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Az értelmiség és a demokrácia. 
Románia dolgozóinak túlnyomó több 

sége magyarázat nél-ül is megértette, 
hogy a demokrácia fejlődése,  kiszéle 
sedése és Népköztársaságunk tökéletes 
megalkotása az ő legszemélyesebb 
flgye.  lóval nehezebb megnyerni ér 
telmiségünk egy részét, mint itt Székely 
udvarhelyen Lévai L*jos dr. t és azo 
fcat,  akik nem akarnak most demok 
ráták lenni. Ez a réteg még nem ve 
•tette le beidegzett előítéleteit, kiváltsá-
gaihoz vab ragasz* odá̂ ár, ellens ges 
ér?öleiét v»gy jobb esetben elzárkó 
zását és közömbösségét demokratikus 
fejődésünkkel  sze-nben. Nehéz meg 
győzni azokat is, akik még nem he 
verték ki a fasizmus  lelki pestisét, 

ugy ériik, nemzeti eszményei 
ellen vétenek, ha nem «yüiölik a má 
sik népet, ahogyan azt H >rthy és Szá 
1asi, Codreanu és Antonescu tanitotiá» 

Hogy ez igy van, azon nem is cso 
dálhozhaiunk. A magyar értelmiségnek 
nagy többsége középosztály származék, 
ftlunkás  és földmives  ivadék ritkán és 
csak kivételes képességekkel jutható 
soraikba, ott csak megillet jövevény 
volt. Az értelmiség nagy részével t 
múltban sikerült elhitetni, hogy sorsa 
és jövője a nagybirtokos és banktőke 
sorsahoz van kötve és a demokrácia 
uralma az ő kiváltságos helyzetül vé 
gét jelenti. Az éhbéren tartott taniió 
és tanárok, nyomorgó egyetemi hall 
gatók, His fizetésű  köztisztviselők nem 
félthették  jövedelmüket a demokráciától, 
de féltették  » ársadalmi rangju<at.« 

Volt fgy  csoportjuk, szambán cse 
fcély,  de minőségben kiváló, mely a 
demokráciáért vívott küzdelem legne 
bezebb éveiben is már a haladó moz 
galmak, a munkás mozgalom fele 
fordult,  beismerve, hogy — mint Gneor 
ghiu D-j irta A romániai értelmiség 
időszerű kérdései cimü cikkében — >„ 
demokratikus felfogás  alkoja azt a 
hidat, amely összeköttetést teremt a 
között, ami tegnap történelmileg érvé 
ayes volt és a között, ami holnap jut 
érvényre. A demokrácia biztosítja az 
emberiség kulturális hagyományainak 
tényleges folytatását.* 

Ez a számban kicsiny csoport 1944 
augusztus 23 ika u án meggyarspo 
dott. Az éne miség legfelsőbb  ré'ege : 
a tudósok, művészek és a legá doza 
toeabb és a legnehezebb munkát 
vállaló tanítók és tanárok közül sokan 
azonnal felismerték,  milyen döntő fe 
falatokat  juttat az uj tipusu de 

mokrácia a kulturértékek termelőinek 
és tanítóinak. 

Da az értelmiség egy része nem 
mozdult. Nem látták, mert nem akar-
ták meglátni, hogy az ország demok-
ratizálása milyen lehetőségeket nyújt 
az értelmiség alkotó munxája számára. 
Pedig ha a nevelés és a mult meg 
tévesztő eszméi alól felszabadu  hat, 
akkor az elzárkózott értelmiség hatal-
mas feladatokat  végezhet népüns ér 
dekében. Kiveheti részét a magyar 
nép széles rétegeinek felemelésében. 
A román magyar megbékélést tettekkel 
szo'gáhaija. 

N pnöz'ársaságunk uj életet nyit az 
O'S'se életében és e borszak elején. 

a mi magyar értelmiségünk kicsiny 
elzárkózott rétege is válasz-utra került. 
A dolgoíó nép, élén a munkássággal, 
sok szenvedés után, nehéz küzdelem 
mel alkotja meg a demokráciát ós an 
nak eredménye alapján igyekszik né 
pünk életszínvonalát emelni. 

A dön és órája ütött azok számára, 
akik még ma is ellenségesen, gyanak 
vólag, óvakodva állanak szemben tár 
sadalmunk nagy átalakulásával s azok 
számára is, akik a tegnapi osztályki 
váliságukat vagy «polgári életformáju 
katc fé.tik.  A történelem kereke nem 
tesz különbséget az ellenség és a ha 
bozó, gondolkozó között. Átgázol mind-
kettőn. 

Benedek  Sándor, 
ny. tanfelügyelő. 

A grWicai harcol; emlékét 
Ünnepelték febr.  16 án Székelyudvar-
hely dolgozói. A moziter net zsúfolásig 
megtöltő Közönséget a Szaktanács ne-
vében Sorbán Gizi üdvözölte, á'adva 
a szót D :meter Sandorna», a Román 
Munkftspart  titkársági tágjának, aki 
ronan nyelven ismertette a «rivicaî 
harcok trtrténelmi jelentőségét. B. B .ksa 
Maria Grivica 1933 c *öi emenyenek 
jiő dása u án B r<.báj Sándor szakra-
nacsi elnö< beszélt m-gvar nyelven, 
néliatva asgrivicii harcoiat és azok-
na« eredményét 

Mindkét szónok rávilágított a kepí-
álista erík munkáselnyomó, kizsák-
mányoló politikájára. A gyüés részt-
vevői egyperces (elállással adózta» a 
gnviciai hősÖK emléaéneK. Az emlék-
ünnepaly — a szakszervezet fúvós  zene-
xarának kisereie me lett — az laterna-
tokáié elé'e lé<*iv -f  fej-zrtd t̂t  he 

Gazdanap Székelykereszturon 
Az udvarhely megyei EMGE kirendelt 

'ég a MNSz megyei szervezetének támo-
gatásával febr  hó 8 án tartotta meg szo 
«ásos GizJanapj-t Székelykereszturon. 
Megyénk föld  nüvesei, tanujeléül nagy-
oau érdeklődésüknek, n»gyon szép 
számmal és lelkesedéssel vonultak fel. 
Látszott rajtuk, hogy érdekli sorsuk 
irányítása és so*at várnak e naptól. 

A Gazdanapot Gellért Imre unit. 
lelkész istentisztelettel nyitotta meg, 
nely után H.-rczegh Tibor, az EMGE 
kirendeltség vezetője mondott megnyiió 
beszédet. D ák litván, a MNSz me 
gyei ügyvezető elnöke, gazdasag poli 
i ai előadást tartott, kiemelve a föld 
reform  gazdasági és politikai jelentő 
«égét és azt, hogy a Szász Pál és 
Szász István »nem politizáló* szelleme 
<i fog  küszöbölődni az EMGE bői 
Vass Márton uj elnökön keresztül, ki 
nek személye garancia arra, hogy 
ezután helyes uton fog  haladni a gazda 
társadalom a demokratikus kormány 
által kitűzött cél felé,  a szociáliztnus 
felé.  Szegő Dénes, az EMGE központ 
kiküldöttje a tehenek vemhességéről 
tartott nagyon részletes és kimerítő 
előadást, Szabó Domokos, a MNSz \ 
országos szervező .bizottságának tagja 
pedig értékes, felvilágosító  é3 a; föld 
műves testvéreinket aléltságuiból fel 
rázó politikai előadást tartott. 

