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A MNSz megyei intézőbizottságának 
egynapos értekezlete Székelyudvarhelyen 

A MNSz megyei intézőbizottsága 
f.  hó 18-án egész napos értekezletet 
tartott, melyen a MNSz központja 
részéről Kacsó Sándor orsz. elnök 
volt jelen. 

Az értekezletet Deák István me-
gyei ügyvezető elnök nyitotta -meg. 

Utána Imets János megyei elnök 
beszéde következett, a MNSz törté-
netének rövid ismertetésével. Eleinte 
jött a tömeg, mondotta, de amikor 
a helyzet kikristályosodott és a 
MNSz megmutatta a helyes és kö-
vetendő irányvonalat, megkezdődött 
a lemaradozás. Akiknek nem tetszett 
irányvonalunk, azok nemcsak hogy 
visszaléptek, de eredeti céljaik meg-
ftneklése  miatt egyenesen rágni, 
ócsárolni, támadni kezdték szerve-
zeteinket. A fasiszta  maradványok a 
tömeget igyekeztek felhangolni  min-
den ellen, ami uj és ami a demok-
rácia felé  haladó rendszer alapját 
képezte. Ez a haladás elleni izgatás 
az agrárreformnál  csúcsosodott ki, 
de főleg  szövetkezeteink lecsatlako-
zásánál. 

1946-ban az ellentétek kiélező-
dése elérte tetőfokát.  Levitézlett föld-
birtokosok és ezeknek szolgálatában 
álló egyházi emberek álltak a hala-
dás útjába. Az 1946 évi tavaszi 
nagygyűlésen a reakció által felbuj-
tott tömeg rágalmak özönét zúdította 
a vezetőségre. 

Szervezetünk életében ez az eset 
fordulópontot  jelentett. Sikerült meg-
fékeznünk  az árt és sikerült éle-
tünket helyes irányba terelni. A fel-
fuvalkodott,  de célját elnemért re-
akció lassan, de csatavérzetten az 
útszélen maradt. Az 1946 évi vá-
lasztásokon másik erőpróbáját állta 
meg szervezetünk. A reakció ekkor 
újra összefogott  és többen egetverő 
magyarságuk ellenére, Maniuhoz 
csatlakoztak, annak listáján vállaltak 
vezetőszerepet. Itt nem feledkezhe-
tünk meg az egyes egyházi embe-
rekről, vezetőkről sem, akik nemcsak 
akkor, de mindmáig nem szűntek 
meg ellenségeink szolgálatába állva, 
gátolni a fejlődést.  A katholikus 
egyháznál még ma sem látunk se-
gítséget, sőt egyenesen szembehe-
lyezkednek velünk. 

1947-ben sikerült leküzdenünk az 
ellentéteket. Megvalósítottuk a sta-
bilizációt, értékállóvá tettük az addigi 
rongy pénzt. Hatalmas Ifjú  táborunk 

önkéntesen kapcsolódott be az ujjá-
épiési munkába. Napról-napra ma-
radnak ki a feketézők  és percről-
• percre érezzük gazdaság i éle-
tünk javulását. 

1948 igazi szabadságharcos év-
fordulót  jelent. Kemény ütemben 
folytatjuk  harcunkat a gazdasági 
felszabadulás  eléréséért. Gazdatár-
sadalmunk szervesen belekapcsoló-
dott az újjáépítés munkájába. Az 
1948-as választásokban népünk már 
megérezve, hogy kormányunk helyes 
utakon jár, egyöntetűen szavazta 
meg saját alkotmányát. Magyarsá-
gunk számarányának megfelelő  kép-
viselettel rendetkezik a képviselő-
házban és az összes minisztérimok-
ban egyaránt. 

Az 1948-as választásokon köze-
lebb kerültek egymáshoz a falu  és 
város dolgozói. 

Így érkeztünk el az államosítás-
nak népünkre nézve hasznos, nagy 
müvéig. Népünk segítségére sietett 
kormányunk az uj gabonabegyüjtési 
rendelettel is, melynek értelmében 
a gabonafelesleget  összegyűjti azért, 
hogy a nem termelő rétedet rendes 
áron és a szükséges mennyiségben 
elláthassa, hogy az ország ipari éle-
tét. gazdasági gépek, felszerelések, 
szerszámok behozatalával fellendítse, 
hogy a katonaságot, a néphadsere-
get rendesen ellássa és tartalékról 
is gondoskodjék. 

Az eddig történtekkel azonban 
még nem ériünk el mindent, a har-
cot tovább kell folytatnunk  azzal a 
tudattal, hogy ebben a harcban 
nem -egyedül vagyunk. Mellettünk 
van népi demokráciánk élgárdája és 
előharcosa, a RMP és mellettünk 
vannak az összes demokratikus 
szervezetek. Utunk feltétlenül  a jobb, 
megelégedettebb jövő felé  vezet és 
győzelmünk biztos, fejezte  be be-
szédét Imets János képviselő. 

Utána a szervezési, a pénzügyi, 
a gazdasági, népművelési, sajtó- és 
propaganda-, ifjúsági,  valamint a jogi 
és közigazgatási ügyosztály felelősei 
számoltak be az egyes ügyosztályok 
félévi  munkájáról. A beszámolókhoz 
fűzött  kérdésekre a felelősök  kime-
rítő feleleteket  adtak. 

Ebédszünet után Kacsó Sándor 
képviselő, országos elnök tartott, 
minden kérdésünkre kiterjedő, érté-
kes előadást 

— Tulajdonképpen a nemzetközi 

politikai helyzetet akartam ismertetni, 
de egyes testvérek délelőtti hozzá-
szólásai és kérdései, eltérítettek el-
határozásomtól, kezdte meg beszé-
dét Kacsó Sándor orsz. elnök. 

— A RMP pár héttel ezelőtt tar-
tott vezetőségi ülésén határozatot 
hozott és ezt a határozatot ki is adta. 
A határozat sok kérdésben döntést 
is jelent. Eszerint itt Romániában, 
mint népi demokráciában a vezető 
szerepet a RMP viszi. Aki ezt meg-
érteni nem tudja, az nem fogja  meg-
érteni a dolgok menetét sem. A 
RMP vezetőszerepe nem nacionáliz-
must jelent, hanem egy egységes 
munkásosztályt, melyre a vezér sze-
repe hárul. 

— A határozat kimondja azt a 
tételt is, melytől sokan riadoznak 
gazdaközönségünkben is: «osztály-
harcot vivunk". A MNSz feladata, 
ezt nem csendesíteni, hanem előse-
gíteni, olyan értelemben, hogy az 
eddig elnyomott társadalmi réteg 
maga mellett érezze a társadalom 
megszervezett erőit, igy a MNSz-et 
is. A demokratikus fejlődés  alapvető 
feltétele  az osztályharc. A fejlődés 
pedig nem állhat meg. Csak akkor 
tudjuk befejezni  a nagy munkát, me-
lyet annak idején Petőfi  Sándorék 
vállaltak, ha meg nem állunk, ha-
nem tovább fejlődünk  addig, mig 
el nem töröljük az embernek ember 
által való kizsákmányolását. * 

— Joggal kérdezhetik gazda test-
véreink, hogy miért kell elfogadni 
a munkáspárt, a városi munkásosz-
tály vezető szerepét, amikor a gazda 
társadalom sokkal nagyobb számot 
képvisel és igy ő lenne hivatva a 
vezető szerepre. A felelet  egyszerű: 
azért, mert a társadalmi fejlődés 
mai fokán  a munkásosztály az, 
amely szervezettségénél é6 tapasz-
talatainál fogva  egyedül alkalmas és 
elég erős arra, hogy el ne gáncso-
lódjék. A termelés fejlődése  hozta 
magával, hogy egy ilyen réteg ala-
kult ki, melynek közös érdekei van-
nak. Ez az osztály az, amelynek egy 
vagyona van, a munkaereje. Ezt kell 
neki pénzre beváltani, tehát ki kell 
szabaditaqia magát régi kizsákmá-
nyolnak karmai közül. Ennek az 
osztálynak van tudományosan ki-
dolgozott munkaterve, melyet ezelőtt 
100 évvel hagyott rá Marx és ezt a 
tervet vitték át a gyakorlatba Lenin 
és Sztálin, a Szovjetunió zséniális 

vezető emberei. Ezt akarjuk valóra 
váltani mi is, de ez csak erős mun-
kával, fáradsággal,  küzdelemmel ér-
hető el. Ennek a küzdelemnek leg-
gyakorlottabb megnyilvánulási for-
mája az osztályharc. 
— A földmüvesség  nem társadalmi 
osztály. Ebben is folyik  az osztályharc, 
a benne lévő rétegeződéseken ke-
resztül. Ezzel tehát szembe kell néz-
nünk, ha azt akarjuk, hogy véglege-
sen megoldjuk az embernek ember 
által való kizsákmányolását. 

— Természetes, hogy a falusi  ki-
zsákmányolás és a kartellek, trösz-
tök, nagyvárosi üzemek kizsákmá-
nyolása között nagy a különbség, 
de a kizsákmányolás ténye falun  is 
tagadhatatlanul meg van. Pl. Ud-
varhely megyében kb. 5°/0 az a ré-
teg, amely nem csak a maga mun-
kájából él, hanem a kisemberek, a 
földnélküliek  munkájából is gyara-
podik, e?t nevezik tudományos 
nyelven kulákoak. Pl. egy 50 hol-
das gazdának a célja az, hogy mi-
nél olcsóbban dolgoztatva, mások 
munkáját minél jobban kihasználva 
gyaraplthassa vagyonát. Traktort 
szerezzen be, malmot épitsen stb. 
Ezt pedig saját munkájából elérni 
soha nem tudná. 

