
Taxa poştala plătite la namerar conform. 
aprobaril Pir. Gan. P.T.T. Nr. 47.550/1948. 

A Magyar Népi Szövetség 
udvarhelymegyei hetilapja 

Megjelenik minden kedden reggel 
Feleifii  szerkesztő: Imets János 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Székelyudvarhely, Kossuth-utca 17. 

A z „örök" d e m o k r á c i a 
Azok, akik a népi demokráciát nem 

Ipiteni, hanem csak kritizálni szeretik, 
1 szokták a lelkesülök igyekezetét 

(kicsinyelni, hogy a demokrácia »nem 
ni dolog*, »nem ma találták kic. 
ifilóban  volt már a világon és van 
u is másfajta  demokrácia. Lássuk, 
•ennyire van joguk a régi demokrá 
aák vagy »másf»jta«  demokráciák hi-
rtinek a lekicsinylésre a népi demok-
ráciával szemben. 
A demokrácia népuralmat jelent. A 

népuralom pedig akkor következik be, 
hi a hatalom a nép kezében van és 
ennek megfelelően  a jog forrása  a nép. 
A nép akkor gyakorolhatja a hatalmat, 
ha a választójog teljesen a kezében van 
is a közszabadságot korlátozás nélkül 
ilrezheti. Lássuk, a különböző demok-
ráciák hogyan biztosították ezt a nép 
Bámára. 

Az első demokrácia a görög demok 
rícia volt, amely a rabszolgatársada-
lom idején valósult meg. Demokráciát 
jelentett tehát néhány ezer szabad 
Bámára, .de teljes jogfosztottságot  a 
ntgy többségnek, a rabszolgák tizez-
teinek és százezreinek. A számok ko-
ronként változtak, de az arány min-

ugyanaz maradt: a maroknyi ki-
sebbség diktatúrája a nagy többség 
fölött.  Hasonló volt a helyzet a római 
demokráciában is. A szabadok osz 
tályai, a patríciusok és a plebejusok 
már önmagukban is rendi tagoltságot 
mutattak, de velük szemben a rab 
szolgáknak még nyomokban sem volt 
semmi emberi joguk. Az antik de* 
mokráciák tehát bizony korántsem vol-
tak mindenki számára olyan ideálisak, 
mint ahogy azt romantikus álmodozók 
képzelik, éppen ezért nem is lehet 
fiket  egyszerűen demokráciáknak ne-
vezni, hanem csak rendi  demokráci-
áknak mondhatjuk őket, ahol már a 
születés megszabta az osztályhelyzetet. 

A következő nagy állomás, a pol-
gári demokrácia kialakulása a francia 
forradalom  után. A demokráciának ez 
a formája  a kapitálizmushoz kapcso-
lódik, vagyis gazdasági alapja a tulaj-
donjog. A tőke, a termelés ezközei 
magántulajdonban vannak, ami termé-
szetesen a szabadverseny korában 
óriási vagyoni eltolódásokhoz vezetett. 
Kialakult a tőkések és proletárok osz-
tálya, akik a polgári demokráciának 
távolról sem egyenjogú tagjai. 

A választójog országonként más és 
más formában  alakult ki, de minden 
kapitálist* országban szigorú kiköté-
seket tartalmazott és tartalmaz még 
ma is. Csak bizonyos vagyoni hely-
zet, megfelelő  iskolai végzettség jogo-
sítottak szavazásra, sőt a nőkre nézve 

még külön szigorúbb kikötések voltak 
érvényesek. A közszabadságokat is 
csak a tőkések gyakorolhatták, mert 
a sokszor még irni-olvasni is alig tudó 
kizsákmányoltak hogyan is élhettek 
volna a legtöbbször csak papiron levő 
sajtó és szólás szabadsággal. A prole 
táriátusnak a gyülekezés és szervez-
kedés joga nem volt biztosítva, a ha-
talom gyakorlásának még lehetőségét 
is megakadályozták. A faji  és nemze 
tiségi elnyomás a polgári demokráciák 
egyik legszomorúbb velejárója, ami 
legélesebben a gyarmatok kérdésében 
nyilvánul meg. De antidemokratikus a 
gazdasági válság és a munkanélküli-
ség is, amikor a termények tonna-
számra pusztulnak el a spekuláció 
kezei közt, a munkások pedig ezrével 
kerülnek az utcára a munkanélküliség 
szörnyű rémével küzdve. Kazánokat 
fűtenek  búzával ugyanakkor, amikor 
emberek százezrei éheznek. A rendi 
demokráciákhoz képest természetesen 
mégis fejlődést  jelent a polgári de-
mokrácia. 

A demokrácia időben következő for-
mája a szociálista demokrácia, mely 
a szociálista forradalom  után, 1917 
után alakult ki Oroszországban, illetve 
a Szovjetunióban.- Érdekes, hogy a 
demokráciának egy közbeeső formája, 
a népi demokrácia időben később ala 
fcult  ki. A középeurópii államokban 
jött létre ez az átmeneti forma,  mely-
nek gazdasági alapja is átmeneti forma 
a kapitálizmus és a szociálizmus kö-
zött. A termelőeszközök még magán-

tulajdonban vannak, de a mammut-
vállalatok, a szállítás eszközei, bánya-
kincsek, a pénzintézetek, vagyis a ki-
zsákmányolás legfőbb  eszközei egyre 
inkább a köz tulajdonába mennek át 
és igy a kizsákmányolás lehetőségei 
korlátozottabbak. A választójog álta-
lános, a nők egyenjogusógban része-
sülnek, a faji  és nemzetiségi megkü-
lönböztetés eltűnik, az analfabétizmus 
felszámolásával,  a sajtó népszerűsíté-
sével, a gyülekezési szabadság bizto-
sításával, a tömegek politikai felvilá-
gosításával, a sajtó és szólásszabadság 
reálissá válik. Ilyen módon a nép tény-
legesen, fokozatosan  a hatalom birto-
kához jut és forrásává  válik a jognak. 
Természetesen, ameddig még a kapi-
tálizmus bármilyen formában  is, de 
létezik, addig teljes egyenjogúságról 
nem beszélhetünk. A népi demokrácia 
átmeneti forma,  de hatalmas fejlődés 
a polgári demokráciához képest. 

A demokrácia tehát ezek szerint tár-
sadalmi jelenség, amelynek »abszolut< 
formáit  meghatározhatja a spekuláció, 
a megvalósult demokráciákat azonban 
a megvalósitó társadalmi rendek ha-
tározták meg. Ennek megfelelően  volt 
rendi demokrácia, polgári demokrácia, 
népi demokrácia és szociálista de-
mokrácia, melyek egy fokozatos  fej-
lődési folyamat  különböző állomásait 
jelzik. A demokrácia igazi híveinek 
nem lehet más f e l ada tuk ,  mint 
a fejlődés  folyamatát  épilő munkájuk-
kal gyorsítani. 

Dr. Váró  Györgyné. 

Következő  számunktól  6 oldalas 
lesz  a „Szabadság" 

Örömmel  értesítjük  olvasóinkat, 
hogy ezután még  többet  kívánunk 
nekik nyújtani  s ezért  lapunk  kö-
vetkező  számától  kezdödőleg  6 ol-
dalon  jelenik  meg. 

