
faékelyndvarhely,  T. évfolyam  21 sz. 5 lel Szombat, 1948 május 15. 
Taxa poştala plătită in nnaam confom. 
aprobaril Dtr. Gen. P.T.T. Nr 47.650/1948. 

A Magyar Népi Szövetség 
udvarhelymegyel hetilapja 

Megjelenik minden kedden reggel 
Felelős szerkesztő: Imets János 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
SzeKeiyudvarhely, Kossuth-utca 17 

A PÜNKÖSD  MAI  TANULSÁGA 
Az emberiség  Krisztus  hitét 

valló  részének  a pünkösd  erede-
titől  a pünkösd  jelentőségéről  való 
kdomasát,  felfogását  a biblia 
ilapozta  meg. Az uj szövetség-
ük az apostolok  cselekedeteiről 
irott  könyve második  részeben  ol-
vasható, hogy mint  lepte  meg a 
Krisztustól  magukra hagyott, 
tgyütt  ülő  tanítványokat  a csoda, 
,mintesy  sebesen zugó szélnek 
undülése,  mely elteié  az egész 
Uzat,  melyben ülnek  vala." 

Kettős  tüzes nyelveket  láttak  ek-
kor, melyek  megszállották  mwde 
niküket,  s ahogy a biblia  a saját 
szavaival  folytatja:  » Megteltnek 
pedig  mindnyájan  Szent  Lélekkel, 
és  kezdenek  szólni  más nyelveken, 
amint  a Szent  Lélek  ád  vala né-
kik szólniok  « 

Kezdének  szólni  mis nyelveken, 
— már az esemény  leírásának 
tűkben  az első  szavaiban szociá 
hs értelem  van Azt jelentik,  s 
nem jelenthetnek  mást, mint  azt, 
hogy a » kegyelem  «, a tudás,  az 
igazság  megismerése  mindenkit 
megillet,  annak hirdetésében,  osz-
togatásában  nem szabad  az em-
iereket  nyelvi,  faji  alapon meg-
különböztetni. 

Ami pedig  magát  a tanítás 
tartalmát,  célzatát  illeti,  ezek fe-
lii  sem lehet  kétsége  senkinek.  Aki 
a bibliát  alaposan nem olvasta, 
csak annak egy-két  leginkább  ki-
emelkedő  részletéről  tud  is vala-
mit,  olyan részletről,  mint  a hegyi 
teszéd  és  — mondjuk  — hallotta 
még  a gazdag  emberről  szóló, 
néha  adomaszerüen  emlegetett  pél-
dázatot,  amelyben a hajókötél  nem 
tud  a tü fokán  átmenni,  s amely 
példázatban  az egykori  fordítói  | 
félreértés  a hajókötél  helyett  a te-
vét  fűzte  furcsa  módon a tü fo 
Iával  kapcsolatba,  már az előtt 
is bizonyosnak kell  lennie,  hogy 
a megszállott  tanítványoktól  hir-
detett  igazság  csak a szociális 
igazság  lehetett. 

Hiszen  általánosan  ismeretes  a 
tanítványokról  is annyi, hogy a 
legtöbbjük  egyszerű  halász,  vagy 
hasonló szegény  ember volt,  aki-
ket kétségtelenül  tudatosan  válasz-
tott  ki maga Krisztus  ezek közül  az 
emberek közül  az ő  eszméinek  a be-
fogaaására  és  tovább hirdetésére. 
Nyilvánvaló,  hogy Krisztus  és  ta-
nítványainak  mozgalma  forrada-
lom volt  a haladás,  a »szűkölkö-
dők*  és  szegények  javára való 
jogkiterjesztés  érdekében,  forrada-

lom az akkori  idők  maradi  gon-
dolkodása,  a hatalmat  a maguk 
kezében  tartó  Írástudók  és  fari-
zeusok ellen. 

És ma, amikor ismét  átalaku-
lások,  minden  eddiginél  nagyobb 
átalakulások  lázában  ég  az egész 
emberiség,  a pünkösdre,  az apos-
tolokká  lett  tanítványoknak  a mű-
ködésére  való gondolásból  ennek 
a tanulságnak,  ennek a főszem-
pontnak kell  kiemelkednie  mind-
azok előtt,  akiknek  ma hivatásuk, 
hogy szóban, vagy Írásban  ige-
hirdetéssel,  tanítással  foglalkoz-
zanak. A szociális  igazság  ma 
sem teljes,  a hatalmon  levő  ma-
radiság,  önzés  még  ma is sok 
helyen erőszakoskodik,  háborúval 
fenyegeti  az emberiség  haladni. 

(  ^ozni akart  millióit.  Hogy  ez 
igy van, ennek nyilvánvaló  bi-
zonysága az a világszerte  nagy 
fel'ünést  keltett  tárgyalás  is, amely 
a békeakaratáról  több ízben  tanú-
ságot  tett  Szovjetunió  és  az Ame-
rikai  Egyesült  Államok  kormá-
nyai közt  most folyik,  ennek a 
Szovjetunióhoz  intézett  jegyzéke 
alapján. 

Semmi kétség  nem lehet  abban, 
hogy a krisztusi  tanítványok  sza-
vaikkal  ma is a haladásért,  a 
szociális  igazság  megvalósításáért, 
a béke  megtartásaért  folytatott 
küzdelmet  támogatnák!  Ezt  kell 
tennünk mai tanítványoknak,  ige-
hirdetőknek  isi 

Tompa  László 

A Munka Érdekrendje 
Udvarhely megyében 

A Román Népköztársaság kormánya öt osztályú érdemrendet 
létesített azok számára, akik a termelés és a munka minőségének 
emelésében, találmányokkal, uj munkamódszerek bevezetésével, 
üzemi, gyári, iskolai, tudományos és kultuiális téren kitűntek. 

Büszkén jelentjük megyénk munkafrontjáról,  hogy Kacsó Sán-
dor képviselőnk, a MNSz orsz. elnöke a RNK csillagának II. oszt. 
érdemrendjét kapta, Csiki János képviselőnk pedig a III. oszt. érdem-
rendet. 

Egyidejűleg Mihály József  szentkeresztbányai kohómestert 
a Munka Érdemrendjének II. osztályával, Gábor József  alsóboldog-
falvi  földművest  a III. osztályával tüntették ki. 

Hősök ők, a megye büszkeségei. 

A sajtó, mint 
legerősebb 

Harminchat évvel ezelőtt jelent meg 
Szen péterváron Lenin és Sztálin uj 
Ságjának, a «Pravda* nak első száma, 
amint azt a sajtó korábban megemli 
tette. 