Ismertette ama fennálló  gazdasági ne 
hézségeket, amelyeket a gazdák demok-
ratikus alapon való megszervezése ki 
fog  tudni küszöbölni és azt az elnyo-' 
mást, mely a monarchia alatt nem en 
gedte a mezőgazdaság fejlődését.  Kon 

krét példákat hozott fel  az életből, 
melyek a gyakorlati megvalósításra 
várnak. Bsszédót gazda testvéreink ér 
deklődéssel hallgatták, 

A délelőtti előadás után a tömeg 
levonult a Gyárfás-udvarra,  ahol Imets 
János országgyűlési képviselő meghaló 
és lelkes beszédoen emlékezett meg 
P-ítőfi  Sándorról, a szabadság nagy 
harcosáról. Délu án Izsák Domokos 
"képviselő, mint a MNSz parlamenti 
csoportjának kiküldöttje hűl és bel 
politikai előadást tartott, melyen ke 
resztül részletes tájékoztatást nyújtott 
a gazdáknak, megnyugtatva politikai 
helyzeiünk szilárdságáról. U ána Ké-
nosi Z >lián, a segesvári EMGE kiren 
deltség vezeiője. özv. Müiner Ernőné, 
Szilasi Ferenc dr. állatorvos, Potco»va 
Ioan, a mezőgazdasági kamara igaz 
gatój a,ós Herczegti Tibor tartottak elő-
adásokat. Az udvarhelymegyei EMGE 
kirendeltség vezeiője, H rczegh Tibor, a 
gazdanapot a mai kor szellemének 
megfelelően  állította be, tanúsítván 
ezzel is a MNSz és az EMGE szoros 
együttműködését. Este a MNSÍ megyei 
szinigárdája rendezett farsangi  kabaré 
előadást. 

A Gazdanappal kapcsolatban nem 
mulasztható el egy kis ép tő kritika 
gyakorlása, mely áltál a jövőben meg-
rendezendő gazdanap, reméljük, hogy 
céljának és címének megfelelően  való 
ságos gazdanap lesz. nem pfdg  állat 
egészségügyi nap. Kezdjük mindjárt as 
EMGE kiküldött fogadásává!,  mei> nem 
volt a mai kor szellemének megfe.elő. 
Az országgyűlési képviselők — akis 

ma egyszerű emberek a dolgozó nép 
köréből — ha látták volna, nem is ál-
lották volna meg megjegyzés nélkül. 
Filösleges volt az elavult régi rezsim 
szellemében annak a 40—50 tagu gaz-
daküldöttségnek az állomáson való vá-
rakozása, a kiküld jttnek katonás sor-
ban való bikiséróse és — gond »lva a 
szűkösen élőkre — a bőséges 30—40 
terítékes reggeli felszolgá  ása. 

Mînnyivel szebb, gazdaságosabb és. 
cólszerübo lett volna ez csa* 2—3 ve-
zető embernek a jelenlétével, hagyváa 
gazdi testvéreinket, akik oly szép 
szamban gyűltek össze, közösen előre 
megbeszélni a gazdanapon felvetendő 
gazdasági probié náikat ós jövőbili el-
gondolásaikat. E ne hiba kiKüszöböU 
hető lett volna, ha siéíelykereszmri 
szervezetünk elnöke, Keresztes Géza 
dr. ügyved ur hivatása magaslatán ál 
ós nagyobb órdeklődest tanúsít és se. 
gódkezet nyújt a gazdanap megrende-
zésében. Meglehet, hogy e hibát azért 
követte el, mert nincs tisztában azzal, 
hogy az EMGE is a MNSz é, akár-, 
csak az Ügyvédi Kollégium. Nagyon 
hosszas és a szó valódi éneimében 
kimerítő volt Szegő Dánes állategész-
ségügyi beszéde. Ezt bizonyította as 
is, hogy gazdaiestvéreink az előadás 
alatt szunyadua. Gazdaink pedig mást,, 
többet vártak a gazdanap ól. 

Az előadott anyag nem ünnepi al» 
kalomra való volt, hanem tanfolyamra. 
Ezért segítette ki politikai rószen a 
MNSz, mely segítséget bizony a fehét 
asztalnál üiők közül egyesek nem szí-
vesen vette*, különösen Szabó Domo-
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tos testvéiünk beszédét, pedig ez ér-
dekelte a legjobban a gazdákat. Meg 
is tapsolták több esetben. Tehát ki 
kell használni az időt, mely drága, 
gazda testvéreinknek még akkor is, ha 
vasárnap van és ne huzzuk az időt 
tanfolyamra  való anyaggal. Ez a kritika 
nem az előadottak ellen szól, melyek 
mind értékesek voltak, csak az elő-
adásuk időpontjának megválasztása 
nem volt helyes, 

Hogy mennyire hiányzott a lényeg 
« gazdákat érdeklő do'gokból, azt leg 
Jobban bizonyi ja id. Fazakas Mi«lós 
:dr. felszólalása  a termőföld  részes meg 
munkálásával kapcsolatosan. Aggodal 
síi át fejezte  ki, hogy ezen törvény 
megszavazása által mi lesz a szegény 
parasztokkal és föidnélkUliekkel.  Da ő 
aagyon bizik demokratikus kormá-
nyunk magas intézkedésében, mely 
aaeg fogja  menteni a szegénységet. 
Ebben biztos és nyugodt is lehst az 
%yvéd ur, de nem ugv, ahogyan ő 
gondolja, hanem emberségesen a sze 
génvparasztok és földné  hü'iek javán 

és minden további kizsákmányolástól 
mentesen. Az ügyvéd ur, u?y látszik, 
nem vette észre tüzes és bátor, a sze 
gényeket védő, de őszintén hazabe 
szélő ékes szólamai közepette, hogy a 
teremben politikailag felkészült  testvé 
rek is vannak, aki* már többet soha 
be nem veszik a maszlagot. Vagy ta-
lán arra gondolt, hogy ha saját bir 
tokát önmaga kell megművelje, kérges 
kezére falusi  földműves  asszony ügy 
feleitől  nem fog  több kézcsókot kapni, 
amelyeket olyan szívesen fog  «d el ? 
Mi tudjuk azt, hogy a férfi  kezére 
adott csók éppen olyan átk* volt a 
társadilomnak, mint a föld  részes mü-
velése, mert a dolgozók meg láztatá-
sát s ezen keresztül a kizsákmányolá 
sát jelentette. 

Gondolom, hogy ezen hibák kikü 
szöbölése által el tud uk érni, hogy a 
gazdanap értékét gazditestvéreink előtt 
emeljü», érdeklődést keltve aziránt, 
hogy gazdasági életü< szorosan egybe 
kell legyen kapcsolódva a politikai éle-
tükkel. Deá*  István 

A gazdasági iskola, mint 
a mai kor iskolája. 