Ennek az érdekében  szerkesz-
tőségünket  kibővítettük,  Székely-
kereszturon  fiók-szerkesztőséget  lé-
tesítettünk,  hogy Keresztúr  város 
és  vidéke  kérdéseit  is állandóan 
felszínen  tarthassuk.  Kérjük  a 
többi  járásban lévő  tudósítóinkat 
is, hogy rendszeresen  és  kellő  idő-
ben (hogy  a cikk hozzánk csütör-
tökön délig  feltétlenül  eljusson) 
tudósítsanak  minden  közérdekű 
mozgalomról  és  eseményről. 

A kibővítés  után apróhirdeté-
seinknek is több teret  tudunk  adni, 
valamint  az egyesületek,  hivata-
los közleményeinek  is, bizalommal 
fordulhatnak  tehát  a hirdetni  szán-
dékozók  lapunkhoz. 

Kérjük  a MNSz  vidéki  vezető-
ségeit,  hogy az eddiginél  nagyobb 
buzgalmat  fordítsák  lapunk  ter-
jesztésére,  annál  is inkább, mert 
lapunk  minden  számában olyan 
küU  és  belpolitikai  beszámolót 
nyújt,  amit  előadásaikon  felhasz-
nálhatnák. 

Lapunk ára a nagyobb terje-
delem  ellenére  is változatlan  ma-
rad.  A szerkesztőség. 

A tegnap 
és a ma hadserege 
Egy filmszinházi  előadáson történt, 

hogy egész véletlenül néphadseregünk 
katonái mögött kaptam helyet. Már 
az előadás kezdete előtt örömmel ál-
lapítottam meg, milyen nagy a had-
seregben a változás a »Tegnap és a 
Mac között. Ez a tegnap a magam és a 
velem egykorúak tényleges katonai szol-
gálati ideje. Az az idő, mikor sokat 
éheztettek és veréssel tanítottak, ugy 
a tiszt, mint az altiszt urak. Mikor 
még bün volt, hogy magyarok va-
igyunk. 

Ez volt a tegnap hadserege. Ezzel 
szemben nézzük milyen a ma had-
serege : A kaszárnyákban a legnagyobb 
rend, tisztaság és fegyelem  uralkodik, 
mindenütt megelégedett, barátságos 
arcok láthatók. A tisztek barátságo-
san beszélgetnek a legénységgel. 

Az előadás még nem kezdődött meg, 
a fiuk  pattogatott kukoricát és tök-
magot rágcsáltak, kínálgatták egymást. 

— Vegyél, testvér, mondja egyik 
magyarul a pattogatott kukoricát ki 
nálva. A másik: «mulţumesc, poftim 
ie şi tu< k'nálja vissza románul a tök-
magot, s a két nép fiai,  bár alig ér-
tik egymás nyelvét, elkezdenek együtt 
beszélgetni s hallom, hogy nem csak 
ez a két ember beszélget, hanem mind 
a három előttem lévő sorban ülő ka-
tonafiuk  románul és magyarul ve-
gyesen. 

A beszédjükből kiveszem, hogy az 
itteni katonai egység két magasrangu 
tisztjéről folyik  a szó. De kialszik a 
villany és peregni kezd a film.  Szov-
jetfilm  román felírással.  Egy pillanatig 
néma csend; majd megkezdődik a sut-
togás. Kíváncsian hajlok közelebb, 
hogy megtudjam, mi a suttogásuk 
tárgya. A magyar fiuk  nem tudják ol-
vasni a román szöveget, a román fiuk 
pedig azzal a kevés magyar tudással, 
amivel rendelkeznek, igyekeznek le-
fordítani  és magyarázni a szöveg tar-
talmát. 

De szünet következik és én kíván-
csian megyek ki a fiuk  után, abban a 
reményben, hogy talán megtudom a 
nevét annak a két magasrangu tiszt-
nek, akiről olyan szeretettel beszéllek, 
ugy a román, mint a magyar fiuk. 
Nem csalódtam, mert a fiuk  vissza-
tértek a tárgyhoz, több tisztről és al-
tisztről esett szó, de ezek között min-
dig kiemelték Gherman őrnagy és 
Plcşoianu ezredes nevét. 

— Nagyon jó emberek, szeretnek min-
ket, mondják a magyar fiuk  magyarul 
a román fiuknak  és a román fiuk 
románul dicsérik őket. 

Csengetnek és folytatódik  az elő-
adás. ÓK tovább suttognak. En a mán 
és tegnapon gondolkozom és gondo-
latban köszönetet mondok az összes 
román és székely ifjak  nevében Bod-
naraş hadügyminiszter elvtársnak, 
Pleşoianu ezredes és Gherman őrnagy 
elvtársaknak s velük együtt a nép-
hadsereg azon összes lisztjeinek es 
altisztjeinek, kik megértve az idők 
szavát, megfogták  ennek a két sokat 
szenvedett népnek a kezét, hogy Băl-
cescu, Tudor Vladimirescu és Kossuth 
szellemében vezessék egy uj, egy bol-
dogabb jövő felé.  Kertész  János. 

— 20 éves a székelyudvarhelyi Ref. 
Dalkör, amely ezt a fordulót  30 án, 
vasárnap sorozatos ünnepséggel ün-
nepelte meg. A d. e. 10 órai templomi 
istentisztelet után 11 órakor diszgyü-
lés volt a kollégium tornatermében, 
este 8 órai kezdettel pedig tartalmas 
müsoru hangverseny, amelyen Tompa 
László iró tartott előadást a művé-
szetek fejlődéséről  és a demokráciá-
nak a művészetben való érvényesü-
léséről. A Ref.  Dalkör énekszámait 
Balogh Ferenc zenetanár, hegedű-
művész, az ünneplő egyesület karnagya 
vezette. 



Hl TÖRTÉNIK A MGIVILÁGBAN? 
Kai- és belpolitikai tájékoztató 

A szovjet-amerikai  jegyzékváltás 
még mindig a világpolitika homlokte-
rében van. Legújabban a szovjet-ve-
zetőkörök a Tass sajtóügynökség ut-
ján részletesen kimutatják, hogy az 
Egyesült Államok kormányát terheli a 
felelősség  a nemzetközi helyzet és a 
két nagyhatalom egymásközti víszo 
nyának romlásáért. Az Egyesült Álla 
mok eltért Roosevelt politikájától és 
megszegte a nemzetközi egyezmé-
nyeket. 

Az amerikai külügyminisztérium má-
jus (9 iki kiegészítő jegyzékében 11 
pontban foglalkozik  azokkal a kérdé-
sekkel, amelyek nézeteltéréseket szül-
nek a két nagyhatalom között. Az erre 
válaszoló szovjet-közlemény kimutatja, 
hogy ezeket a kérdéseket az Egyesült 
Államok magatartása miatt nem lehe-
tett kielégitőleg megoldani. 

A Biztonsági  Tanács  »tüzet 
szüntess« parancsa 

lace-párt ellen is azonnal megindít-
hatnák az eljárást. 