A Szovjetunióban ezt az évfordulót 
nem külsőségekkel ünneplik. E nap a 
számonkérés napja. E napon az újsá-
gok szerkesztői beszámolnak elvégzett 
munkájukról, vázolják a megvalósitá 
sokat. Megmutatják azokat a törekvé 
seket, melyeket a hiányosságok és 
gyengeségek eltüntetése érdekében 
tettek, 

Ugy hisszük, ez évforduló  számunkra 
is kedvező alkalom, hogy olvasóink 
hoz forduljunk  és velük beszéljünk 
arról, amit elvégeztünk és különösen 

a demokrácia 
fegyvere 

arról, amit el kell végeznünk. 
A sajtóban kéiségtelenül komoly 

eredményeket tudunk felmutatni.  Saj-
tónk mai jellege, tartalma és tárgy-
köre tekintetében, semmiképpen sem 
olyan, mint a múltban volt, amikor 
őszinte demokratikus megnyilatkozá 
sokért az ujságirónak kényszermunka 
járt vagy a közöli közlemény miatt 
lapokat tiltottak be. 

Ma már eltűntek azok az újságok, 
amelyeknek legfőbb  célja a nép ujjáé 
pitési erőfeszítésének  meghiusitása, a 
demokratikus vívmányok eltörlése és 
függetlenségünk  megsemmisiiése volt. 
Sajtunkban ma a vezető szerepet azok 
az újságok töltik be, melyek a Kom 
munista Párttal egyidőben a letűnt il 

Le a háborús uszítókkal, 
Ml A BÉKÉT AKARJUK! 

legális harcban születtek meg, mint 
a «Scânteia» és az >Igazság«. 

A demokratikus lepok, élükön a Ro-
mán Munkáspárt sajtójával tevékeny 
szerepet játszottak és játszanak orszá 
gunkban a demokratikus rendszer 
megszilárdításának minden fontosabb 
mozzanatában. 

A sajtó komoly segítséget adott a 
földreform  megvalósításában, a reak-
ciós kormányok megbuktatásában, az 
árulók leleplezésében és a királyság 
megdöntésében. De nem volt kisebb 
a segítség az újjáépítési harcban és a 
Román Népköztársaság és Alkotmánya 
tudatosításában sem. 

A román népi demokrácia állandóan 
fejlődik,  tehát uj és uj hatalmas fela-
datok hárulnak sajtónkra. Nagy és 
megtisztelő feladatok.  De nyíltan meg 
kell mondanunk, nehéz feladatok  ezek, 
amelyek betöltéséhez szükséges, hogy ' 
lerázzuk magunkról mindazt, ami a 
régi polgári felfogásból  megmaradt. 

Emlékezzünk Lenin szavaira, melye-
ket 1901-ben mondott: »Az újság nem-
csak kollektív propagandista és kol-
lektív agitátor, hanem kollektív szer-
vező is.« Újságíróink célja az legyen, 
hogy sajtónkat az ország újjáépítési 
munkájában erős tényezővé alakítsák. 

Sajtónknak segítenie kell az ország 
dolgozóit, de nem ugy, hogy tudálékos 
értekezéseket adjunk a kezébe, nanem 

i ugy, ahogyan L e n i n mondotta: 
«Gyűjtsék össze, ellenőrizzék részlete-
sen s tanulmányozzák az uj élet rfcaná" 
épitésének tényeit.» 

Nekünk, a demokratikus sajtónak 
jobban kell értenünk ahoz, hogy be-
mutassuk teljes egészében a mi éle-
tünk jelenségeit, a mi megvalósítá-
sainkat, a mi intézményeinket. 

Másik fontos  kérdése sajtónknak, 
hogy tömegeinket felfegyverezze  a 
marxista leninista tanítások erős harcos 
fegyverével. 

A népi demokrácia megerősítésében 
és a szocializmus megalapozásában a 
legjobb fegyver  az elméleti tudás. 

Fontos kötelessége lapjainknak, hogy 
tömegeinknek ismertetést adjanas de-
mokratikus könyveinkről is, hogy dol-
gozóink tájékozódhassanak a sok 
könyv között, mely napjainkban kézen 
forog.  Támogatást kell nyujtanunk, 
hogy kedvet kapjon az olvasó az e-
gyéni tanuláshoz. 

Végül más főfeladat,  mely demokra-
tikus sajtónk előU áll: a tömegekkel 
való kapcsolatok szorosabbá té.ele. 

Fejlődő népi demokráciánkban az 
újságot ma tömegeink kell, hogy irják. 
Itt az ideje, hogy lapjainkban a mun 
kások, földművesek,  értelmiségiek egész 
serege jtlentkezzék, mint önkéntes 
levelező. 

íme néhány a demokratikus sajtó 
előtt álló feladat.  Távol áll tölűmr, 
hogy azt mondjuk, ime csak ezek a 
feladatok.  Nem, még sok van ezen-
kívül. örömmel fogadunk  miudeo 
egészséges kezdeményezést, javaslatot, 
mely hozzájárni ahoz, hogy demokra-
tikus saj ónk megerősödiék, hogy a 
sajtó tényleg legerősebb fegyvere  le-
gyen a demokráciának. 

Benedek  Sándor 
ny. tanfelügyelő. 



Továbbra is versenyezni akarunk 
Reslcával, Kalán, Nadrág vasüzemeivel akar-

juk fölvenni a versenyt — mondják a 
szentkeresztbányai dolgozók 

A Székelyföld  legnagyobb vasüze-
mével, a szentkeresztbányai üzemmel 
ismételten foglalkoztunk  hasábjainkon. 

Most, amikor az üzem hősét a 
•munka becsületrendjéc vei tüntették 
ki, meg kell emlékezni nemcsak a 
kitüntetett Mihály Józsefről,  hanem az 
ünneplő üzemről is, ahol május else-
jén diadalmasan lobogott az uj kohó 
felett  a győzelem vörös zászlaja. 

Május elsején már kora reggel ün-
nepi díszbe öltözött Szentkeresztbánya. 
A közeli községek vonulnak fel.  Egy-
másután felhallszanak  a jelszavak. 

Mielőtt az uj kohót megindítják, 
hogy az ömlő első vasat ünnepeljék, 
mint az öntudatos munka győzelmét, 
május elsejének jelentőségét méltatják 
és a munka hőseit tüntetik ki a gyár-
igazgatóság részéről. 

Az ünnepi nagygyűlést Fekete Ru-
dolf  nyitja meg, a Román Munkás-
párt szentkeresztbányai titkára. Kö-
szönti május egyet ós az ünneplő 
munkásságot. 

Deák Gábor főszolgabíró  a kormány 
és a megye nevében méltatja az üzem 
hatalmas teljesítményét, megemlékezve 
« munkában kitüntekről. 

Majd Csóg Mihály, a RMP udvar-
helymegyei titkárságának tagja mutat 
rá ennek a napnak a jelentőségére, 
visszaemlékezve az elmúlt idők május 
elsejei küzdelmeire. Ismerteti a népi 
demokráciák győzelmes május elsejé 
_„'„ - '.^ntőségét, rámutatva ugyanak-
kor a nyugati demokráciák népelnyomó 
aljas politikájára. 

