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tájékoztató irodájának határozata a 
Jugoszláv Kommunista Párt helyze-
téről az egész világ figyelmét fel-
keltette, ugy a barátokét, mint a re-
akcióét Ami a reakciót illeti, tud-
juk előre, jó alkalom ltsz számára 
a Szovjetellenes és a kommunista-
ellenes rágalmak ujult erővel való 
terjesztésére. Ami a. barátokat illeti, 
izok megszokták, hogy Jugoszlávi-
ára ugy tekintsenek, mint a legfej 
lettebb népi demokráciára és a ju-
goszláv vezetőkre, mint a nemzet-
közi demokratikus és a szociálista 
mozgalom kimagasló alakjaira. Ezek 
a íömegéii azt kérdik, vájjon a tá-
jékoztat̂  iroda harározatának nyil-
vánosságra hozatala előtt megtör-
tént-e minden a tájékoztató irodá-
ban egyesült pártok és a Jugoszláv 
Kommunista Párt kőzött felmerült 
ellentétek tisztázására a normális 
párton belüli elvtársi módszerekkel ? 

A T á j é k o z t a t ó I r o d a m a g a a d j a 
m e g a v á l a s z t e r r e a k é r d é s r e : I g e n , 
a h a t á r o z a t n y i l v á n o s s á g r a h o z a t a l a 
e l ő t t m i n d e n m e g t ö r t é n t , h o g y a j u -
g o s z l á v , v e z e t ő k e t j o b b b e l á t á s r a 
b i r j u k ö n k r i t i k á r a , h i b á i k k i j a v í t á -
s á r a k é s z t e s s ü k , h o g y m e g g y ő z z ü k 
éket , a v é g z e t e s ú t r ó l v i s s z a k e l l 
f o r d u l n i o k . M i n d h i á b a . N e m c s a k m a -
k a c s u l k i t a r t o t t a k h e l y t e l e n p o l i t i -
k á j u k m e l l e t t , n e m c s a k v é d t é k é s 
e l t a g a d t á k p á r t j u k é s n é p ü k e l ő t t 
^ k ö v e t e t t h i b á i k a t , h a n e m a m u n k á s 
n e m z e t k ö z i s é g n a g y e l v é t i s m e g -
t a g a d t á k , a S z o c i á l i s t a E g y s é g f r o n t -
b ó l i s k i s z a k a d t a k , v o n a k o d t a k m e g -
j e l e n n i a T á j é k o z t a t ó i i r o d a ü l é s é n , 
? v i t á s e l v i k é r d é s e k k ö z ő s m e g -
t á r g y a l á s á r a . I l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö -
z ö l t a s z ó s z o r o s é r t e l m é b e n n e m 
m a r a d t m á s h á t r a , m i n t a n y i l v á -
n o s s á g h o z f o r d u l n i . 

A Jugoszláv Kommunista Párt 
vezetősége az utóbbi időben a kül-
és belpolitika kérdésében helytelen 
utakon jár. Barátságtalan politikát 
folytat a Szovjetunióval szemben. 
A Jugoszláviában levő szovjet pol-
gári szakembereket különleges rend-
szabályoknak vetették alá és az ál-
lamvédelmi szervek megfigyelése 
alá helyezték. Ezek és ehhez ha-
sonló egyéb tények azt bizonyítják, 
hogy a Jugoszláviai Kommunista 
Pártnak vezetői kommunistához nem 
méltó állást foglaltak el, Azonosítani 
kezdték a Szovjetunió külpolitikáját 
âz imperiálista hatalmak külpoliti-
kájával és a Szovjetunióval szem-

ben ugyanolyan magatartást tanú-
sítottak, mint a polgári államokkal 
szemben. Az ország belpolitikájában 
letértek a munkásosztály álláspont-
járól és szakítanak az osztályharc 
elméletével. Tagadják, hogy az or-
szágban nőnek a tőkés elemek és, 
hogy ezzel kapcsolatban kiélesedik 
az osztályharc a jugoszláv-faluban. 
Ez a tagadás abból az opportunista 
nézetből fakad, amelv szerint a ka-
pitálizmusból a szocializmusba ve-
zető átmeneti korszakban nem éle-
sedik az osztályharc, mint ahogy 
azt Marx tanltja, hanem ellanyhul, 
ahogy az opportunisták állítják, akik 
azt az elméletet hirdetik, hogy a 
kapitálizmus békésen belenő a szo-
ciálízmusba. A jugoszláv vezetők 
helytelen politikát folytatnak a falu-
ban. Szemet hunynak a falun végbe-
menő osztálytagozódás előtt és ugy 
tekintik az egyéni gazdálkodást foly-
tató parasztságot, mint egységes 
egészet, ellentétben az osztályokról 
és az osztály harcról szóló marxi-le-
nini tanítással. 

Pedig a politikai helyzet a jugo-
szláv faluban nem nyújt semmiféle 
alapot megnyugvásra és pondt»lan-
ságra. Amikor Jugoszláviában túl-
súlyban az egyéni parasztgazdaság, 
a föld nincs nacionalizálva, á föl-
det adják, veszik, a gazdag parasz-
tok kezén jelentékeny földterületek 
vannak, van bérmunka, akkor nem 
szabad a pártot az osztályellentétek 
összebékitésének szellemében ne-
velni. A jugoszláv vezetőknek az 
említett nézetei megsértik a marxiz-
mus-leninizmus tételeit. A marxiz-
mus-leninizmus elmélete szerint a 
párt a döntő vezető és irányító erő 
az országban, amelynek küiőn prog-
rammja van és amely nem oldódik 
fel a pártonkívüli tömegben. A párt 
a munkásosztály legfelsőbb szerve-
zeti formája és liegfontosabb fegy-
verei 

Ezzel , szemben Jugoszláviában 
nem a Kommunista Pártot tekintik 
az ország döntő, vezető erejének, 
hanem a Népfrontot. A jugoszláv 
vezetők lecsökkentik a Kommunista 
Párt szerepét, valójában feloldják a 
pártot a párton kívüli népfrontban, 
amely osztályszempontból különböző 
elemeket foglal magában (munkás-
ságot, egyéni gazdaságot folytató, 
dolgozó parasztságot, kulákokat, ke-
reskedőket, kisebb gyárosokat, pol-
gári értelmiséget, stb.), valamint 
sokféle politikai csoportot, niég bi-

zonyos polgári (burzsoá)-pártokat is. 
A jugoszláv vezetők csökönyösen ki-
tartanak amellett a hibás nézetük 
mellett, hogy Jugoszlávia Kommu-
nista Pártjának nem lehet és nem 
is kell, hogy legyen külön prog-
rammjâ, hanem be kell érnie a Nép-
front programmjávat. Az a tény, hogy 
Jugoszláviában a politikai színpa-
don csak a Népfront szerepel és 
szervezetei pedig nem lépnek fel 
nyíltan saját nevükben a nép előtt, 
nemcsak lecsökkenti a párt szerepét 
az ország politikai életében, hanem 
aláássa a pártot, mint önálló poli-
tikai erőt, amely arra hivatott, hogy 
nyílt politikai tevékenységével, né-
zeteinek és programmjának nyilt hir-
detésével mindinkább megnyerje a 
a nép bizalmát és a dolgozók mi-
nél szélesebb tömegeire terjessze ki 
befolyását. 

A párton belül megvalósított bü-
rokratikus rendszer végzetes a Ju-
goszláv Kommunista Párt életére és 
fejlődésére. A pártban nincs belső 
demokrácia, nincs választás, nincs 
bírálat és önbírálat. A Jugoszláv 
Kommunista Párt Központi Bizott-
sága, Titó és Káldelj elvtársak üres 
bizonykodása ellenére, többségében 
nem választott, hanem behívott ta-
gokból áll. A Kommunista Párt va-
lójában fél-legális helyzetben van. 
Nem tartanak pártgyüléseket, vagy, 
ha tartanak, akkor titkosan, aminek 
alá kell ásnia a párt befolyását a 
tömegekre. Tűrhetetlen, hogy a Ju-
goszláv Kommunista Pártban a párt-
tagok legelemibb jogait lábbal ti-
porják, hogy a párton belül ural-
kodó helytelen viszonyok legcseké-
lyebb bírálata megtorlást von maga 
után. Z8ujovícs és Hebbrang elvtár-
sakat, a Jugoszláv Kommunista Párt 
Központi Bizottságának tagjait ki-
zárták a pártból és letartóztatták 
azért, mert bírálni merészelték a 
Jugoszláv Kommunista Párt veze-
tőinek szovjet-el lenes magatartását 
és Jugoszláviának a Szovjetunióval 
való barátsága mellett sikraszálltak. 

A tájékoztató iroda bírálata a Ju-
goszláv Kommunista Párt Központi 
Bizottságának hibái felett, megte-
remti az összes feltételeket az elkö-
vetett hibák kijavítására. Ahelyett 
azonban, hogy becsületesen elfogad-
ták volna ezt a bírálatot és bolse-
vikok módjára az elkövetett hibák ki-
javításánál útjára tértek volna, el-
telve mérhetetlen becsvággyal, fenn-
héjázással és döggel, szuronyt sze-

geztek a bírálók felé, ellenségesen 
fogadták a bírálatot, saját hibájuk 
kerek letagadásának pártellenes út-
jára léptek, megszegték a marxizmus-
leninizmus tanítását a politikai pár-
tok viszonyáról s ezzel mégínkább 
elmélyítették pártellenes hibájukat. 
A jugoszláv vezetők, elsietve, uj ren-
deleteket hoztak a kisipar és kiske-
reskedelem nacíonálizásáról, mely-
nek megvalósítása egyáltalán nincs 
előkészítve s amely a kapkodás ré-
vén megnehezíti a jugoszláv lakos-
ság élelmezését. Ugyanilyen elsietve 
adtak uj tőrvényt a gabona adójáról, 
mely szintén nincs előkészítve, a-
melynek következménye megnehezíti 
a városi lakosság kenyérellátását. 
A jugoszláv vezetők minden kísérlete, 
hogy ezt a feladatot sebtében az 
íróasztal mellől elintézzék, kétes ét 
üres demagógia. 