Bulgária  ünnepe 
Szófiában  és az ország minden na-

gyobb helyiségében nagy ünnepségek 
zajlottak le a napokban Bulgáriának 
a török iga alól való megszabadulása 
70 éves évfordulója  alkalmával. Ez-
előtt hetven évvel is orosz segitséggel 
rázta le Bulgária az idegen igát. 

A volt  királyi  vagyon visz-
szaszállott  a népre 

A Hohenzollern-család által össze-
harácsolt hatalmas romániai vagyon a 
minisztertanács határozata értelmében 
visszaszáll a népre és annak felemelé-
sét fogja  szolgálni. így 15.190 hektár 
termőföld,  136.990 hektár erdő, 29 
kastély 1081 szobával, 16 vadászkas-
tély és rengeteg részvény megy át az 
állam tulajdonába. Ezzel egyidejűleg 
a minisztertanács elhatározta a volt 

királyi család tagjainak román állam-
polgárságuktól való megfosztását  is, 
mivel külföldi  tevékenységükkel a ro-
mán nép és a Román Népköztársaság 
érdekei ellen dolgoznak. 

A MNSz  szervezőbizottságának  há-
rom napos országos értekezlete  fontos 
határozatokat hozott. Elhatározták, 
hogy éles harcot vivnak a sovinizmus 
és az egyházi reakció ellen és hogy 
a MNSz szervezetek és tagok az újjá-
építésben, munkaversenyekben és ön-
kéntes munkákban fokozottabb  mér-
tékben vesznek részt. 

Az uj adók  kivetése  előtt  a kormány 
lehetőséget kiván nyújtani mindenki-
nek, hogy a valóságnak megfelelő  ada-
tokat szolgáltasson a pénzügyi ható-
ságoknak, így lehetőséget nyújt arra, 
hogy akik elmulasztották adóvallomásu-
kat, azt május 3 l-ig beadhassák. Az ilyen 
megkésett adóvallomások után csak 
10 százalékos emelés jár. Az idejében 
beadott vallomásokon is lehet változ 
tatásokat eszközölni. Az adókivető bi-
zottságok az adózókat is megidézik, 
hogy tőlük a szükséges felvilágosítá-
sokat megkaphassák. 

Kossuth Lajos maga is csak a szám-
űzetés nehéz éveiben ismerte fel  hi-
báit. Midőn Kossuth Lajos a nyugati 
országokban jár hazája érdekében, ak-
kor látja meg, hogy a magyarság füg 
getlenségének sikere abban rejlik, hogy 
a közös elnyomásban szenvedő szláv 
és román szabadságmozgalmak össze-
fogását  és a demokratikus törekvések 
egységét meg tudják e teremteni ? Ez 
a felismerés  nem csak Kossuthban éb-
redt fel.  Ugyanez a tudat hatja át az 
elnyomott románság és szlávság veze-
tőit is. így jön létre 1859 ben Cuza 
román fejedelem  és Klapka György 
között a szerződés, melyet Obrenovics 
Mihály szerb fejedelem  is üdvözöl. 

Kossuth képzeletét ekkor a dunai 
szövetség eszméje foglalkoztatja.  Ter-
vezetében ezt irja: »Az ég nevére 
kérem a magyar, a román és szláv 
testvéreket, borítsanak fátylat  a múltra, 
nyújtsanak egymásnak testvérkezet. 
Egység, egyetértés, testvériség a ma-
gyar, szláv és román közötte. Sajnos, 
az eszme nem valósult meg. Az 1867-
es kiegyezés a történelmi fejlődésnek 
egészen más irányt adott. 

A második világháború és a Szovjet 
ünió dicsőséges seregének győzelme 
megteremtette a dunai népek kibékü-
lésének alapjait és a népi demokrácia 

kibontakozását. 
A szabadságharc százéves évfordu-

lóján tekintsünk mélyen önmagunkbi 
és a nagy eszmék hősi harcosai mel-
lett, a keserű mult árulóit se feledjttt, 
mert csak ennek ismerete mellett le-
hetünk hü és igaz harcosai a népet 
szabadságának, melyért Petőn vérit 
adta, Kossuth eszmei hűséggel ián ; 
golt. Uj korunk két tragikus sorsi 
költője, Ady Endre és József  Attih 
jövőbe látó igaz szemléletével mutatji 
a helyes és becsületes utat magyit 
népünknek. 

TiltaKozí nagygyülfct 
rendeztek Udvarhely demokrata szer] 
vezetei a palesztinai kapitálisták üzelJ 
mei ellen. A gyűlésen résztvevők meu 
töltötték a Royal mozitermet. A nagyi 
gyűlést Kocsis János vezette le. Nil 
gyon szép összefoglaló  beszédet mool 
dott román, majd magyar nyelvei! 
Utána Negreanu Stelian, a nemzetj 
néppárt elnöke, Barabás Sándor, i 
szaktanács elnöke beszélt. Végül 
Bleier Andorné a zsidó népközösségi 
nevében köszönetet mondott a demokJ 
ráciának azért, hogy megértük, hogy 
nincs többé nemzetiségi kérdés, ie-l 
gyünk bármilyen nemzetiségűek is. A 
nagygyűlésről befejezésül  táviratot in<! 
téztek az Egyesült Nemzetek Szerve 
zetéhez, melyben a vérengzések ellen 
a gyűlés tiltakozását fejezték  ki, kS 
vetelve az azonnaíi békeállapot helyre-
állítását Palesztinában. 

Tarcsafalvi  levél' 
Tamási Sándor tarcsafalvi  M NSzj 

elnök és Tóth Ferenc sejttitkár buz 
ditó levelet irtak a községükből a Sal-
va visói vasútvonalon dolgozó 5 mun i 
kabrigádos ifjúnak.  Ebből a levélből! 
közöljük az alábbi szemelvényeket. 

•Örömmel olvastuk soraitokat. ahol| 
jelzitek, hogy a bukaresti román ajku| 
elvtársakkal való meleg és testvéri szel 
retetet van köztetek, nagyon örven l 
dünk és üdvözlünk ezért az öntudatra I 
ébredésért, amire mi is tanítottunk. I 
Egy a sorsunk és együvé visz a 
közös cél.. .< 

»Hogy székelykaput emeltetek a ba-
rákotok elé, nagyon helyesen tettétek 
ezt azért is, hogy ősi székely faragá-l 
sunkat megismertetitek a nem széke-
lyekkel is.« 

»Azt üzenjük nektek, miután a mun-
kátoknak naponta vége van, olvassatok 
és rendesen járjatok a káderiskolába 
ott is, vegyétek ki a versenyből a ré-
szeteket 6s dicsőséget hozzatok a ta-
nulásból is. A jövő a tiétek, és ezért 
nektek intenzív munkát kell végezni, 
hogy hazaérve másokat is tudjatok 
tanítani az ottan tanultakból.« 

A Biztonsági Tanács a palesztinai 
háborúval foglalkozva  megparancsolta 
a harcoló feleknek,  hogy szüntessék 
be a tüzelést május 26 áig. Az arab 
államok közül Szíria és Libánon azt 
táviratozták a Biztonsági Tanácsnak, 
hogy a felhívás  hozzájuk a határidő 
lejárta után érkezett. Az arab államok 
<Irán, Sziria, Libánon, Szaúd-Arábia, 
Yemen, Egyiptom) egy úgynevezett 
Arab Ligát alkotnak, s ennek a Ligá-
nak megbízottai kérték a fegyverszü-
neti parancs teljesítési határidejének 
meghosszabbítását, hogy ezt a fontos 
kérdést egymásközt megtárgyalhassák. 
Az Arab Liga Ammanban ült össze 
határozathozatalra. Az arab huza-voná-
val ellentétben Izrael állam ideiglenes 
kormánya azonnal kiadta minden fron-
ton a »tüzet szüntesse parancsot, ter-
mészetesen, azzal a feltétellel,  ha ez 
az arabok oldalán is bekövetkezik. 