Évtizedek óta foglalkoztatja  a tan 
tlgyi vezetőket, de a közvéleményt is 
az iskola és élet viszonyának prob 
íémája, az elmélet és gyakorlat egyen-
súlya. 

A régi társadalom hibája, hogy a 
könyv és a gyakorlati élet között sza-
kadék volt. 

Ma az iskola már nem egyeseké, 
a kiváltságos osztályoké, hanem a 
Oépé és igy természetszerűleg merül-
nek fel  a gyakorlati követelmények 
iskoláinkkal szemben. 

A magasabb általános műveltséget 
«dó és felsőbb  tudományos képzésre 
előkészítő középiskola a gimnázium, 
— ezzel szemben a gyakorlati pályákra 
nevel az összes többi középiskola. 

Alakultak a múltban és alakulnak 
tna is gyakorlati középiskolák, több 
kevesebb sikerrel. A sikertelenség oka 
elsősorban az, hogy a szülők és ta-
nárok egyaránt, ezeket az iskolákot 
másodrendűnek tekintették, alacso-
nyabb rangúnak a gimnáziumnál, de 
oka a közönség tájékozatlansága és 
hibás felfogása  is, mely a középosz 
tályhoz tartozás előfeltételét  látta a 
középiskolai érettségiben, pedig egy 
érettségit adó gyakorlati középiskola 
és a gimnázium között nincs minőségi, 
vagy rangbéli hülönbség Megjegyzem, 
ez a felfogás  ma még csak nálunk 
uralkodik. 

Nézzük meg a többi kelet európai 
országok mezőgazdaságát, vagy iparát, 
— miért előzött az meg minket ? 
Mert az ifjúság  legjava, legéletre 
valóbbja ment a gazdasági, illetve 
egyéb gyakorlati pályára. 

A mai gazdasági élet megköveteli 
az olyan középiskolák létesítését, me 
iyek gazdasági szellemet, gazdasági 
Szakismeretet és emellett gyakorlati 
szellemű általános műveltséget adn«k. 
Különösen leányainknak van szüksége 
ilyen irányú nevelésre. 

Téves felfogás  az, hogy a gazdasági 
iskola a gyengébb szellemű tanulók 
iskolája. Nem kell ott kevesebbet tudni, 
vagy tanulni, mint ez elméleti közép 
iskolában. Sőt! Gazdasági iskolai nö-

vendéknek lenni azt jelenti, hogy az 
általános műveltségi tárgyak mellett 
alapos szakismeretet kell S7erezni és 
gyakorla'ot elsajátítani. T^bb, sokol-
dalúbb, életrevalóbb embernek kell 
ezekből az iskoládból kikerülni. 

•Modern alapokon kell újjáépítenünk 
az ipart és mezőgazdaságot a tudo 
mány legújabb vívmányai szerint,» 
mondja Lenin . Az ifjúságnak  épí-
teni. t«nulni kell. Az ifjúság  nevelése, 
kikép'ése a régi anyagból kiindulva 
uj kell, hogy legyen. A régi társada 
lom ránkmaradt emberi erői, eszközei, 
ismeretei, tartalékai adják ugyan az 
elf  pot, ezt felhas7rélvB  a továbbépítés 
a mi feladatunk.  Tovább építeni gaz 
dasági és ip-ri téren, ahol beláthatat 
lanul hosszú és tágas ut áll nyitva 
ifjuságunk  előtt. Csuk meg kell lá'ni 
a lehetőségeket, meg kell érteni az 
idők szavát. 

A mai kornak olyan tenult emberek 
kellenek, akik/izikai munkával is fog 
lalkoztak, tehát megértik a munkás 
fáradságát,  viszont olyan munkásodra, 
akik szakképzettek, kellő elméleti tu 
dással rendelkeznek, észszerűbben vég-
zik munkájukat.-így egyenli'ődik ki a 
szakadék az iskola és az élet, a szel 
lemi és a fizikai  munkás között. 

Keszi  Hatmaih  E*zsébet, 
a székelyudvarhelyi ÁH. G«z 
d'Pégi T n6rbép7fi  ig»7g«t(">ja. 

LAPSZEMELVÉNY 
A Pravda a »RokonleUek uniójáról* 

című cikkében többek között megal 
lapi ja,,hogy Bevin és M<rsh*H titkos 
utasítást ad'ak Ki a terror fokozására 
az ang >1 szász politikát ellenőrző né 
met partoii ellen. 

Teljes győzelmet arattak bérharcuk 
ban az olaszországi amerUai kézben 
lévő petróleum vállalatok munkásai. 

A francia  vasutas szakszervezet meg 
tiltoua tagjainak, hogy vonatokat ve 
zebsenek át Spanyolországba. 

Beigazolódott, hogy az Intelligence 
Service fezé  irányította Gindni meg 
gyilkolását. 

Migyar kormányküldöttség érkezett 
Bu arest be, Szebeni magyar belügyi 
államtitkár vezetésével. 

Anglia nem ad segítséget PUeszlina 
kettéosztásának végrehajtására. 

Államosítják Magyarország egész 
külkeres«edelmét. 

A ntw/orki tőzsdén ujíbb árzuha-
nások vannak. 

A drágu'ás Franciaországban botrá-
nyos méretekít ölt. 

A görög szabadságharcosok 8"km re 
állanak Szalonikitől. 

Budipesti jelentések szerint az ügyész 
a munhásáruló Peyer Karolyra és 13 
vádlott társára halálos nélet kiszabásat 
bére, arra való hivatkoeással, hogy a 
bÍ7onyitási eljárás igazolta az összes 
vádakat az áruló összeesküvőkkel 
szemben. 

Ü'vözlő táviratváltás történt P «rhon 
és Tlly Z iliân közölj, a magyar köz 
társaság kiváltásának másodiK évfor 
dulója alkalmával. 

Cripps angol gazdaságügyi miniszter 
megalapítása szerint is Anglia éhínség 
előtt áll. 

Az egész ország területén folynak 
az előkészületek a tavaszi vetési csa 
tára. 

A^Moszkvából hazatért kormánykül-
döttségünk nevében Groza Péter dr. 
miniszterelnök löbbek között a követ 
kezőket monda: „Népünk soha nem 
fel  ej i el a függetlenség  és újjáépítés 
utján az előnaladáshoz nyújtott segit 
séget". 

Udvarhely megyében a román mun 
ká-part irányító csoportjai sorra látó 
ga já« a megye községeit. Munkájuk 
folytán  a lakosság tisztán látja az utat, 
amelven haladnia kell. 

Mi, ÉBERT, MAFTE1U és CL RT A családok, bánatos szivvel 
tudatjuk, hogy a szerető gyermek, férj,  édesapa, nagyapa, após és 
apatárs 

ÉBERT ANDRÁS 
NYUGALMAZOTT TANÁR 

életének 64 ik évében hosszú, de megadással és békességgel viselt 
szenvedés után IsteDben megnyugodott. 