A tájékoztató iroda ugy véli, hogy 
mivel a jugoszláv vezetőségnek e túl-
zó baloldali rendeletei és nyilatkozatai 
a jelen pillanatban megvalósíthatat-
lanok, ezért csak kompromittálhatják 
a szociálizmus lobogóját Jugoszlá-
viában. A jugoszláv vezetők erősen 
túlbecsülve Jugoszlávia belső nem-
zeti erőit és lehetőségeit, azt hiszik* 
hogy felépíthetik a szocializmust 
más országok Kommunista Pártjainak 
támogatása nélkül és a Szovjetunió 
támogatása nélkül. És azt hiszik, 
hogy az uj Jugoszlávia megállhat a 
forradalmi erők segítsége nélkül. A 
tájékoztató iroda nem kételkedik ab-
ban, hogy a Jugoszláv Kommunista 
Párt soraiban van elég egészséges 
elem, olyanok, akik hívek a marxiz-
mushoz, leninizmushoz, hívek a Ju-
goszláv Kommunista Párt interná-
clonálísta hagyományaihoz és hívek 
a Szociálista Egységfronthoz. És 
hogy a Jugoszláv Kommunista Párt 
keresztül fogja tudni vinni a hibák 
kijavítását s vissza fognak térni a 
nemzetköziségre s minden eszközzel 
meg fogják erősíteni az egységes 
ímperíálistaellenes  szociálista frontot, 
amely harcol a népek felszabadulá-
sáért és a tartós békéért. 

— 1848-as ünnepély Székely-, 
kereazturon. A Magyar Népi Szö-
vetség székelykereszturi szervezeté-
nek rendezésében juniu's 26 án na-
gyobb szabású műsoros estély ke-
retében ünnepelt Székelykeresztur 
város lakossága és emlékezett meg 
az 1848-as szabadságharcról. Az 
estélyt gazdag és változatos müáór 
tette kellemessé s a román-magyar 
barátság jegyében rendezték meg. A 
változatos műsorban több román-
nyel vü ének- és vers-szám is sze-
repelt Az estély megszervezésében 
dolgozott Ambrus Erzsébet MNSz 
kulturfelelős és Ambrus D. titkár. 
£ — Munkában a felsőboldog-
falvi  MNSz ifjuaág.  Június hó 25 
és 26 án 12 lelkes ifjú a víztől el-
vitt .kenderes réti* hidat 16 órai 
szorgalmas munkával felépítetté. 
27-én pedig 20 ifjú 9 órai munká-
val a vízmosástól megrongált, kul-
túrház előtti utat javította meg. Ké-
sőbb 15 lány és 15 ifjú 8 órai mun-
kával a legelöt takaritotta meg a 
tövisektől. Ugyanaz az ifjúsági cso-
port 9 órai munkával téglát hordott 
a MNSz székház felépítéséhez. 
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III. 
Miután a Magyar Népi Szövetség 

célját feltártam és annak a gyakor-
lati életben való alkalmazására is 
rátértem, szükségesnek tartom szer-
vezeti szabályzatunk 4. pontjával 
(szakaszával) és más fontos alap-
tételeivel is foglalkozni, illetve az 
olvasók előtt azokat is ismertetni. 

Feltétlenül fontos ismernünk szer-
vező munkánkban azt, hogy a fasisz-
ták, imperiálista ügynökök és olya-
nok, akik népellenes vagy soviniszta 
tevékenységet fejtettek ki, nem le-
hetnek a szervezet, illetve a MNSz 
tagjai. De nem lehet tagja a szer-
vezetnek az sem, aki közérdeket 
sértő, súlyos erkölcsi vétséget kö-
vetett el. Még ma is találkozunk 
tagjaink között olyanokkal, akik nép-
ellenes tevékenységet fejtenek ki. 
Vizsgáljuk meg, hogy melyek ezek 
a népellenes tevékenységek. Üzér-
kednek, spekulálnak az árukkal, rém-
híreket terjesztenek és demokrati-
kus kormányunknak a rendelkezé-
seit félremagyarázzák. A kizáráso-
kat, amelyeket demokratikus szer-
vezeteink kezdeményeztek, soraik-
nak a nem odavaló elemektől való 
megtisztítása végett, csak a vezető-
ségi üléseken tárgyalták meg, de 
nem tárták fel a tömegek előtt a 
kizártak hibáit, vagy bűneit. így. 
nyilván lehetővé vált az, hogy a ki-
zárt bűnösök »mártirok« szerepében 
tetszeleghetnek. 

Ezt a hibát is ki kell küszöböl-
nünk. A gyakorlatban tehát gyűlé-
seken, tömegeink felvilágosításával 
kell megismertetnünk a magyar nép 
ellenségeit. Szükséges ez azért, hogy 
a dolgozó földműves, a városi kis-
ember és a haladó értelmiségi tudja 
azonosítani magát azzal a harccal, 
amit a szervezeti szabályzatunknak 
ez a pontja előir. Nem elégséges 
csak az újságokban folytatott harc 
a belső ellenség ellen, hanem nyíl-
tan ki kell jönnünk velük tömegeink 
elé. Alaposan és jól előkészitett csa-
pásokkal, ideológiai sikon, politikai 
felvilágosító munkával, tömegeink 
előtt kell eltávolitanunk a magyar 
nép ellenségeit a szervezetből. Ezt 
a munkánkat fokozott éberséggel és 
nagy elővigyázattal kell végeznünk, 
nehogy barátainkat érje az ütés a 
harcban, hanem az ellenségeinket, 

«A MNSz minden tagjának köte-
lessége, hogy a magán- és közéleti 
tevékenységében a demokratikus tö-
rekvéseket szolgálja és küzdjön az 
imperiálista, fasiszta és nemzeti tü-
relmetlenség ellen.« Ezen a téren is 
van kiigazítani valónk. Találkozunk 
tagjaink közt olyanokkal, akiknek 
sem magán-, sem közéleti tevékeny-
sége egyáltalán nem felel meg a 
demokratikus törekvéseknek. Mások 
pedig a nemzeti türelmetlenség kép-
viselőinek táborába tartoznak. En-
nek különös fontossága van nap-
jainkban, annál is inkább, mert a 
harc a nemzetközi imperiálista, há-
borús reakció és a demokrácia bé-
kés népi erői között kiéleződőben 

• van. 
'Tagjainknak fegyelmezetten alá 

bell vetniök magukat a szervezet 
politikai irányvonalának, a szerve-
zeti szabályzat rendelkezéseinek, a 
többség határozatának és a vezető-
ség utasításainak." K'érzik ebből az. 
hogy a gyűléseken felvetett problé-
máknál minden tagnak kötelessége 
a többség határozatának alávetni 
magát Nem elégedetlenkedhetünk 
és nem mehetünk külön utakon 
azért, mert valamilyen kérdésben ki-
sebbségben maradtunk. Bizonyosak 
lehetünk abban, hogy a többség he-
lyesebben látja meg a teendőket, 

mint az egyén. Meg kell szabadi-
tanunk szervezeteinket azoktól is, 
akik nemtörődömséggel szerveze-
teinkben elhanyagolják a nevelést, 
a szervezést, visszatartják tömegein-
ket a harctól és az épitő munkától. 
Mindezeknek a megvalósításához 
következetes és kitartó szervező 
munka szükséges. Ne csak szavakat, 
frázisokat, vagy még rosszabb eset-

ben : üres ígéreteket hangoztassunk, 
hanem cselekedeteinkkei, a magyar 
tömegek felsorakoztatásával kell, 
hogy küzdjünk és dolgozzunk célki-
tűzéseinkért. Csak ezen a módon 
tudjuk leküzdeni a hibákat és igy 
ismerik meg a román demokrata 
testvérek képviselői céljainkat. 

(Folytatás  a következő  számbafi.) 

Udvarhely megy© az 1848-as forradalom 
forgatagában 

Az 1848-as forradalom jeget ol-
vasztó tavaszi szele végigsuhant a 
Székelyföldön is és éppen Udvarhely 
megye volt a legfogékonyabb az uj 
eszmék iránt, itt indultak meg az 
első forradalmi megmozdulások. 

A régi szabad-székelyekből a törté-
nelem folyamán sokan sülyedtek a 
nyomorba és jobbágysorba és váltak 
a hatalmaskodó főurak kizsákmá-
nyolási vá. Ezek a székelyek őröm-
mel értesültek a magyarországi job-
bágyság felszabadulásáról és igy a 
külön Habsburg-tartományként ke-
zelt Erdélynek Magyarországhoz való 
csatlakozását kívánták, hogy ők is 
részesülhessenek a forradalom tár-
sadalmi eredményeiben. 

Udvarhelymegye ápr. 4-én meg-
tartott közgyűlése ezért elhatározta, 
hogy egy 30 tagu küldöttséget in-
dit Kolozsvárra a főkormányszékhez, 
hogy az erdélyi országgyűlés össze-
hívását sürgessék. A küldöttség ve-
zetője Pálffy János volt, aki később 
nagy szerepet játszott a forradalom-
ban. A küldöttség erélyesen köve-
telte az országgyűlés összehívását s 
a húzódozó kormányzót azzal fe-
nyegette meg. hogy ha kell, akkor 
felvonul a 30.000-nyi kiküldő is, 
hogy kérésének érvényt szerezzen. 

Ennek az erélyes sürgetésnek is 
köszönhető, hogy az erdélyi ország-
gyűlést tényleg összehívták és az 
az uniót kimondta Az események 
azonban tovább száguldtak. A Habs-
burgoknak sikerűit a nemzetiségeket 
s közöttük az erdélyi románságot is 
a forradalom ellen sorompóba ál-

lítani. 
Ekkor hivja össze Berzenczey 

László marosszéki képviselő 1848 
okt. 16-ra az agyagfalvi rétre a szé-
kely nemzetgyűlést, hogy ideiglenes 
székely kormányt, székely nemzeti 
tábort alakítsanak a székelység régi 
szabadságainak visszaszerzése vé-
gett. 

Itt ismét közbelép a Habsburg-
ármány. A nemzetgyűlés kimondja, 
hogy a románságot és szászságot a 
testvériség karjával kész a székely 
nemzet felkarolni, ha testvért és 
szabadságszerető népet talál e két 
sorsközösségben élő népben. De si-
kerül egy álhir elterjesztésével a 
nemzetgyűlést katonai táborrá vál-
toztatni át, mely azonnal felvonutt 
Urbán alezredes és a császári hadak 
ellen. Kezdeti sikerek után a csá-
szári hadak visszaszór!ttották a szé-
kelyeket, de a Bikafalvánál Heydte 
csapataival megvívott ütközet biz-
tosította a csapatok visszavonulását 
és hogy Háromszék meg tudta ma-
gát továbbra is védeni. 