Izrael államot több ország kormánya, 
igy többek közt az Egyesült Államok 
kormánya is elismerte. 

Ugy látszik, a Biztonsági Tanács 
erélyesen nyul hozzá s zsidó' arab há-
ború megszüntetéséhez. 

A Mundt-javaslat  nagy port vert 
fel  az Egyesült Államok politikai éle-
tében. Ez ellen a törvényjavaslat el-
len, melyet az alsóház már el is fo-
gadott, minden jó demokrata felemelte 
a szavát A törvényjavaslat szerint a 
kommunista-szervezetek ellen a kor-
mány a törvény teljes szigorával léphet 
fel.  Hogy milyen mozgalom tekinthető 
kommunista-szervezetnek, azt a javas-
lat értelmében az igazságűgymíniszter 
határozza meg. Ez a javaslat tehát 
lehetőséget ad arra, hogy törvényen 
kívüli állapotba helyezzenek és tűzzel-
vassal irtsanak ki minden olyan meg-
mozdulást, amely sértheti az uralmon 
levő nagytőkések érdekeit. A törvény-
javaslat egyik pontja szerint .kommu-
nista-szervezetnek minősítheti az igaz-
ságűgymíniszter mindazokat a moz-
galmakat, amelyek propagandát fejte-
nek ki a fennálló  intézmények, vagy 
a kormány aláásására, vagy sztrájkot 
szerveznek a kereskedelem zavarására, 
bírálják a társadalmi visszásságokat, 
vagy gazdasági egyenetlenségeket. En-
nek értelmében a demokratikus Wal-

1848 százéves emléke 
Ez az év a számadás éve kell, hogy 

legyen. Emlékeztet bennünket a be 
nem váltott ígéretekre, az annyiszor 
megtagadott szabadságeszmékre. 

Ha az utóbbi száz év magyar tör-
ténelmét vizsgáljuk, azt látjuk, hogy 
végig ott kisért mindig a szabadság-
mozgalmak vérbefojtóinak  szelleme, 
amely minden megujulást, a dunai né-
pek megbékülésének és tisztánlátásá-
nak erőfeszítését  elgáncsolta és ezzel 
közös tragédiánkat készítette elő a két 
világháborúban. Petőfi,  Kossuth és 
Táncsics forradalma  száz év alatt tö-
kéletesen elsikkadt. Kossuth és Băl-
cescu kibékülési törekvéseit elfelejtet-
ték vagy hamis értelmezést adtak 
azoknak. 

Azonban 100 év történelme nem 
marasztalhatja el egyoldalúan a ma-
gyarságot. Mindannyiunkra, magya-
rokra és nem magyarokra, nem egy-
szer rávilágított a szabadság sugárzó 
fénye,  mindannyian ki is vettük ré-
szünket a megvalósításért való küzde-
lemben, de az elbukások felidézéséért 
és következményeiért is ugyancsak 
mindannyian egyforma  felelősséggel 
tartozunk. Dicsőség és bukás, hősi 
szándék és népárulás egyformán  osz-
tályrészül jutott a Dunavölgy népeinek. 

1848 magyar szabadságmozgalma a 
haladó emberiség rokonszenvét váltja 
ki. A közös emberiszabadság gondo-
lata viszi Kossuth zászlaja alá a len-
gyelek ezreit, a román, szláv önkéntes 
szabadcsapatokat. A magyar és világ-
szabadság közös ügyeiért ontja vérét 
sok idegen hős, akik Bem példája 
alapján felismerik  azt, hogy a magyar 
Alföldön  nemcsak a magyar szabad-
ság, hanem saját népük és hazájuk 
függetlenségének  és szabadságának 
ügye dől el. 

Ez a forradalmi  év az elnyomott 
románság és szlávság szabadságharcát 
is kirobbantotta. Sajnos, az akkori 
Habsburg császári hatalom szembe 
tudta állítani a népeket, ugy, hogy 
a népek vezetőiben csak későn ébredt 
fel  a közös összefogás  vágya. 

Tizezer kiló gyapot-fonal  érkezett 
a beszolgáltatási kötelezettségeiknek eleget tett és 
a szegénysorsa advarhelymegyei gazdák részére 

Az UMGISz Munkás Szövetkezet ezúton közli, hogy Székelyudvar-
helyre megérkezett 10 000 kilónyi szovjet gyapot küldemény az udvarhelyme-
gyei gazdaközönség részére. 

A küldemény azokat a gazdákat illeti, akik százszázalékosan eleget tettek 
termésbeszolgáltatási kötelezettségeiknek, valamint a szegénysorsu parasztságot. 
A megye közönsége részéről nagy érdeklődés előzte meg a gyapot érkezését, 
mert ezzel elsőrendű fontosságú  cikkhez juthatnak. 

A kiosztás a Vármegyei Közellátási hivatal és a Demokratikus Pártok 
utján az UMGISz Munkás Szövetkezet által történik. 

Demokratikus kormányunk ezzel is bebizonyította, hogy karöltve a 
Szovjetunióval, mindent elkövet a romániai gazdasági élet fellendítéséért. 



Ismerjük meg 
korunk könyveit 

A közelmúltban szovjet író müve 
még alig került a magyar olvasókö-
zönség kezébe. Most, hogy mind több 
és több szovjet-regényt fordítanak  le 
nyelvünkre, mind nagyobb érdeklődés 
nyilvánul meg ezek iránt a könyvek 
iránt. Nemrég foglalkozott  a szakszer-
vezet által rendezett irodalmi törvény 
szék Alexej Tolsztoj Kenyér cimü ie 
gényével és azt olvasásra ítélte. Lás-
suk csak, mivel is foglalkozik  ez a re-
gény. 

A szovjet-író az olvasót egy egé 
szen különös világba vezeti. Az iró 
nem ereszti szabadjára képzeletét, ha-
nem a mindnnnapok történéseinek mü 
vészi leirása által ad igazi reálizmuson 
épült irodaimat. 

Alexej Tolsztoj neves szovjet iró 
Kenyér cimü müvében az 1917. évi 
orosz szociálista forradalom  képét tárjá 
elénk. 

A regény cselekménye Pétervárt in-
dul, itt a szociálista munkásság erő-
feszitéseit  látjuk, hogy a cárizmus ál-
tal elvesztett háború sebeiben fetrengő 
országot rendezett viszonyok közé jut 
tassáfc  és megvédjék ugy a belső el-
lenséggel, mint a minden oldalról tá 
madó külső ellenséggel szemben. Meg-
tudjuk, hogyan kényszeritették bele a 
frissen  épülő szociálista hazát egy 
honvédő háborúba, amelyikben annak 
léte forgott  kockán. 