— Egy kisgazda pedig megműveli 
a földjét,  amely, sajnos, nem terem 
annyit, hogy a szükségleteit fedezze, 
tehát másnak is kell dolgoznia és 
igy gyarapodása lehetetlen. Egy 10 
holdas gazda birtokából tisztessé-
gesen megélne, de a 10 hold, mond-
juk, 3 gyermek között oszlik és igy 
az utódokból 3 törpe-birtokos lesz, 
ezeknek gyermekei pedig menthe-
tetlenül a nincstelenek soraiba ke-
rülnek. A fejlődés  tehát oda vezet, 
hogy a szegény még szegényebbé 
lesz és kénytelen otthagyni a falut. 
Ezek után világossá válik, hogy ha 
az államosítás csak városon törté-
nik meg és falun  a régi helyzet 
marad, akkor 100 év múlva újra 
oda kerülnénk, ahol voltunk. 

— De a természetes fejlődés  le-
hetetlenné is teszi a jelenlegi rend-
szert falun.  A gyárak, a nagyüze-
mek ontják a cikkeket. Az ipar ha-
talmas lépésekkel halad előre, de le-
marad a falu,  ahol még mindig a 
régi rendszer szerint folyik  a terme-
lés. A kollektív munkára feltétlenül 
szükség van, azért, hogy a munka 
gyümölcsét minden falusi  dolgozó 
egyformán  élvezhesse. Természete-
sen, ez nem megy máról holnapra, so-
kat kell még küzdenünk, amíg elő-
készíthetjük és alkalmassá tesszük 
a talajt a kollektív gazdálkodásra. 

— De nézzük meg politikailag is. 
Az osztályharc politikai sikon is 
folyik.  A falu  gazdaközönsége is 
érzi, hogy folyik  a harc az eddigi 
kizsákmányolók ellen. Ezért húzód-
nak a MNSz-be a régi kizsákmá-
nyoltak es ezért távolodnak el tőle 
a kizsákmányolók Egyes helyeken 
pedig befészkelődnek  ezek a szerve-
zetünkbe. Ezek ellen küzdenünk kell 
és éber figyelemmel  kisérve a dol-
gokat ki kell ezeket seperni szerve-
zetünkből, mely a nincstelenek, a 
szegény parasztok és közép gazdák 
szervezete. 
— Jegyezzük meg jól, hogy a népi 
demokráciának nem a hittel van 



baja, hiszen a népi demokrácia e-
gyenlő jogokat biztosit az egyhá-
zaknak, de mégis baj van az egy-
házakkal, mert ezek vezetőségében 
még mindig a kizsákmányoló mult 
urai ülnek. 
— Prot. egyházaink elismerőleg nyi-

latkoztak mellettünk, de a magatar-
tásuk merev, közömbös. A kathóli-
kus egyház nem adott ilyen nyilat-
kozatot, de ellenünk dolgozik, nyíl-
tan szembeszáll velünk. 

— De van itt még egy hátul ütő: 
az angol-amerikai tőkés imperiáliz-
mus, amit az egyházak vezetői azért 
védenek, mert attól várják érdekük 
megvédését. 
— Az osztályharcnak burkolt ellen-

sége volt a mi sérelmi politikánk is, 
melyről egyszer s mindenkorra le-
mondtunk. Sérelem érhet, de nem a 
népi demokrácia, nem az élharcos 

párt részéről, hanem az itt-ott meg-
húzódó reakció részéről. 

— Nálunk is történtek kísérlete-
zések a „magyar egység" visszaállí-
tására, ami feltétlenül  az osztályharc 
megszüntetéséhez, a kizsákmányolók 
uralomrajutásához és a régi sovi-
nizmushoz vezetett volna. 

— Ismerjük az ilyen szólamokat 
és következetesen visszautasítjuk 
ezeket, mondotta Kacsó Sándor 
elnök. 

Ezután építő kritikát mondott a 
MNSz munkájáról, rámutatva a to-
vábbi teendőkre, majd a hozzá-
szólásokra és kérdésekre adta meg 
feleleteit 

Az értekezletet Deák István ügy-
vez. elnök zárta be, kérve a gyűlé-
sen jelenvoltakat a hallottak meg-
szivlelésére és az eddiginél sokkal 
komolyabb, erősebb munkára. 

Á Jugoszláviai Kommunista Párt hibái 
és az ezekből levonandó tanulságok 

A RMP székelyudvarhelyi  alapak-
tivája gyűlésén Keintzel József  a RMP 
megyei titkára magyar nyelven, ifj. 
Stemmer József,  a propaganda és 
agitációs osztály vezetője román 
nyelven beszélt. 

Keintzel József  megyei párttitkár 
az alábbiakban domborította ki a 
Jugoszláv Kommunista Párt esemé-
nyeit. A Jugoszláviai Kommunista 
Párt kérdése nemcsak a jugoszláv 
pártot, vagy a munkásságot érdekli, 
hanem valamennyi békeszerető em-
bert és a világ egész munkásságát, 
kivált a szociálista egységfrontot. 
Ez elhatározta, hogy segítséget nyújt 
a jugoszláv munkásosztálynak, hogy 
a Jugoszláviai Kommunista Párt 
helyrehozza hibáit, hogy a pártot a 
helyes útra, a proletár nemzetközi-
ség útjára tereljék vissza. Mert a 
demokrácia frontjának  bármilyen 
gyengítése az imperiálisták malmára 
hajtja a vizet és csapást jelent a 
béke és a szociálizmus ügyére. Ezért 
a párt központi bizottsága mozgó-
sítja az egész pártot, hogy nyilvá-
nítsa szolidárítását a Tájékoztató 
Irodához tartozó többi pártokkal, 
mindazokkal a kommunista és mun-
káspártokkal, akik szolidáritásukat 
fejezik  ki a leghatalmasabb és leg-
hősiesebb párttal, a Szovjetunió 
Kommunista (Bolsevik) Pártjával. A 
Szovjetunió Kommunista (Bolsevik) 
Pártja, mely nagy tapasztalattal ren-
delkezik a szociálizmus felépítésé-
ben, segítséget akar nyújtani a Ju-
goszláviai Kommunista Pártnak. E 
segítséget azonban a Jugoszláviai 
Kommunista Párt néhány vezetője 
visszautasította. Ezek a vezetők fe-
lelősek azért, hogy a Jugoszláviai 
Kommunista Párt lesiklott a marxista, 
leninista vonalról és hibás útra té-
vedt. E vezetők munkájukkal ve-
szélyeztetik Jugoszlávia helyzetét 

Valamennyi kommunista- és mun-
káspárt, velünk együtt szolidárítását 
fejezi  ki a kezdeményezett cseleke-
dettel, a Tájékoztató Iroda határo-
zatával, de ezenfelül  valamennyi 
munkás- és kommunista pártnak le 
kel! vonni a tanulságot, mondta 
Keintzel József,  a RMP megyei tit-

kára. A Jugoszláviai Kommunista 
Párt hibái ellen küzdve, egyúttal 
saját párttevékenységünk  tekinteté-
ben is önbirálatot kell gyakorolnunk. 
Rá kell mutatnunk arra, hogy mi 
nemcsak a mások hibáit akarjuk le-
küzdeni, hanem felismerjük  a saját 
hibáinkat is. Azok ellen nyíltan fel-
vesszük a harcot, helyre kívánjuk 
azokat igazítani és erősen törekszünk 
arra, hogy el ne térjünk Marx, Le-
nin, Sztálin tanitásainak vonaláról 
és tanításaikat alkalmazzuk olymó-
don, hogy állandóan fenntartjuk  a 
kapcsolatot a széles néptömegekkel, 
megszilárdítjuk a néptömegek bizal-
mát és megerősítjük a munkásság 
szövetségét a dolgozó parasztsággal. 
Mindezzel nemcsak a népi demokrá-
ciát biztosítjuk, hanem meg is erősít-
jük országunkban s közelebb jutunk 
a szociálizmus megvalósításához. 

Részletesen ismertette még Keint-
zel József  párttitkár Titó tábornagy 
népszerűsítését, ami a szovjet had-
sereg sikerein keresztül következett 
be, mint a jugoszláv népköztársa-
ság megvalósítása is. Tagadiák a 
Lenin és Sztálin által alapított di-
csőséges Bolseviki Párt jelentőségét, 
azét a pártét, amely első izben győ-
zött a kapitalizmus felett,  amely 
megvalósított* a szociálizmust, amely 
harcra mozgósította a szovjet-népet 
a szociálizmus megvédéséért a hit-
leristák barbár támadása ellen, ame-
lyet legyőzött és felszabadította  a ná-
cizmus által leigázott összes népe-
ket. A Szovjetunió mellett sorakoz-
nak fel  az összes békeszerető népek. 
A Jugoszláviai Kommunista Párt 
egyes vezetői megtagadták ezt és 
ezzel letértek a marxizmus, leniniz-
mus irányvonaláról. 

Felhívta Keintzel pártitkár a fi-
gyelmet arra is, hogy most már 
mindenki meggyőződött  arról, hogy 
a párt az az élcsapat, amely a 
munkásosztály és a dolgozók harcát 
előbbre viszi a közös ellenség, a 
kapitálizmus és imperiálizmus ellen. 

Utána ifj.  Stemmer József  román 
nyelven hasonló értelemben, világo-
san és tárgyilagosan ismertette a 
Jugoszláviai Kommunista Párt hely-
zetét. 

Mi történik a nagyvilágban ? 
Kü l - és belpolitikai tájékoztató 
Palesztinában  ismét  dúl-

nak  a harcok. 
Még a fegyverszüneti  megállapo-

dás lejárta előtt ujabb támadásba 
kezdtek,Palesztinában az arab csa-
patok és igy ujult erővel lángoltak 
fel  a harcok mindenik fronton.  A 
zsidó csapatok hősiesen verik vissza 
a támadó arab csapatokat és több 
helyen értek el sikereket, több hely-
séget foglaltak  el. 

Ujabban a Biztonsági Tanács fegy-
verszünetet rendelt el Palesztinában 
a szovjet-kiküldöttek sürgető javas-
látára. 

Ujabb  titkos  hathatalmi 
értekezlet. 
A londoni hathatalmi értekezlet 

után, melyen a nyugati imperiálista 
államok, Anglia, Franciaország, az 
Egyesült Államok és a Benelux-álla-
mok Nyugatnémetország helyzetével 
kapcsolatban hoztak határozatokat, 
a francia  sajtó értesülése szerint, az 
emiitett országok képviselői Páris-
ban terveznek egy ujabb titkos ér-
tekezletet. Az értekezlet célja, hogy 
Bizoniát önálló állammá tegye és a 
nyugati imperiálizmus támadó bás-
tyájává építse ki. 