„Bem apó* forradalmi seregének 
a székelység képezte a magvát. A 
Bem apó zseniális forradalmi had-
viselése folytán ismét felragyogott a 
szabadságharc csillaga, hogy a ha-
talmas túlerővel szemben nemsokára 
ismét lebukjék. A forradalom lelke 
és megtestesítője Petőfi Sándor 
utolsó napjait Udvarhelymegyében 
Székejykereszturon tölti, hogy a fe-
héregyházi csatatéren, mint egy szét-
pattanó üstökös, tűnjék el az élők 
sorából. 

Bét községünk példát mutat a munkában 
Gh. Gheorghiu Dej miniszter fel-

hívására megindult a fasiszta rom-
bolás utáni újjáépítés az ország 
egész területén. A gyárak öntudatos 
munkásai éjet nappallá téve dolgoz-
tak és dolgoznak azért, hogy üze-
meiket, gyáraikat rend beszedjék és 
azokban az országunk gazdasági 
előrehaladását szolgáló javakat elő-
állítsák. A falvak lakossága nem akar 
elmaradni ettől a munkától, hanem 
egymással versenyezve dolgoznak a 
többtermelésért Nehéz és gondter-
hes munkájuk közepette nem feled-
keznek meg arról sem, hogy közsé-
gükben uj iskolákat, községházat és 
művelődési házakat épitsenek. 

Az önzetlen munkának egyik leg-
szebb tanújelét az alig 18 szétszór-
tan elhelyezett házból álló Kisme-
desér telep adta, melynek szorgal-
mas lakói köveket hordanak, fákat 
döntenek és azokat faragják azért, 
hogy a művelődésnek uj otthont 
épitsenek. Az építés munkáját aug. 
23-ig szándékoznak befejezni. 

Álljon példaképpen minden köz-
ség előtt Kismedesér lakosságának 
munkája. 

Zetelaka község becsületes dolgo-
zói megértvén az újjáépítés fontos-

ságát, a Román Munkáspárt irányí-
tásával szét» eredményeket értek el. 
A legfontosabb és legégetőbb mun-
kának fogtak neUi. egy husz méter 
hosszú és 5 méter széles híd újjá-
építésének. A régi kőalapra uj ge-
rendákat építettek cserefapadlózattal 
és karfákkal. Az építést 205 mun-
kanappal fejezték be 118180 lej ér-
tékben. E munka közben ugy az 
irányításban, mint a munka végzé-
sében a legjobban és legöntudato-
sabban vették ki részüket: Tornai 
Imre, Elekes Mózes. Hegyi Ferenc, 
Lukács J . Dénes. Rajtuk kívül a köz-
ség többi öntudato* munkásai is 
csatlakoztak a munkához ser-
kentve egymást a további vállalt 
munka elvégzésére. Ezután elvégez-
tek még több hasonló munkát, egy 
22 méter hosszú és 5 méter széles 
hidnak az újjáépítését, kijavítottak 
négy b méteres hidat és egy 5 km. 
hosszú útszakaszt. A téli tűzifa is 
már össze van hordva, ugy a köz-
ségháza szükségletére, mint az is-
koláéra. 

Igy dolgoznak Zetelaka becsületes 
dolgozói, akikről példát vehetnének 
más községek is, ahol eddig csak 
munkatervet készítettek, de igen ke-
veset valósítottak meg. 

Népbirók vizsgája 
A székelyudvarhelyi törvényszék 

mellett működő népbirói tanfolyam 
hallgatói háromhőnapi komoly mun 
kájukról most adtak számot. A 
vizsgák a népbirók nagy haladásá-
ról tettek bizonyságot. A minisz-
térium által kijelölt vizsgabizottsági 
elnök Farkasházy Ferenc dr. igaz-
ságügyi felügyelő volt Az előadó ta-
nárok: Fodor Tibor dr., Vári Albert 
dr., Gottesmann László, Izsák Tibor, 
Barabás Sándor, Réthy Imre dr. éi 
Kocsis János dr. háromhónapon 
keresztül mindent elkövettek, hogy 
a népbirók minél jobb felkészült-
séggel szolgáltassák a népi igazság-
szolgáltatást. A tanfolyamra beírat 
kozott 94 népbiró, akik közül 60 
állott írásbeli vizsgára. A szóbeli 
vizsgán 4 népbiró nem jelent mef 
és igy 56 népbiró tette le sikeresen 
a vizsgát. Az eredmények alapján 
a vizsgáztató bizottság a következó 
sorrendet állapította meg: 1. Özv. 
Ferencz Árpádné, 2. id. Horváth Jó-
zsef, 3. Săbău Rada, 4. Szilágyi Ár-
pád 9 es eredménnyel; 1. dr. Váró 
Györgyné, 2. Ágoston Sándor, 3, 
Benedek Sándor, 4. Orbai János dr. 
5. Hegedűs Gyula 8-as érdemjegy-
gyei. A nevezetteken kívül 17-en 
7-es, 14-en 6-os, 16-on pedig 5-öt 
érdemjeggyel vizsgáztak. 

Emelni a dolgozók 
életszínvonalát 

Ez a célja a Hivatalos Lap 28-ilt 
számában megjelent miniszteri ren-
deletnek, amely a dolgozók Iétfen-
tartási költségeinek és életszínvo-
nalának pontos meghatározásátakarja 
elérni, azt, hogy a munka mezején 
tevékenykedő különböző néprétegek 
kőz- és magántisztviselők, földmű 
velők, kis és kézműves iparosok és 
azok családtagjai tétfentartási költ-
ségeiről és életszínvonaláról is vi-
lágos képet nyerjen a minisztérium 

Ennek a rendeletnek olvasásakor 
önkéntelenül felvetődik bennünk a 
gondolat, hogy próbáltunk-e egyálta 
Ián valaha házi-költségvetést csi-
nálni? Erre bizony könnyű a fele-
let, mert az utóbbi időkben külö-
nösen a kistisztviselőknek és a dol-
gozók többségének, akik becsülete-
sen keresték a mindennapi kenye-
rüket, nem volt mire költségvetés 
alapítaniuk. A feketézőknek és azok 
nak, akik a kisemberek és a becsü-
letesen dolgozók fillérein híztak fel 
nem volt szükségük költségvetésre, 
mert amíg másnak alig jutott ke-
nyérre, nekik mindig telt és telik 
cigányzenés, pezsgős vacsorára. 

Ennek a helyzetnek a felszámolá-
sára rendelte el a Központi Statisz-
tikai Hivatalnak a minisztérium, hogy 
a julius 1-től szeptember l - ig terjedő 
időre készítsék el a felsorolt fog-
lalkozási csoportokban egy-egy csa-
lád költségvetését és gyűjtsék ösz-
sze az adatokat. 

Reméljük, hogy ezután minden 
dolgozónak lesz kenyér az asztalán 
és fog jutni a mozira, színházra és 
könyvre is. 



TOASACIES SZÖVETKEZETI ELET 
Nemzetközi szövetkezeti nap 
1923 február 3—4-éji a belgiumi 

Gand városban a nemzetkőzi szö-
vetkezeti hivatal végrehajtó bizott-
sága elhatározta egy nemzetközi 
szövetkezeti nap megünneplését. Ez 
az ünnepnap minden év julius hó-
napjának első szombatján tartandó 
meg. (Az ünnep napját később va-
sárnapra tették.) A nemzetközi szö-
vetkezeti szövetség ezen határozata 
óriási visszhangot váltott ki a világ 
szövetkezetei körében Habár az első 
évben a negyven tagállam közül 
csak 23 államban tartották meg a 
nemzetközi szövetkezeti napot, az 
utórbbi világháború után már az 
egész világ összes szövetkezői meg-
ünneplik. 

A ml országunk szántára a nem-
zetkőzi szövetkezeti nap különös je-
lentőséggel bir, mert a RNK összes 
szövetkezői első izben ünnepelhetik 
meg egy uj, egészséges szövetke-
zeti mozgalom kialakulását. 

A romániai szövetkezeti mozga-
lom megszikit a nép bőrére, egye-
sek vagy egyes kisebb csoportok 
gyors meggazdagodásának eszköze 
lenni, kiterjedt a legszélesebb nép-
rétegekre, különösen a falusi lakos-
ság körében, de megtaláljuk a vá-
rosi munkásság és iparosság és fi-
zetéses alkalmazottak körében is. 

A régi kapitálista rendszer csak 
annyiban tulajdonított fontosságot a 
szövetkezeti mozgalomnak, amennyi-
ben segédkezet nyújtott a földes-
urakból álló kormánynak a széles 
néprétegek kihasználására. 

A mostani demokratikus rendszer 
megszilárdította a szövetkezeti moz-
galmat. Az alkottmány 9 ik szakasza 
kimondja : »Az állam védi és támo-
gatja a falusi  szövetkezeti  mozgal-
mat> 

Ezzel szemben a RNK elvárja a 
szövetkezetektől, hogy a szövetke-
zeti mozgalom a széles dolgozó 
néprétegekre támaszkodva minden 
lehetőt kövessen el azok életszín-
vonalának felemelése, a városi és 
falusi dolgozók közötti testvéries 
szellem kialakulása érdekében. 

A szövetkezetek rendeltetése az 
áruk, a javak forgalmának a lebo-
nyolítása, tehát gazdasági életünk-
ben nagyon fontos szerepet kell be-
tölteniük. Ezért feltétlenül szüksé-
ges, hogy minél több öntudatos tag 
legyen, akik önzetlenül támogassák 
s a tagok sorába toborozzák az 
egész lakosságot. A szövetkezetek 
csak abban az esetben láthatják el 
tagjaikat az összes szükséges cik-
kekkel, ha minél erősebb a szövet-
kezet, ha rendelkezik a szükséges 
befizetett alaptőkével. Ezért kell min-
den tagnak minél nagyobb összeget 
haladéktalanul befizetnie, mert csak 
ezáltal biztosíthatja a maga és csa-
ládja jó ellátását. De nem csak a 
dolgozók ellátása terén érhet el nagy 
eredményeket a szövetkezeti moz-
galom, hanem az értékesítés terén 

is. Ha a szövetkezeti tagok a szö-
vetkezetek utján értékesitik termé-
nyeiket, megtakarítják az időt és 
fuvarköltséget és előnyösebb árakat 
is érhetnek el. 