Végigvezeti az ünneplőket a Román 
Népköztársaság, az uj alkotmány je 

lentős útszakaszain országunk szem-
pontjából, majd ünnepélyesen átadja 
a versenyzászlót Szentkeresztbánya 
dolgozóinak. Mihály József  kohómes 
ter áll most a mikrofon  elé. Kezében 
a zászlóval, szemében az öntudatos 
győzelem fényével  kezd beszélni. 

— Most csak Parajdot hivtuk ki, 
de kihívjuk további versenyünk során 
Reşiţa t, Nadrag-ot, Calan t és azzal 
a szándékkal hívjuk ki, hogy a ver-
senyzászlót is megszerezzük 
mondja többek között. 

És ezt nemcsak Mihály József.  Ay. 
50 órát dolgozó munkás mondja, ezc 
mondják ma az üzem dolgozói egytől 
egyig. 

Most Parajd dolgozói üdvözlik" a 
versenytársat. Nem a legyőzött Parajd. 
hanem az a Parajd, amely örömmel 
fogadja  ezt a győzelmet, mert ez a 
győzelem az ország munkásságáé és 
egyben Parajdé is, azé a Parajdé, 
amely 100-150% kai multa felül  az 
előirányzott termelési tervet. 

Egymásután szólnak Szikszay Mi-
hály szaksz. elnök Szentkeresztbányá-
ról, majd Páll Domokos a lövétei 
bányászszakszervezet részéről. Ezután 
következik a munkában kitűnt 32 
munkás megajándékozása az üzem 
részéről. 

Az ünnepség után a kitüntetettek 
és a kiküldöttek jelenlétében az uj 
kohó megkezdi munkáját. 

Egész Szentkeresztbányát átfogja  a j 
sziréna győzelmi hangja és a vaí° 
mint égő vizfolyam  megindul a ko 
h ó b ó l . . . . b. b. tn. 

felszabadított  jobbágy még rosszabb 
helyzetbe került, mint volt a felsza 
baditás előtt. 

Látnunk kell, hogy a forradalomban 
nem oldották meg a nemzetiségi kér 
dést, nem tudták megbékíteni és a 
forradalom  oldalára állítani az erdélyi 
románságot, a délvidéki szerbeket és 
a többi nemzetiségeket. Pedig a ro 
mánság részéről Bălcescu Miklós for 
radalmi lelkesültséggel szolgálta a két 
nép megbékélésének ügyét. 

Miért következhetett be a forradalom 
társadalmi, nemzetiségi és gazdasági 
jelentőségének elsikkadása ? Mert nem 
volt forradalmi  tömeg. Az alakulásban 
lévő tőkés gazdálkodás még nem ter 
melte ki az öntudatos munkásréteget. 

A parasztság szervezetlen volt. 
nem volt harci erő, amely diadalra i 
hette volna Petőfi,  Kossuth és Bl 
ceacu forradalmi  eszméit. 

Egyik tanulsága tehát a 48 as for 
radalomnak és szabadságharcnak, hog 
a forradalom  adhat ugyan szabadS 
got, egyenlőséget, testvériséget,.de u 
kimélyíteni és fejleszteni  csak az 
nyomottak szervezett tömege képei 
Mostani társadalmi és gazdasági fot 
radalmi jellegű átalakulásainknak éppe 
az a biztositéka, hogy az elért eret 
mények felett  ott őrködik népköztár 
saságunk dolgozó népe, élén a Romái 
Munkáspárttal, a munkásosztály i 
csapatával. 

A Magyar Népi Szövetség 
m u n k á j a 

Tanultunk-e valamit 1848-ból ? 
1848 tavaszán, mint egy lázroham 

rázta meg a forradalom  Európa né 
peit. Párizs, Bécs, Budapest, Bukarest 
egymásután mozdul meg, hogy a nagy 
francia  forradalom  látszólag eltemetett 
jelszavai mellett megvívja a szabadság-
szerető népek harcát a zsarnokság ellen. 

Most az európai szabadságharcok 
százesztendős évfordulója  alkalmával 
szembe kell néznünk a forradalmak 
tanulságaival, el kell készítenünk a 
forradalmak  mérlegét, hogy a mi mos 
tani forradalmi  jellegű társadalmi át-
alakulásunkban valóságosan vezérlő 
tapasztalat lehessen 1848. 

Szükség van 1848 újraértékelésére, 
mivel a régi vezetőosztályok érdekei 
nek megfelelően  a forradalom  társa-
dalmi jelentősége, társadalmi jelleg: 
elsikkadt és a világháború előtt mi 
magunk is csak a kokárdát, a német-
ellenes értelmét láttuk a forradalomnak. 
Amikor nemzeti lelkesedés töltött el 
48 ünneplésénél, nem is gondoltunk 
arra, hogy az osztrák uralom, amely 
ellen a szabadságharc irányult, nem 
csak nemzeti zsarnok volt, hanem gaz-
dasági kizsákmányoló és társadalmi 
elnyomó is. Az 1848 as forradalom-
nak tehát a nemzeti gyökérnél sokkal 
mélyebb gazdasági ós társadalmi gyö-
kerei is voltak. 

Próbáljuk ilyen szempontból meg-
vizsgálni a 48 as forradalmat,  kapcso 
latban a román szabadságmozgal-
makkal. 

A 48 as forradalom  kirobbantója az 
a lánglelkü fiatalság  volt, amely leg-
inkább kisnemesi és polgári rétegből 
származott, a francia  forradalom  em-
lőin nőtt fel  és nf  ponta tapasztalta a 
zsarnokság önkényuralmát. Ez az if-
júság lobbantotta lángra a liberális 
középnemesség vezetése alatt álló pol-
gári forradalmat. 

Fel kell azonban tennünk a kérdést, 
hogy a forradalom  nem tért-e le ere 
deti irányáról, hiven szolgáltáé a sza-
badság, testvériség, egyenlőség esz-
méit? Es a szabadságharc a zsarnok-
ság ellen képviselte e ezeket az esz-
méket ? Mértéiül a forradalom  és sza-
badságharc megtestesi'ői: Petőfi,  Kos-
suth, Bălcescu szolgálhatnak. 

Meg kell állapítanunk, hogy az első 
lelkesedés kilobbanasa után s miután 
a megijedt nemesség lélekzethez ju-
tott, ez máris megbánta, hogy meg-
szavazta a jobbágyfelszabadítást  és 
igyekezett a gyakorlati keresztülvitel 
elé akadályokat gördíteni. Igy volt az 
lehetséges, hogy a gyakorlatban nem 
azt jelentette a joboágyfelszabaditás, 
mint papíron és hogy sok esetben a 

A Magyar Népi Szövetség várme 
gyei szervezete komoly munkát fejt  ki 
a v'déki szervezetek munkájának fel-
lendítése terén. Ezt a célt szolgálták 
a most megtartott nagyjelentőségű já 
rási értekezletek, amelyeken a MNSz 
elnökei, titkárai és a községi tanítók 
találkoztak, hogy beszámolva a vég-
zett munkáról a központi kiküldött 
utasításait megismerjék és ujabb len 
dülettel kezdhessenek komoly mun 
kához. 

