Székelyudvarhely, V. évfolyam 31. sz.

S lef

Kedd. 1948 julius 27.

Taxa poştala plătite in numerar conform
aprobarll Pir. Gen- P-T T. Nr. 47 550 1948

Indul a vonat
gyermekeinkkel

A Magyar Népi Szövetség
advarhelymegyel hetilapba

Népi köztársaságunk erősödésével
egy ujabb eredményhez jutottunk el
az anya és gyermekvédelem terén:
a gyermeknyaraltatáshoz, amely egy
lépéssel közelebb visz a szociálista
állam megvalósulásához.
Az egészségügyi minisztérium az
ország területéről 10.000 gyermeket
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Megjelenik minden hedden reggel
nyaraltat 2 hónapon keresztül maSzékelyudvarhely,
Kossuth-ntca
17
Felelős szerkesztő: Imeta dános
gaslati vidékeken és a tengerparton.
A nyaraltatás 2 részletben történik :
juliusban a lánykák, augusztusban
a fiuk nyaralnak. Szegény munkás
szülők gyermekei közül megyénkből
a hónap elején 32 lányka Indult el
nyaralni, 7 a tengerpartra és 25 a
eszközei voltak a munkásosztály elegyedüli megoldás: kivenni a tőkébrassói
hegyek közé.
nyomásában.
sek kezéből a termelőeszközöket és
Izgatottan várják a vonat induláAz imperiálizmus hatalma mélyen
azokat társadalmi tulajdonba juttatni.
sát
kis batyukkal kezükben. Anyák
megrendült a második világháboA növekvő és öntudatosodó munés
közeli
rokonok veszik körül a
rú után. Mig a munkásosítály vekásosztály mindezeket felismerve
vasúti
kocsit,
amely hangos az
zetése alatt álló demokratikus
harcot indit a tőkés rendszer ellen.
örömteljes beszédtől. A MNSz vátábor naponta erősödik, a tőkésoszA tőkés osztály pedig megteremti
rosi titkára, lelkes szavakat intéz a
tály kezeiből lassan mindenütt kiazokat az intézményeket, amelyeken
jelenlévőkhöz.
Párhuzamot von az
csúszik a hatalom. A tőkésosztály
keresztül tartani tudja a hatalmát
útnak
indulók
és
a saját gyermekjószántából nem adja fel a harcot,
Az államhatalom, a jog, az iskola,
kora
kőzött,
amikor
még csak a
elkeseredetten harcol a hatalom visza művészet, a vallás, mind a tőkés
gazdagolt nyaralhattak. íme, most
szaszerzéséért és a még meglévő poosztály érdekeit szolgálja, a tőkésdemokratikus kormányunk lehetővé
zíciók
megtartásáért.
Ebben
a
harcosztály egy egész sereg bérencet
tette, hogy a dolgozók gyermekei Is
ban nem riad vissza a legaljasabb
tart, aki vagy terrorral, vagy szellenyaralhassanak, heteken keresztül
eszközöktől sem.
mi eszközökkel szolgálja hatalmát.
szívhassák a tiszta hegyi levegőt
A harc kimenetele nem kétséges,
A harc állandóan éleződik. Egyetlen
vagy
sütkérezzenek a tenger partján.
ár ellen úszni nem lehet, a társadauralkodóosztály sem mond le önEzután a Demokrata Nők Szövetlom fejlődik és nincs olyan erő,
ként kiváltságairól. Minél kilátástaségének
kiküldöttje szeretetcsomaamely
útjába
állhatna,
legfeljebb
lanabb, annál elkeseredettebb a harc.
gokat oszt ki az indulók között.
csak
késleltetheti
a
munkásosztály
A tőkésosztály veresége ntán sem
Jelez a vonat, mozgolódás támad,
győzelmét, de meg nem akadályozadja fel a reményt. Ha a politikai
aztán csók, ölelés, majd felcsendül
hatja
azt.
Éppen
ezért
rajtunk
múlik,
hatalmat egy országban el is veszíhogy fokozott osztályharcunkon kea nóta: „A csitári hegyek;; alatt',
tette, minden eszközt megragad a
resztül
minél
előbb
elérjük
azt
a
az anyák örömkönnyeket hullatnak,
hatalom -visszaszerzése érdekében és
társadalmi
rendszert,
ahol
nem
leszlobognak a zsebkendők.
ebben segítségére van az az ingyennek
kizsákmányoló
kevesek
és
kiRepül a vonat, viszi őket a sok
élő réteg, akit uralma idejében kizsákmányolt
milliók,
a
szociálizmust.
száz
román és magyar testvérhez,
tartott a munkásosztály bőrén, akik
S. H.
akik előtt szintén egy uj világ kapuja nyílik meg, itt eltűnik minden,
nemzetiség, osztály, itt gyermekek
nyaralnak, akiknek a múltban ezt
a boldogságot nem akarták és nem
tudták megadni.
Munkára, Testvérek, vegyük ki
részünket még jobban az újjáépítésből, hogy még
több gyermeket
Jul. 23-án és 24-én a Magyar
Népi
Szövetség
százas
boldoggá
Népi Köztársasáintézőbizottsága
ülésezett
Csíkszeredán
éstegyünk
fontos
határozatokat
gunkban.