Éppen ezért munkához kell fog-
nunk egyesült erővel, versenyre kell 
hívni a környékbeli szövetkezeteket, 
melyik látja el jobban a, tagjait, 
végzi a legjobban az áruk szétosz-
tását, szerez legtöbb tagot, gyűjt 
legtöbb alaptőkét, értékesiti legjobb 
feltételek mellett tagjai terményeit, 
dolgozik a legkevesebb költséggel 
stb. Be kell vonni- a vezetőségbe a 
nőket, akik gyakorlati érzéküknél és 
takarékosságuknál fogva nagyon jó 

szolgálatot tesznek a szövetkezet 
érdekében. 

Hazánkban a szövetkezeti moz-
galom még fiatal, mégis jelentős 
erőt képvisel, mert ma az ország-
ban 10.137 szövetkezeti egység van, 
körülbelül 4 900 000 taggal, amelyek 
közül kb. 4.000.000 falusi lakos. 

A mostani Nemzetközi Szövetke-
zeti Nap tanulságaképpen megálla-
píthatjuk, hogy a szövetkezeti moz-
galom most jobban, mint valaha 
teljesítheti kötelességét és elérheti 
a célját, mely mindig a szegény 
dolgozó-osztály jobb életlehetőségé-
nek elősegítése és harc egy jobb 
életért. Fegyver annak érdekében, 
hogy munkánknak mi magunk ve-
gyük hasznát, ne pedig a kizsák-
mányolók. 

ti gazdasági Kérdések 
E rovatban folytatólagosan idő-

szerű gazdasági szakkérdésekről tá-
jékoztatjuk olvasóinkat. Jelenben a 
többtermelést célzó erjesztővermek 
(silók) készítésével és jelentőségével 
foglalkozunk. Bevezetőül ennyit: csak 
az kicsinyli a siló jelentőségét, a ki-
nek nincs. Aki megismerte, még 
ágyát is bele veti. 

A silózott takarmány verhetetlen 
a termelési versenyben. Miért? 

1. Bizonyos területről, mondjuk, 1 
kat. hold földről, az erjesztésre szánt 
takarmány adja a legnagyobb s 
egyúttal a líglöbb tápanyagot. Egy 
kat. hold csöves csalamádé (olyan 
kukorica csalamádé, amit 50—60 
cm.-re vetünk és kétszer kapálunk) 
jó földben legkevesebb 2 vagon, 
azaz 200 mázsa zöldtömeget ad. Ez 
az óriási mennyiség felszecskázva 
és silóba vermelve, a tél folyamán 
4 számos állatnak nyújt naponta 
25 kg. kitűnő, Ízletes és lédús ta-
karmányt. Nincsen olyan növényünk, 
amely ekkora tömeget adna széná-
nak megszárítva. 

2. A zöld takarmány egyúttal sok-

kal könnyebben művelhető, mint pl. 
a takarmányrépa. Tehát csökkenti 
a termelési költséget. 

3. A silóban való erjesztés révén 
egyúttal csökkentjük az eltartási 
veszteséget is. A szénaszáritásnál 
pl. még ha ető nélkül is sikerül 
betakarítanunk, akkor is 12% a el-
vész a tápanyagoknak, mig a siló-
ban mindössze 4 - 5 % . 

Az erjesztett takarmány készíté-
séhez azonban siló kell. A jó siló 
fala sima. A benne lévő takarmányt 
légmentesen elzárja víztől-levegőtől. 
Éppen olyan, mint a káposzta er-
jesztésére használt hordó fala. 

Tekintettel, hogy a silóépilésnek 
most van az időszaka, — az éltégla, 
de még a cement beszerzésének a 
lehetőségei is javultak — mód. van 
az áldásos silók megépítésére, amit 
a gazda .éléskamrájának" is szok-
tak hivni. 

lapunk következő számában a 
legegyszerűbb és legolcsóbb siló 
építését fogjuk ismertetni: a gödör-
silót. 

EMGE. 

Udvarhely megye dalosai 
és népi táncosai Marosvásárhelyen 

A MNSz udvarhelymegyei veze-
tőségének rendezésében junius 26 án 
délután öt autóbusszal indultak el 
a falusi és városi csoportok a Ma-
rosvásárhelyen megtartandó orszá-
gos Petőfi-versenyre. 

Még aznap este Parajd lakos-
ságának tartottak a csoportok be-
mutató előadást. Ezen az előadáson 
csoportjaink bemutatták mindazokat 
a számokat, amelyekkel Marosvá-
sárhelyen fognak szerepelni. Szépen 
szerepeltek ugy az oklándi, mint a 
székelyudvarhelyi dalosok, a kecseti 
és székelyudvarhelyi népi tánccso-
portok. Tömöri Ödön dr. tanár Pe-
tőfi: Egy gondolat bánt engemet c. 
költeményét szavalta. Kocsis János 
dr. politikai tájékoztatót adott, mely-

nek során felhivta Parajd lakossá-
gát, hogy a népi kultura érdekében 
tegyen meg mindent, mert hagyo-
mányaink megbecsülésével népün-
ket és a demokráciát szolgáljuk. 

Vasárnap délben érkezett meg 
a kulturcsoport Marosvásárhelyre, 
ahova a vendéglátó Marostorda me-
gye székely népén kivül felvonultak 
a színpompás Kalotaszeg, a tompa, 
de erőteljes színekben pompázó ud-
varhelyi, csiki, háromszéki székely-
ség és a bákómegyei csángók. Va-
sárnap este a kultúrpalota termeit 
zsúfolásig megtöltő közönség előtt 
nyitotta meg a versenyt Balogh Ed-
gár nemzetgyűlési képivselő az uj 
népi kultura lényegéről beszélve. 

Hétfőn reggel kezdődtek meg a 

versenyek. Sajnos, az udvarhely-
megyeiek csak, mint vendégek sze-
repeltek nem, mint versenyzők. En-
nek oka az, hogy az országos MNSz 
központ által meghirdetett versenye-
ket a megye területén nem tartották 
meg, nem volt sem selejtezés, sem 
megyei döntés és igy a versenyen 
nem képviselhették Udvarhely vár-
megyét. 

Hisszük, hogy legközelebb a MNSz 
megyei szervezet és a közművelő-
dési felelős be fog kapcsolódni a 
munkába és nem fog hasonló eset 
megismétlődni. 

Hazajövet hétfőn este, Szováta 
vendéglátó népének tartott a csoport 
műsoros estélyt szép eredménnyel, 
különös sikert a népi tánccsoportok 
arattak. 

A szovátai fürdőtelepen a székely-
udvarhelyi Ref. Dalkör 307 görög 
gyermeknek énekelt szebbnél-szebb 
dalokat. A görög szabadságharcosok 
itt nyaraló gyermekei hálából eléne-
kelték Markosz tábornok indulóját, a 
partizán-indulót és két görög népdalt. 
Bemutatták a partizántáncot is nagy 
sikert aratva. Markosz tábornok és 
hősi hadserege nyugodtan folytat-
hatja küzdelmét népe felszabadítá-
sáért, mert a Román Népköztársa-
ság népei szeretettel és féltő gond-
dal nevelik ittlévő gyermekeiket. 

A verseny győztesei, színjátszás 
terén : Szováta (Maros Torda m.) 

A daloscsoportban: Vámosgálfalva 
(Kisküküllő m). 

A tánccsoportban : L ő r i n c r é v e 
(Alsó-Fehér m.) 

E beszámoló után tolmácsoljuk a 
a MNSz udvarhelymegyei szerveze-
tének köszönetét, melyet ezúton 
mond Parajd és Marosvásárhely 
közönségének a kedves fogadtatá-
sért és ellátásért, amellyel a cso-
portok ottartózkodását kellemessé 
tette. 

Ne csüggedjünk... 
Amilyen könnyű volt a tél, ami-

lyen szép reményekkel Indult a ta-
vasz, minden bizalom megvolt, hogy 
egy jó méhészeti év köszönt ránk. 
Sajnos, az április 26 iki havazás s 
a 4 C-os hideg sokban aggodalmat 
keltett. 

Ne csüggedjünk el. Igyekezzünk 
családjainkat legalább a jelenlegi 
állapotban fönntartani, amig az uj 
hordás megindul. Voltak már nehéz 
évek a méhészetben. Előfordult, hogy 
még juniusban, de még juliusban is 
etettünk és mégis jól zárult az év. 

Ajánljuk, hogy családjainkat tart-
suk jó melegben. így a fiasitás jól 
fejlődik s a melegben a fogyasztás 
kevesebb. Etessünk kis adagolásban 

1 1 rész méz, 2 rész viz arányú szi-
ruppal, addig, mig komolyabb hor-
dás nem lesz. Azok, kiknek beépí-
tett vagy ősszel felszerelt etetői van-
nak, most látják előnyét. 

A családokat állandóan tartsuk 
szemmel, a fészket csak szükség 
esetén bontsuk, a röpnyíláfokat szű-
kítsük, mert hordástalan időben a 
rablás gyakoribb. 

EMGE 



A Közalkalmazottat Udvarhelyinegyei 
Egységes Szakszervezete 

A Közalkalmazottak Udvarhelyme-
gyei Egységes Szakszervezete 1945 
jan. 8. óta működik a vármegyei cso-
port vezetése mellett. A szakszervezet 
megalakulásakor magába foglalta a 
birákal, minisztériumi, egészségügyi 
közalkalmazottakat, népőrségek tag-
jait és a magántisztviselőket. 

A román közigazgatásnak Észak-
Erdélybe való bevezetése után a 
szakszervezet többfelé vált. Azonban 
1947-ben a törvényszéki, pénzügyi, 
gazdasági kamarai és rendőrségi 
csoportok újra csatlakoztak a vár-
megyéhez. Jogiszemélyiséget 1947 
szeptemberében, közvetlenül a szak-
szervezeti választások előtt kapott a 
szakszervezet. 

Az 1945, 1946 és 1947 évi jegy-
zőkönyvek tanúsága szerint a szak-
szervezet tagjai mindig teljes mér-
tékben kivették részüket az ország-
építő munkából, a hitleri hordák ál-
tal hátrahagyott romok eltakarításá-
ból, a Maniu és bérencei által ártat-
lanul kiontott vér után visszama-
radt könnyek felszáritásából. 