Május 9 én Olaszteleken, Parajdon 
és Oklándon volt járási értekezlet, 

Olaszieleken  7  község kiküldöttei 
találkoztak Borsi József  országos ki-
küldöttel és Szőcs Géza vármegyei 
pénzügyi felelőssel.  A felségek  álta-
lában kielégítő munkáról számoltak be. 
Borsi József  központi kiküldött mege 
légedését fejezte  ki a falusi  értelmi-
ségnek a munkába való nagyobb 
mérvű bekapcsolódása felett  és buz-
dította a MNSz vezetőket, hogy fára 
dozzanak a taglétszám emelésén és a 
tagok politikai nevelésén. Rámutatott 
arra, hogy a népi demokrácia vivmá 
nyait kell a gyakorlatba átültetni, 
együttműködve a többi demokratikus 
szervezetekkel. A jövőben követendő 
munkatervet két pontba foglalták  össze : 
komoly együttműködés kiépítése azok 
kai a szervekkel, amelyek a népi de 
mokrácia érdekeit szolgálják és lendü 
letes munka az újjáépítés terén. 

Pa raj don  Bukszár József  orsz. 
szerv, bizottsági tag jelent meg a köz-
pont képviseletében és Rácz Albert 
járási szervezővel vezették le a tanul-
ságos és további munkára ösztökélő 
járási értekezletet. 

Oklándon  a homoródmenti falvak 
kiküldöttei gyülekeztek össze értekez 
letre. A megyei szervezetet Benedek 
Sándor vm. titkár és Bokor Ferenc 
járási szervező képviselték. Benedek 
Sándor felvázolta  a külpolitikai hely-
zetet, kiemelve a szabadságvágyó né-
pek fegyveres  harcát Görögországban 
és választási küzdelmét O aszország 
ban. R amu tátott a nyugati imperiálista 
hatalmak háborús terveire és a Szov-
jetunió békepolitikájára. Majd a bel-
politikai helyzetet mutatta be, rámu 
tatva a MNSa politikai feladatára  a 
demokrácia szolgálása terén. A közsé-
gek összegyűlt képviselői munkájuk 
ról számoltak be részletesen, hogy ab-
ból mindenki tanulhasson s egyúttal 
minden MNSz szervezet önkritikát is 

gyakorolhasson a saját munkája felel 
Szikelykereszturon  41 község 

küldött képviselőivel tartották mi 
Benedek Sándor vm. titkár, Bíró B! 
központi ifj.  szervező és Szőcs Gél 
vm. pénzügyi felelős  a járási érti 
kezletet. 

Május 10 én Székely udvarhelyen 
MNSz tisztviselői és felelősei  részéi 
tartott értékes előadást Borsi Józal 
központi kiküldött. Az összejövetd 
célja az volt, hogy a MNSz muntt 
ját még élénkebbé és lendUletesebbl 
tegyék s az erre irányuló módszer» 
ket, valamint a konkrét feladatoki 
megbeszéljék. 

Május 13-án a városi szervezet i 
MNSz székházában kerületi taggyüléí 
tartott, melyen az országos közpool 
részéről Mezei Lajos orsz. végreh. biz. 
tag és Borsi József  orsz. szerv, bii 
tag jelent meg. Szilágyi Árpád vá-
rosi MN Sz elnök megnyitó beszédi 
után szórakoztató műsorszámok kö-
vetkeztek, majd Sándor Anna tartott 
politikai beszámolót, Bakk Elek dr. 
orvosi előadást, végül Borsi József  be< 
szélt, felhiva  a jelenlevőket, hogy i 
következő taggyűlésre mindenki leg-
alább még egy tagot hozzon magávaL 

Uj vasuii menetrend 
Az utazó közönség élénk figyelem-

mel kisérte a menetrendváltozást, ami 
május 10 ére virradó éjjel lépett életbe, 
remélve, hogy végállomáson levő vá-
rosunk legalább megfelelő  vasúti ösa-
szeköltetéssel kapcsolódik bele az or-
szág forgalmába. 

Meglepődve tapasztaljuk azonbaa, 
hogy a menetrendben ugyan három 
induló, illetve érkező vonat szerepel, a 
valóságban azonban csak két vonatpár 
közlekedik szárnyvonalunkon. Még na* 
gyobb azonban a Tövis és Brassó 
feiől  délután személyvonattal, gyors-
vonattal és rapiddal érkező utasok 
csodálsozása, amikor másnap reggelig 
kell várniok Segesváron a Székelyud-
varhelyre vivő vonatra. 

Kérjük az illetékes hatóságokat, te-
gyék meg a szükséges lépéseket, hogy 
tényleg közlekedjék a menetrendbea 
feltüntetett  harmadik vonatpár, de este 
7 órakor indulva Segesvárról és as 
ellenvonat Székelyudvarhelyről, hogy 
a vasuc tényleg az utazó közönség 
érdekeit szolgálja. 



SZÖVETKEZETI ELET 
— A z n d v a r h e l y m e g y e i „ F e d e r a l e " k ö z l e m é n y e i — ÁRU-OSZTALY 
Teherautó beállítása 

Ugy a közgyűlésünkön, mint a Ieg 
utóbb megtartott szövetkezeti gyülé 
sen is, felmerült  az a kérdés, hogy 
Feder&lénknak szövetkezeteinkhez az 
Arukat valamiképpen ki kellene szál 
Mtani. Ez szerintünk is nagyon helyes 
és ezt Federálénk is mindenképpen 
meg szeretné valósítani, azonban, hogy 
ezen kötelezettségének hiánytalanul 
eleget tudjon tenni, semmi szin alatt 
sem elegendő az az egy teherautónk, 
amely jelenleg Federálénk rendelke 
sésére áll, tekintve, hogy ez az egy 
autó kimondottan az INC által kiutalt 
áruk, valamint a szabadáruk befuva-
rozását van hivatva elvégezni. 

Ugy gondoltuk — és több szövet 
kezeti testvérünkkel már beszéltünk 
is arról —, hogy szövetkezeteink se-
gítségével még egy teherautó megvá 
aárlása nem kerülne igen nagy ne 
hézségbe. Ez a teherautó kimondottan 
a szövetkezeteinknek az árukiszállítá-
sát volna hivatva elvégezni. A teher-
autó beállítása már csak azért is igen 
hasznos volna, mert a kiszállítandó 
árukra a fuvarköltség  lényegesen ol 
csóbbodna, nem beszélve arról, hogy 
milyen előnyös lenne szövetkezeteink 
nek, ha az árut készen hazaszálli'juk 
és ugyanakkor a számlát is az áruk 
mellé azonnal leadhatjuk a fuvarbi 

zonylattal együtt s igy az árukat azon. 
nal kalkulálni lehetne. Különösen ki 
fizetődne  ez távollevő szövetkezeteink 
nek, amelyeknek a lefizetett  fuvar-
előleg rövidesen vissza is térülne. Ép-
pen ezért az volna az elgondolásunk, 
hogy minden egyes szövetkezetünk 
pénzbeli tehetségéhez mérten, legalább 
6000 lejtől 10 000—15 000 lejes fu-
varelőleget fizetne  le Federálénknál és 
miután ez összegek begyültek, a teher-
autót azonnal megvásárolhatnók. 