Az események bemutatása során 
emberi közelségbe kerülnek az olvasó 
hoz Lenin, Sztálin, Vorosilov, Budjo 
nijj és a történelemből is ismert más 
szereplői a nagy szociálista forrada-
lomnak, de ugyanilyen barátai lesznek 
az olvasónak Ivan Gora, az egyszerű 
munkás, vagy Agrippina, a forradal-

már parasztlány. 
A regény azért viseli a >Kenyér< 

cimet, mert azt mutatja be az olva-
sónak, hogy a minden oldalról meg-
támadott szociálista forradalomnak 
egyik legnagyobb kérdését, a munkás 
ság és városi lakosság élelmezésének 
kérdését, milyen emberfeletti  harccal 
és munkával kellett biztosítani. 

Az ukrajnai iparvidéket német csa-
patok szállták meg, elfoglalták  a Do-
nyec medencét, a Don vidékén a ko 
zákok csatlakoznak«. a megszálló né-
metekhez és tüzzel-vassal pusztítják a 
szovjet embereit. 

A lunganszki munkásból lett kiváló 
hadseregvezető, Vorosilov állandó har-
cok és óriási erőfeszítések  közt menti 
meg, a németek és kozákok állandó 
támadása közben azokat a vasúti sze-
relvényeket, amelyek a fehér  terror 
elől menekülő munkásokat és a fel-
mérhetetlen értéket képviselő hadia-
nyagot szállítják. A Donon 70 m. 
mélység fölé  fa  hidat építenek a fel-
robbantott szakasz helyére és végül 
is sikerül a szerelvények megmentése. 

Sztálin a legveszélyeztetettebb pon-
ton, az akkori Caricinban — a mai 
Sztálingrádban — szervezi meg az el-
lenállást, biztosítja a déli vidékekről a 
gabonának és élelmiszernek a Volgán 
és vasutón való szállítását és az erős 
kézzel megszervezett, illetve uj rászer-
vezett vörös hadsereggel sikeres el-
lentámadással veti vissza a támadókat 
és viszi győzelemre a vörös hadsereg 
lobogóit. 

A regényből látjuk azt a nagy küz-
delmet, amit az áruló Trockij és a 
vele egy követ fuvó  tábornokok és 
magasrangu tisztviselők ellen kell vi-
selniök a forradalom  vezetőinek, hogy 
az eszmét diadalra vigyék, 

A részletesen leirt harcok és ese-
mények közel hozzák hozzánk a nagy 
szociálista forradalom  nehézségeit és 
^diadalmas kibontakozását. 

Levél a lövétei plébánoshoz 
Hivő lelkek vagyunk, éppen az ön 

vallásából, kik rendszeresen látogatunk 
templomot, ha csak a plébánosunk 
nem olyan fából  van faragva,  mint ön. 

Sok időt nem szentelhetünk önnek, 
tehát rövidek leszünk. 

Sajnálatos véletlen folvtán  bánya-
szerencsétlenség tőrtént Szentkereszt-
bányán, hol egy derék munkás életét 
vesztette. A sírnál <i következő gyász 
beszédet tartotta Öa, György Árpád 
lövétei plébános úr: 

— Ezen a földön,  akárhogy igye-
kezzünk dolgozni, küzködni, boldogu-
lásunk ugy sem fog  lenni. Ez a csa-
lád, mely most árván maradt, semmi 
féle  támogatásban nem fog  részesülni, 
azt majd csak a túlvilág fogja  bizto-
sítani. 

Majd neki hevülve, pirosló arccal 
emígy folytatta: 

— Akik a vallást nem hiszik, leg-
alább ne gátolják a gyakorlását. 
Imádkozzunk az »ők< lelkükért. Majd 
eljön az elszámolás órája, amikor fe-
lelősségre vonják mindnyájukat tet-
teikért. € 

Kedves György Árpád lövétei plé-

bános ur I Engedje meg, hogy nyíltan 
és őszintén beszéljünk. Nsm tudjuk 
elképzelni, hogy engedhet meg ma-
gának ekkora bátorságot a Népköz-
társaság íly«n nyilt és merész megtá-
madására. ön egy egész község nyil-
vánossága előtt, nem csak, hogy meg-
támadta, hanem felelősségre  is vonta 
azokat, kik a széles népi rétegek és a 
világbéke érdekében építenek a föld 
kerekség e részén, egy boldog és meg-
elégedett népi demokratikus Romániát. 
Ön volt az is, aki az alkotmány meg 
szavazása után, azzal izgatta a népet 
a templomban, — mely békességet 
ment oda keresni — hogy az állam 
most el fogja  venni a felekezeti  isko 
Iákat. Mindezekért érthető agqodal 
munknak adunk kifejezést  az ön to 
vábbi pályafutását  illetőleg. 

Kérjük tehát tompítson nyíltságának 
ilyen mindszenties irányú megnyilvá 
nulásain. Mert ha nem . . . . előbb, mint 
gondolná, a derék lövéteiek kénytelenek 
lesznek a plébános ur helyett maguk-
nak sürgősen uj plébánosról gondos-
kodni. 

Jelenlévők. 

Folytatják a versenymunkát községeink 
ii. 

Korábbi közleményeink folytatásául 
ismertetjük még Udvarhelymegye né-
hány községének munkatervét, amelye-
ket ezek a Román Munkás Párt ve-
zetőségének javaslatára tettek ma-
gukévá, azzal az erős szándékkal, hogy 
a tervet augusztus 23 ra megvalósítják. 
Az újjáépítési munkát örömmel vég-

' zik mindenütt, mert tudják, hogy a 
Román Népköztársaság és a maguk 
javáért végzik. 

íme, még néhány község munka-
terve az udvarhelyi járásból, melyeket 

követnek a többi járások is, bekap-
csolódva a munkába ifjak  és nők is 
egyaránt. 

Miklósfalván  a község patakját, a 
Hódost szabályozták véglegesen, kija-
vítják a községházát, a népiskolát, ha-
vonta egy kulturelőadást rendeznek, a 
mezőgazdasági kampányt tovább fej-
lesztik, melyben versenyre hívták Szent-
lászló községet. 

Firtosváralján  a községházát telje-
sen újra jaVitják, annak újra padló 
zásával, vakolásával. Megépítenek egy 
kőkerítést, melynek hosszúsága 30 

Szövetkezeti Élet 
— Az advarhelymegyei „ Federale" közleményei — 

SZÖVETKEZETI-OSZTÁLY 
A sepsiszentgyörgyi könyvelői tanfolyam margójára 
Amint szövetkezeti táborunk előtt 

ismeretes, a mult év novemberében 
magyar nyelvű könyvelői tanfolyam 
nyilt meg a négy székely vármegye 
részére Sepsiszentgyörgyön, amelyen 
vármegyénkből 16 növendék vett részt. 

A tanfolyam  célja az, hogy a sze-
gény népi réteg gyermekeiből megfe-
lelő szövetkezeti könyvelőket nevel-
jünk. A tanfolyam  6 hónapig tartott 
és a záróvizsgák éppen most 30—31 én 
folynak  és most következik, hogy a 
növendékek az elméleti oktatás mellett 
pár hónapos gyakorlati kiképzésben is 
részesüljenek, hogy az elméleti tudás 
párosuljon a gyakorlatival. 