És ennek ellenére mégis sokszor 
érte igazságtalan támadás, igazsá-
gos és igazságtalan kritika, de ez 
nem csüggesztette el a szakszerve-
zet tagjait. Sőt ellenkezőleg ujabb és 
keményebb munkára serkentette, 
tagjai tudják azt, hogy ők is éppen 
olyan kizsákmányoltjai voltak a mult 
kapitálista-imperiálista rendszerei-
nek, mint a többi dolgozók. Ezt a 
tudatot napról napra ki is vitték a 
tömegekbe, megértve a nagy tanitó 
mester mondását és tanítását: „Az 
elmélet, mihelyt a tömegekbe beha-
tol, anyagi erővé válik". 

Ez a munka nem volt eredmény-
telen és hogy mennyire nem volt 
eredménytelen, bizonyítja az, hogy 
bár eleinte idegenkedtek is a szak-
szervezettől, ma már nincsen egyet-

len közalkalmazott, ki ne volna be-
szervezve és ne volna tagja a szak-
szervezetnek, s annak egyúttal hű-
séges harcosa is. Ezt bizonyítja az 
1946 novemberi és az 1948 már-
ciusi választások eredménye érdeké-
ben kifejtett munka és a Román 
Munkás Párt elismerése. 

Ez az elismerés fokozottabb mun-
kára serkentette a tagokat, ugy a 
szervezés, mint az ideológia terén, 
ennek a munkának az eredménye 
pedig az, hogy amig 1948 január 
1-én a szakszervezet tagjainak lét-
száma alig haladta meg a 600-at, 
ma már több, mint 1000 tagot 
számlál, akik többé-kevésbé kiveszik 
részüket országunk újjáépítéséből, 
népi demokráciánk megszilárdításá-
ból és a szociálista államforma meg-
valósításáért folyó harcból. 

A szakszervezet tagjai, nagyon ke-
vésnek a kivételével, az eddig reá-
juk bízott munkát igyekeztek a leg-
tökéletesebben elvégezni és a szom 
szédos országok munkás-mozgal-
mainak megsegitéséhez erejükön fe-
lül hozzájárulni. Példa erre a szak-
szervezet körében a görög szabad-
ságharcosok felsegitésére indult ak-
ció, melyben valamennyien, de ki-
váltképpen a jegyző testvérek vették 
ki derekasan a részüket. Ennek a 
munkának az eredménye ezideig 
62.412 lej és ez az összeg az ön-
kéntes adományokkal mindig emel-
kedik, egészen a görög szabadság-
harc győzelmes befejezéséig. 

Azonban amikor rámutattunk az 
elért eredményekre, figyelmeztetnünk 
kéli arra is, nézzük meg hibáinkat 
is. Sokat tett a szakszervezet, de 
még többet tehetett volna, ha min-
den tagja igyekezett volna ismere-
teit gyarapítani. Ki kell küszöbölni 
ezt a hibát is. Tanuljunk, hogy ta-
nítani tudjunk. 

Az analfabéta-tanfolyamok eredménye 
Udvarhely megyében 

Tanitói szakszervezetünk megér-
tette demokratikus kormányunk ama 
felhívását, amely hivatva van az 
analfabétizmus felszámolására. 

E cél érdekében a szakszervezet 
azonnal felhívta a megyében levő 
összes népiskolák igazgatóit, hogy 
ahol tíznél több analfabéta talál-
ható, ott sürgősen állítsanak fel 
analfabéta tanfolyamot. A szakszer-
vezet a magyar tanfelügyelőséggel 
egyetértve közölte az összes isko-
lákkal az analfabéta tanfolyam mun-
katervét és órarendjét, ugy az első, 
mint a második ciklus részére. 

A szakszervezet utánjárására a 
hallgatókat ingyen-füzetekkel látta 
el a Tanítók Háza. A szakszervezet 
eme felhívását vármegyénk tanitói 
megértéssel fogadták s igy 17 ma-
gyar és 9 román iskolánál sikerült 
a tanfolyamot megindítani 333 hall-
gatóval, kikkel 55 tanitó foglal-
kozott. 

Eredményesen levizsgázott az első 
csoportból 57, a második csoport-
ból 28 személy. 

Székelyudvarhelyen eredményesen 
vizsgáztak le a következők: Tófalvi 
Lajos, András Imre kiváló eredmény-
nyel, Simó Juliánná, Fábián Róza, 
Tóti Márton, András Imréné, Bodó 
István, Veres Mária, Pipi Sándor, 
Lakatos Klára és Balika Mária jó 
eredménnyel. 

Szentábrahám községben eredmé-
nyesen vizsgáztak le Fodor Dénes, 
Lázár Juliánná, Forgács József, Gá-
bor Mária, Ozsváth Jolán, Rácz Gi-
zella. 

Székelyderzs községben jó ered-
ménnyel vizsgázott Vonya Gáspár, 
Dodó Mihály, Gergely László, Dáné 
Mihály, András Biri, Simó Erzsébet, 
Simó Judit, Mani Ágoston, Benke 
Dénes, Vonya Júlia, Balogh Erzsé-
bet, Forgács Irén. 

A tanitói szakszervezet teljes tu-
datában van az analfabétizmus le-
küzdése és megszüntetése céljából 
tett kormányintézkedés fontosságá-
nak s a jövőben az eddigi tapasz-
talatokon okulva fogja a munkát 
folytatni. 

Megyei sajtó- és propaganda-nagygyűlés 
Székelyudvarhelyen 

Junius 27-én a városháza tanács-
termében tartotta a MNSz megyei 
nagygyűlését a szervezet sajtó- és 
propaganda-felelősei r é s z é r e . A 
MNSz központi bizottsága részéről 
Sebők Sándor központi sajtó- és 
propaganda-felelős, a megyei szer-
vezet részéről Imets János képvi-
selő, Deák István vármegyei elnök, 
Zsók Ambrus megyei sajtó- és pro-
paganda felelős és Demeter Andor 
intézőbizottsági tagok vettek részt. 
Vidéki szervezetek részéről 24-en 
képviselték szervezeteiket. 

Deák István vármegyei elnök üd-
vözlő szavai után részletes tájékoz-
tatást adott a nemzetközi helyzetről. 
Élesen rávilágított az imperiálista 
tábor erőszakos mesterkedéseire és 
ezzel szemben a Szovjetunió és a kö-
zép- és délkeleteurópai demokratikus 
államok határozott békepolitikájára. 

Rámutatott arra, hogy a tőkés 
termelési rendszer Amerikában és az 
Amerikán kívüli államokban is vál-
ságban van. 

Ezzel szemben a Szovjetunióban 
és az uj demokratikus országokban, 
Romániában, Magyarországon és 
Finnországban napról-napra javulnak 
a gazdasági viszonyok. Nem tagad-
juk, vannak nehézségek, melyeket 
nem szabad letagadni, de ezeket a 
nép segítségével leküzdjük. 

Végül Deák István tolmácsolta 
azon örömet és lelkesedést, mellyel 
országunk dolgozóinak milliói az 

ipari üzemek, bányák, bankok, szál-
lítási és biztositási vállalatok állami 
tulajdonba való átvételét fogadták. 

Ezek után Imets János képviselő 
adott belpolitikai tájékoztatót, törté-
nelmi visszapillantással az évszáza-
dos harcra, amelynek 1848 is egyik 
megnyilvánulás volt, Dózsa György-
re, ki földet akart osztani a nép-
nek, de nem ismerte a módszereket. 
Hiányzott a munkásság és a pa-
rasztság közötti kapcsolat. Mai po-
litikusaink rendelkeznek politikai 
múlttal, szoros kapcsolataik vannak 
a munkássággal és a földmüvesség-
gel és teljes támogatását élvezik a 
Román Munkás Pártnak. Megemli 
tette azon eredményeket, melyeke 
demokratikus kormányunk megváló 
sitott 1944 augusztus 23 a óta 
Foglalkozott a külföldi imperiáliz 
mus szolgálatában álló kathólikus 
egyházzal és a szekták kérdésével 
is. Kijelentette, hogy a református 
és az ortodox egyházakat, amelyek 
a kormány munkáját megértőleg 
támogatják, a kormány is támogatja. 

Ezek után az egyes községek ki-
küldöttei számoltak be munkájukról, 
kérve a megyei vezetőséget, hogy 
nyújtson segítséget ezután mun-
kájukban. 

Végül Sebők Sándor központi ki-
küldött adott részletes felvilágosí-
tást a sajtó- és propaganda felelő-
sök, valamint az alcsoport-vezetők 
munkájára vonatkozólag. 

Ismerjük meg korunk könyveit 
Déry Tibor: Szemtől szembe. 

A hosszú ideig hallgatásra kény-
szeritett irónak, Déry Tibornak ré-
gebbi írásait foglalja magába ez a 
Révai kiadásában nemrég megjelent 
kötet. 

A hitlerizmusnak Németországban 
való diadalrajutása előtti időket mu-
tatja be az iró és a baloldali ifjú-
ság hősies küzdelmét a mindinkább 
elhatalmasodó fasizmussal szemben. 

A weimari Németország politikai 
küzdelmeit ismerjük meg ebből a 
könyvből, a szereplő munkások, új-
ságírók és az emberiség jobb jövő-
jéért küzdő fiatalok élete kapcsán. 
Kávéházakban gyűlnek össze, hogy 
sztrájkokat szervezzenek és vezes-
senek. A sztrájk eredményre vezet, _ 
de a karhatalom sortüze a legérté-
kesebbek közül szedi áldozatait. A 
terrorral dolgozó hitleristák orvul 
megtámadják a földalatti baloldali 
mozgalom egyik vezetőjét és meg-
sebesítik. 

A szereplők a szabadságért és az 
emberi jogokért lobognak, de meg-
látjuk a hős arca mellett, a szen-
vedő embert is. Aki nem tud csa-
ládjáért élni, mert a mozgalom min-
den idejét lefoglalja. Aki állandóan 
aggódik életveszélyben forgó szere-
tettjéért és még sem tudja kiragadni 
a mozgalomból, mert aki azzal el-
jegyezte magát, az örökre kö'ötte le 
magát a jobbért-szebbért való küz-

delem nehéz oldalán. 
Akad áruló is a fiatal forradal-

márok között, aki a hitleristáknak 
eladja korábbi fegyvertársait s ezért 
éltével kell lakolnia. 