Amennyiben szövetkezeteink veze-
tőségei feltétlenül  magukévá teszik ezt 
az elgondolásunkat és hozzájárulásuk 
kai lehetővé teszik azt, hogy Federá-
lénk a teherautót megvásárolhassa, 
kötelezettséget vállalunk arra — ami 
igen nagy jelentőségű volna szövet 
kezeteinkre nézve —, hogy minden 
egyes szövetkezetünket 10 naponként 
feltétlenül  meglátogatjuk, illetve ugy 
a mandát-, mint a szabad árut szövet-
kezeteinknek ugy egyszer, mint más-
kor. hazaszállítjuk. 

Felkérjük szövetkezeti testvéreinket, 
hogy soraink vétele után azonnal hív-
janak össze igazgatósági gyűlést és 
ott tárgyalják le az általunk tett elő-
nyös ajánlatot és ismételten hangsu 
lyozzuk, tegyék feltétlenül  magukévá 
a kérdést és hassanak oda, hogy i 
tehetségük szerinti összeg minél előb I 
Federálénk pénztárába befizettessék. 

Ez vo!na egyik legfontosabb,  meg-
oldásra váró problémánk, hisszük, hogy 
azt minden szövetkezeti testvérünk 

magáévá teszi. 
Ezért befejezésül  közlöm egy igen 

nagy és közismert szövetkezeti test 
vérünk egyik szövetkezeti gondolatát: 
•Ismétlem, akarjatok egyet I Mikor 
belső, jobb világ megteremtéséről van 
szó, azt az egyet tudom ajánlani, akarj, 
akarj 1 Elestél? Felkelsz, ha akarsz) 
Elsötétültél? Látni fogsz,  ha akarsz. 
Beszennyeződtél ? Tiszta leszel, ha 
akarsz. S amikor nagy világreformról, 
világmegszabaditásról van szó, akkor 
is ugyanez a szó hangzik, ugyanez a 
gondolat cikázik villám gyanánt végig 
az emberiségen: akarjatok, akarjatok 1 
A gazdasági pusztasággal és ha-
nyatlással szemben fellép  a szövet 
kezés, s mentőangyalként ajánlkozik 
s biztositja a nyomorúságos társadalmi 
rétegeket: ha hisztek, kövessetek : biz-
tositlak, hogy a szövetkezés révén 
győzni fogtok  !< 

Ez utan az idézet után tehát, 
szövetkezeti testvéreink, fel  a nemes 
és összefogó  munkára, bizonyítsuk be 
azt, ha mindannyian akarjuk, lesz 
teherautó, mely fuvarnehézségeinket 
egyszersmíndenkorra meg fogja  oldani. 

Várjuk szövetkezeti testvéreink ez-
irányu minél előbbi megnyilvánulását. 
Vagyunk 

szövetkezeti üdvözlettel: 
Kovács  sk. Nagy  sk. 

Mandát áruk azonnali átvétele 
Felkérjük szövetkezeteinket, hogy a 

kiutalt mandát árukat (cipő stb.) ráros 

határidőn belül, azonnal vegyék á 
Federálénknál. 

Kovács  sk. Nagy  sk. 

Igen fontos! Az INC utasitása 
az uj árakra vonatkozólag 
Közöljük összes szövetkezeteink ve-

zetőségeivel, hogy az INC 80091,6/948 
számú, valamint 79569 számú távirata 
értelmében a vászon, cérna, harisnya, 
selyem anyag és kötött selyem, vala-
mint gyapot fonal  (moule gyapot) extra-
hart gyapot stb. stb. uj árai a hivatalos 
lap május 15 iki 100 ik számában meg-
jelentek és kérjük, szíveskedjenek ezt a 
községi elöljáróságtól elkérni és tanul-
mányozni, 8 az abban közölt árakat 
okvetlenül betartani szíveskedjenek, 
mert ellenkező esetben a szövetkeze-
tek a szabotázs-törvény szerint bün-
tettetnek. 

Fenti számú Mon. Oficial  áttanul» 
mányozását és az abban közölt hiva-
talos árak szigorú betartását kérjük. 

Kovács  sk. Nagy  sk. 

TERMÉNY- OSZTÁLY 
Értesítjük a gazdaközönséget, hogy 

a Federálé termény-osztálya a raktá-
ron lévő lucerna , heremag és kender-
mag-vásárlásoknál nagyobb tételeknél 
30% os kedvezményt ad. 

Franck  István  s. k. 
Kúti  Elek  s. k. 

Mélyre nyúlnak 
a gyökerek 
A kolozsvári Állami Dolgozók Szín 

házának május 12 iki előadása nagy 
élményt jelentett színházlátogató kö 
zönségünknek. 

Feltárult a nézők előtt a polgári de 
mokrácia egy ismeretlen arca, a »sza 
bad< Amerika belső fekélye.  A mos 
tani világháborúból többszörös kitün 
tetéssel hazatérő néger tiszt megdöb-
benéssel tapasztalja, hogy szülőhazá 
jában nem veszik emberszámba. A 
fronton  hullathatta vérét hazájáért, de 
otthon nem teljes értékű állampolgár. 
A délvidéki büszke földbirtokosok  sze-
mében a legsúlyosabb vétek a társa-
dalmi szabályok ellen, ha fehér  ember 
négerrel fog  kezet, ha néger nem a 
négerek számára fenntartott  külön lép-
csőn jár, ha a közkönyvtárba megy, 
ha fehér  lánnyal sétál, tehát ha a fe-
hérekkel egyenrangú emberként visel-
kedik. 

A liberális gondolkozású északról 
jött vendég az elnyomottak oldalára 
áll s amikor látja, hogy a négerek le 
becsülésének előítéletétől jegyese sem 
tud szabadulni, inkább felbontja  az 
eljegyzést is. 

A darab legrokonszenvesebb szerep-
lőjének, a rajongó fiatal  leánynak, a 
néger hős szerelmesének boldogságát 
is szétzúzza a kegyetlen társadalom, 
mert >két ember nem építhet külön 
világot*. Csak az egész társadalmi 
rendszer gyökeres átalakítása hozhat 
megoldást. 

A színdarab a közönség fokozódó 
figyelmét  felkeltve  mutatta be a pol-
gári demokrácia egyik legnagyobb bű-
nét, az embernek embertől való lebe 
csülését, a színesek megvetését. Ez a 
mű élénk b i z o n y í t é k a annak, 
hogy a világnézeti mondanivaló nem 
kívánja a művészi szempontok felál 
dozását. A Mélyre nyúlnak a gyökerek 
a legteljesebb művészet és mégis tö-
kéletes — agitáció. 