Görögország. 
Markosz tábornok szabadsághar-

cos csapatai a grammoszi fronton 
heves ütközetekben verték vissza a 
monarchista fasiszta  hadsereg táma-
dásait. Most már mind sűrűbben 
szöknek át tisztek is a szabadság-
harcosok táborába. A görög kom-
munista párt központi bizottsága ki-
áltványt intézett a szabadságharco-
sokhoz és a görög néphez. Ebben a 
kiáltványban szabadságharcra hív-
ják a görög nép fiait,  hogy végle-
gesen megsemmisíthessék a minden 
szabadságot lábbal tipró fasisztákat. 

Jegyzékváltás  az  Egye-
sült  államok  és  a Szov-
jetunió  között. 
Az Egyesült A'lamok kormánya 

jegyzéket intézett a Szovjetunióhoz 
a berlini és nyugatnémetországi  ré-
szekkel kapcsolatban bevezetett for-
galomkorlátozó intézkedések miatt 
A jegyzék kifejti,  hogy a forgalom 
korlátozása következtében az angol-
amerikai megszállás alatt levő ber-
lini városnegyed lakosságának ellá-
tása válik lehetetlenné. 

A Szovjetunió válaszjegyzéke ha-
tározottan visszautasítja az Egyesült 
Államok vádjait és kimutatja, hogy 
a forgalomkorlátozó  rendelkezéseket 
az a körülmény tette szükségessé, 
hogy Nyugatnémetország területén 
uj pénznemet vezettek be s igy a 
szovjet-övezetnek védekeznie kellett 
az esetleg onnan beáramló és ott 
érvénytelen bankjegyek ellen. 

Olaszország. 
Az ország közvéleményét felka-

varta a Palmiro Togliatti ellen meg-
kísérelt merénylet. Az olaisz mun-
kásság általános sztrájkban fejezte 
ki a merénylet elleni tiltakozását és 
a Togliattival Való együttérzését. Az 
olasz parlamentben is súlyos vádak 
hangzottak el a baloldali képviselők 
részéről a De Gasperri kormánnyal 
szemben és követelték a kormány 
azonnali lemondását. A világ min-
den részéből érkező táviratok fejezik 
ki az egész világ munkásságának 
együttérzését Togliattival es az olasz 
kommunistákkal. 

Magyar-bolgár  barát-
sági  szerződés. 
Dinnyés Lajos magyar miniszter-

elnök vezetésével kormányküldött-
ség utazott Szófiába,  hogy megkös-
sék a magyar bolgár barátsági és 
kölcsönös segélynyújtási  egyez-
ményt. 
Spanyolország.  v 

A külsőleg talán békésnek látszó 
Spanyolországban a szabadsághar-
cosokat nem sikerült Franco-éknak 
teljesen elhallgattatniok. Az ország 
több részén folynak  a harcok a par-
tizánok és a kormánycsapatok között. 
Kedvezmény  azészáker-

délyi  nyugdijasoknak. 
Luca László pénzügyminiszter ju-

lius 13-án kelt határozatával törölte 
az északerdélyi nyugdijasoknál a 
nyugdijjáruléki különbözet miatt 
megállapított levonásokat, amelyek 
egyes nyugdijasoknál 70—90.000 
lejt tettek ki. Az ilyen visszamenő* 
leges megtérítésekre történt levoná-
sokat már most julius hónapban 
megszüntetik. 
A Magyar  Népi  Szövet-

ség  a szociálizmus 
harcosa. 
A MNSz elnökei és titkárai részére 

megtartott kolozsvári országos érte-
kezleten a központi vezetők világo-
san megállapították, hogy a Szö-
vetségnek csak az lehet méltó és 
hasznos tagja, aki fenntartás  nélkül, 
teljes odaadással és őszintén haj-
landó részt venni a szociálizmus 
építéséért folytatott  harcban. 

* 

Megalakult  az  állami 
tervbizottság. 
Az állami tervbizottság létesíté-

sére vonatkozó törvényrendelet ki-, 
mondja, hogy a tervbizottság veze-
tőségét minisztertanácsi határozattal 
jelölik ki. A nemrég megjelent mi-
nisztertanácsi határozat értelmében 
az állami tervbizottság elnöke Gh. 
Gheorghiu- Dej miniszterelnökhelyet-
tes, a RMP főtitkára,  alelnöke pedig 
Luca László pénzügyminiszter, a 
RMP titkára lett Simon Zieger mér-
nököt pedig a bizottsághoz minisz-
terhelyettesnek nevezték ki. 

Nemzetgazdaságunk tervszerüsité-
sének előkészületei egyébként min-
den téren lendületesen folynak.  A régi 
ipari hivatalok helyébe létesített 
ipari központok is megkezdik mű-
ködésűket. 

Meghívó 
A Polgári önképző és Székely 

Dalegylet julius 25-én d. e. 11 ó ai 
kezdettel rendkivüli közgyűlést tart 
székházában, melyre az egyesületek 
tagjait — ideértve a rendes, mű-
ködő, alapító és pártoló tagokat 
valamint a Polgári önképző Temet-
kezési Segélyalapjának minden tag-
ját — ezúton is meghívjuk és kér-
jük, hogy pontosan jelenjenek meg. 
Tárgysorozat: 1. Beszámoló az 1948 
junius hó 20 án tartott rendkivüli 
közgyűlés határozatának végrehaj-
tásáról. 2. Az egyes bizottságok je-
lentése, azok tudomásulvétele, majd 
a régi vezetőség részére a fel  ment-
vény megadása. 3. A Polgári ön-
képző és Székely Dalegylet csatla-
kozásának elismerése az Udvarhely 
vármegyei Kisiparosok Egyesületébe. 
4. A csatlakozást kimondó jegyző-
könyvi határozat szövegének felol-
vasása. 5. Zárszó. 

Székelyudvarhely,  1948. julius 15. 
Az  elnökség. 



GAZDASÁGI ÉS SZÖVETKEZETI ÉLET 
A Szovjetunió szövetkezeti mozgalma 

A termelési eszközök köztulajdonba 
vétele sés a tervgazdaságnak teljes 
keresztülvitele rányomják bélyegüket 
a szovjet szövetkezeti mozgalomra 
Az állami ipari és mezőgazdasági 
termelés és az állami kereskedelem 
mellett a szövetkezeteknek és a kol-
hoz-kereskedelemnek jutott szerep 
mutatják, hogy a szövetkezetek 
milyen fontosak  a kollektív-gazda-
sági rendszerben. 

A szöoetkezetek 1917 után. 
Az októberi nagy forradalom  győ-
zelmes befejezése  után, számos 
probléma állott az ifjú  kollektív ál-
lam vezetői előtt. Egy uj politikai 
rendszer felépítése,  egy visszama-
radt agrár-államnak ipari állammá 
való fejlesztése  és egy tönkretett 
mezőgazdaságnak az újjászervezése 
voltak az első feladatok.  A hosszú 
imperiálista háború és a polgárhá-
ború kimerítették az országot és 
ezért kénytelen volt az összes erő- * 
forrásokat  összpontosítani, hogy a 
katonaságot és a lakosságot el 
tudja látni. A magánkereskedelem-
nek tett időszakos engedmények után, 
a szovjet állam mind erösebben és 
erősebben pártfogolja  a szövetke-
zeteket. 

A vidéki szövetkezetek ellátását 
biztosították a fogyasztási  szövetke-

Szövetkezeteink tudomására hoz-
zuk, hogy Udvarhelyen a Federálé 
helyiségében a Centrocom-Metal 
központ egy vasáru nagybani lera-
katot létesített. A helyiség átalakí-
tási munkálatai most vannak folya-
matban és rövidesen bőséges áru 
készlettel meg fog  nyílni, melyről 
szövetkezeteinket értesítjük. Ez a le-
rakat hivatott hiánytalanul ellátni a 
szövetkezeteket mindennemű olcsó 

Előző számunkban az erjesztőver-
mek (silók) jelentőségével, valamint 
a gödör-siló elkészítésével foglal 
köztünk. Most a kősiló és betonsiló 
készítését ismertetjük röviden. 

Az éltéglafal,  vagy kősiló már tö-
kéletesebb alakja a silónak és a 
gyakorlatban kitűnően bevált. A gö-
dör-silótól mindössze annyiban kü-
lönbözik, hogy a falait  agyagha-
barcsba rakott, élére állított téglával 
vagy a falu  határában található ter-
méskővel, amit ugyancsak habarcsba 
rakunk, kibéleljük. Háromszék me-
gyében pl. nagyon elterjedt ez a 
silóépitési mód és több, mint 10 
éves tapasztalat mutatja, hogy tar-
tós és a takarmány minden veszte-
ség nélkül erjed benne. Ahol tégla-
gyár van a közelben, érdeklődjük 

zetek központjai, az állami ipari 
központok és az állami kereskede-
lem. Az állami kereskedelmet kiter-
jesztették nemcsak a városokra, ha-
nem a falvakra  is, azonban a gya-
korlat is azt mutatta, hogy a vidék 
ellátását szövetkezetileg jobban meg 
lehet szervezni és ezért 1938 óta a 
vidéki ellátást teljes mértékben a 
fogyasztási  szövetkezetek biztosítják. 

Fogyasztási szöoetkezetek. 
Ma a szovjet szövetkezeti mozga-
lomnak több, mint 36.000.000 tagja 
van, akik több milliárd rubel üzlet-
részt jegyeztek le. 1938 után az 
egész vidéki kereskedelmet a szö-
vetkezetek bonyolítják le. 1946 jan. 
elsején a fogyasztási  szövetkezetek 
száma 18.695 volt. 

Az ország ellátását 1940-ben 85 
százalékban a fogyasztási  szövetke-
zetek biztosították. Nemcsak az érté-
kesítést szervezik meg a fogyasztási 
szövetkezetek, hanem a termékek 
átalakítását és raktározását is. , 

A szövetkezeti vezetők és alkal-
mazottak kiképzésére nagy súlyt 
fektetnek.  Minden megyei és tarto-
mányi szövetkezeti központ mellett 
működik egy szövetkezeti iskola, de 
ezen tulmenőleg kereskedelmi isko-
lák, műszaki iskolák és szövetkezeti 
intézetek képezik ki a vezetőket. 