Nagyszerű harcosokat és a küz-
delmes élet nehézségei között ver-
gődő embereket ismerünk meg eb-
ből a könyvből, akiknek nagyvárosi 
életmódja és szokásai előttünk sok-
szor furcsának tűnnek fel. A könyv 
erőteljesen és híven visszatükrözi 
Berlin gomolygó, számunkra visszás 
erkölcsi felfogású nagyvárosi életét. 

— Falujárás. Erdővidék népe 
egységes gimnáziumot kapott Var-
gyason. Az uj életkörülményekhez 
uj emberekre van szükség. Felvilá-
gosodott, józan gondolkozású embe-
rekre. Ez a célkitűzés vezette a var-
gyasi egységes gimnáziumot, amikor 
kultur- csoportjával bejárta Erdővi-
dék összes községeit. Az egybegyűlt, 
kulturát szomjúhozó székely testvé-
reket jól megválogatott népi táncok-
kal, népdalokkal, szavalatokkal, va-
lamint művészies kivitelű meseda-
darabbal szórakoztatták. 

— Cukorbetegek Insulin-elő-
jegyzés végett jelentkezzenek a kór-
háznál. 

— Továbbképző orvosi tanfo-
lyam. A székelyudvarhelyi állami 
kórház főorvosai továbbképző orvosi 
tanfolyamot tartanak a hatósági or-
vosok részére. 
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Erősítsük a munkásosztály és paraszt-

ság közti kapcsolatokat 
Az uri politika, még ha paraszti 

gúnyában hirdették is, mindig egyet 
jelentett a faivakon : nyomorúságot 
3 szegénynek, j gyarapodást a gaz-
dagnak. Nézzen bele mindenki kö-
zelebbről a falu életébe, vizsgálja át 
a telekkönyveket, nézze meg, ho-
gyan történt a birtokmegoszlás az 
elmúlt két évtized során, vessen egy 
'éles pillantást a székely birtokossá-
gok belső ügyeibe s beszélgessen 
ezekről a kérdésekről a falusiakkal. 
Mindezek alapján képet alkothat ma-
gának arról, mit jelentett az uri világ 
politikája a falvakon. A dolgozó pa-
rasztságot nincs miért kioktatni er-
ről, eleget nyögte következményeit s 
rég ráébredt már az igazságra. 

A munkásosztályban találták meg 
a falusi dolgozók első izben az 
őszinte "barátot és a megbízható 
szövetségest. A falusi szegény pa-
rasztság a felszabadulás után a mun-
kásosztály segítségével kezdte meg 
•a harcot a falu elsőszámú kizsák-
mányolója, a nagybirtokosság ellen. 

A munkásosztály és a falusi dol-
gozók szövetsége mindjobban elmé-
lyült és megerősödött. A földműve-
sek széles tömegei alaposan megta-
nulták a történelmi leckét, hogy he-
lyük a munkásosztály mellett van, 
amely kibontott zászlóval harcol az 
egész nép élén, hogy az uri világ 
helyén kiépítse a népi rendszert s 
igazságot szolgáltasson az összes 
dolgozóknak. 

Mert valójában ezt jelenti a népi 
demokrácia, ameiynek fundamentuma 
a munkásság, a dolgozó parasztság, 
« a többi dolgozók harci szövetsége 
i amelynek vezetője a munkásosz-
tály élcsapata, a Román Munkáspárt. 

Erre a rendszerre szavaztak a 
március 28-iki választásokon a fa-
lusi dolgozók milliós tömegei. Azóta 
még jobban megerősödött a népi 
rendszer Romániában. A dolgozó 
parasztság képviselői bent ülnek a 
törvényhozás házában s az ország 
legfelsőbb szervében, az elnöki ta-
nácsban. S vájjon kinek az érdekeit 
védi a népi rendszer, ha nem a vá-
rosi és faiusi dolgozók érdekeit, azok 
ellen, akik a más munkáját kihasz-
nálják, akik még az xuri világban 
hozzászoktak a mások verejtékes 
munkájának gyümölcséből élni. 

Nem csoda, hogy még vannak 
ellenségei a népi rendszernek a fal-
vakon. De nézzük meg jól, kik ezek 
az ellenségek ? Kik suttognak a de-
mokráciáról, kik hozzák a faluba a 
rémhíreket a csajka rendszerről, 
ujabb pénzbeváltásról stb. ? Nem 
nehéz felismerni őket. A népi rend-
szer ellenségei falun ugyanazok az 
elemek, akik egyúttal a dolgozó pa-
rasztságnak is ellenségei. A kizsák-
mányoló nagygazdák és földbirtoko-
sok, akik hozzászoktak ahhoz, hogy 
subadon garázdálkodjanak s falva-
kon, hogy negyedébe kapáltassák 
meg másokkal a földjeiket, tizenötö-
débe arattassák le másokkal gabo-
náikat, ingyen hordják a fát vagon-
számra a községek erdeiből, malom-
ban, cséplőgépnél jól benyúljanak á 
más zsákjába, hogy a bankok pén-
zén vásárolják össze maguknak a 
más földjét, hogy ők irányítsák a 
szövetkezetet, maguknak kaparintsák 
meg a legjobb legelőket stb. A de-
mokrácia jogot formál magának arra, 
bogy mindezekbe a kérdésekbe be-
leszóljon, s megmutassa, hogy a 
lépi rendszernek vannak szövetsé-
gesei, de vannak ellenségei is a 
falvakon. Az ellenség ravasz és kör-
mönfont, ha kell szint és szót vál-
toztat, a nép barátjának tünteti fel 
magát, hogy aztán hátulról csaphas-
son le a szegény parasztságra. Be-

csempészi magát j i földreform-bi-
zottságba, községi interimár bizott-
ságba, a szövetkezet vezetésébe, a 
MNSz vagy az Ekés Front vezető-
ségébe, a falusi nőszervezet vezető-
ségébe, a földmunkásszervezet ve-
zetőségébe s néhol magába a Román 
Munkáspárt falusi szervezeteinek 
vezetésébe is. Célja mindenütt u-
gyanaz. Továbbra is biztosítani ural-
mát a falusi dolgozó-parasztság fe-
lett és aláásni a népi rendszer alap-
jait, amely minden intézkedésével a 
dolgozó parasztság érdekeit védi a 
kizsákmányolók ellen. 

A régi uri-világot szeretnék visz-
szahozni ezek az elemek, amely rá-
juk támaszkodva szivta ki a falusi 
szegény parasztság erejét A falu nem 
okvetlenül egyenlő a dolgozó nép 
pel, bármennyire is szeretnék ezt 
igy feltűntetni egyesek, akik a fa-
lusi tőkésekben remélnek szövetsé-
gest találni a népi rendszer ellen. 

A Román Munkáspárt központi 
vezetősége teljes ülésének határozata 
fontos megállapításokat tesz a pa-
rasztságot illetőleg s leszögezi, hogy 
a munkásosztály és a dolgozó pa-
rasztság szövetsége a választások 
után szilárdabb, mint bármikor volt. 
Ugyanakkor azonban a határozat 
felhivja a párt szervezeteinek s a 
dolgozó parasztságnak a figyelmét 
a népi demokrácia ellenségeire is a 
falvakon, a vékony, de SZÍVÓS falusi 
rétegre, a falusi dolgozóparasztság 
osztályellenességére, a paraszti mun-
kaerő kizsákmányolóira. Ezek az 
elemek nem szövetségesei a mun-
kásosztálynak, mint ahogyan nem 
szövetségesei a dolgozó parasztság-
nak sem. Minden párttagnak, — 
mondja a határozat — világosan 
kell látnia, hogy az osztályharc nem-
csak városokban, de a falvakon is 
folyik és a parasztságon belül éles 
az osztály tagozódás. 

A dolgozó parasztság érdekei 
csakis a munkásosztállyal való szö-
vetségben és annak vezetésében 
folytatott harcban oldhatók meg. A 
kapitáüsta kizsákmányolás ellen a 
falusi tőkés elemek korlátozásáért, 
a népi demokrácia hadállásainak 
megszilárdításáért. A munkaerejét 
árubabocsátó falusi proletáriátus, a 
régi rendszerek által megnyomorí-
tott falusi kisbirtokos szegény pa-
rasztság jelenti a munkásosztály 
szövetségesét a falvakon, amely egy-
azon szervezetbe tömörülve, a Román 
Munkáspártba, az ipari és szellemi 
dolgozókkal halad a szociálizmus 
felé. 

Szételyltercszturi zenei élet 
A székely keresztúri unitárius fő-

gimnázium ifjúsága hangverseny ke-
retében számolt be a zene terén 
végzett munkájáról. A hangverseny 
kiemelkedő száma a 130 tagu ének-
karral előadott Kodály: »Forr a vi-
lág* c. müve, úgyszintén a vegyes-
karral előadott két orosz dal volt, 
A hangverseny színvonalát emelte 
az Újvári Elvira és Péterffy Gyula ta-
nárok által előadott Beethoven: Eg-
mont-nyitány, Bede Emil énekszó-
lója s a Filharmonikus Társaság köz-
reműködése Befejezésül Wagner »Lo-
hengrin<r c. operájából hallottuk a 
gyönyörű kart és zenekari részeket, 
a vegyeskar és a Filharmonikus Tár-
saság közös előadásában. A nagy-
stkeril hangverseny megrendezése, 
a zeneszámok vezénylése és ismer-
tetése Péterffy Gyula zenetanár ér-
deme. 

A munkásosztály és a demokrácia erkölcse 
„A tőkés társadalomból a szociá-

lizmusba való átmenet idején az osz-
tályharc nem gyengül, hanem kiéle-
ződik" olvassuk a Tartós békéért, 
népi demokráciáért c. lap vezércik-
kében. Szükséges, hogy a dolgozók 
ennek a lenini tételnek fontosságát 
megértsék, mivel csak az ábrándo-
zok hihetik azt, hogy mihelyt a 
a munkásosztály az államhatalmat 
kezébe vette, megszűnt az osztály-
harc. Nem, mert az osztályharc csak 
a szociálizmus győzelmével szűnik 
meg. Addig az elnyomó és kizsák-
mányoló osztály szenvedélyesen 
folytatja harcát. Lenin állapította 
meg, hogy a kizsákmányolóknak 
uralmuk megdöntése után még van 
erejük. Egyik ilyen erőtényező „a 
szokás ereje". A polgári szokások, 
hagyományok mély gyökeret eresz-
tettek nemcsak a kizsákmányoló 
osztályokban, melyek ezeket kiter-
melték, hanem a dolgozó osztályok-
ban is. 