A színészek mind mesterien jelení-
tették meg a darab szereplőit. Játéit u-
kon érzett, hogy most már nem az 
unatkozó gazdagok szórakoztatásáért 
játszanak, hanem mindannyiuk életé 
nek nagy kérdéseit tárja fel  művé 
szétüt. 

x Eladó SzentegyhazasftfiuOdH  tgy 
csűr 2 istállóval, 16 m. hosszú, 10 m. 
széles, tejesen uj, használatlan Ára 
megegyezés szerint. Érdeklődni lene' 
Hatos Dénesnél felszeg.  2 - 2 

x Eladók ház**, földek,  házhe yek. 
Felvilágosítás: Rikócziut 2 2—2 

Ismerjük meg korunk könyveit 
Lapunk méltóan kívánja betölteni 

hivatását a közönség tájékoztatásában, 
ezért elhatároztuk, hogy időnkint rövid 
irodalmi tájékoztatást is adunk, ujabb 
és régibb könyvekről. Látnunk kell 
ugyanis, hogy a háború megszűnésé 
vei talán még élesebb fegyverek  küz-
denek, mint előbb : ideológiai fegyverek. 
Ebben a küzdelemben az irodalom 
nyújt mindnyájunknak tájékozódást. 
Az írók, mint érzékeny szeizmográfok 
Jilzik a mélyben dübörgő társadalmi 
erőket és mutatják a társadalmi fejlő-
dés irányát. 

A Mélyre nyúlnak a gyökerek cimü 
' amerikai színdarab előadása alkalmával 
többen is felvetették  a kérdést, hogyan 
lehet ma amerikai irók darabját elő 
adni,amikor n é p i d e m o k r á c i á n k 
» Amerika ellenes*. Akik ezt a kérdést 
felvetették,  nem gondolták meg, hogy 
a népi demokrácia nem >Amerika elle-
nes*, de ellene van az amerikai kapi 
tálizmusnak és imperiálizmusnak. Nem 
gondolták meg azt, hogy Amerika leg 
jobbjai, a legkiválóbb irók (Upton 
Sinclair, Hemmingway.Theodor Dreisc) 
és művészek, valamint bármely nyu 
Kati ország szellemi vezetői (Barbusse, 
Bemard Shaw stb.), ugyanugy elitélik 
a kizsákmányolást, a saját országuk 
imperializmusát és a kapi álizmust ma-
gát, mint mi. Azt sem gondolták meg, 
hogy ezek a szellemi nagyságok leg 
több esetben politikailag is szociálista 

pártba tartoznak és a munkások ol-
dalán küzdenek a szociálizmus megva-
lósításáért. 

A fentiek  igazolására elsőnek Hem-
mingway: »Akiért a harang szól* cimü. 
regényére hívjuk fel  a figyelmat. 

Hemmingway-t ismerjük már a mult 
háború befejezéséről  irott érdekes 
könyvéből: »Búcsu a fegyverektől*. 
Az említett ujabbi regényében a spa-
nyolországi szabadságharcot állítja e-
lénk megkapó formában.  Aki ezt a 
regényt elolvassa, meglátja egy kül-
földi  iró szemén keresztül, milyen tár-
sadalmi ellentétek tartják izzásban már 
második évtizede az Ibériai-félsziget  e 
furcsa  népét. 

Egy fiatal  amerikai tanár, Róbert 
Jordán, aki a spanyol szabadsághar-
cosok oldalán küzd, mint önkéntes, 
megbízatást kap, hogy az ellentábor 
frontja  mögött robbantson fel  egy hi-
dat. Az alatt a néhány nap alatt, amit 
a regény bemutat, amig feladatát  vég-
rehajtja, együttdolgozik, szenved és 
szeret a spanyol partizánokkal s itt 
ismerjük meg a modern hadviselés 
hőseit, akiknek ezt a hősiességét kizá-
rólag társadalmi öntudatuk szolgál-
tatja 

x Eladó egy kétjáratu, szabadon-
lengő si»szita, egy központfutó.  Cím: 
F «rtcas Mózes malomtulajdonos, F^lső-
boldogfalva.  2—4 

Az Iparos Önképző és Székely Dalegylet pünkösd másodnapján, folyó hó 17-en este 8 órakor 
m ű s o r r a l e g y b e k ö t ö t t h á z i e s t é l y t r e n d e z a s z é k h á z á b a n . 



Borzalmas Vérengzésê  
Görögországban 

Görögországban napról-napra na 
gyobb méreteket ölt az elnyomás és 
terror azokkal szemben, akik emberibb 
életért, a szabadságért és az ország 
függetlenségéért  harcolnak. Az elnyomó 
hnperiálista politika minden eszközzel 
igyekszik elnyomni a nép feltörő  sza-
badságvágyát. Ezt a rettentő önkény 
uralmat tüntetik fel  a szabad-görög 
rádió számadatai is, amelyek szerint a 
monarcho fasiszta  kormány vész'ör 
vényszókei 1947 juniusától máig 160 
görög hazafit  Ítéltek halálra és vé 
geztek ki. A rádió jelentése szerint 
ugyanebben az időben több, mint 
10.000 személyt, férfit  és nőt gyilkol 
tak meg a legkegyetlenebb módon. A 
bebörtönzötteket nagy tömegekben vég 
zik ki. Jelenleg mintegy 45 000 da 
mokrata harcos sínylődik különböző 
táborokban és börtönökben. 

Ezt a vérengzést az egész világ el 
ítéli, kivéve az imperiálistánat és azok 
ügynökeit, akik uralkodni akarnak és 
kizsákmányolni a népet. Az angol kon-
zervatív lapok is ezeket, a minden or-
szág belügyeibe beavatkozó kizsákmá 
nyolókat és azok bábjait teszik fele-
lőssé ezekért az embertelen vérengzé 
sekért. A világ haladószellemü embe-
rei tiltakozásukat fejezték  ki ós köve-
telték a foglyok  szabadonbocsátását, 
valamint a szabadságjogok megadását 
a görög nép számára. 

Méhészeink is közösségi 
munkát kezdenek 

F. hó 11 én tartotta meg alakuló 
gyűlését az Udvarhelymegyei Méhész 
kör az EMGE kezdeményezésére. El 
nőknek egyhangúlag Petres Istvánt 
választották meg. 

Bende Béla MNSz képviselő, az 
EME országos elnöke nagyhatású zá 
ró beszédében a méhlegelők feljavitá 
sáról, a méz néptápláló szükségessé 
géről és a közeljövőben megalakuló 
udvarhelymegyei méhészeti beszerző 
és értékesítő szövetkezet jelentőségé 
ről beszélt. 

Várjuk a megalakult Udvarhelyme-
gyei Méhészkör szerves bekapcso'.ódá 
sát újjáépülő nemzetgazdaságunkba. 

Ref.  kollégium—tanítóképző 2 • 2 
A súlyos birói tévedésektől eltekintve 

szép és küvdelmes játék után eldön-
tetlenül végződött a vármegyei közép 
iskolás bajnoki döntő. 