és jó vasáruval. Ilyenformán  várme-
gyénk vasáruellátása biztosítva lesz. 
Hasonlóképpen rövidesen megalakul 
az állami textil- és cipő-lerakat is, 
mely szintén a falusi  tömegek ellá-
tását van hivatva teljesíteni szövet-
kezeteinken keresztül. A továbbiak-
ban ezekről bővebb tájékoztatást 
nyujtunk szövetkezeteinknek. 

Kovács  L. s. k. Nagy  S. s. k. 

meg, lehet-e válaszfal-sejttéglát 
kapni. Ez a tégla könnyebb és na-
gyobb a rendes téglánál. Magassága 
30 cm., szélessége pedig 20 cm. 
A két végén hornyolt (nutféderes) 
és a siló bélelésénél ezzel könnyen 
és gyorsan érjük el célunkat. 

A legtartósabb, de egyúttal a leg-
költségesebb siló a betonból készült. 
Építése csak akkor fizetődik  ki, ha 
a betonkavicsot magunk hordjuk 
össze és a zsaluzáshoz szükséges 
deszka anyagot (betonformát)  többen 
közösen készítjük el ugy, hogy egyik 
faluból  a másikba lehessen vinni, 
végezetül, ha a cementhez is olcsón 
jutunk hozzá. 

A silótakarmány biztonságosabbá 
teszi a termelést, mert benne több 
évig is eláll a takarmány. Az 1946 

évi szárazságok idején számtalan 
éltégla- és betonsilót bontottak fel 
a gazdák, melyet még 1940-ben 
vermeltek el csöves-csalamádéval. 
A csalamádé kitűnő izü, romlatlan 
volt. Tehát a bőséges esztendőkben 
eltehetjük a szűkös esztendőre álla-
taink eleségét. 

Akinek, földmiveseink  közül, pon-
tos és részletes felvilágosításra  van 
szüksége a silóépitésekkel kapcso-
latosan,- érdeklődjék az EMGE ud-
varhelyi kirendeltségénél (Kossuth-
utca,16), ahol szívesen adnak felvi-
lágosítást. 

EMGE 

Taggyűléseket 
rendez a RDNSz 
A RDNSz udvarhelymegyei  szer-

vezete, taglétszámának növekedése 
következtében elhatározta, hogy ez-
után minden hónapban taggyűlést 
rendez. Ezeken a gyűléseken foglal-
kozni fognak  politikai és ideológiai 
kérdésekkel és ismertetni fogják  a 
szervezel szociális és kulturális mun-
káját. Kéri a vezetőség a tagokat, 
hogy minéi nagyobb számban je-
lenjenek meg ezeken a gyűléseken. 
Hogy a helyzetet megkönnyítsék,  a 
gyűléseket a tömegszervezeti hélen 
tartják meg, minden hónap utolsó 
hetében. F. hó 19 én délután 6 óra-
kor az V. és VI. kerület részére, 
21-én d. u. 6 órakor a III. és IV. 
kerület és 22 én d. u. 6 órakor az 
I., II. és VII. kerület részére. Az u't-
cák kerületszerinti beosztása a kö-
vetkező : 

I. kerület: József  Attila utca, Kő-
kereszt-tér, Rózsa , Iskola-, Szent 
Imre-, Kut-, Sarkantyú-utca és Kö-
kössi udvar. 

II. kerület: Köztársaság-utca, Mi-
hály-udvar, Szűcs-udvar, Szarkakő, 
Ady Endre-, Solymossy- és Gábor 
Áron-utcák. 

III. kerület: Csere-, Alsó csere-, 
Felső csere-, Közép csere-, Budai 
Nagy Antal-utcák, Szabadság-tér, 
Sztálin-tér, Szent Ferenc-, Petőfi-, 
Lenin-ut a hidig, Tábor-, Timárköz-, 
Bem- és Kossuth-utcák. 

IV. kerület: Malom-, Rákóczi-, 
Fecske-, Kuvar-, Sósfürdő-,  Budvár-, 
Éltető-utcák. 

V. kerület: Lorántffi  Zsuzsánna-, 
Csaba-, Benedek Elek, Táncsics Mi-
hály-utcák, Lenin-ut a hidtól végig, 
Eötvös-, Küküllő-, Varga Katalin-, 
Hunyadi-, Dózsa György-, Wesse-
lényi Miklós-, Kópja-, Józsa Béla-
utcák. 

VI. kerület: Kinizsi-, Arany János-, 
Orbán Balázs-, Wesselényi Miklós-, 
Körösi Csorna Sándor-, Kriza János-, 
Bartha Miklós-, Szabó Árpád-, Ka-
dicsfalvi-  és Farcádi-utcák. 

VII. kerület: Vár-, Attila-, Komis-, 
Árpád-, Villanytelep , Tó- és Átló-
utcák. 

A f.  hó 11-én az Egészségügyi 
Szakszervezettel a mentőautó javára 
rendezett népünnepély szép sikerrel 
zárult. A megyei körorvosoknak, s 
mindazoknak, akik munkájukkal és 
adományaikkal hozzájárultak a jó 
eredményhez, ezúton mond köszö-
netet a vezetőség. 

A Szalva-visói 
munkatelep 

A Luca László nevéről elnevezett 
munkatelep munkáscsapatai lelkese-
déssel és öntudattal fogtak  neki 
annak a vasútvonalnak az elkészí-
tésének, amely'összeköti Máramaros 
megyét az ország többi részével. 

Ennek a vasútnak az elkészítése 
a mult rendszerben csak terv volt. 
A tőkés-rendszernek ezt az álmát a 
demokratikus Románia munkás if-
júsága fogja  valóra váltani. Ebben 
az újjáépítési munkában részt vett 
Udvarhely megyéből isegyl04tagu 
munkáscsapat, amely 1948 április 
1-én utazott a munkatelepre, hogy 
kivegye részét az ország újjáépíté-
séből, tudva azt, hogy az ország 
újjáépítésén keresztül a maga és az 
egész nép boldogabb jövőjét építi. 

Az udvarhelyiek között voltak, 
sajnos, olyanok is, akik megijedtek 
a nehézségektől és gyáván haza-
szaladtak. Miután ezt a 17 ifjút  ki-
zárták soraikból, a többiek komo-
lyabban és nagyobb öntudattal vé-
gezték munkájukat, hogy ezzel is 
be tudják bizonyítani, hogy udvar-
helyen is van ifjúság,  amely nem 
ijed meg semmiféle  nehézségtől és 
megállja a helyét az ország újjá-
építésében. 

Székelykeresztur város 
polgármesteri hivatala, Műszaki iroda 
Szám: 496—1948. 

ÁRLEJTÉSI HIRDETMÉNY 
Az érdekeltek tudomására hozzuk, 

hogy 1948 julius 26-án 16 órakor 
a városháza műszaki irodájának he-
lyiségében nyilvános árlejtés lesz 
tartva a város közötti betonút és 
járdák kijavítására. 

Az árlejtés a LCP 88-110 §. 
alapján történik. 

Költségvetésileg  előirányzott ösz-
szeg 220.000 lej. 

Az árlejtésen résztvevő személyek 
ajánlatukhoz 5 százalék biztosítékot 
kell, hogy csatoljanak. 

A részletes feltételek  a hivatalos 
órák alatt a műszaki iroda helyisé-
gében megtekinthetők. 

Székelykeresztur,  1948 julius 8. 
Birtalan  József,  polgármester. 

VákárÁdám,a  műszaki irodafőnöke. 

Felsősófalva  község elöljárósága 
Szám : 469 -1948. , 

HIRDETMÉNY 
Az érdekeltek tudomására hozzuk, 

hogy 1948 julius 26 án 17 óra-
kor Felsősófalva  községházán nyil-
vános árlejtés lesz egy a község 
tulajdonát képező, Adler gyártmányú, 
jelenben használhatatlan állapotban 
lévő írógép eladására. 

Az árlejtés a LCP 88—110 sza-
kaszai, valamint a nyilvános érlej-
tésről szóló szabályrendeletek alap-
ján történik. 

A költségvetés, valamint az ela-
dási feltételek  naponta megtekint-
hetők a községházán. 

Kikiáltási ár 7.000 lej. Garancia 
5 százalék. 

Eredménytelenség esetén közvet-
len tárgyalás utján lesz eladva. 

Felsősófalva,  1948 junius 25. 
Nagy  Sándor,  községi biró. 

Rózsa  Gyula,  községi jegyző. 

Gyümölcs í z 
55% cukortartalommal 

174 lei kgr. 
UMGlSz szöoetkezet 

Állami vasnagykereskedői lerakat 
létesül Udvarhelymegyében 

k. kő- és beton-erjesztö vermek készítése 



& kóllektioizálás kérdése 
és a földmüoesség 

Elindult az első. diáh-munhacsapot Széhelyudvortielypál 
a Szalva-uisai munhatelepre. 

A demokratikus diákegyesületek 
megalakulása nagy lendülettel viszi 
előre diákságunk fejlődését.  Székely-
udvarhelyen a múltban csak a mun-
kásifjuság  vett részt a munkálatok-
ban, melyek célja a háború okozta 
sebek begyógyitása,  a város újjá-
építése és szépítése volt. Ma már 
ezekben a mun ákban részt vesznek 
ugy a román, mint a magyar diákok 
is. Örömmel állapítjuk meg, hogy a 
munkás ifjúság  mellé szorosan fel-
sorakozott a diák ifjúság  is. Leom-
lottak a közéjük emelt válaszfalak 
és fiatal  lendületük erejével egymás 
mellett dolgoznak, hogy a Román 
Népi Köztársaságot gazdag, fejlett 
állammá változtassák. Ennek az e-
gyüttmüködésnek,  ennek a demokrá-
ciát fejlesztő  munkának kell, hogy 

Felhívás. 
A demokrata jogászok nemzetközi 

egyesületének romániai csoportja 
Udvarhely megyében is alosztályt 
óhajt létesíteni. 
é Ezért, mint a központi vezetőség 
által megbízott elnök, felhívom  a 
vármegye területéről mindazokat, 
akik elméletileg, vagy gyakorlatilag 
jogi tevékenységet  fejtenek  ki, (birák, 
ügyvédek, köztisztviselők, tanárok, 
népbirák és népügyészek) hogy be-
lépési hajlandóságukat jelentsék be 
hozzám, vagy Réty Imre dr. ügyvédnél 
Árpád u. 5. sz. alatt. 