Ezért mondja Lenin, hogy a dol-
gozókat hosszadalmas harc köze-
pette át kell nevelni, mert ezek 
.saját kispolgári előítéleteiktől nem 
egyszerre szabadulnak meg, hanem 
csak a kispolgári tőmegbefolyás el-
len folytatott hosszú és fáradságos 
tömegharc révén". 

A harc, mely a megdöntött ki-
zsákmányolók ellen folyik, nemcsak 
gazdasági és politikai természetű, 
hanem ideológiai természetű is. Az 
ideológiai harc, amely a polgári 
ideológiai romlott, hatni» és bom-
lasztó szemlélete ellen folyik (a tu-
dományban, művelődésben stb) ki-
terjed a polgári erkölcsök elleni 
küzdelemre is. Hiszen .a szokás 
ereje" éppen ezen a területen pusz-
tított legjobban. 

Ha a felbomlott kizsákmányoló 
társadalmi rendszer enyészetnek in-
dult, akkor annak nemcsak gazda-
sági alapjai romlottak és túlhala-
dottak,' hanem az ehez tapadó tudo-
mány, művelődés, erkölcs is hamis 
és túlhaladott kell, hogy legyen, mi-
vel ezek a tényezők nem függetle-
nek egymástól, hanem szervesen 
összefüggnek. Amíg a polgári társa-
dalom gazdasági, politikai, erkölcsi 
művelődési rendszere a fejlődés 
szolgálatában állott, addig a hala-
dást szolgálta. Amint azonban a 

polgári társadalom a monopolkapi-
tálizmus szakaszába érkezett, meg-
tagadta elveit minden vonalon. A 
monopolkapitálizmus, mihelyt ural-
kodó elem lett, a polgári művelő-
désben, tudományban és erkölcsben 
is uralkodni kezdett a hóditó szel-
lem. Az erőszak, elnyomás, faji és 
nemzeti különbözőségek minőségi 
értékelése előtérbe nyomul. Az alacso-
nyabb és felsőbbrendű faj elve, az 
uralkodás és szolgaság, a rabló és 
fosztogató erkölcs, mint nemzeti jog 
és kiváltság teljes polgárjogot nyert. 

A polgári rendszer ebben az 
állapotban olyan helyzetet terem-
tett, amely mindent megfertőzött 
maga körül. Ez a fertőzés veszélyes, 
mivel a .szokás ereje* gyakran oly 
erős, hogy ezt nem veszi észre. A 
polgári erkölcsöknek ez a rothadó 
erjedése uralkodóvá vált minden te-
rületen. A polgárság ebben az ideo-
lógiai harcban — mint Zsdanov 
mondotta — besorozta ,a gangszte-
reket, a selyemfiukat, a kémeket, a 
közönséges bűnözőket is". Ez a pol-
gári erkölcsi hanyatlás nem állt meg 
a fasizmus leveretése után sem a 
lejtőn, hanem még visszataszitóbb 
módszerekhez nyúlt. 

Hogy ezt megérthessük, meg kell 
vizsgálnunk, vájjon mi a polgári 
társadalom jellegzetes sajátossága ? 
A társadalom egy szük rétegének, a 
termelőeszközök (gyárak, bányák, 
földbirtok, erdők stb.) tulajdonosai-
nak elnyomó és kizsákmányoló ha-
talma a társadalom döntő többsége, 
az egész nép felett. A polgári esz-
mei irányzat minden formában, ide-
értve az erkölcsöt is, azt az állapo-
tot igazolja, amely a kizsákmányo-
lás és az elnyomás, a hóditás és 
fosztogatás, a harácsolás és a kap-
zsiság uralmán épült fel. Minél na-
gyobb az emberek kizsákmányolása, 
annál fényűzőbb, gondtalanabb és 
pazarlóbb az élet, annál magasabb 
a polgári tisztesség és méltóság. 
Nagyobb lesz a politikai tekintély, 
korlátlan és szabad a becstelenség. 

Ezek a legveszedelmesebb mér-
gek, melyek a polgárságot megmér-
gezték és a hatalmas népi tömege-
ket is. Ez a méreg még hat és meg-
mérgezheti a tömegek öntudatát. 
{Folytatás  a következő  számban.) 

Beszámoló a mentőautó ügyében 
Az egészségügyi szakszervezet a 

helybeli demokratikus szervezetek 
segitségével és a hatóságok támo-
gatásával gyűjtést rendezett egy 
mentőautó vásárlására. Mindenki 
tudja, mit jelent egy mentőautó vár-
megyénkben, ahol csak egy kórház 
van, kevés közlekedési eszkőz, a tá-
volságok viszont nagyok. Rövid idő 
alatt a szülónőt, a halálosan sérül-
tet vagy az átfúródott vakbelü be-
teget a kórházba lehet szállítani és 
ezáltal az életét megmenteni. 

Az autó vásárlására a kővetkező 
összegek folytak be: 
Székelyudvarhely város 37 664 50 lej 
Udvarhely alsó-járás 23.756'— „ 
Udvarhely felső-járás 41082 — „ 
Keresztúr felső-járás 38.782 - , . 
Parajdí-járás 21.206-50 „ 
Keresztúr alsó-járás 39.455— „ 
Oklándi járás 66788— „ 
Székelyvarság 2.175.— „ 
Székelyderzs község 5.299 — „ 
Székelymuzsna 1.196-— „ 
Gyarmati Dezaő dr. 1.000 — „ 
Síbészeti amb. Udv. 1.870 — „ 
Egészségügyi szakszervezet 

(futball-mérkőzés) 3.870— „ 
összesen 284 144 lej 

Ebből eddig vásárolt az egész-
ségügyi szakszervezet egy autó-al-
vázat, Brennabor-tnotorral 92.000 
lejért. (A három tagu bizottság s 
Szaktanács részéről: Gidó Domokos» 
továbbá Bartók Lajos, Szakács Jó-
zsef egyhangúlag megállapították, 
hogy a célnak megfelel és ezért az 
összegért jobbat kapni nem lehetett). 
Hat darab teljesen uj gummit 
139.037 lejért. Az akkumulátor és a 
karosszéria építés alatt áll. Az egész-
ségügyi szakszervezet választmánya 
az autót az egészségügyi miniszté-
riumnak ajánlotta fel, azzal a kikö-
téssel, hogy azt a vármegyéből ki-
vinni nem lehet és a minisztériumon 
keresztül a közkórház tulajdonába 
és kezelésébe megy át. 

Az egészségügyi szakszervezet vá-
lasztmánya köszönetét fejezi ki 
mindazoknak, akik önfeláldozó mun-
kájukkal a mentőautó ügyét tárao-
gatták. 

Székelykereszturon és vidékén 
lakó hirdetőink hirdetéseiket ar 
Szabadság részére Székelyke-
reszturon a Király-testvérek fod-
rászüzletében adhatják fel. 



Mi történik a nagyvilágban ? 
K t i L l - és belpolitikai tájékoztató 
Csehszlovákia. 

Csehszlovákiában is egyesült a 
két munkáspárt. A cseh kommunista 
párt és a szociáldemokrata párt ün-
nepélyes gyűlés keretében kimondta 
az egyesülést. Az uj párt » Cseh 
Kommunista Párt nevet viseli. A 
gyűlésen élesen bírálták a szónokok 
a jobboldali szociáldemokratákat. 

Németország. 
A Nyugatnémetországban végre-

hajtott pénzügyi reform súlyos gaz-
dasági következményei tömeges 
munkás-elbocsátásokban mutatkoz-
nak meg. Bizónia teljesen az ame-
rikai pénzvilág gyarmatává sülyedt 
a pénzügyi reform következtében. 

Keletnémetországban, mely szov-
jet-megszállás alatt van, két éves 
gazdasági terv alapján emelik foko-
zatosan a termelést és kiépítik a ke-
reskedelmi kapcsolatokat a szom-
szédos országokkal. 

Kina. 
Északkinában a néphadsereg lé-

)ésröl-lépésre szorítja vissza Csang-
(áj-Sek esapatait. Jehol tartomány 
óvárosát egészen körülzárták a nép-
hadsereg csapatai. 
Görögország. 

A fasiszta görög hadsereg táma-
dásának megakasztáca után egyre 
fokozódik a felszabadító demokrata 
hadsereg ellentámadásának az ereje. 

Palesztina, 
Palesztina kérdésének békés meg-

oldása körül az ENSz kiküldöttje, 

Bern adotté gróf közvetítésével foly-
nak a tárgyalások. Most Halfából is 
kivonultak az angol csapatok, Igy 
véget ért a harminc éve tartó angol 
mandátum Palesztina felett, ügy 
látszik azonban, hogy az angolok 
helyét az amerikaiak próbálják el-
foglalni, mert a fegyverszünet ellen-
őrzése cimén mind több és több 
amerikai katona szivárog be Palesz-
tinába. 
ítélet  a jasi ifrmeggyti-

kosok perében 
A jasi tömegyilkosok ügyében a 

bíróság meghozta ítéletét, súlyo-
san sújtva le az emberségükből ki-
vetkezett bűnösökre. 24 vádlottat 
életfogytiglani fegyházra, 6 ot 25 évi 
kényszermunkára, 14-et 20 évi kény-
szermunkára, 6-ot 15 évi kényszer-
munkára, egyet 5 évi kényszermun-
kára ítéltek. 
Az alkalmazottak  nyári 

üdülése 
Az országos szakszervezeti tanács 

közleményt bocsátott ki az alkal-
mazottak nyári üdülésével kapcso-
latban. Elsősorban a gyógyfürdői 
kezelésre szoruló betegek, azután a 
munkában kitűntek, a feltalálók, újí-
tók és a nehéz körülmények között 
dolgozók élvezhetnek 20 napi üdü-
lést. A többi'alkalmazottak a sza-
bad helyek arányában. Az üdülés-
ben részesülő munkások részére ét-
kezdék állnak rendelkezésre, 40, il-
letve 20 lejt fizetnek egy szobáért 
és ha legalább 8-as csoportban utaz-
nak, vasúti kedvezményben részesül-
nek. . 