Temetése a brassói gyászháznál megtartott szertartás után f. 
hó 11 én a székelyudvarhelyi  unitárius temetőben volt megtartva. 

Köszönjük azoknak, akik a temetésen voltak, hogy fájdalmunkban 
részt vettek. 

A magyarság 
sajtóhónapja 

A Magyar Népi Szövetség országos 
végrehajtóbizot'sága elrendelte a saj'ó- j 
hónap megtartását. Éppen a kellő idő- 1 
ben hozta meg határozatát a MNSs 
országos végrehajtóbizotisága népünk 
erde ében. Nincs időnk a vesztegetésre. 
A népi demo<rácia teljes kifejlődése 
országunkban és a szociális'a gazda-
ságpolitika meg eremtése szükségessé 
teszi a cél elérésat, hogy országunk 
demokratikus lapjai közül egy ott le 
evén minden m»gyar C3ilád asztalán. 
S m földműves  társadalmunk, sem 
nuikásságun <, sem értelmiségi réte-
günk tagjai nem dughatják fejü<et  a 
ho noHba. Naponaánt tájékozódniuk' 
kell az ui poluixai, gazdasági, társa- • 
dalmi eseménve-rői, a haladó eszmék 
vívmányairól. D J tájékozódnia kell ar-... 
ról az erőfeszilésről  is, amelyet a bé-
keszerető népek, élü<ön a Szovjet-
unióval, a béke, a nyugodt munka és' 
a szabadság megvédése erdíKéoen vé-
ginek. 

Fildmives népünk a Falvak Népé-
ből tudást meríthet a fejlődő  mező-
gazdasági élet megteremteséhez. Mun-
kásságunk de noaratikus napilapjain-
kon keresztül kerül Kapcsolatba a vi-
lág többi dolgozóival. Értelmi égünk 
napilapjainkon tul, különösen az U.unlf-
on keresztül ismer-edheák meg a szo-
cialista irodalommal, művészetiéi. N4-
pat szerető föld  nives, munkás, vagy 
ertelmiségi igazán csak az lehet, aki 
önmagát képezi, aki. tájékozódik s aai 
leszűrve a t«p .sztalatosat, beáll a né-
pért harcolók soraiba. 

N̂ m engedíieiő meg tovább az, hpgy 
falvainkban  lapot csak egves kivált-
ságosak járat assanan maguknak, akik 
az abban megjelent «özleméffyeket̂ a 
maguk szajut ize szerint terĵ szik. 

O vasriia kell népinknek, nem szol-
gáltathatja . ki magát többé a kizsák-
mányolóanak, akta eddg tudató*»» 
elzárták a demokratikus saj\ó termé-
kei ől 

A MNSz itt is népünk felemelését 
akarja eiéini Ezért azzal a céllal, hogy 
minden magyar család kezébe demok-
ratikus lapot juttasson, az ország min-
den magyarlakta községében megszer-
vezi a sajtóhónap kereten belül a sajtó-
és prop g«ndi bizotisagokai, amelyek 
a deniokratikus lepj ink részére elő-
fizetőket  gjüjieneK. Vármegyénkben 
is megindult ez a munxa és reméljük, 
,hogy irinden magyar család meglátja 
ennek a cérnák a jelentősegét és elő-
fizetésével  segítségül siet bz önmaga, 
nepe és a demokrácia életének a tej-
1 sztéséhez és annak megszilárdításá-
hoz. 

— Az Udvarhelyi Munkás TestediA-
Eflylet  hus.h gyó kedden farsang  záró 
mUsoros esieiyt rendezet'. I.yés Imre 
elnök megnyi.ó beszedőben ismertette 
az egyesület nehéz haicat, melyet a 
múltban kellett megvívnia, hjgy a 
mun«ás ifjúságnak,  ha mostoha kö 
rűimények között is, de biziositani 
tudja a sportolást A jövőben munkás 
jellegének megfelelőiig,  h.l»do szel-
lemben neveli az egyesület ifjúságát. 
E-után szavalat, énen és táncszamok 
köveneztek, Molnár Amalka, Halász 
Rudolf,  Fekete Mihály, Kokössy László 
közreműködésével A műsor számokat 
Herczegh T.bor ionferália.  Az egyes 
szamokat SOK tops jutalmazta. A ren 
dezesben Imre Gaspar vigalmi biz. 
elnök irányítása mellett, Me z Istvánné, 
Kiss Ernőné, Kovács Karoiyné, Szalay 
Dénesné, Iyés Karoiyné és I i.re Gás-
parné faradságot  nem kímélve biztosi 
tották a sikert. Az egyesület ez utón 
kiván hálás köszönetei mondani mind-
azoknak, akik rendezvényének sikeré-
hez tdományaikkal és közreműködé-
sükkel hozzájárulták. 

x Eladó alighasznált gyalupad és. 
eszterga. Az eszterga esetleg mehekkel 
is elcserélhető. C.m : Mátyás Ferenc,. 
Küküliőkemény falva. 
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SZÖVETKEZETI ÉLET 
H. # • t 

— A z n d v a r h e l y m e g f y e i „ F e d e r a l e " k ö z l e m é n y e i — 
» TERMELÉSI-OSZTÁLY * szNettyccti oHtatlj 
Szövetkezeti életünkben a szövetke 

jeti oktatás ig*n fontos  szerepet ját 
szik, ugy a káderek nevelése, mint a 
szövetkezeti szellem fejlesztése  szem 
fontjából. 

Romániában van egy szövetkezet 
ügyi szaktudományos iskola és egy 
szövetkezeti migán ginnázun. Az or 
szágos szövetkezeti központ Gilacon 
és Golesi b.-n létesített és tart fenn 
egy egy alsófo<u  szövetkezeti iskolát. 
Eleken kivül a megyei szőve kezeti 
központok m e 11 e tt Tumu- Severin, 
(giurgiu, Prahova, I ş: Romon, Foga 
vas, Ar«d, N gykü-ünő ésHiromszék 
megyékben egy egv ideiglenes jellegű 
szövetkezeti könyvelői tanfolyam  mtl 
ködik. Ezen u óboinak előadási nyelve 
magyar és a három székely megye 
szövetkezeti központjai tártján fent. 

Ennek ellenére szövetkezeti oktatá-
sunk igen kezdetleges és távol ól sem 
felel  meg a követelményeknek. Most, 
midőn az államgazdalkodás szinte ki 
sárólegosan a szövetkezetek utján bo 
oyolódu le, elkerülhetetlenül szü«sé 
gessé vált. hogy maga az állam léte 
sitsen megfelelő  számban szövetkezeti 
iskolákat. Ezen iskolák fogják  majd 
lfrr%¥eint  szövetkezeti életünk jövő ve 
«tőit. A szövetkezeti fejlődés  követ 
keztében ezeknek az iskoláknak léte 
sitése és fenntartása  az államérdekek 
szempontjából éppen olyan fon  os, 
mint a többi elemi és középiskola, 
vagy egyetem fenntartása. 