Az egyesület célja népi demok-
ráciánkban a demokratikus szabad-
ságjogok fejlesztése  iránti elméleti 
és gyakorlati tevékenység.  Tagjai 
lehetnek mindazok a fentemiitett 
személyek, akik demokrataellenes 
magatartást nem tanúsítottak. 

Negyedévi tagsági dij 100 lej. 
Szabó  Károly  dr. 

törv. elnök. 

bizonyítéka legyen a julius 13*án a 
Szálva-visói munkatelepre elindított 
diák munkacsapat is. 

A diákszövetség egyik fontos  vív-
mánya az, hogy Udvarhelyen a ro-
mán liceum diákjai együtt mentek 
dolgozni a magyar gimnáziumok 
diákjaival és teljesen kiveszőfélben 
van az egy két év előtt még fennálló 
nemzetiségi ellentét. A mai diákif-
juság, a holnap szakemberei, a Nép-
köztársaság iránti szeretetben ne-
velkednek és ennek a szolgálatában 
fognak  dolgozni. Erre tett fogadal-
mat a julius 13-án Szalva-visóra 
elindított diák-munkacsapat. 

A Demokrata Nők Szövetsége élel-
miszerrel segítette az utrakelt mun-
kacsapatot. 

irat birtokukban van, hogy azt sür-
gősen terjesszék be az ügyészséghez. 

Főügyész-h.  Dr.  Vári  Albert  s. k. 
Szám : 3247—1948 julius 2. 

Meleghi Igor kérése a székely-
udoarhelyl ügyészséghez. 

Főügyész  ur, 
Alulírott Meleghi Igor, a székely-

udvai helyi pénzügyigazgatóságon 
működő ellenőr, székelyudvarhelyi 
Míhail-Viteazul utca 31 szám alatti 
lakos az 1940 évi december hó 
14-iki 295 sz. Hivatalos Laptan 
megjelent 889 számú Dekrétum-
törvény rendelkezései szerint, tiszte-
lettel kérem, Gheorghe nevü kiskorú 
gyermekem születési anyakönyvi ki-
vonatának újraszerkesztését elren-
delni szíveskedjék, minthogy ezen 
iratot menekülésem idején elvesz-
tettem. 

Kérésem támogatására előadom a 
következő adatokat : 

Gyermekem 1939 augusztus 22-én 
Chişinău városban Melechi rtüi 

A reakció nálunk is, mint min-
denfelé,  különböző hazug hirekkel 
ijesztgeti a földműveseket.  A 
kapitálisták felismerték  ugyanis, 
hogy hatalmuk csak addig állhat 
fenn,  amig fennáll  a termelőeszkö-
zök és a föld  magántulajdona. Ezért 
a földművesek  mozgósítása a szocia-
lizmus felépítésére,  életfontosságú 
kérdés, amely nélkül ez a felépítés 
elképzelhetetlen. Ideológiai és gaz-
dasági szempontból még nem ké-
szítettük eléggé elő a földmüvességet 
hogy maga is megértse, hogy nem 
fogják  erőszakkal kollektív gazda-
ságokba kényszeríteni. 

A Szovjetunióban a földet  terv 
alapján munkálják meg, a termés-
ből pedig mindenki a végzett munka 
arányában részesedik. A kapitálista 
rendszerben a parasztok, akik ma-
gántulajdonban lévő földeket  munv 
kálnak meg, legnagyobbrészt nyo-
morban sínylődnek, mert akármeny-
nyit is dolgozik a paraszt, ha gya-
rapítani is tudja földjét,  ezt fel  kell 
osztani a gyermekei között. A föld 
azután tovább oszlik, tehát a gyer-
mekeinek a gyermekei között és igy 
tovább, közben pedig mind jobban 
növekszik a nyomor. A nyomort 
csak ugy lehet megszüntetni, ha 
véglegesen lerázzuk a kizsákmányo-
lás igáját. 

A valóság az, hogy nem lehet 
akárhol és akármikor kollektív gaz-
daságot felállítani.  Az első teendő 
a most államo9iiott ipar megerősí-
tése, hogy tökéletes mezőgazdasági 
gépeket és szerszámokat termeljen. 
Kollektivizálni csak traktorokkal, me-
zőgazdasági gépekkel, minőségi 
magvakkal lehet. Mindezt pedig a 
nemzetgazdaság előzetes megerősí-
tésével lehet előkészíteni. 

A Román Népköztársaság alkot-
mánya szerint fennállhat  magángaz-
daság és kollektív gazdaság is. Tud-
nunk kell, hogy a szegény- és kö-
zépparasztok maguk fogják  a kollek-
tivizálást kérni. A mezőgazdasági 
minisztériumhoz ezerszámra érkez-
tek a szegény és középgazdák kér-

« vényei, amelyekkel a kollektív gaz-
daságok megteremtését kérik. 

Ma nincs szó a földek  kollektivi-
zálásáról, ami azonban nem jelenti 
azt, hogy hallgatnunk kell róla. fia 
fel  akarjuk építeni a szocializmust 
és megakadályozni a kapitálista 
uralom visszatérését, meg kell nyernie 
a munkásságnak a dolgozó paraszt-
ság szövetségét a szociálizmus meg-
valósításához. Segítségére kell, hogy 
siessenek tehát a munkások a dol-
gozó parasztságnak. A zsiros paraszt 
hozzá van kötve a kapitálizmushoz, 
és a reakcióhoz. A kapitálizmus el-
lensége pedig a szegény- és a közép-
parasztság, melynek szövetségre 
kell a munkásosztállyal lépnie, más-
képp nem menekülhet a nyomortól. 
Mindaddig, amig a parasztság nem 
értette meg a munkásosztály szere-
pét, a tőkés osztály eszköze volt. 
Ez az osztály az úgynevezett pa-
rasztpártok által a zsiros parasztok 
érdekeit védte. A munkásosztály a< 

dolgozó parasztsággal együtt épiti 
fel  a szociálizmust s ez a paraszt-
ság számára is a felszabadulást 
fogja  jelenteni. 

A munkásosztály vezetési mód-
szere a meggyőzés. A RMP máso-
dik teljes ülése rámutatott arra, hogy 
együtt kell haladnia a munkásság-
nak a dolgozó parasztsággal, rámu-
tatott arra, hogy falun  kiélesedik az 
osztályharc, mert a zsiros paraszt-
ság érdekei kapitálista érdekek és a 
zsiros parasztok azok, akik a pa-
rasztság többi1 részét kizsákmányol-
ják. -Az osztályharc kiéleződésével 
egyidejűleg a zsiros parasztság min-
den alkalmat ki fog  használni, hogy 
megfélemlítse  a szegény paraszt-
ságot. 

Tudnunk kell, hogy nem csak 
maradványai vannak a polgári tár-
sadalomnak országunkban, hanem 
a falvakon  éppen ez az erős. Tud-
juk, hogy a szőlők, erdők, mező-
gazdasági területek a kapitálista 
osztály egyik erősségét képezik. 

Ma a. szociálizmus építésének 
a kezdetén vagyunk csupán. Foko-
zatosan fogjuk  felépíteni  a szociá-
lizmust, s ezért nem lehet szó ma 
arról, hogy felszámolódjék  a zsiros 
parasztság. Hogyan lehessen azon-
ban korlátozni a zsiros parasztsá-
got, ha a községi biró, a községi elöl-
járóság tagjai szintén zsiros parasz-
tok. Éppen ezért a falvak  vezetésé-
nek a mezőgazdasági proletáriátus 
kezébe kell kerülnie, tehát a sze-
gény- és középparasztság kezébe. 
Meg kell gátolni a zsiros paraszt-
ságnak további megerősödését min-
daddig, amig a szociálista ipar 
olyan fejlett  mezőgazdasági felsze-
relést bocsá t rendelkezésünkre, 
amellyel meg lehet teremteni a kol-
lektív mezőgazdálkodást a szegény 
parasztság bevonásával. Ez már a 
harc utolsó szakasza. Sokat kell 
még harcolni és dolgozni a szociá-
lizmus felépítéséért. 

HIRDETMÉNY 
A Székelyudvarhelyi  Pisztráng 

sporthorgász egyesület az érdekeltek 
tudomására hozza, hogy az egyesü-
let vezetősége 1948. julius 13-i 
ülésén jóváhagyta a hálóval való 
halászást a Nagyküküllőben és pe-
dig a következő szakaszokban: 

1. A fenyédi  fahidtól  a székely-
udvarhelyi „Székhid"-ig. 

2. A bögözi malomgáttól az óc-
falvi  fahidig. 

3. A décsfalvi  vashidtól Magyaros 
község fahidjáig. 

4. A betfalvi  malomgáttól a szé-
kelykereszturi fahidig  (lengyárig). 

Tagságidij 1.200 lej, az állami 
jegy ára 250 lej és 64 lej bélyeg. 

A vezetőség. 

R Centrocom-Texill 1089. sz. 
kiutalása alapján a hét folyamán 
pontra a következő textiláruk ke-
rülnek kiosztásra: 8 000 m Munci-
torul (6árgavászon), 2.000 m zephir, 
2.000 m flanelt,  30C0 m karton, 
1.000 tucat cérna, 2.000 m szőttes. 

Bz UMGI5Z. 

Meleghi Igor kérése a székely-
udoarhelyl ügyészséghez. 