St. 0 Ioalf—ref.  kolléginm-2:2 
Az alsó osztályok válogatott mérkő 

zése komoly fejlődésről  'ett bizonvságot. 

x Betula Olaj (Oleum Beiuiae E n-
pireumaticum) Betula szurok (Pix Be 
tulaea), gyógyít  makacs bőrbántalma-
kat, sebet, hajhullást. Kérje orvosától 
vagy a gyógyszertárban. Betula La-
boratorul Chimic, Odorheiu, Str. Or 
bán Balázs 38. Engedélyezve 59049— 
1946. Klinikai s egyéb elismerő leve-
lek. 2 - 4 

Republica Populai ă Romă ă. Jude 
că oria Populară Română 

Dos. No. 1603-1948. 
Bálint Gézáné Udvarhely vármegye 

nyikómslnmfalvi  lakos beterjesztett és 
6451—1948 szám alatt iktatott kérvé-
nyében férjének  Bálint Géza volt far-
kaslaki lakosnak holttányilvánitását 
kéri, aki frontszolgálatra  bevonult, ahol 
fogságba  esett és Ukrajna- Kerestinben 
elhalt. 

Kérjük azon személyeket, akik az 
eltűntről valamit tudnak, értesitsék a 
székelyudvarhelyi törvényszéket, mely 
a kivizsgálásokat végzi. 

Székelyudvarhely, 1948. évi május 
hó 12 én. 

Dr. Balogh  József 
jár. bir. elnök. 

Sabdu  Károly 
bírósági jegyző. 

Fontos jegyzékváltás az Egyesült Államok 
és a Szovjetunió kormányai között 
A külpolitika egyik legfontosabb 

eseménye az a jegyzékváltás, amelyik 
a két nagyhatalom, a Szovjetunió és 
az Egyesült Államok, kormányai kö-
zött történt, a köztük fennálló  feszült-
ség enyhítése érdekében. 

Az Egyesült Államok moszkvai kö-
vete megjelent Molotov szovjet külügy-
miniszternél és átadta kormánya nyi> 
latkozatát, melyben az kijelenti, hogy 
semmiféle  ellenséges és támadó szán-
dékot nem táplál a Szovjetunió iránt. 
Kijelenti továbbá, hogy az Egyesült 
Államok politikáját ugy dolgozták ki, 
hogy az semmiféle  kedvezőtlen hatás 
sal ne legyen a Szovjetunió érdekeire, 
ha a Szovjetunió békében akar élni 
szomszédaival és tartózkodik a bel 
ügyeikbe való avatkozástól. A két or-S 
szág közötti viszony változásokat tesz | 
szükségessé, hogy hasznos és észszerű 
kapcsolatok jöjjenek létre közöttük, 
felajánlják  tehát, hogy a vitás kérdé-
sekre nézve tárgyalást kezdjenek. 

Molotov külügyminiszter a nyilatko-
zatra adott válaszéban kijelentette, 

hogy a szovjet kormány hozzájárul 
ahhoz, hogy megvitassák és rendez-
zék a két állam között fennálló  nézet 
eltéréseket. Azonban nem ért egyet 
azzal az amerikai állásponttal, hogy a 
nemzetközi helyzet feszültségét  a Szov-
jetunió idézte volna elő. A Szovjet-
unió baráti kapcsolatban él a szom 
szédos államokkal, s a baráti kapcso-
latok megerősítését továbbra is foly 
tatni fogja.  Rámutat továbbá arra, 
hogy a nemzetközi feszültség  oka az 
Egyesült Államoknak az utóbbi idő 
ben követett politikája. Kifejezésre  jut 
ez a katonai támaszpontok létesítésé-
oen, a nyugateurópai katonai szövet-
ségek létrehozásának támogatásában 
és a kereskedelmi szerződésben vál-
lalt kötelezettségek figyelmen  kivül 
hagyásában. Végül a szovjet kormány 
azt a reményét fejezi  ki, hogy meg 
lehet találni a nézeteltérések kiküszö 
bölésének módját és a két állam kö 
zött létre lehet hozni a jóviszonyt, 
mindkét nép és a világ békéjének ér 
delében. 

Folytatják a verseny munkát községeink 
Alig telt el egy pár nap, hogy má 

jus 1 re az országépitést célzó verseny 
munkálatok Udvarhely megyében tel 
jes sikerrel befejeződtek,  máris olyan 
örvendetes ezirányu ujabb kezdemé 
nyezésekről számolhatunk be, melyek 
becsületére válnak a megye dolgozó 
össztársadalmának. 

A város vezető hivatalai, valamint 
községei egymással versenyezve mun 
katervet dolgoztak ki aug. 23 iki ha 
táridővel bezárólag melyekben az újjá-
építés terén, a megye do'gozó társa-
dalma a szó jó értelmében, a legma 
gasabb teljesítményeket vállalta ön 
kéntes munkával és pénzbeli segit 
séggel. 

Az előttünk fekvő  munkatervekben 
a dolgozó falvak  a megye gyári mun-
kástársadalmával vesznek részt és ezek 
önmaguk helyett beszélnek. íme egy 
pár község aug. 23 ig előirányzott 
munkaterve, mely hü tükörképe az 
egész megye munkavállalásának. 

Kányád  az a község, mely a vetési 
csata verseny zászlajának büszke nyer 
tese lett. Mostani verseny munkatervé 
nek célja az, hogy a község az aug. 
23 iki versenynek is győztese legyen. 
A községházát és a Rizsa utcai 7 
m. es hidat építik ujjá, valamint 2 me 
zei hid elkészítésével, a község nyo 
másos határán a juhnyáj részére egy 
vízvezeték elkészítésével és legelőja-
vitással készülnek a versenyre. 

Homóródszentlászló  hidak felépítésé 
vei kér magának részt az újjáépítés-
ből, Az iskola előtti 8 m. hosszú és 6 
m. széles hidat, a községháza előtti 
és az Ábránfalva  felé  vezető uton 
szükséges 3 m. széles hidat építik fel 

Szentlélek  iskolát épit fel  20 000 drb. 
tégla, 60 kbm. kő, 8 kbm. deszka, 
16 kbm. faragott  fa,  60 kbm. homok, 
200 kg. mész, 4000 drb. cserép és 12 
öl fa  előállításával és helyszínre szál-
lításával. 

Petek  hidak építésére és az iskola 
udvarának rendbehozatalára készül. A 
Hitárpatakra tervbe vett 4 keresztgát 
kötés anyaggal együtt 50 000 lej ér 
léket képvisel. 

Székelyntuzsnán  kijavítják a község 
összes középületeit, a község határá 
ban lévő kutakat kitakarítják és fel-
építenek egy 6 méter hosszú hidat. 