A szövetkezeti iskolák diákságát az 
elméleti oktatáson kivüí feltétlenül  gya 
korlati oktatásban is kell részesíteni és 
ebből a szempontból kívánatos lenne, 
hogy ezek az iskolák, még az esetben 
is. ha kizárólag a közoktatásügyi mi 
nisztériumhoz fognak  tartozni, a szö 
vetkezeti ko?ponţok ellenőrzése és 
gyakorlati irányítása mellett működje 
nek. Ez az egyetlen biztosíték arra, 
hogy ez iskolák végzett tanulói a gya 
korlatban a várakozásoknak megfele 
lően tudják teljesíteni a rájuk bízott 
feladatokat,  ami nélkül nincs szövet-
kezeti fejlődés. 

A szövetkezeti központok mellett 
működő tanfolyamok  tanulóit már 
ennek • a szellemnek megfeielőleg  ké 
pezik és ezek a tanfolyamok  vannak 
hivatva, hogy hiindu'ó pontjai legye 
net» é'lanni szövetkezeti oktatásunknak. 

Egyesitett ellenőrző 
könyvek beszerzése 

Tudomásunkra jutott, hogy szövet-
lezeteink igen nagy része az egyesi 
tett ellenőrző könyvet (R'gistrui unic 
de control) a mai napig nem szerezte 
be Tekintettel arra, hogy e könyv 
beszerzésének hiánya miatt szövetke 
zeţeinket könnyen büntetés érheti, fel 
bivjuk figyelmüket  a könyvek hbla 
déftalun  beszerzésére. 

Egyben közöljük, hogy az egyesi 
teti ellenőrző könyv áruosztályunknál 
beszerezhető. 

Gabonagyüjtök figyelmébe 
Körlevél 

Ezennel felhívjuk  gyűjtőinket, hogy 
körlevelünk vétele után a náluk lévő, 
gabonagyüj'ésből származó, fennma-
radt készpénzt a Fid:rále pénztárához 
haladéktalanul fizessék  be. 

Azokat, akiic ezen felhívásunknak 
három napon belül nem tesznek ele 
get és könyvelésü»ből megállapítjuk, 
hogy gabonsgyüjtéshől fennmaradt 
pénz van birto ukban, átadjut a G z 
dasági Ellenőrző Szervne1», hogy ró-
luk, mint a stabilizáció ellen vétőkről 
szabotázs jegyzőkönyvet vegyenek föl. 

Amennyiben nem rendelkeznek ilyen 
pénz fölött,  vagy gtbonagyüj'ési bor 
derók vannak birtokukban és így köny-
velőségünk nem írhatta fo'yószámlájuk 
javára, ugy azt kérjük posta fordul 
tával a Federale cimére beküldeni, 
ugyszin'én, ha pénz nincs birtokuk-
ban, kérünk egy nemleges választ 
nyilatkozat formájában. 

Fenti körlevelünket sok gyüitő ugy 
magyarázza, hogy a terményosztály 
plszámolásra h'vj« őkpt. pz tévpĉ  n̂ er* 

A Szabadság szerkesztőségének azon 
elhatározása, hogy a kibővrett újság 
ból jelentős helyet a szövetkezeti moz 
galomnak szán, igen figyelemre  méi'ó. 

Figyelemre méltó azért, mert UJ 
várhely megye az ország egyik leg 
jobbm fejlett  szövetkezeti életet élő 
megyéje. 

E ŷ pár évtizede anna*, hogy itt az 
eiső szövetkezet létesült és máris 
zászlóhordozó lett. Aion a fejlődesi 
utón halbdva. melyen elindult, ugy 
számarány, belső tar alom, mint min 
dent á ölelő tevétenyiége révén, ezt 
a szorgalommal és ömudíttal kihar 
colt elsőbbséget meg is fogja  tartani. 

A szövetkezeti kérdés — G íeorghiu 
D j miniszter szavait alkalmazva —: 
áliamp >litixa lett az országban. 

Soha szövetkezeti feladaiokról,  meg 
valósításokról annyit nem beszéltek, 
mint ma. 

Nem beszéltek azért, mert eddig a 
szövetkezeti élet olyan érdekkörben 
volt, ahol más egyéni, öncélú és te 
rebélyesedő tőkés vállalkozásoktól 
fejlődni  nem tudott. Ma, mikor ezeket 
az egyéni kereskedelmi váli«lkoz6so 
kat megnyirbálták és életet biztosiiot-
tak a szövetkezeti e'gondolásoxnak is, 
ig»zoiódik be, hogy az emberiség alsp 
vető érzéseire és szü ségleteire ala 
pozott bármilyen intézmény rövid idő 
alatt urahodó elemmé tud válni. 

Mindennek ellenére a szövetkezet 
nem csodaszer, melyet minden társa 
dalmi nyavalya eilen sikerrel lehet 
használni. Az eddgi szövetkezeti va 
rázslók a szövetkeze et, mint egy kész 
formulát,  receptet emlegetté-, mely 
bárhol alkalma'/ható. A s?öveiKeze' a 
kisemberek önsegélye. Da ha mégis 
csak ennyi volna a szövetkezet mun-
kája, akkor történelmi hivatása íulsá 
gos szüfre  korlá o?ódrék. E;en Kivül 
sok formában  nyilvárul meg és szám-
talan céli igyekszik elérni. 

je'en körlevelünknek az a célja, hogy a 
gabonagyOitóinKnél kintlévő, felesleges 
pénzeket beszedjük, mert ezekkel a 
pénzekkel a F derálénak is el kell 
számolnia. 

Ami a gvüjtők elszámoltatását illeti, 
a Federálé megtette az elő<észitŐ mun 
kokat és most a gyüj őktől várja, hogy 
ezt a mun át meggyorsítsák azzal, 
hogy minél előbb beszállítják a náluk 
raktározott gabonát a végleges raktá 
rokba, mert az els7ámolas' csak ab 
ban ez ese'ben tudju» megej eni, ha 
az összes begyűjtött gabona a vegle 
g»s raktárokba van beszálli va, min-
den beszolgáltató ki van fizetve  és a 
fennmaradt  készpénzt, valamint a bor 
demiknak azon példányait, amelyek 
a F d-rélét illetik, a Federáléhoz be 
szálli'Ot'ák. 

Amennyiben gyűjtőink végrehajt 
j4k ezen felhívásunkat,  ugy az összes 
elszámolásokat meg tudju« ejteni eg\ 
hón»pon b-lül. 

Székei\udvarhely, 1918. febr.  13 
„Udvarhely" az u 1 varhely megyei 
szov. kizpontja. Tirményosztály 

Frank  István  sk. 
KtiH  Elek  s«. 

A szabad tagság, demokratikus igaz 
ga'ás, politikai semlegesség nem örök 
érvényű dog"ná«, hanem csak esetle 
ges jegyek. Egy hatékonyabb gazda 
sági törekvés elérésénél ezeket a dog 
mák«t a szövetkezeteknek át kell 
törnie. 