E célból most, amikor küszöbén ál-
lunk növendékeink hazatértének, azon 
kéréssel fordulunk  hálózatunk nagyobb 
szövetkezeteihez, . hogy vállaljanak 
koszt és lakás-térítés ellenében lega-
lább 30—30 napra egy-egy ilyen nö 
vendéket gyakorlati könyvelői mun-
kára. 

Mert hiszen célunk kell legyen, hogy 
szövetkezeti életünk egyik legnagyobb 
nehézségét, a szakképzett könyvelők 
hiányát kiküszöböljük. Mert ezideig 
szövetkezeteink saját könyvelőinek egy-

része, kevés kivétellel, ha el is végezte 
a könyvelői munkát, akkor is hibásan, 
de nagyobb része csak névleg volt 
könyvelő, mert munkáját egyáltalán el 
sem végezte. Éppen emiatt nem is 
tudtuk szövetkezeteink ellenőrzését sem 
rendesen végezni, mivel ellenőreink 
nem a tulajdonképpeni hivatásukat vé-
gezték, hanem napokat töltöttek el a 
szövetkezetek hátrálékos könyvelési 
anyagainak felvezetésével. 

E tanfolyamok  megszervezésével az 
>Incoop< ezeken a nehézségeken akar 
segíteni, a körzeti könyvelői kar be-
állításával, akik a Federálé tisztviselői 
lesznek és négy—öt szövetkezet köny-
velését fogják  végezni, azonban a fő-
célja a tanfolyamoknak  nem az, hogy 
csak könyvelőket neveljünk, akik majd 
munkájukat gépiesen elvégzik, hanem 
egyik célkitűzése, hogy a kikerült nö-
vendékek hivatásszerüleg foglalkozza-
nak a szövetkezeti eszmével, tehát ön-
tudatos szövetkezeti emberek is legye-
nek. Éppen e céloknak elérése érde 
kében várjuk tehát szövetkezeteink je-
lentkezését a növendékek elhelyezése 
céljából. 

Márk  Albert. 

méter, magassága 4 méter és átmé-
rője 60 cm.' Kijavítanak 2 hidat, a 
község legelőjén 10 itatóvályut javí-
tanak, 5 drb. uj vályú elkészítésével, 
valamint az iskola részére beszállíta-
nak 5 öl fát. 

Ülke  község egy száztagú roham -
brigáddal 2 km.-es hosszúságú útsza-
kaszt javít ki két hiddal, mindössze 
4 nap alatt. Egy másik 70 tagu bri-
gád 3 hidat és 1 km.-es útszakaszt 
fog  a közeljövőben megjavítani. Ülke 
község ezen kivül meg fogja  javitani 
a községben lévő rossz útszakaszokat, 
a kavicskihordást és az utmunkálato-
kát mind önkéntes munkával végzik. 

A Kecselkisfalud  községben lévő uta-
kat teljesen rendbehozzák, a község-
háza előtti Gada patakán lévő gátat 
ujjá fogják  építem, az iskolateleknek 
való bekerítését is munkatervbe vették 
augusztus 23 ra. 

Árvát/alva  egy kultúrházhoz való 
anyag beszállítását végzi. 

Stikó  egy 2 km.-es útszakasz ki-
javítását a község területén és egy 
áteresz fahid  megépítését. 

tárcád  öntudatos munkásai tervbe-
vették a lengyelfalvi  útszakasz meg-
javítását, mely úgyszólván használha-
tatlan. Ugyancsak önkéntes munkával 
2 uj hidat fognak  épiteni 3x3 méte-
res nagyságban. Ezenkívül * mezei 
utakat és hidakat szintén augusztus 
23 ra be fogják  fejezni. 

Bikafalván  egy tűzoltó szin megépí-
tését vették munkatervbe. 

Székelypálfalva  az uj községháza 
körüli kerités megcsinálását, kapuk, 
ajtók, ablakok elkészítését és beüve-
gezését, a szélpataki és a satrahágói 
3 és fél  km es útszakasz megjavítását 
tervezi. 

Farkaslaka  az állami iskola kijaví-
tását s a 150 m. hosszúságban levő 
teleknek bekerítését, községi utak és 
hidak megjavítását fogja  elvégezni. 

Homoródjánosfalva  415 lélekből 
álló község az alábbi munkálatokat 
végezte el a mai napig : egy pásztor-
ház teljes újjáépítése 3 szoba és mellék-
épülettel, 2 disznóól (300 napszám), 
csordahajtóut, két oldalon 4000 m. 
kerités (250 napszám), a csorda háló 
kertje 300 m. kerítéssel (60 napszám), 
legelőtakaritás (117 napszám), dűlő-
utak javítása (120 napszám), hidak ja-
vítása a dülő utakon (30 napszám), 
bét uj hid a dűlő utakra (30 napszám), 
egy gyalog átjáró megjavítása (5 nap • 
szám), a községben 300 m. sánc ta-
karítása (8 napszám), kuglipálya elké-
szítése (220 napszám). Ezek a mun-
kálatok 820 napszámot tesznek ki, ez 
pénzértékben 246.000 lej. A szükséges 
anyag 95% át önkéntes adakozásból 
gyűjtötték össze (90 szekér épületkő, 
40 szekér homok, 65 szekér faanyag, 
8 kgr. szeg, 110 drb. léc, 80 szál 
deszka és 20 zsák cementnek az Ara, 
két ablakráma, 500 drb. cserép, négy 
mázsa mész, kuglipályára 10 drb. te-
kefa  és 5 drb. versenygolyó, amely 
anyag napiárban kitesz 110.000 lejt). 
A május hó 24 ig elvégzett önkéntes 
újjáépítési munka és anyag összesen 
376 000 lejt tesz ki. 

Még a következő újjáépítési munkák 
vannak hátra a községben az aug. 
23 i munkatervből; megyei útra 2 híd 
építése (14 és 6 m.), a községben 200 
m. járda építése, temetőkert újjáépí-
tése, iskola kijavítása, padlózat, abla-
kok. a községi korcsmához sütőház 
építése, a kulturterem kijavítása és 
meszelése, 2 községi kut átalakítása. 

Sok községet tudnánk még felso-
rolni, melyek aug. 23 ra munkatervet 
készítettek. Biztosak vagyunk, hogy 
ezeket a munkaterveket még hamarabb 
befejezik,  mint vállalták. Udvarhely-
megye dolgozói büszkék lehetnek egy-
másra, hogy önkéntes munkával, váll-
vetve ilyen szépen tudnak hozzájárulni 
az ország újjáépítéséhez. 



Hogy él egy hadifogoly 
a Szovjet-Unióban? 

Építsünk sportpályát 
Székelyudvarhelyen! 

Az ország az újjáépítés lázas üte-
mében van. Ebből az újjáépítésből nem 
akar elmaradni vármegyénk népe és 
városunk lakossága sem. Ezt nemcsak 
azzal bizonyítja, hogy két munkabri 
gád-csoportot küldött már az orszá-
gos munkabrigádokba, hanem falvaink 
egymással vetélkedve valósítják meg 
kitűzött újjáépítő terveiket. Városunk 
is kezd rálépni az újjáépítés útjára. 
Ez az újjáépítés tervszerű és az élet 
minden ágára kiterjed. 