SPORT 
U M T E - R C F B 2 / 0 
A segesvári vasutas csapat fölött 

megérdemelt győzelmet aratott csa-
patunk. Csapatunk játékának fölénye 
már az első percekben megmutat-
kozik, amikor is a csatársor szép 
összjátéka után a szöktetett Navrea 
kiugrik és a labdát menthetetlenül 
a balsarokba vágja. Alig telik el egy 
pár perc állandó támadásokkal, ami-
kor a segesváriak balhátvédje a rá-
futó Virág elől közvetlenül a kapu 
előtt hazaadva, a labda a kapus mel-
lett a hálóban köt ki. A második 
féjjdóben a játék lamhábbés csap-
kodóbb volt. Az UMÎE védelme tö-
kéletesen dolgozott A csatársor egye-
düli, hibája, hogy a kapu előtt tá-
madásaikkal megtorpannak. C s i f ó 
bíró a mérkőzést a kezében tartotta. 

Diúkoólogatott—Rutó- Sport 
utánpótlás 6 t 

A dlákvélogatott kézilabdacsapat 
szép játékkal, biztos győzelmet ara-
tott az Auto-Sport utánpótlás felett. 
. AzUMTE sakkszakosztálya fel-
hívja az ifjúság figyelmét arra, hogy 
az egyesületben s^kktudásukat fej-
leszthetik komoly oktatók mellett. 
Jelentkezés Elekes Dénes felelősnél. 

Tali • 
; Az UMTE—ACFR közti barátságos 
tekemérkőzést az ÜMTE 36 fával 
nyerte. Az 13MTE tekézői nagy for-
mát mutattak. 

Ftarslem! 
Vasárnap, jut 11-én a brassói 

nagyképességü VACUM csapata ját-
szik labdarugó mérkőzést az UMTE 
csapatával. ,. • . . . . . 

Nyomatott az 4UMGlSi* könyv-
nyomdájában Székelyudvarhelyt. 

i — Dalos ünnepély Kisbacon-
ban. Népi értékeink megmentése 
megtartása és továbbadása érdeké-
ben dalos ünnepélyeket tartott min-
den iskola csoport. Nagy dalo6 ün-
nepély volt Kisbaconban, nígy me-
semondónk, Benedek Elek, szülőfa-
lujában. Örömmel hallgattuk a bi-
barcfalvi népiskola fegyelmezett, jól 
képzett gyermekkarának szereplését. 
A gyerekkarokat gyerek-karnagyok 
vezették. Jól szerepelt Magyarher-
mány tánc és énekcsoportja, vala-
mint Kisbacon tanuló serege is. 

Sserkssztöi üzenet: 

Jakab András B. Szolokma. Nem 
látja îsztán a kérdéseket. Mi éppen 
a városi dolgozók és a falusi pa-
rasztság szoros szövetségéért har-
colunk. 

HÍREK 
— Az érettségi vizsgák ered-

ménye. Jelentkezett 101 tanuló. 
Ebből írásbelin elbukott 8, szóbelin 
20, visszalépett 1 tanuló. A székely-
keresztúri unitárius gimnázium 20 
tanulója közül elbukott 6. A székelv-
udvarhelyi református kollégium 31 
tanulója közül elbukott 8. A szé-
kelyudvarhelyi róm kat. gimnázium 
39 tanulója közül elbukott 9 A 11 
ismétlő érettségiző közül 1 vissza-
lépett, elbukott 5. 

— Jónak Ígérkezik az aratás 
az egész ország területén. A Bán-
ságban már meg is kezdték az ara-
tást. A kereskedelemügyi miniszté-
rium a cséplés után járó vám-ga-
bonát 7 százalékban állapította meg. 

— A hagyatéki ügyehet a köz-
jegyzők hatásköréből a járásbíróság 
hatáskörébe tették át. Erdély terü-
letén eddig az örökösödési ügyeket 
a közjegyzők tárgyalták le, most egy 
rendelet a hagyatéki ügyek tárgya-
lását kivette a közjegyzők hatáskö-
réből és a járásbírósághoz tette át, 
mint ahogy az az ország többi te-
rületén eddig is volt. , , _ 

í Megyei Gazdasági Felügyelőség 
Székelyudvarhely 

Szám, 1911-1948. 

HIRDETMÉNY 

A székelyudvarhelyi vármegyei 
gazdasági felügyelőség pályázatot 
hirdet az alábbi üresedésben levő 
állásokra: 

1. Segédszámvevő. 
2. Irattáros gyakornok. 
3. Gépkocsivezető. 
Pályázók kérvényeiket a köztiszt-

viselők szabályzatában előirt okmá-
nyokkal felszerelve jelen pályázati 
hirdetménynek a megyei Hivatalos 
Lapban való megjelenésétől számí-
tott 10 napon belül a megyei gaz-
dasági felügyelőséghez Székelyud-
varhelyt nyújtsák be. 

A pályázati vizsga f. hó 19 én 9-
órakor a megyei gazdasági felügye-
lőségen lesz megtartva. 

Horváth  Géza, a vármegyei gaz-
dasági felügyelőség főnöke. 

Nagy Sánáor mérnök, irodafőnök. 
1—2 

x Egy erös pléh fürdő-kád é6 
két szép nagy képráma olcsón, éle-
lemért is eladó. Barabásné, Bem u. 3, 
nai» MŰK > 

F I L M 
„InDÓzfö.* A háborúról szól, a 

hősies partizánharcokról. Egy orosz 
család belső életét tárja fel, ahol a 
fiu erkölcsileg züllött, beteg lelkű, 
gyenge fizikumu ember. Az anya 
makacsul várja, hogy a fia helyes 
útra térjen, de amikor látja, hogy 
a megszállás nehéz ideje alatt a fia 
nem érti meg feladatát, ami minden 
igaz ember feladata, elveszettnek te-
kinti őt. A film központjában ez a 
Fedor áll, aki hazájának bé és, épitő 
korszakában nem találta meg helyét 
a társadalomban, aki célnélkül kó-
borol a német megszállás alatt, mig 
mások életüket áldozva harcolnak. 
Amikor a fiu orvosságot kér orvos 
apjától nyugtalan leikére, az apja 
ad neki: Megmutatja kis húgát, 
aki megőrült, miután a németek 

töpkretették... A fiu megérti, hol a 
helye ezekben a borzalmas időkben... 

Végül újra a Vörös Hadsereg vo-
nul be a kis városkába, a németek 
menekülnek. Komikus és egyben 
tanulságos jelenet az, amikor az 
öreg áruló polgármester könyörög 
a németeknek, hogy vigyék maguk-
kal, azok persze rá sem hederitenek : 
ez a sorsa az árulónak I Fedort, aki 
megtalálja az útját, aki harcol a 
megszállók ellen, aki életét áldozza, 
hogy elterelje a figyelmet a partizán-
csapatról, kivégzik. 

Miközben a felszabadítók bevo-
nulnak, az anyját vigasztaló lány 
ezt mondja : „ . . . Anyám, Fedor visz-
szatért hozzánk, újra â miénk.. 

- f - g -

Hyugdijasofc figyelmébe 
Felhívja a pénzügyigazgatóság azo-
kat az északerdélyi nyugdijasokat és 
volt állami alkalmazottakat, akiknek 
nyugdiját a magyar hatóságok 1940* 
aug. 30—1944 okt. 25 között állapí-
tották meg, vagy helyesbítették, hogy 
nyugdíjügyeik rendezese végett 10 
napon belül jelentkezzenek a pénz-
ügyigazgatóságon, vagy annál az 
adóhiva-alnál, amelynek körzetébe 
tartoznak. 

— A Nemzeti Néppárt cente-
náriumi ünnepsége. Igen jól sike-
rült f. hó 2 án a Nemzeti Néppárt 
által rendezett centenáriumi ünnep-
ség Székelyudvarhelyen. Két ün-
nepi beszéd hangzott el. Toader N. 
beszélt román nyelven a száz év 
előtti forradalom eseményéírói és a-
zok tanulságairól, majd Grama J^ 
beszélt magyar nyelven a centená-
rium jelentőségéről, visszatekintve 
1848-ig, .ismertette az eseményeket 
dióhéjban napjainkig, amikor a ok-
tóberi szociálísta forradalom után 
megerősödött vörös hadsereg segít-
ségével ma, Marx Lenin utján ha-
ladva, a teljes szabadság felé hala-
dunk. A beszedeket művészi műsor 
követte, román és magyarnyelvű, 
korszerű, szép verseket szavaltak és 
szép román népdalokat hallottunk. 
Kedves meglepetés vok a NNP több-
szólamú énekkara. Jó szám volt a 
vendégszereplő Petruca tanár hegedű-
szólója. Az egész est az együttéló 
nemzetek meleg barátságának jegyé-
ben zajlott le. 

Székelyudvarhelyi Főorvosi Hivatal 
Szám, 268-1948. 

HIRDETMÉNY 
A székelyudvarhelyi főorvosi hiva-

tal pályázatot hirdet az alábbi be-
töltendő állásokra : az Eforia keretén 
belől működő és az egészségügyi* 
adó kivetésével és behajtásával fog-
lalkozó számvevőséghez. 1. controlor, 
í . perceptor.2. agent incassator. 

Pályázók Kérvényeiket a tisztvise-
lőit szabályzatában előirt okmányok-
kal felszerelve a megjelenéstől szá-
mított 10 napon belől a főorvosi 
hivatalhoz adják be. 

ilódy Károly  dr vm. főorvos. 
Lukácsffy  Ödön titkár. 

x Elvesztettem Szente Lajosné 
névre szóló igazolványomat (Buletin 
Biroul Populaţiei din Odorheiu.) A 
megtalálót kérem, adja be a rend-
őrségre. Másképpen semmisnek te*, 
kintendő. 

x A hazatért hadifoglyokat  ké-
rem, ha tudnak ifj. Pipi Sándor szé-
kelyudvarhelyi hadifogoly sorsáról, 
tudassák a szerkesztőség utján fe-
leségét. 

x Eladó egy szoba, konyhás la-
kás, Király-u. 10 sz. Székelyudvar, 
helyen. Érdeklődni lehet Homoród-
szentmártonban Gergely Jánosnál. 
. x Eladó egy jó karban levő női 
kerékpár és egy asztali főzőkáfyha> 
Cim: Petőfi-u, 10. 

x Házasság. Mateas András őr-
mester és Szeles Margit házasságot 
kötöttek. 

x A parajdi piacos 5 szoba-
konyhás lakás, üzlethelyiséggel eladói 
Értekezni lehet Solymossy utca 39. 


