, akkor e nagy aaükiéglatat 
nem elégíthetjük ki ötletszerűen, hanem 
azt a mai nehézségek között folytatni 
kell, hogy valamikép eredményes mun* 
kát végezhessünk. Az ilyen munkához 
kitartó szellemiség, önfegyelem és ál
dozatkészség kell.

Az uj társadalmi irányzatnak igen' 
nagy aztkaége van a tartalmasság, a 
munka Irányzatával együtt járó igazi 
értékességre, mely nem éri be mutatós
sággá! és külsőséggel, hanem a valóság 
lényeivel akar' nyomni a latban s ki
hatni — nem látszani, hanem lenni és 
tenni akar. Ez irányban keli, hogy 
meginduljon az újjászervezett magyar 
demokratikus munkaközösség.

S’ollx Bála.

Vasárnapi Madisz-roham- 
munka a salgótarjáni For- 
gách-telepen és Kazáron

Gyakran éri a mai ifjúságit a 
vád, hogy komolytalan és inkább a 
mulatságot keresi, mint a munkát, mely 
nemzetünk jövő télének egyetlen igazi 
ígérete. Mi sohasem tartottuk az ifjú
ságot* e vadra méltónak, mert a jó 
kedvet, vidámságot az é.et épen olyan 
fontos és nélku.özhetetlen e’emének 
tartjuk, mint a inunkat és „a vidám 
munkást szereti az Ur**. Ha dolgozik 
az ifjúság, legyen jókedvű, vidim, ne 
restelje a lábát a munka üteme után 
a tánc ütemére is rakni és ne ciak a 
munka, hanem a felszabadult őröm | 
harsány hangja is törjön föl torkából. 1 
És az ifjúság nemcsak mulat, hsnem 
dolgozik is. íme két beszéde* pé’da:

• A sa'gótarjáni Forgách bányatelep 
fiatal ?ötdisz. tagjai január 20-an, va
sárnap, rohimmunka keretében rend
behozták a telep utcáit, telkeit, elhord* 
ták a fe’gyülem'ctt szemetet. A kazári 
Midisz tagok pedg 27 én, ugyancsak 
vasárnap hasonló módon nyolc elrom
lott s/énszá litó csiliét javítottak meg. 
Áldozatos munkájuk köszönetéként áll 
jón itt a munaaban resztvett fiatalok 
neve: *

Forgách telep’ek: Boldií E-zs bét, 
Molnár Ilonka, Longauer Ágnes, Pisch 
Ferenc, Ludinyi József, Szo»c«ik Zol
tán, Hándlovics József. Pintér János és 
József, Racz Ot‘ó és József, Long.iuer 

• József, Mária, István, Elemér, Turicki 
Irén, József, Csós József, Ágoston Jó 

i zsef, Ann \ K ipka Joián Ferenc, Zol- i 
tán. Varga Karoly, Suraayi József, 
Biilai Lisz ó. Bu c-u Sánd »r.

Kizáritk névsora: Kudela József 
Boraik Emi. Mikos János, Nagy Oltó, 
Tőzsér Karó Ltván, Sándor Gusztáv 
Gec«e Elenér. Sándor i. István, György 
Zoltán, S/abo István, Kovács b. Eie 
mer, Domonkos I iire, Tőzsér h. János, 
Tőzsér Pa , KŐnegyi György, Bilog 
István, Kuka Gvu'a, Pap Gyű a (telepi) 
Hatvani László, Komár Tibor. A mun
kákra Szabó Imre (lgved.

Megoldás előtt az eesi 
Madisz-székház kérdése

Lapunk f. hó 12 i számában 
.Veszélyben az eteti Madnz-székhaz** 
címmel ismertettük a székház kórul 
felmerült nehézségeket. Miután alkal
munk volt megismerkedni a helyei 
tényállással, szívesen teszünk eleget az 
eteti községi elöljáróság kérésének, a 
további félreértések elkerülése .céljából.

Meggyőződtünk ugyanis ártó, 
hogy az egyesület helyisége a .Hangit** 
szövetkezet épületében van és műt 
év december hó 18. óta nem a köz
ség, hanem a megszálló orosz katonai 
hatóság vette ideiglenesen használatba. 

■ M<után azonban legutóbb a katonai 
hatóság a helyisége! kiürítette, ai 
egyesületnek ismét módjában a.: a 
helyiséget elfoglalni.

Az elöljáróság egy megjegyzésére 
szabad legyen kijelentenünk, bogv t 
Madiaz főcélja komoiv. doigos, ön’u* 
dalos társadalom nevelése. E c* at 
azonban nemcsak gondok által e b > 
ruit arcok és lelkek megsokszorozásá
val, hanem az ifjúság eredeti termésre* 
lének megfelelő vidámsággal, daUai es 
nevetéssel is kívánja elérni. Ne kvit
ten tehát felháborodást senkiben setn 
az, ha az Ifjúságot megfe elő keretek 
között — ha netán egy kicsH hango- 
aabban is — szórakozni látja.

Az ügy mindkét félre nézve kel
lemes lezárulásával kapcsolatban még 
azt a reményünket kell kifejezésre 
juttatnunk, hogy a demokratikus köz
ségi elöljáróság továbbra is eredmé
nyesen fog együttmúködnl a demok
ratikus ifjúsággal.

Szociális munka uj utján
Sokféle kü'detés van e világon, 

s mind annyiunknak közös célja, hogy 
ui magya- demokráciánkat teljes le 
lekkel s odaadással támogassuk. — E 
küldetésben jár a tudós a tudomány
hoz, aki azt tévedéseitől meg tudja tisz 
titani s lángeszevel uj látóköröket tud 
megvilágítani.