A szövetkezetek gazdiság politikai 
mozgalmak még akkor is, hí a poli 
tikai semlegesség dogmáját hirde'if. 
A legelső szövetkezetek is a munkás 
osztaiy h*rci eszközei voltak ; a szov 
j't szöve'kezet egy társadalom kollek-
tivitásának S'j je, a nyugat és észak 
európai szövetkezcek a po'gárosu't 
földműves  osztály védő és támadó 
fegyverei. 

A szövetkezeti feladatok  változnak 
aszerint, ahogy a ga?d*sági élet vi 
szonyai változnak. A szövetkezeti móz 
galom esik ugy tépzelnető el, min 
altalános és állandó szociális törekvés 
és hibás minden oiyan felfogás,  mely 
egyes osz ályok különleges céljainak 
szo'gálotába álli'ja. 

Ha a szövetkezeti mozgalom olyan 
átlátszó és jámbor jó éxonynodás volna, 
mint ahogy a korábbi szövetkezeti iro 
dalom beállítja, sohse tettek volna 
történelmi jelentőségre szert. 

Jelen pillanatban az ország szövetke 
ze'i él»"ébpn történelmi forclulópon 

van. A kormány célkitűzéseit, a gazda-
sági élet reformját  a szövetkezeteden, 
keresztül ak»rja megvalósítani. T hát 
szövetkezetek bek«pcsolód4sa az állam-
gépezetbe. nemcsak • lőnyös, hanem 
életszükséglet és hatalmas formáló 
g«zd sáKpo'itikának lesznek ezáltal 
megvalósítói, éppen annak a gazdaság 
politikának, meiynek érdekében az első. 
szövetkezet megalakult. -

És itt különös szerep jut U ivarhely 
megye szövetkezetei részére Szolgálja s. 
szövetkezet valóban a nép erdeneit s 
egy alxotó sejtje legyen annak a nagy 
münes mely a szociális jólét felé 
vezet. 

Ha erre a síkra lép a megyei szö-' 
vetkezeti élet, társadalomformáló  ereje/ 
igen hamar fog  mutatkozni, hiszen 
szövetkezetileg legfejlettebb  megyéje 
az országnak. 

Lőriticz  Miklós 
szov ellenőr. 
• • ' • -

Az erdobirtokossá-
gok figyelmébe 
A pénzügyigazgitóság felhívja  az 

•rdőközbirtokosságok figyelmét  a kö-
vetkezőkre : 

1 Erdőkitermelés esetén kötelesek 
i kitermelés megkezdésé 61, illetve a 
«itermelés céljára való bérbeadás ese 
én a szerződés megkötésétől számi-
ott 15 napon bilűl adóbevallást adni 
t pénzügy igazgatósághoz vagy az il-
letékes adókerülethez, az egyenesadó-
törvény 12. cikkének d) pontja alap-
Ián, hogy ennek folytán  az adókivetést 
megejthessék. 

2. Hogy az egyenesadótörvéiy 6. 
cikke által nyújtott 10%-os és a 104. 
cikk által nyújtott 15°/® os adókedvez-
ményben részesülhessenek, az adóbe 
valláshoz mellékelniök kell az erdé 
«eti hivatal által kiadott bizonyítványt 
mól, hogy: 

a) a kitermelt erdő dombos vidéken 
vagy hegy vidéken fekszik, 

b) a kitermelési tervezet jóváhagyást 
kapott és 

c) a kitermelés az erdészeti törvény 
3. és 11. cikkeiben meghatározott fel 
ételek mellett történik e. 

Mellékelni kell továbbá az erdészeti 
hivatal értékbizonyítványát és a ki 
termelhető faanyag  nemét és mennyi 
ségét igazoló bizonyítványt. 

3. Hí a kitermelt faanyagot  « falusi 
közbirtokosságok kisgazda tagjai szűk 
ségleteinek kielégítésére fordítják,  a ki-
t rmelt erdő után csak földadót  álla-
pítanak meg. Ebben az esetben a for-
gilmladó és a kereskedelni ed"1» fize-

ÍF.JISklWikAT 
15 literes nagyságtól fölfelé,  ujat vagy használtat előnyős 
áron vásárol vagy bérbe vesz a 

„T R A X S S1L V A XI A«-Y AJG Y A K 
Székely keresztúr 

AjánUtokat Székelykereszturon a vjgyárhoz, Székelyudvarhelyen a tejei-
osztóhoz (Sámson ud'ar) kérünk. 

Szövetkezeteké a Jövő 
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tése alól mentesek. 
4. Abb*n az es tben, ha a kitermelt 

faanyagot  eladják, a földadón  kivül 
keres^edílmi és forgalmiadó'  is Kell 
•flze'ní 

5 Hi a faanyagot  ebdás céljára 
feimeiK  ki, akkor a közbirtokosságok 
kötelsek forgalnradókönyvet  és ke-
reskedelmi könyveket vezetni, valamint 
tómhbSl kiszakított számlát kiállítani 

M ndezeker a «önyveket és számla 
fömböt  a lefek'e'éskor  vagy beszerzés 
nél be kell muatni a pinzügvigazg* 
lósághoz láttamozás és hitelesi<és cél 
|áb i 

H» a gömbfából  fűrészelt  anyag 
kéS'll1, a feldolgozás  alá bocsátott 
t nyagmennvi' ég értéke u án be kell 
fizetni  a 6'52%-os közbeeső forgalmi-
adót és a fureszeltáru  eladása alkaU 
mával pedig még a 2°/, os bélyegille 
térét, a 13 95% os foigalmiadól  és a 
!2% "" "üonknes (̂ xc -ptionáli?) ille 
té<et. T hát a ftl'észanyag  eladást-or 
számlát kell kibocsá «ni A s ámlán 
bélyegben kell leróni 2% os számla 
%éiyegilletéket és » 12% os excp io 
nális adót. A 13 95% os 'orga miadót, 
valamint a 6'25% os köibeeső forgd 
•m<adot féiHavonaunt  kell készpénzben 
btfizrtm  az illetékes adóhivatalnál és 
f>  d g a hónap első felében  történt 
fecogo  ásoK vagy eladások után min 
d?n ho 25 ig és a hónt p második fe 
lében történt feldolgozások,  illetve 
eladások után pedig a következő hó 
10 ig. Be nem fizetés  esetén a felelős 
ve?etőfe  az adótörvényekben előirt 
p'nzb rságon kívül, az adóeltitkol&si 
törvén \ b: a elő rt szab» dságvesztés bün 
te és-H s suj a n«k. 

A IÜ7ifa  után 537*/oos forgalmi 
adót ki 11 fizetni  A számlán bélyegben 
*ell leróni a 2% os számlabélyeg'lle-
té1 et. A tűzifa,  ha azt fogyasztónak 
adják el, mentes a 12% os excep'io 
n* is adó alól, ha p d'g ipari célra 
fű  őanyagnah lesz eladva, meg kell 
fizetni  a 12%-os excep'ionális adót is. 

6 H» a kitermelt fából  faszenet 
égetne», az 5 37% os közbeeső for 
galmiadót a /c do gozásra bocsátott 
anyag értéke után kelt- megfizetni. 