Főügyész  ur, 
Alulírott Meleghi Igor, a székely-

udvarhelyi pénzügyigazgatóságon 
működő ellenőr, székelyudvarhelyi 
Mihai-Viteazul 31 szám alatti lakos 
az 1940. évi 295 sz. Hivatalos Lap-
ban közzétett 889 sz. dekrétum-tör-
vény értelmében, tisztelettel kérem, 
szíveskedjék házassági okiratom új-
raszerkesztését elrendelni, minthogy 
Chişinăubol lévén menekülve, ezen 
irat a menekülés idején elveszett. 

Kérésem támogatására előadom a 
következő adatokat: 

1936 október 22-én kötöttem há-
zasságot a chişinăui anyakönyvi hi-
vatal előtt Meleghi szül. Volcomici 
Eugéniával. 

Tanuként megnevezem Covalev 
Nicolae törvényszéki jegyző és 
Tcaciuc Nicolae végrehajtó székely-
udvarhelyi lakosokat. 

Tisztelettel: 
Meleghi  Igor  s. k. 

Mi, a székelyudvarhelyl  törvény-
szék ügyésze, 

a 889/1940 számú törvény III. 
szakaszának rendelkezései értelmé-
ben felhívjuk  mindazon hatóságokat 
és személyeket, akiknek a fenti  ké-
réssel újraszerkeszteni kért házas-
sági anyakönyvi kivonat, vagy ezen 
okmányokra vonatkozó bármilyen 

Volcomici Eugéniával kötött tőrvé' 
nyes házasságomból született. 

Tanuként megnevezem: Covalev 
Nicolae törvényszéki jegyző és 
Tcaciuc Nicolae végrehajtó székely-
udvarhelyi lakosokat. 

Tisztelettel : 
Meleghi  Igor  s. k. 

Mi, a székelyudvarhelyi  törvény-
szék ügyésze, 

a 889|1940 számú tőrvény III. 
szakaszának rendelkezései értelmé-
ben felhívjuk  mindazon hatóságokat 
és személyeket, akiknek a fenti  ké-
réssel újraszerkeszteni kért születési 
anyakönyvi kivonat vagy ezen ok-
mányra vonatkozó bármilyen irat 
birtokukban van, hogy azt sürgősen 
terjesszék be ezen ügyészséghez. 

Főügyész-h.  Dr.  Vári  Albert  s.k. 
Szám: 3248 -1948 julius 2. 

Befőttes és ugorkás üvegek 
minden 

nagyságban 
legolcsóbban 

U M G I S z - n á l 
oas, Qoeg és porcellán osztály 

x Keresek  megvételre anód ak-
kumulátor üveget. Cím: Bodrogi 
András elektrótechnikus, Kossuth-
utca 55. 2—3 



Tiltakozás az olaszországi merénylet ellen 
Julius 15-én este 7 órakor Szé-

kelyudvarhely város lakossága ha-
talmas népgyűlésen fejezte  ki fel-
háborodását Palmiro Togliatti, az 
Olasz K,ommunista Párt főtitkára  és 
az egész világ munkássága ellen el-
követett merénylet miatt. A mozi-
termet zsúfolásig  megtöltő lakosság 
egyhangúlag  elitélte a jelenkor leg-
aljasabb merényletét, amilyenre csak 
amerikai és angol imperiálisták fel-
bujtására csak fasiszta  hóhérok ké-
pesek. 

Demeter Sándor, a RMP megyei 
irodájának tagja román nyelven, 
Keintzel József,  a RMP vármegyei 
titkára magyar nyelven ismertették 
az aljas merénylet részletes adatait. 
Julius 14-én' 12 órakor Rómában 
az angol-amerikai imperiálizmus e-
gyik ügynöke merényletet követett 
<1 Palmiro Togliatti, az Olasz Kom-
munista Párt és az olasz munkás-
osztály vezetője ellen. 

Mind a két előadó kifejtette,  hogy 
•ez a merénylet ujabb bizonyítéka az 
angol-amerikai imperiálista politi-
kának, mely mindent elkövet, hogy 
kizsákmányoló és hódító politikáját, 
melyet egynéhány angol-amerikai 
nagytőkés irányit, végrehajthassa, 
elnyomja és félgyarmati  igába hajtsa 
a szabad népeket, kőztük az olasz 
népet is. De az olasz dolgozónép, 
melynek élén Palmiro Togliatti állott, 
elszántan harcolt és harcol továbbra 
is az angol-amerikai megszállókkal 
«etnben s bár az amerikai impe-
riálisták terrorcselekményekhez fo-
lyamodnak, az olasz munkásosztály 
még elszántabban fogja  folytatni  a 
harcát, támogatva a világ összes 
dolgozóitól, egészen a végső győze-
lemig. 

A Román Népköztársaság dolgo-
zói együtt éreznek Palmiro Togliatti 
val, az egész dolgözó olasz néppel, 
szolidáritást vállalnak, a világ ösz-
szes dolgozóival együtt, az olasz 
dolgozókkal s még elszántabban 
fognak  harcolni a belföldi  reakciós, 
imperiálista ügynökök ellen, vala-
mint az egész imperiálizmus ellen. 
Palmiro Togliatti, aki régi harcos és 
vezetője a nemzetközi munkásosz-
tálynak, becsülettel és teljes oda-
adással harcolt, ugy Olaszország, 
mint az egész világ dolgozóinak ér-
dekeiért és harcol azért, hogy ki-
vívja az olasz nép szabadságát, füg-
getlenségét és hogy megszabadítsa 
az olasz dolgozó népet az angol-
amerikai kizsákmányolástól.  Az Olasz 
Kommunista Párt Togliatti vezetésé-

vel az egész dolgozónépet képviseli 
Olaszországban, mögéje felsorakoz-
nak az olasz falusi  és városi dol-
gozók és szellemi munkások milliói, 
akik becsületesen harcolnak hazájuk 
függetlenségéért  és szabadságuk ki-
vívásáért. Az Olasz Kommunista 
Párt harcának nagy fontossága  van 
az egész világ dolgozóinak érdekei-
ért folyó  küzdelemben az imperiá-
lizmus ellen. A román mtinkásosz-
tály, dolgozó parasztság és haladó 
szellemű értelmiség elitéli ezt az 
aljas merényletet és együttérzését 
fejezi  ki az olasz néppel, abban a 
harcban, amelyet az Olasz Kommu-
nista Párt vezetőség folytat  az 
angol-amerikai imperiálistaelnyomás 
és az ettől felbéreit  olasz reakció 
ellen. A Román Népköztársaság 
munkásosztálya azzal felel  erre az 
aljas merényletre, hogy sorait még 
jobban megerősítve, a nemzetközi 
szolidáritás szellemében még na-
gyobb elhatározással és lendülettel 
folytatja  harcát az angol amerikai 
imperiálizmus ellen. 

A román munkásosztály vállalja 
azt, hogy határozottan és kímélet 
nélkül fog  eljárni az összes belső és 
külső reakciós elemek ellen, akik 
bármivel is megpróbálnák a romá-
niai munkásosztály érdekeit aláásni. 
Az angol-amerikai imperiálisták nap-
ról napra érzik, hogy a világ dol-
gozóinak sorai erősödnek, a kapitá-
lizmus napjai meg vannak számolva 
és, hogy közeledik az az idő, ami-
kor az egész világ dolgozó és sza-
badságszerető népei elnyerik felsza-
badulásukat és az örök békét. Ép-
pen ezért a kapitálisták mindent el-
követnek, hogy létüket meghosszab-
bítsák és hogy biztosítsák a maguk 
részére továbbra is a munkás-
osztály kizsákmányolását. Nem 
törődnek azemberi jogokkal, 
népeket igáznak le és a legjobb 
szabadságharcosokba belelövetnek, 
ezzel csak siettetik pusztulásukat, 
mert a világ dolgozói még nem hát-
ráltak meg soha a kizsákmányolók 
fegyverei  elől, hanem még elszán-
tabban folytatják  harcukat a végső 
győzelemig. Togliatti vére nem hiá-
ba folyt,  mert a világ dolgozói egy 
emberként állnak mögötte. 

E beszédek elhangzása után az 
egybegyűlt  tömeg hangosan juttatta 
kifejezésre  megbotránkozását a me-
rénylet felett.  Éltette a világ dolgo-
zóinak nemzetközi szolidáritását és 
az Internácionálé eléneklése után a 
gyűlés véget ért. 

9 dolgozd nép érdehét szolgálja a gabona-beszolgáltatás 
tézők kényére kedvére, a szabad 
piac véletlenségére. A népi rend-
szerbek biztosítania kell azoknak el-
látását, akik városon, falun  egya-
ránt munkájukkal biztosítják a ter-
melést, az ország fenntartását.  Vál-
lalta a népi rendszer azt, hogy hoz-
zásegíti a szegény fö'dmüvességet 
ahhoz, hogy kiemelkedjék a nyomo-
rúságból, melyet az uri világ varrt 
a nyakába, odafejlessze  az ország 
iparát, hogy jusson mindenből a 

. II. 
Az állami gabonagyüjtési  bizott-

ság rendelete részletes utasításokat 
tartalmaz a gabonagyüjtési  müvele-
tek elvégzésének módozatairól. Ma 
már folynak  az aratási munkálatok, 
a cséplési előkészületek megkezdőd-
tek. Nem közömbös részünkre, hogy 
mi történik az idei kenyérgabona-
terméssel. Az ország kenyérellátását 
kormányunk nem bizhatja a nagy-
gazdák, terményspekulánsok, feke-

falusi  dolgozóknak. Jusson traktor, 
gép, műtrágya a falvakba  s jusson 
a föld  terméséből minden falusi  és 
városi dolgozónak. 