Most a testi nevelésünk fejlesztése, 
sportunk megerősödése érdekében lé-
tesítendő uj sportpálya munkálataira 
hivjuk fel  a figyelmét  ugy a város, 
mint a vármegye lakosságának. Sport-
egyesületeink, középiskolás és munkás 
ifjuságunk  méltó bizonyítékát szolgál-
tatták annak, hogy a lehetőségek meg* 
teremtése által országos viszonylatban 
is az elsők közé tudjuk fejleszteni 
magunkat. A legelső pedig egy ko-
moly sportpálya, amelyik magába fog-
lalja az összes atlétikai pályákat is. 
Hisszük, hogy ezt a fontos  munkát, 
melynek szervezésében a demokratikus 
szervezetek, a város, az OSP, a szak-
szervezetek, intézményeink vesznek 
részt, városunk egész lakossága és 
vármegyénk népe ugy fizikai  munká-
jával, mint anyagi és erkölcsi támo-
gatásával segiteni fogja.  A munka már 
meg is indult. Mindenki jelentkezzék 
tömegszervezeténél és ajánlja fel  mun-
kaképességét, hogy az önkéntes mun-
csoporlokon keresztül a munka elvé-
geztessék. Pénzbeli adományainkat az 
OSP nél adjuk át. Közbirtokosságaink 
és erdőbirtokosaink faadományozással 
siethetnek első komoly, újjáépítő kö-
zös munkánk sikeréhez. 

Az előttünk álló feladat  nem kicsi, 
de becsületünk, fejlődni  és élni aka-
rásunk képessé tesz bennünket arra, 
hogy uj és korszerű sportpályánkat a 
kitűzött két és fél  hónapi határidőn 
belül átadhassuk rendeltetésének, ahol 
a dolgozók ezrei nyerhetnek testi fel-
üdülést. A munka során 3000 köbmé-
ter anyagot kell megmozgatnunk és 
csak a futópályák  szegélyezéséhez 
szükséges tölgyfaanyag  ára kb. 100 
ezer lej. A sportpályához vezető utal 
a város újjáépítési terve alapján még 
ebben az évben ki fogják  kövezni. 

Azok, akik azt mondják, hogy mi 
közük a sportpálya megépítéséhez, 
csak önző önmagukat látják, nem gon-
dolnak gyermekeik jövőjére, népük, 
városuk, vármegyéjük érdekére, spor-
tunk fejlesztésére  és egy emberibb 
élet megalapozására. Tudjuk, hogy de-
mokratikus szervezeteink, városunk, 
nők, férfiak,  ifjak  véghez fogják  vinni 
ezt a feladatot  és hisszük azt is, hogy 
nem lesz egyetlen egy ember, aki 
munkájával és anyagi támogatásával 
ne jönne a munkasereg táborába, spor-
tunk fejlesztésének  alapkő-letételéhez. 

Jelentkezzél még ma az önkéntes 
munkára demokratikus szervezetednél I 
Adakozzál;; még ma az elkerülhetetlen 
kiadások fedezésére  az OSP nél I 

Előre  atnépi  sportpálya  felépítésé-
nek győzelmes  befejezéséért  l 

Nyomatott a 'Szabadság* könyv-
nyomdában Székefyudvarhetyt, 

A szülőföld,  az otthon, a család 
utáni vágy egv pillanatig ki nem al-
szik a hadifogoly  szivében. Mondhat-
nám, ez a vágy az egyedüli, ami ne-
hézzé és hosszúvá teszi a hadifogoly-
éveket. Mert egyebekben, minden sut-
togó propaganda ellenére a hadifog-
lyok sorsa és élete nem olyan a Szovjet-
unióban, amilyennek sokan lefesteni 
igyekeznek. 

A fogoly  mindent megkap, amire 
szüksége van. Teljesen uj ruhák, ci-
pők, kényelmes elhelyezés, hófehér 
ágynemű és ragyogó tisztaság min-
denütt. Munkája után járó fizetését 
mindenki megkapja pontosan és azt 
szabadon költheti el, amire akarja. Kitű-
nően felszerelt  kantinok árusítanak a 
táborok területén, ahol mindsn élelmi 
és egyéb cikket megkaphat a fogoly. 
Az árak rendkívül olcsók. Az egész-
ségügyi ellátás is kiváló. Modernül 
berendezett kórházak, gondos orvosi 
kezelés, gyógyszerek állanak az arra 
rászorulók rendelkezésére. 

A politikai nevelés minden kény-
szertől mentes, és mégis a politikai 

Bizonyára széleskörű érdeklődést-
keltő hangverseny lesz junius 5 én 
este Székelykereszturon. Kónya Já-
nosék£ kiegészített zenekarukkal ren-
deznek hangversenyt, amelyen Rossini 
Sevillai borbélyának bűbájos nyitányá-
tól kezdve előadják nagyrészben azt 
a műsorukat, amellyel a négy vár-
megye közt^néhány hete lefolyt  hang-
versenyen szerepeltek. Bár a hang-
verseny 'sorrendi minősítés — helye-
zés nélkül —^végződött, népzenészeink 
méltó elismerést ŝzereztek maguknak 
agközönség tetszésében, mely állan-
dóan'megnyilvánult estély ükön. 

Hisszük, hogy ezt a tetszést meg 
fogják  érdemelni keresztúri estélyükön 
is, annál is inkább, mert azon Balogh 
Ferenc már országos hírnevű hegedű-
művészünk is közre fog  működni egy 
klasszikus zenemű előadásával. A hang-
verseny a Walter féle  mozrteremben 
lesz este 9 óra! kezdettel 

iskolák hallgatóinak a száma hétről 
hétre emelkedett. Ma már mondhatjuk, 
hogy a táborok lakói teljesen bekap-
csolódtak a politikai felvilágosító  mun-
kába. Megismerték a szociálismust és 
annak előnyeit. 

A táborok egymást hivták ki munka-
versenyekre. Táboron belül pedig sza-
kaszok, századok, zászlóaljak verse-
nyeztek egymással a munka babérjáért. 

filénk  kulturélet folyt  mindenütt. 
Minden héten mozi és szinházi elő 
adások és hangversenyek voltak, ahol 
a táborok művészei egymást multák 
fölül.  Gyönyörű fali  újságok voltak 
mindenütt, értékes és komoly tarta-
lommal. Minden szobában rádió, amin 
Bukarest és Budapest műsorait és hí-
reit is hallgathattuk. A mi táborunknak 
saját rádió leadója is volt, amin elő-
adásokat, .hangversenyedet közvetít* 
hettünk. 

így éltünk mi hadifoglyok  a Szovjet-
unióban, amig visszatérhettünk szeret-
teink ölelő karjaiba. 

Flórián  László. 