(Folvta'á«a a k*v. számban ) 

Közérdekű törvények és rendelkezések 
Az iparosok, kereskedő'* és szabad-

foglalko7ásuak  1948—1949 pénzügyi 
évre kötelező kereseti adóvallom ŝá 
nak benyújtási határidíjét f  hó 28 ig 
meghosszabbította a pénzügymimsz 
térium " » 

A fizetéses  alkalmazottak után járó 
keresi adókat a kifizetett  hónapot kö 
vető hónap 15 ig fizetési  jegyzékkel 
köteles a munkaadó befizetni,  azonban 
a hetenként, vagy kéthetenként uífi'.e 
tett fizetések  U'án járó adók 80% át 
előleg cimén egy összegben, a kifize 
téstől számított 8 napon belül az adó 
hivatalhoz be kell fize'n'  s a i-üön 
bözetet a havi fizetési  jegyzék b-nyuj 
tásával egyidejűleg a kovewező hónap 
első felében. 

A luxus és forgalmi  adókat kéthe-
tenként ; a hónap első két heti for 
galma u'án legkésőbb 25 ig s a hónap 
második fele  után a következő hón - p 
10 ig kell és lehet büntetlenül be fi 
zetni. 

A gyapjú beszolgáltatás, valamint a 
beszolgáltatás után a termelőnél meg 
maradi gyapjumennyiség bejelentésé 
neu a határidejét márc. l-ig meghosszab 
bitották. 

Kik szerezhetnek mezőgaz-
dasági ingatlant? 

A kis földműveseket  védő ingatlan-
forgalmi  törvény végrehajtási utasítása 
szerint: mezőgazdasági ing-ulnt vá 
sárolni vagy eladni csakis a föídmive 
lesügyi minisztérium engedélye aiap 
ján lehet. 

5 hektáron aluli eladás, 111. vétel 
eseién, ha az eladónak össz ingatlanai 
az 5 hektárt nem haladják meg, az 
engedély b'adâsa a vármpgvri mező 

A pénzügyigazgatóság felhívása 
adófizetőkhöz. 

Az 1947/48 költségvetési év a vé-
géhez közeledik. A fennálló  törvények 
és rendelkezések értelmében az erre a 
költségvetési évre előirt összes adókat 
és illetékeket be kell fizetni. 

Tekintettel arra, hogy ez adók be 
fi7etése  elsőrendű állampolgári köte 
lessége mindenkinek, mert csak ezál 
tal tí/djuk támogatni d mokratixus kor 
mányunkat a gazdasági rend helyre 
állítási munkáiban és hogy esen adók 
által tudjuk csak biztosítani a stabili-
zációt, a dolgozók jólétét, a nyugdija* 
sok, hadiroksantak, özvegyek és ár 
vAk ellátását, a pénzügv'gazgatóság 
elvárja az előirt összegek önkéntes, 
minden végrehaj ási eljárás kényszere 
nól«üli befizetését.  Hogy fizetési  kö 
telezettségének mindenki e'eget tehes 
sen, az adóhivatalok a foiyó  hónap 
ban is egész nap nyitva tartják pénz 
táraikat és gondoskodnak arról, hogy 
a behajtó közegek az előre közölt na 
po'*on minden községbe kiszálljanak. 

Minthogy a hátralékos adó»nak 1948. 
március hó végéig feltétlenül  be kell 
folyniok,  a pénzügyminisztérium elren 
del e, hogy azokat két részletben lehet 
leróni: az első felét  február  hónapban, 
a másodikat márciusban 

Akik ezen kötelezettségűknek nem 
tesznek eleget, azok ellen minden ké 
sedelem nélkül a végrehajtási eljárást 
megindítják és ped g: 

Azoknál, akik az esedékességtől szá 
mi'ott 15 napon belül nem fizették  be 
adóikat, vagy egyéb állami tartozásai 

kat, foglalást  fognak  ezközölni. A le 
foglalt  tárgyakat az eljárási szabályzat 
208 cikke értelmében az adóhivatal 
közegei el fogják  szállítani és csak a 
kisiparosoknál hagyják meg mindaddig, 
arnig azok árverésen el nem adunak. 

Ha az adózó a- foglalás  napjától 
számított 15 napon bélül sem fizeii  ki 
a tario ását, az eljárási szabályzat 
212. cikke értelmében kitűzik 8z ár 
verezés napjár, amelyen a lefoglalt 
tárgyak eladatnak. 

Az eljárási szabályzat 210 cikke 
szerint, akiknél foglalást  ezközöltek, 
kötelesek a végrehajtási eljárás költ 
ségeit is viseini, még akkor is, ha a 
végrehajtási eljárás folyamán  kifizetik 
tartozásaikat. 

Tekintettel arra, hogy az adóknak 
minden körülmények között b; kell 
folyniok,  a pénzügyigazgatóság figyel 
meztet mindenkit, hogy az eljárási 
szabályzat minden intézkedéseit kény 
telen lesz betartani és hogy halasztást 
nem engedélyezhet. Az erre irányuló 
kérelmeknek semmiféle  eredménye 
nem lesz. 
Dr.  Dénes  Ferenc,  Csarnits  Tivadar, 
pénzUgyigazgató. ügyosztály főnök. 

x EladO 1 drb. 1 regiszteres har 
monium. Cim a kiadóhivatalban. 

x Üres telek, piac közelében eladó. 
Cim a kiadóhivatalban. 

Nyoaiaiutt a «Szabadság* aonyv 
nyomdában Székely udvarhelyt 

gazdasági kamarádra ruházható át. 5 
hektáron felüli  birtokosok, ingatlanaik 
ból csakis a földművelésügyi  minisz 
térium engedélye alapján idegenithet 
nek el, s az államnak mindenesetben 
elővásárlási joga van. 

A mezőgazdasági ingatlanszerzési 
képesség feltételei:  1., román állam-
polgárság, 2 , kizárólag földműves  vagy 
kisebb községi tisztviselői foglalkozás, 
és 3, a vásárolt ingatlannal együtt, a ve 
vőnek a vásárlás, öröklés vagv bármilyen 
cimen szerzett, az ország bármely ré-
szében található ingatlanai a 15 hek-
tárt házastársa és kiskorú gyermekei 
ingatlanaival együtt Sim haladhatják 
meg. 

Nem esnek a törvény rendelkezései 
alá a rokonok közötti jogügyletek le 
vagy felmenő  rokonok között tmmad 
izig s ha a tulajdonosnak egyenesági 
leszármazottja nincs, oldalági rokonok 
közt szintén harmadizig. 

Egyéb Intézkedések 
Fontos Intézkedéseket tartalmaz még 

a törvény a mezőgazdasági ingatlanok 
vidékünkön elterjedt szé forgácsolásé 
nak, nadrágszijszerü szé osztásának 
megakadályozására, sőt a tagosítás 
érdekében végzett cserénél, hogy kis 
családi birtokok valósuljanak m'g, 
teljes bélyeg és illetékmentességet 
biz'osit. Még öröklésnél sem engedé-
lyezi az 1 hektáron aluli ingatlan 
felosztást.  Amennyiben töbi örökös kö 
zött kellene felosztani  a földet,  akkor az 
egyik örökös k*pja, s a többieket más 
u on elégíti ki s amennyiben nem tud-
nának megegyezni, az állam megvá 
sárolja. 