A rendelet áttanulmányozása után 
rájövünk arra, hogy az igazságosan 
és alaposan van elkészitve. A na-
gyon kis termelőknek semmit sem 
kell beadniuk. A középtermelő ter-
mésének 10—20 százalékával kell, 
hogy hozzájáruljon az ország kenyér-
ellátásához. A nagygazdáknak,  föld-
birtokosoknak adniuk kell erejükhöz 
mérten, le kell mondaniuk arról, 
hogy az idei gabonatermésből még 
birtokot vásároljanak maguknak. A 
rendelet megalkotói figyelembe  vet-
ték a birtok nagyságát,  a termés 
hasznát, osztályozták a különböző 

vidékeket. Olyan vidéken, ahol a 
termés átlagosan alacsonyabb, mint 
például a Székelyföldön,  kevesebbet 
kell hektáronként beadni, mint azo-
kon a vidékeken, ahol jobb a föld, 
zabból, árpából kevesebbet kér a 
rendelet, mint a többi gabonane-
müekből s jóval kevesebbet, mint 
tavaly Ezzel az intézkedéssel kor-
mányunk az állattenyésztés fejlődé-
sét segiti elő. A rendelet biztosítja 
a vetőmagszükségletet  és a kenyér-
gabonaszükségletet is. A beszolgál-
tatott terményt azonnal készpénzzel 
fizetik  ki. A gabonanemüek ára 
ugyanolyan, mint tavaly volt. Jövő 
számunkban a gabonanemüek hiva-
talos áráról fogunk  tájékoztatást 
adni. B. S. 

A Székely Szinház Székelyudvarhelyen 
A Székely Szinház f.  hó 14-ikétől 

17 ikéig tartott, 4 napi vendégjátéka 
nagy érdeklődés mellett folyt  le 
Székelyudvarhelyen. A bemutatott 
szinpadi müvek: Mélyek a gyökerek, 
Egy pohár vu, Veszélyes kanyar, 
Rendőrfelügyelő  előadásán megje-
lent közönség észrevehetőleg estéről-
estére fokozódott  elmélyedéssel és 
megértéssel figyelte  végig az előtte 
lepergett cselekményeket, melyeket 
céltudatos rendezés s hivatott jó 
színészek biztos alakítása elevenített 
meg a színpadon. 

Az előadások szereplői : Delly 
Ferenc, Kovács György, Szabó Ernő, 
Hamvay Lucy, Izsó Johanna, Bo-
rovszky Oszkár, Szabó Duci, Kőszegi 
Margit, Mester András, Szabó Ági, Ta-
más Ferenc és a többiek, vagy fővárosi 
viszonylatban is jelesnek mondható 
színészek, vagy olyan törekvő fia-
talok, akik az előbbiek példamutató 
hatásának befogadása  és a hiányta-
lan összjátékba foglaló  rendezői 
munka révén méltóknak bizonyultak 
fejlettebb  tudásu, gyakorlottabb tár-
saikhoz. A szinház itteni vendégjá 
téka már be is fejeződött,  s így 
megjegyzéseinkre nem várhat már 
az a feladat,  hogy a közönség érdek-
lődését fenntartsa  vagy fokozza  to-
vábbi előadások iránt. Ezért meg 
sem próbáljukr hogy az előadott 
müveket, vagy azok egyes szerep-
lőinek alakításait részletesen ele-
mezgessük, mint ahogy ezt napi-
lapjaink megtették a Székely Szinház 
most bevégzett nagysikerű vendég-
játék-sorozatának egyes állomásain: 
Bukarestben, Kolozsváron, Brassó-
ban, Aradon, Nagyváradon. 

Nem mulaszthatjuk el azonban, 
hogy néhány megjegyzéssel illessük 
a szinház műsorában levő szinpadi 
müvek szellemét, az igazgatóság 
következetes müsorpolitikáját, amely-
lyel ma már elérte azt, hogy a ko-
moly birálat is Erdély magyar 
nyelvű színházai között elsőnek, 
mintaszinháznak tekintse a Székely 
Színházat. Elérte, hogy a közönség 
széles rétegei ma már ne csak az 
élet problémáit, a szocális érdeklő-
dést elaltató, sekélyes tartalmú ope-
rettek, zenés vígjátékok élvezetében 
keressenek könnyű szórakozást, ha-
nem annál erősebb élményképpen 
és tartósabb hatással mélyedjenek 
el a komoly mondanivalós és idő-

szerű tartalmú színmüvek előadásába 
is, mintahogy ezt most nálunk is 
tapasztalhattuk. 

Ilyen komoly mondanivalóval te-
litett a Mélyek a gyökerek, amely 
az amerikai néger-kérdés, s ezen át 
az egész faji-kérdés,  központba állí-
tásával döbbenti a közönséget az 
egész kérdés haladásellenes és em-
bertelen voltára, ilyen szociális tar-
talma van a másik két komoly szín-
darabnak, amely az összeomlóban 
levő társadalom élen álló osztályai-
nak romlottságát ostorozza, sőt ilyen 
célzat van a vígjátéknak nevezett 
Egy pohár vízben, amely az egykori 
királyi családok és udvaraik léha-
ságát leplezi le szikrázó szellemmel. 
Mindezek színpadra vitelével a Szé-
kely Szinház következetes nevelő 
hatást gyakorol a közönségre, de 
példájának követését már nem ke-
rülhetik el többi színházaink sem. 

A cél érdekében még csak az 
lenne kívánatos, hogy a szinház a 
helyárait is annyira csökkenthesse, 
hogy hozzáférhető  legyen a haladni, 
okulni vágyó közönség legszegényebb 
részének is. 

Hirdetmény 
A székelyudvarhelyi  állami ma-

gyar tannyelvű női háztartási- gaz-
dasági tanárképző és középiskola 
igazgatósága közli, hogy az 1948-49 
iskolai évben megnyílik a középis-
kola IV, V és VI. osztálya, ahova 
beiratkozhatnak III. egységes gimná-
ziumot, illetve IV; középiskolát vég-
zett leányok. A VI. osztályba felve-
hetők V. osztályt végzett és külön-
bözeti vizsgát tett növendékek. A 
középiskolai végzettség érettségivel 
egyenlő. 

A tanárképző I. évfolyamára  fel-
vehetők tanítói oklevéllel, líceumi 
vagy kereskedelmi érettségivel ren-
delkezők. A tanárképző rendes ta-
nári oklevelet ad. 

Jelentkezési határidő aug. 15. 
Bővebb tájékoztatót az igazgatóság 
kérésre küld. 

Székelyudvarhely,  1948 julius 13. 
Az igazgatóság. 

KivQlröl érkező cikket — bár-
milyen rövid legyen — azzal a 
feltétellel,  hogy a következő 
keddi számban megjelenjék, pén-
tek délen tul kivételesen sem fo-
gadhatunk el. 

Auto-Sport népünnepélye 25-én, vasárnap a koliégiumkertben 



1948 julius 20» Szél 

Hirdetmény 
A Nagyvezérkar Főnőkének ren-

delete alapján az érdekeltek tudo-
mására hozzuk, hogy 1948 julius 
26-tól kezdődőleg jelentkezni köte-
lesek a Székelyudvarhely város te-
rületén lakó mindazon egyének, akik 
katonai kötelezettségüknek eleget 
tettek az 1920. korosztálytól az 1945 
korosztályig. 

Fent megjelöltek a székelyudvar-
helyi rendőrség I. em. 3. sz. szo-
bájában (katonai ügyosztály) katona-
könyvük (livret militar) bemutatása 
melbtt a következő sorrendben kö-
telesek jelentkezni : 

1. hétfő,  ju IUS 26 1920 kor OS 
2. kedd » 27 1921 • 
3. szerda • 28 1922 • 
4. csütört. » 29 1923 • 

5. péntek » 30 1924 / ' 9 

6. szombat » 31 1925 9 

7. hétfő  aug. 2 1926 • 
8. kedd > 3 1927 9 

9. szerda 4 1928 9 

10. csütört. > 5 1929 " u 

Jl. péntek • 6 1930 • 

12. szombat • 7 1931 V 
13. hétfő » 9 1932 • 

14. kedd » 10 1933 m 

15. szerda • 11 1934 9 

46. csütört. » 12 1935 ft 

\1. péntek » 13 1936 • 

18. szombat » 14 1937 • 
19. hétfő » 16 1938 » 
20. kedd » 17 1939 » 
21. szerda » 18 1940 » 
22. csütört. 19 1941 
23. péntek . 20 1942 
24. szombat , 21 1943 
25. kedd , 24 1944 
26. szerda , 25 1945 
Mindazok, akik jelen rendeletnek 

nem tesznek eleget, súlyos bünte-
tésnek lesznek kitéve. 

Ellenőrzések alkalmával azok, akik-
nek nincs rendben katonai könyvük 
(láttamozva), a rendelet értelmében 
súlyosan büntettetnek. 

A fenti  rendelkezések alól men-
tesítve vannak az orvosilag osztá-
lyozottak, nyomorékok és akiknek 
katonai szolgálata orvosi bizonyít-
vány alapján el van halasztva, ha 
ezek a megfelelő  orvosi bizonyít-
vánnyal rendelkeznek. 

Stoleru  Constantin  rendőrfőnök. 
Chess  Constantin  hiv. vez. 

Ujszékely község elöljárósága 
Sz. 864—1948. 

ÁRLEJTÉSI HIRDETMÉNY 
Az érdekeltek tudomására hozzuk, 

hogy 1948 julius 29-én d. e. 9 óra-
kor az ujszékelyi községházán, nyil-
vános árlejtés lesz egy drb. Wert-
heim rendszerű páncélszekrény vá-
sárlására. 

Az árlejtés a LCP 88—110. sza-
kaszai, valamint a nyilvános árlej-
tésekről szóló szabályrendelet alap-
ján lesz megtartva. 

Kikiáltási ár 50.000 lej. 
A költségvetés és a szállítási fel-

tételek naponta megtekinthetők az 
ujszékelyi jegyzői irodán. 

Ujszékely, 1948. julius 12-én. 
Lőrincz  József,  k. bíró. 

Z Jude,  k. jegyző. 
x Eladó egy szabász-asztal, két 

stelázsi és egy dobkályha. Érdek-
lődni lehet a kiadóhivatalnál. 
Nyomatott az „UMGISz" könyv-
nyomdájában Székelyudvarhelyt. 

FILM 
„Hz ezred fia" cimü film  a szovjet-filmgyártás  egyik legsikerültebb, 

legértékesebb müve. Nagy időket, nagy embereket örökítenek meg ezek a hü 
felvételek.  A film  megismerteti Lenin alakját A világ egyik legnagyobb gon-
dolkozóját ugy állítja elénk, amilyen a valóságban volt: egyszerű, szerény, 
meleg szivü, de vasakaratu vezér. Ha így látjuk őt, érthetővé válik, hogy a 
munkásosztály nem csak tisztelte és becsülte, hanem mélyen szerette ezt a 
nagy embert. 