Diáksport 
Labdarúgás: 

Reformátns  kollégium—St. Oetavian 
Iosif  román líceum 7:0 (5t0) 
a ; kollégium csapata, amely ebben 

az iskolai évben középiskolás csapat-
tól még nem kapott ki, fölényes  győ 
zelmet aratott a helyi román líceum 
csapata ellen. Papp (3), Bomhér, Bin-
der, Kovács és Balogh osztozkodtak 
a gólokon. A kollégium csapata a má-
sodik félidőben  inkább a szép játékra 
törekedett. 

Kézilabda: 
Ipari középiskola-Székely ke-

resztár 3:1 (3:1) 
Az ipariskola csapata megérdemelt 

győzelmet aratott a sokszor erőszako 
san játszó keresztúriak fölött.  r,zzel a 
győzelmével az ipari középiskola első 
győztese lett az Autósport által kitü 
zött kupának. 

HÍREK 
— Petek község egy volt hadifo-

golyért. Petek község becsületes la-
kossága elismerést érdemlő megértés-
sel járult hozzá a RMP, a MNSz és 
az elöljáróság ama kezdeményezésé, 
hez, mely egy akció indítását java-
solta Biró Albert volt hadifogoly  ja-
vára. Biró Albert a napokban tért vissza 
a Szovjetunióból. Az akciónak szép 
eredménye volt, 3000 lej gyűlt össze, 
melyet át is adtak Biró Albert testvé-
rünknek, ruha, stb. beszerzésére. 

— Pályázat. A Hivatalos Lap 1948" 
május 19 iki 114. számában az Állami 
Egyedárusági Igazgatóság pályázatot 
hirdet a következő állásokra: Köz-
ponti szolgálatra : 3 építészmérnök, fc 
építész, 1 geológus, 1 bányamérnök, 
1 bányaalmérnök, külső szolgálatra r. 
7 bányamérnök, 10 okleveles mező-
gazda, 4 elektrómérnök (egyik a sepsi-
szentgyörgyi dohánygyárhoz), 1 üzem-
vezető mérnök. A pályázók a szűk-
kéges iratokkal felszerelt  kéréseiket 
legkésőbb 1948. junius 5 ig juttassák: 
el a MNSz. megyei székházába. 

x Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak,, 
akik Nagy Mihályné temetésén meg-
jelentek, gyászunkban részt vettek, ez-
úton mondunk hálás köszönetet. A gyá-
szoló  család. 

X Eladók: a Klein-féle  telep felül-
építményeivel, a Köztársaság utca 201 
sz. alatti belsőség, 2 Hoffer  gyártmá-
nyú 3 lábas herefejtő,  egyéb ingatla-
nok. Érdeklődni lehet Gottesman és 
Izsák ügyvédeknél. 

x Singer előre-hátra varró férfisza. 
bógép eladó. Sántha,  Kossuth-u. 40. 

x Gyermektelen házaspár részére 
szoba-konyhás lakást keresek. Sántha, 
Kossuth u. 40. 

x Csinos müveit leányt, jó háziasz-
szonyt keresek 35—40 évig fel,  házas-
ság céljából, Tőkés Domokos 36 éves, 
engedéllyel ellátott erőművész. Érde-
keltek válaszoljanak rögtön. Cim:: 
Tőkés Domokos. Küsmöd, u. p. Etéd 
Udvarhely m. Érdeklődni lehet Szé-
kelyudvarhelyen özv. Veres Mózes 
Külső-Csere utca 1. 

x Eladó Udvarhelyen Király u. 10 
sz. alatti szoba, konyhás ház. Érdek-
lődni : György János Homoródszent-
márton. i—2: 

x Magyar állami cséplőgép eladó, 
800 as, motorral vagy motor nélkül is. 
Ügyanott 3 lábas „Hoffer"  herefejtő. 
Érdeklődni lehet Tarcsafalva  Buzogány 
Aladárnál. 

x Burján Géza néven elveszett egy 
rendőrségi buletin. Kérem a megtalá-
lót szíveskedjék beadni a rendőrségre. 

x A pénzügyigazgatóság mellett levő 
Lengyel féle  porcelán-üzlet épület-
anyaga eladó. Érdeklődni lehet az 
Orbán Balázs trafikban.  2—3. 

x Tölgyfa  hálószoba garnitura eladó. 
Cim a kiadóban. 3—3-

x Eladó egy kétjáratu, szabadon-
lengő sikszita, egy központfutó.  Cim: 
Farkas Mózes malomtulajdonos, Felső-
boldogfalva.  4—4 

x Veszek használt motorkerékpáro-
kat, varrógépeket, kerékpárokat, ezek 
alkatrészeit bármilyen állapotban. 
Sántha,  Kossuth u. 40. 3—3 

x Eladó egy Singer karikahajós sü-
lyesztős varrógép. Érdeklődni lehet 
Lenin ut 7. füszerüzlet.  2—2 

x Betula olaj (Oleum Betulae Em-
pireumaticum) Betula azúrok (Pix Be-
tulaea), gyógyít  makacs bőrbántalma-
kat, sebet, hajhullást. Kérje orvosától 
vagy a gyógyszertárban. Betula La-
boratorul Cbimic, Odorheiu, Str. Or-
bán Balázs 38. Engedélyezve 59049— 
1946. Klinikai a egyéb elismerő leve-
lek. 4—4 

A MNSz munkája 
A MNSz május 26 án Székelyud-

varhelyen műsoros estélyt rendezett. 
Szilágyi Árpád elnök megnyitójában 
ismertette az időszerű külpolitikai kér-
déseket, a Szovjetuniónak a küzdel-
mét a béke fenntartásáért,  majd a 
belpolitikában az újjáépítésért folyta-
tott munkát. A műsor szórakoztató 
részében Kökösi László és Székely 
Berta szavalata, Bámbó Klári zongo-
rázása, Imets Rózsika éneke, Herczegh 
Tibor felolvasása  mind tetszést keltett. 

Katona Gábor dr. a ma annyira 
időszerű sport-kulturáról, annak szűk-
ségességéről beszélt tanulságosan. 

A gyűlés végén Bukszár József  köz-
ponti szervező szólalt fel,  buzdítva a 
tagokat, keltsenek ismeretségük köré-
ben minél nagyobb érdeklődést a MNSz 
hasonló gyűlései iránt. 

Kónya Jánosék zenekara, 
Balogh Ferenc hegedűmű-
vész Székelykereszturon 

SPORT 
UMTE -Vasas 
(Szentkeresztbánya) 16:2 

Folyó hó 16-án az UMTE labda-
• rugó csapata bajnoki mérkőzést ját-

szott a szentkeresztbányai Vasas csa-
patával, melyet 16:2 arányban le 
győzött. 

CSMS—Autó-sport 2 :0 
A női kézilabda csapatunk a vereség 

ellenére komoly fejlődésről  tett bizony-
ságot. 

CSMS-Antó sport 8 s 5 (4:1) 
Férfi  kézilabda csapatunk az első 

félidőben  nem tudott magára találni. 
A második félidőben  ugy a védelem, 
mint a támadó sor kezd feljönni  és 
biztos szerelésekkel és ügyes kiugrá-
sokkal szépítenek az eredményen. 

Az UMTE tekézői Szebenben a Ro-
mán Népköztársasági kupa döntő küz-
delmeinek keretében szép eredménye-
ket értek el, azonban a középdöntőnél 
tovább nem juthattak. 