Felsőboldogfalva  bu'turház felépi 
tését határozta el. 70 000 tégla, 60 m* 
homok és megfelelő  mennyiségű cse 
répanyag előállítására vállalkoztak a 

felsőboldogfalviak,  kik a község ösz 
szes dülőutjiit is kijavítják 10 Km. es 
szakaszon a két Küküllfchiddal  együtt. 

Legközelebb tovább is ismertetjük 
a falvak  dolgozóinak munkaterveit, 
melyeknek teljesítését *uţ. 23. ra vál 
•alták. Büszkék lehetünk Udvarhely 

íegye dolgozó társadalmára, mely 
* áll váll mellett önkéntes munkával 
"árul »z orsz*g  ujiáépitéséhez. háté 

H Í R N E K 
— LAPUNKNAK  EZ  A 

SZÁMA  kivétel  esett  15 étt, 
szombaton reggei  jelenik  meg, 
hogy pünkösdre  távolabbi  vi-
déken  lakó  olvasóinkhoa  is el 
juthasson. 

— Kö *i önetnyiivánitás. A székely 
udvarhelyi állami kórház igazgatósága 
és üzemi bizottsága köszönetét fejezi 
ki a szentkeresztbányai vasgyár igaz-
gatóságának és munkásainak nemes 
munkájukért, vagyis 900 drb. fém 
betűért, melyet kórházunknak adomá 
ny óztak. 

— Irodai munkások figyelmébe. Az 
ARLUS székely udvarhelyi szervezeté-
nek szüksége van egy irodai munka 

, erőre, aki a román és magyar nyelvet 
szóban és írásban ismeri és gépírást 
tud. Fizetés  havi 2500 lej.  Érdeklődni 
lehet naponta a hivatalos órák alatt a 
megyefőnökségen  a 28 sz. szobiban. 

x Farcadi ut 2 szam alatt sürgősen 
eladó egy belsőség, mely áll korcsma 
helyiségből, lakóházból és lVi hold 
gyümölcsös kertből. Érdeklődni lehet 
Kinda Józsefnél  Komis-utca 15 szám 
alatt. 1—2 

x Egy szoba-konyhás lakás eladó. 
Érdeklődni lehet Homoródszentmárton 
ban Gergely János kovácsnál. 1 — 2 

x Eladó 280 öl belsőség, 12 (XX) drb 
tégla, 8 öl kő, Rákóczi ut 2 

x Tölgyfa haloszoba garnitura eladó. 
Cím a kiadóban. 1—3 

x Elsdó egy kertes családi ház, egy 
kisebb villaszerű, alápincézett, csinos, 
téglából épült ház, közel a Főtérhez 
Érdeklődni lehet Balázs János vendég 
lősnél. 2 - 2 

x Eladó modern uj ház 2 üzlethe 
iyifcéfegel  Lenin ut 27 sz. alatt. Érdek 
lódni lehet sürgősen: Árpád utc» 11 
sz. alatt. 2—2 

Nyikómalomfaiván is 
dolgoznak az ifjak 

Az ifjúság  kezdeményezésére Nyi-
kómalomfaiván  hozzá fogtak  egy kul-
turház felépítéséhez. 

Az ifjúság  nehézséget és fáradságot 
nem ismerő akarással dogozik, fát 
termel ki., meszet olt, részt vesz a. 
téglavetésben. Ezzel egy időben gyűj-
tést indítanak a szükséges egyéb anya-
gok beszerzésére, a felnőtteket  is be-
kapcsolják munkájukba, amit a fel-
nőttek szívesen is vállalnak, látván a 
fiatalság  nagy munkavágyó lendületét. 

Még nem fejeződik  be ezzel az if-
júság munkája, mert az ut rossz, kb. 
1 km. szakaszon a falu  között s ők 
ezt sem tűrhetik. A falun  kivül pedig 
3 km. es útszakasz teljesen rossz, ami 
feltétlenül  javításra var. Mikor meg-
kérdem, mikor lesz kész a munka, 
büszkén felelik  : augusztus 23 ára. 

A tenyerük kérges, homlokuk izzadt, 
de szemükben az öröm fénye  ragyog, 
az alkotni vágyás tükröződik bennük* 
űröm nézni, miként a falunak  kicsijét-
nagyját beleképcsolják az önkéntes 
munaába országunk újjáépítése érde-
keben 

Udvarhely varmegye Mjgyefőnóüsege 
építészeti H vatal 

Szám : 3554—3948 

ÁRLEJTÉSI HIRDETMÉNY 
Az érdekelteknek tudomására hoz-

zuk, hogy 1948 május 22 ón 16 óra-
kor a megyefőnökség  műszaki osz-
tályának II. emeleti helyiségeiben nyil-
vános árlejtés lesz a vármegyeháza 
épülete aj.óinak és ablakainak újra-
festésére. 

Költségvetésileg előirányzott összeg 
65 000 lej. 

Az árlejtést az LCP 88—110 sza-
kaszai, valamint a nyilvános árlejtés-
ről szóló szabályrendeletek alapján 
tartjuk meg. 

A költségvetés és a vállalati feltéte-
lek nepon'a megtekinthetők a megye-
főnökség  műszaki osztályának II. eme-
leti helyiségeiben. 

Eredménytelenség esetén az árlejtést 
1948 junius 2 an tartjuk meg másod-
szor, ugyanő.t és ugyanabban a£ órá-
ban. Amennyiben a második árlejtés 
is sikertelen marad, a munkálatot köz-
vetlen u'on adjuk vállalatba. 

Székelyudvarnely, 1948 április 27. 
Megyefőnök  : Szilágyi  Iţnâc. 

M'lsz«ki n. főnök:  Lórincz András. 

Uuvaineiy varmegye M gyciouonaege 
Építészeti Hivatal 

Szám : 3552—1948. 

ÁRLEJTÉSI HIRDETMÉNY 
Az érdekeltek tudomására hozzuk, 

hogy 1948 május 19 én 16 órakor a 
megyefőnokség  műszaki osz'ályának 
II. emeleti helyiségeiben nyilvános ár-
lejtés le^z a megyefőnökség  épületé-
nek kifestésére. 

Költségvetésileg előirányzott összeg 
210 000 lej 

Az árlejtést az LCP 88—110 sza-
kaszai, valamint a nyilvános árlejtés-
ről szóló szabályrendeletek alapján 
tartjuk meg. 

Az árajánlathoz 5*/o biztosíték mel-
lékelendő. 

A költségvetés és a vállalati feltéte-
lek naponta megtekinthetők a megye-
főnökség  műszaki osztályának II. eme* 
leti helyisegeiben. 

Eredménytelenség esetén az árlej-
tést 1948 május 29 én tartjuk meg 
másodszor, ugyanő t és ugyanabban 
»z óraban. Amennyiben a második 
árlej és is sikertelen mar*d, a munká-
latot közvetlen uton adjuk vállalatba. 

Megyefőnök  : Szilágyi  Ignác. 
Mü«7«'i o. főnő*  : Lörinct  András. 

N>ou<ai»u • «Szabadság* könyv-
nyomdában Székelyudvarfcelyt. 