Ugyanilyen hű ábrázolásban ismerjük meg Lenin közvetlen társait, va-
lamint az októberi forradalomban  kinőtt és öntudatosodott munkásosztályt. 
Dá egyben az ellenséget is látjuk. Megértjük, hogy a történelem kerekét nem 
lehet visszafelé  fordítani:  a forradalom  megérett a győzelemre és kitermelte 
erőit, kitermelte nagy, biztoskezü vezérét. 

A végig izgalmas film  sokra tanítja a nézőt. Habár egyéneken keresztül 
ismerjük meg a tömeget, mégis a filmben  nem egyes hősök szerepelnek, 
hanem egy egész társadalom, egy egész dicsőséges korszak. —f—g-

Folyamatban a falusi  kulturtanácsok 
megalakulása 

Megelőző számunkban röviden be-
számoltunk már arról a mozgalom-
ról, amely most indult Udvarhely 
megyében a falusi  kulturtanácsok 
megalakítása ügyében. A munka so-
rán az első alkalommal — f.  hó 
11-én, vasárnap — a megye 9 köz-
ségében alakult meg a kulturtanács, 
11 választott taggal és a szabályzat 
szerint illetékes jogszerinti (hiva-
talból való) tanácstagokkal. 

A megyének a kulturális ügyek 
központi vezetésére megalakult ideig-
lenes (interimár) bizottsága Székely-
udvarhelyen 13-án, kedden délután 
ülést tartott, amelyen a kiküldött 
központi szerveiők beszámoltak a 
már megtörtént választások alkal-
mával végzett munkájukról és a 
községekben — Zetelakán, Bögözben, 
Felsóboldogfalván,  Székelybetlenfal-
ván, Homoródszentpálon, Homoród-
szentmártonban, Oklándon, Koron-
don és Parajdon — szerzett tapaszta-
lataikról. Ezek a tapasztalatok a 
községekben (egy-két  helyen észlelt 
némi közönyt és tájékozatlanságot 
nem számítva) általában kedvezők 
és örvendetesek voltak. 

Községeink népe általában meg-

értette az uj idők demokratikus 
szellemét és tanúságot tett haladás-
vágyáról, a kulturális ügyek iránti 
érdeklődéséről, aminek nyilvánvaló 
tanúbizonysága, hogy a gyűléseken 
általában tekintélyes számmal jelen-
tek meg — pl. Parajd községben 
mintegy 250-en, Korondon 500 — 
600 körül — a központi szervezők 
előadásait nagy érdeklődéssel hall-
gatták meg, a választásokat pedig 
megfontoltan  ejtették meg, 1—2 je-
lölt kivételével egyhangú lelkesedés-
sel választván meg a jelölőbizottsá-
gok összes jelöltjeit. 

A központi interimár bizottság a 
beszámolók tudomásul vétele után 
elhatározta, hogy a kulturtanácsok 
megválasztását gyors ütemben foly-
tatja a többi községben is, s így 
most 18-án, vasárnap az oklándí já-
rás következő községeiben történt 
meg a tanácsok megválasztása: Var-
gyas, Olasztelek, Magyarhermány, 
Bardoc, Karácsonfalva,  Bibarcfalva, 
Kisbacon, Székelyzsombor, Felsőrá-
kos, Száldobos. Ezúttal, mint köz-
ponti kiküldött, résztvett a válasz-
tásokon a Romániai Demokrata Nők 
Szövetségének több tagja is. 

x Meghioó. Az Udvarhely vár-
megyei kisiparosok egyesülete f  hó 
25-én, vasárnap este fél  9 órai kez-
dettel ANNA-BÁLLAL egybekötött 
műsoros kertiünnepélyt rendez sa-
ját kerthelyiségében, Kossuth u. 19. 
sz. alatt, melyre az ösŝ iparosságot, 
hozzátartozóit és a nagyközönséget 
szeretettel meghívjuk, megjelenésü-
ket elvárjuk. Belépődíj nincs 1 önkén-
tes adományokat dalkarunk kotta-
tárának gyarapítására szívesen fo-
gadunk. Jó műsor és zene! Kitűnő 
ételeket és italokat házi kezelésben 
szolgálunk feli  Tánc reggelig! Ked-
vezőtlen idő esetén az ünnepélyt 
termeinkben tartjuk meg.. 

A kisiparosok  kőzmüv,  bizottsága. 

Szerkesztői üzenet: 
B. Gy. Anyagtorlódás miatt nem 

tudtunk, ujat különben se mondó, 
cikkének helyet adni. Verselésből 
pedig még sokat kellene tanulnia, 
hogy közölhetőt írhasson. 

x Eladó egy mérleg, főzőkályha, 
jégszekrény. A jégszekrényt esetleg 
használatra is kiadom. Érdeklődni 
lehet, Hunyadi-u. 45. 

HÍREK 
Nyugdíjasaink 

fe lü lv izsgál  âaa 
A nyugdijasok felülvizsgálásáról 

megjelent törvény intézkedik a nyug-
dijasok felülvizsgálásáról  és a nyug-
dijaikon kívüli jövedelmek megálla-
pításáról. A nyugdijasok a nyugdí-
jon" kivüli jövedelmeiket tartoznak 
bejelenteni. A felülvizsgáló  bizottság 
nemsokára megkezdi működését. A 
megállapított nyugdijhatár azok szá-
mára akik a XV. fizetési  osztályba 
vagy azon felüli  fizetési  osztályba 
tartoznak 10.105 lej. Ami azt jelenti, 
hogy a nyugdíjas ennél az összeg-
nél többet nem kaphat, ha pedig a 
nyugdíjon kivüli jövedelme megha-
ladja ezt az összeget, akkor nyug-
díjban nem részesül. A törvény 
végrehajtási utasítása megmagya-
rázza, hogy ha valakinek van 6000 
lej nyugdija és 5000 lej havi ma-
gánjövedelme, akkor a nyugdíjból 
annyit szállítanak le, hogy a fenti 
határt tul ne lépje. 

A másik fontos  rendelkezése a 
törvénynek a nyugdijasok felülvizs-
gálása politikai szempontból. 

— Imreh Domokos dr. meghalt. 
Folyó hó 13-án Székelyudvarhelyen 
meghalt Imreh Domokos dr., a szé-
kelyudvarhelyi  állam! közkórház ny.. 
igazgató főorvosa.  Az elhunytat or-
vosi működése révén távolabbi vi-
dékeken is sokan ismerték, több. 
ezer embernek mentette meg az 
egészségét, adta vissza életét biztos, 
sebészi tudásával. Ezenkívül erős,, 
alkotó, építő hajlam is volt benne, 
nagy része volt a kórházépület és 
vízvezetéke létesítésében, s így élete 
jórészét példaadásra is alkalmad-
közérdekű, hasznos munkában töl-
tötte el, mondhatni utolsó napjaiig. 

— A napközi otthont és nyárt 
óvodát Vargyason is felállították. 
A RMP serkentésére az áll. népis-
kola tantestülete vállalta a megszer-
vezést és irányítást. Ebbe a mun-
kába belekapcsolódtak a diák-
lányok is. 

— Felhívás a napközi otthonos 
gyermekek nyaraltatási ügyében. 
A Romániai Demokrata Nők Egy-
séges Szövetségének Udvarhelyme-
gyei Bizottsága értesiti azokat a 
szülőket, akiknek napközis gyer-
mekei a második nyaraló csoportba 
vannak beosztva, hogy ez a csoport 
a szervezet székháza elől f.  hó 24 én 
d. e. 9 órakor indul Homoródfürdőre. 
Az első csoport öt hetes üdülés 
után ugyancsak 24-én d. u. 2 óra-
kor érkezik haza. Kérjük az érdekelt 
szülőket, hogy gyermekeik átvétele 
végett székházunkban gyülekezze-
nek Itt hozzuk tudomására a város 
lakosságának, hogy nyaraltatási ak-
ciónk során csak napközi otthonaink 
gyermekeit visszük nyaralni, így 
más, ilyen irányú kérést nem telje-
síthetünk. A titkárság. 

SPORT 
Junius 27-én a homoródszentpáli 

kuglipályán a jánosfalvi  tekéző egye-
sület 8 fával  győzött a homoród-
szentpáli tekézők ellen. 

Julius 4-én a jánosfalvi  tekéző 
egyesület 10 fával  verte meg a 
városfalvi  tekéző, egyesületet. 
Székelyheresztur Sportja. 

Teke: Unirea-SzSME 230:212 
A jó formát  mutató segesvári 

Unirea csapata biztosan győzött a 
gyengén játszó SzMSE vei szemben. 
Jó formát  mutatott Herczegh és Pitó 
a SzMSE csapatában. 

lMSz—Frontul Plugarilor. 
71 fával  győzött az lMSz, a visz-

szavágó mérkőzésen azonban kika-
pott 5 fával. 

A Frontul Plugarilor—Tanítóképző 
közötti mérkőzést a Frontul-Plugari-
lor nyerte meg. 
Labdarúgás 

CFR (Segesvár)—SzMSE 4:1 (1:0> 
A segesvári CFR csapata taktikai 
és testi erőnlétben felette  áll a ke-
resztúti csapatnak, megérdemelten 
és könnyen győzött. Játékvezető Rátz. 

Román Népköztársaság 
Székelyudvarhelyi  Törvényszék 

Ügyirat szám 559—1948 
3930 sz. HIRDETMÉNY 

Márton Józsefné  szül. Vass Anna 
oroszhegyi lakos, férje  holttányilvá-
jiitását kérte, aki állítólag a Szov-
jetunióban a Leningrád melletti otro-
prinu- i lágerben halt volna el. 

Mindazok, akik Márton József 
volt otoszhegyi lakosról tudnak, fel-
kéretnek, hogy a törvény által előirt 
időben jelenjenek meg a székelyud-
varhelyi törvényszéken vallomástétel 
céljából. 

A kiadvány hiteléül: 
Burduja  s. k. jegyző. 