Abban az esetben, ha valakinek 
összes mezfga;  dasági ingatlanai 1947 
május 1 utáni vétel u jan a 15 he* 
tart meghaladja, a 15 hektáron felüli 
részt f.  évi április 2 ig köteles eladni. 
Ez időponton tul az állam vásárolja 
meg. 

A falusi  malmok haszonkulcsát az 
1947—48 pénzügyi évre 40 százalék 
ról 30 százalékra szállította le a pénz 
ügyminisztérium. Úgyszintén az olaj-
préséét is. 

— A müveazek, irOK es ujs»flí.ok 
székelyudvarhelyi szakszervezete f.  hó 
20 án este 8 órakor kezdődő esté yé" 
nek műsora: 1. Nyitány: elő dja a 
válogatott zenekar Konya János ve 
zetésével. 2 Megnyitó beszéd : magyar 
nyelven mondja Tompa László, a Szak 
szervezet elnöke, roman nyelven: B. 
Baksa Mária. 3 H-gedüs?óló : elő.dja 
Balogh Ferenc, zongorán kiséri Tompa 
Lászlóné. 4 Verseiből szaval B. Baksa 
Maria. 5 R >mán sanzon : énekli Saghy 
Katalin. 6 J*zz zongoraszóló: előadja 
Káizler László dr. 7. Politikai be 
számoló: tarija B Baksa Maria. 8. 
Zjngoraszóló: B. Kónya Kára. 9. 
Tompa László verseiből szaval Ke 
restély László. 10 Román magyar nép 
dalokat játszik Kónya János és zene 
kara. 11. Román szavalat: Sághy 
Katalin. 12 Színpadi tangó : táncolja 
Kerestély László és Síghy Katalin. 
13 Internacionálé: énekli a közönség. 
Konferál:  Tomcsa Sindor. 

H Í R E K 
— Szabad Hcsumi előadI*. Az Ipa-

ros ö iképiző és S ő<ely Düegylet 
szabad líceumi előadásai irá it élént . 
érdeklődés nvilvánu1 m 'g. A legköze-
lebbi előadás febr  22 an d. u 4 óra-
kor lesz az egyesüet székházában. 
(Kossuth utca 19. szam.) Az előadás 
főcirfTe:  Az ember helye a iárs*8a- j 
lomban E őadn: László Bíl* holt. 
tanár. Ezen kivűi énekszámok, szava-1 
latok. A közönséget, tagságra viló te-
kintet né küi, szeretettel hívja meg a* 
elnökség. 

— Felhívás Az Egyesült Szak-
szervezetek Megyei T nficsa  felhívja 
a munkaadók (gyárak, üzemek, intéz-
mények, Msip rusok) figyelmét  arra, 
hogv városunkban is mtl ödu i mun*' 
kaskezek elosztó bizottsága (* beteg -
segélyző helyiségéb -n.) Mú lások és 
magántisz'Viselők aNalrnazasa csakis 
ezen a hivatalon keresztül történhetik 
s ezért, akikneft  testi vagy szellemi 
munkásokra van szükség, forduljanak? 
ezen hivatalhoz. U<yanc<ak feihívju-c 
a munkanévül e« (szellemi és fizitfaty 
figyelmét  is hogy a kalmaztatasu* éff-
deaében jelentkezzenek ennél a hiva-
talnál > ' 

— Borzalmas szerencsétlenség tör-
tén1 a Sxaszo nevű eidoresa mellett 
lévő füreszüzemben  az üzem tulajdo-
nosaim»* lelmis-neretlensé̂ e miatt. Rí-
duly Erzsébet 17 éves mumásnő, 
üzem pincéjében lévő transzmisszió 
tengílyere zuhant. A-tengely a rúná-
jánál fogva  magara csavarta a szeren-
csétlen teremtést és valósaggal dara-
bokra tépie. A vizsgalat eredménye-
ként már edd g megail> p iható, hogy 
a felelősség  a tulajdonosokat terheli, 
akik korlát, azaz minden vedőfelsze 
relés nélkül a söté', világi asréUüli 
pinceben dolgoztatták a s>zakképzett-
ség nélküli munkasokat. A szeren-
esetlenség idejebtn nem tar ózkodtak 
sem a luUjJouoso», sem a szakkép-, 
zett felelősöd  a gépei-nél és igv se-
gédmunkások induotiaa meg a gépeket. 

— Nppi est a rom. kat. gimna'tium 
ban. A Helybeli ró n. kat. fögimnaziu  n 
es ker leanyiiceum tanuló i'ju aga 
f.  hó 14 én az intézet tornatermében 
népi estet -rendezett. A két isxola if-
júsága dolgozik. Igazgaió csere tör ént 
s a teilenseget a munka váltotta fel. 
A MNSz elismerését fejezi  ki ezzel a 
jelszóval. Ezen az uton előre! 

— Tanitoint népi estje. A Tinitói 
Szakszervezet februar  6 t nept es jéü 
egymás mellett laituK mo-olygó arc-
cal a széxelyruhás leányt a roman 
nemzeti ruhába öl özött andrásfalvi 
legennyel Ugy éreztük, hogy a 
megbekeiés, az egymást megbecsűő 
éiet U'jan haladunk együtt tovabD. 
Az orosztiegyiek guzsaij tánca, a 
homoródszentmárioniaii csürdongólőjê  
andrastalviaK nemzeti tanca, nagyga-
lambfaiviak  tárebi hivoga oji, a Ke-
cse ie« soliile székeivtánci, különö-
sen az elemi iskoiasoK ĉ ürdóngóióje 
és táncbetéje sok gyönyörűségül val-
lott ki a termet zsúfolásig  megtölt̂  
közönségből. Komoly feliteszülî éggel, 
fegyelmezeitseggel  szerepeltet a far 
cadi és hodgyai dilárda*. Sik derűt 
keltett az aimásiak fonójelenete,  a le-
gények orsólopása, az orsóa Kiváltást. 
Regi, ősi szokásukat mutatiái be, 
érdekesen a kénosi regösöa. Szép 
volt az andrástalviak fonójeieneie, 
páros nemzeti tánca. S az egésznek 
mintegy betetőző koronája voit a ko-
rondi-.K lakod ilmi jelenete, sok hu 
mórral, tréfával,  menyasszonyi e l -
lopással, ajandekszedéssel, u>eny«sz-
szonyi tánccal. Az estély célját, értel-
mét, «ok igazságot tartalmazó beszé-
deikben, G orgescu Ioan, Sándor l .tván 
és Zjók Ambrus fejtegették,  biztatva 
saját népi szo»asainK, hagyományaink 
megőrzesére s egyu.tal a masoaén»k 
megbecsülésére. 5 /. 

Ha olcsón és jól akar étkezni, legyen abonáns a SzabÓ-étterembea 