Küldetésben jár a művész, akinek 
lelkében a művészetnek uj 
inspirációi fakadnak. — Küldetésben 
járnak az uj demokratikus orszagépitők 
kik a fasiszta uralom alatt tönkrement 
életet uj alapokra helyezik.

Sehol annyi kü detés, sehol any- 
nvi gyötrődés, sehol annyi epedés és 
remény mint iU, Az elmúlt szomorú 
idők eseményei után megmaradt ma
gyarságunk faradt szemmel néz azokra 
kiknek küdetésük van az uj magyar 
demokratus életnívó felépítéséhez.

Igizi küldetése csak annak lehet 
az uj társadalmi rendhez, ki az ui dol
gozó társadalmat nem tépi darabokra 
hanem az egészet összefogva tudja 
egységben tartani. — Fontos tehát az, 
hogy kötői munkaiakban szigorú kö
telességet lassúnk, m azt vaJajuk is.

Munka kell k nem eiérzekenyű- 
lés és sóhajtozás, s nem kedély-hullám
zás és ötlet, munka a nem őnkielégités 
és di'ettantizmus. Munka, mely fegyel
met, erőt, időt, megfesrülést és után
járást ró munkaközösségünkre, munka 
mely csak anyagi és erkölcsi erők ki
váltásával a áldozatok meghozata ával 
tud célokat eterni. Az ilyen komoly 
és céltudatos munkára okvetlenül szük
ségünk van.

A mai dolgozók társadalmát nem 
erőszakos kitörésekkel, nem explozív 
lökésekkel lehet elŐrevinH, hanem fej
lődéssel s a fejlődést szolgáló munká
val, mely az élet reális formáinak ki
alakítása kell, hogy legyen.

Ha továbbra Is oly nagyok a tár
sadalmi bajok a oly széles a szenve
dés mezeje, hogy minden ponton nem 
egy, hanem ezer dolgos kézre van

Helyreigazítás. Múltbeli köz
leményünkbe, melyben a MKP nóg- 
rádmegyei szervezeteinek február 10 I 
konferenciáját jelentettük be, hiba csú
szott be. Ugyanis a konferencia helye 
nem a salgótarjáni Ipartestület székhá
za, hanem a Bányakaszinó nagyterme 
lesz. Kérjük tehát az érdekelteket, 
hogy a jelzett időben, február 10-én 
reggel 9 órakor itt jelenjenek meg.

A szerkesztésért é* kiadásért felei: 
Dr. VASS GYULA

Műkedvelő előadás 
Somoskőu jfalun

A somosköujfalui műkedvelő 
gárda 1PJŐ. január 15 án, 19 én és 
20 án szíp sikerre! játszotta a 

i „Juhászlegény szegény juhászlegény„ 
cimú népszínművet. A betanifdsf 
Tamoctky Bertáim igen ügyesen ol
dotta meg. A szereplők kiválasztá
sát is biztosan a szerepek egyénisé 
ge szerint hozta össze.

A Címszereplő juhászlegény 
figuráját Vass Gyula rátermetten, 
reálisán ügyes játékkal hozta életre, 
a dalbetéteket kulturált, csiszolt 
hangon kellemes orgánummá! adta 

j elő. Partnere,. Rózsa Katalin 
; egy gazdag özvegy korcsmárosné 
lányát alakította Színi megjelenése, 
biztos és jó fellépése, szerepének 
ügyes átélése, szintén komoly sikert 
hozott.

Az özvegy korcsmárosné szere
pében Mede Erzsébet szintén hibát
lanul oldotta meg a figurát, tem
peramentumos játékával.

Kondás szerepét Ternoczky 
Bertalanba rendező játszotta. Alá 
kitása külön élmény volt a nézők
nek. Egészséges, valós humora, jó 
meglátásai alapján hibátlanul alaki 
tolta figuráját. Színpadi mozgása, 
arcjátéka külön dicséretet érdemel.

Bata Béla játéka az öreg 
csizmadia mester szerepében kielé
gítő volt. A helyzet komikumokat i 
ügyesen használta ki.

Az epizód-szereplők játéka is\ 
hozzá járult a teljes siker kiak
názásához

Stoltz Béla

Nyomatott Véfh Kiírnia kóoyrnyotndíiiS*® 
SalftóarjiB, Fó-atet 66 wám.

Közellátási karhatalmi 
zászlóalj felállítása

A közellátási felad<to<x végre- 
I hajtásának biztosítása érdekében a 
honvédelmi miniszter, közel.'aiasi kar
hatalmi zászlóaljat bocsájtott a közel
látási miniszter rende kezésére.

A közellátási karhatalmi zásEdaij 
felállításának célja, hogy minden gáao 
esetben, midőn a kvzeilattM rende e* 
tek végrehajtásához, vagv a kőre »ias 

! céljait szolgáló készletek biztosításához 
karhatalomra van szükség, vagy vgv- 
tervBrerüen elkészített akció lebonyo
lításánál a kőzel átási felügyelőségek »-s 

: a főispán kormánybiztosok restére ksr* 
! hatalom igénybevételének lehetősége 
álljon fenn.

A közellátási karhatalmi zá<?ló- 
alj cgy-egy- szakasza (kb. 60—65 fő) 
az ország különböző közellátási !ciú- 
gvelőségl székhelyein van elhelyezte. 
Nógrád vármegye a Budapesten állo
másozó szakasz működési körzetéhez 
tartozik.