Rz osztályokról és osztályharcról
Ha beletekintünk az emberi társadalom fejlődésének történetébe, azt
látjuk, hogy a társadalom állandóan
fejlődik és változik.
Az ősemberek közösségekben éltik, nem voltak meg a szükséges
termelőeszközeik ahhoz, hogy egymagukban megéljenek és megvédjék
magukat a természet viszontagságaival szemben. Később a termelőeizközök fejlődésével többet tudtak
termelni, mint a napi szükséglet és
igy létrejött a magántulajdon és az
ösi egyenlőség felbomlott. Létrejött
tgy olyan csoport (osztály), amely
birtokolta a termelőeszközöket és
egy másik osztály, akinek semmije
lím volt és ki volt szolgáltatva a
birtokosok számára. A két osztály
között harc alakult ki. Az uralkodóosztály erőszakszervet létesített, államhatalmat, törvényhozást, büntetőjogot, hogy a kiszolgáltatott osztály
fölötti uralmát biztosítsa.
A fejlődés tovább haladt, az emberiség a jobblét felé törekedve, tökéletesítette a termelőeszközöket. Az
ösközösség felbomlása után a társadalom két osztályra szakadt: rabszolga és rabszolgatartó, majd földesúr és jobbágy, azután tőkés és
munkásosztály, illetve kizsákmányoló
is kizsákmányolt, két- két osztály,
amely állandóan harcban állt egymással.
Az ipar fejlődésével a hűbéri rendazer felbomlott. Következett a tőkés
rendszer, amelyben az uralkodó osztály a tőkés, a dolgpzó pedig az
ipari munkásság, akinek munkaerején kivül semmije sincs, azon a
munkaerőn kivül, ami minden kincsnek, fejlődésnek a forrása. De annak ellenére, hogy minden értéket a
munkásosztály állit elő, a kész termék nem képezi az ő tulajdonát,
hanem a tőkését, aki nem dolgozik,
aki birtokolja a termelőeszközöket,
amelyeket, végeredményben szintén a
munkásosztály teremtett meg. A
munkás munkája értékének csak
hányadát kapja meg bér formájában,
a többit a tőkés sajátítja el.
A munkásosztály tudatában ezek
a tények eleinte csak derengenek.
Marx lángelméjének köszönhető,
hogy a munkásosztály felismerte
helyzetét, felismerte, hogy a tőkés
által ki van zsákmányolva, hogy a
kizsákmányolás azért lehetséges,
mert a termelőeszközök egyének
birtokában vannak, egyéni célra vannak felhasználva. Felismeri, hogy az

A MNSz

nagygyűlése
Csíkszeredán

hozott,
melyek
az egész
romániai
magyarság
életében
uj
határkövet
jelentenek.
A MNSz
irányt
mutat a romániai
magyarságnak.
Megmutatja,
hogyan
kell
a magyar
dolgozó
A Rendőrfelügyelő
tömegeknek
a szociálista
társadalom
felépítésében
a részüket
a vádlottak padján
kivenniök.
n
Vasárnap
sokezres
tömegben
vonult
tel különösen
Lsík,
A Székely Színház által julius
Gyergyó,
Brassó, Udvarhely
megye magyarsága,
megmutatva
17-én előadott
Rendőrfelügyelő cimü
ezzel is, hogy a dolgozó
földművesek,
értelmiségiek
és ipari
Priestley-darabot viszi szinmüveszeti
munkások
teljes
egységben
sorakoznak
fel törvényszék
a MNSzelé a zászlaja
tanári szakszervem°9ÖttKacsó

zet. A törvényszék nyilvános tárgya-

Sándor
országos
MNSz
elnök lása
nagyhatású
bea szakíanács előadótermében
szédét
és a százas intézőbizottság
határozatait
a következő
julius 30-árt
pénteken este 8 órakor lesz.
számunkban
ismertetjük.
A székelyudvarhelyi
közönség nagy
Habár a hiteles
tudósítói
anyag, igyekezetünk
ellenere,
érdeklődéssel
nézte
meg
ezt a színvéletlen
technikai
zavarok
miatt nem érkezett
meg
hozzánk
darabot a Székely Színház előadáidejében,
az eddigiekből
is már megállapíthatunk
annyit,
hogy
sában, igy érthető
érdeklődés
nyila MNSz
tevékenységét
a jövőben
az osztályharc
erősödése
vánul meg a darab
nyilvános bírálatával szemben is. Belépés díjtalan.
fogja
jellemezni.
Felhívjuk azvezeolvasók figyelmét
A MNSz
a Román Munkás
Párt,
mint élcsapat
erre az újszerű tárgyalásra, amelyen
tése és irányítása
mellett
fog
küzdeni
a bárki
szociálizmus
jelentkezhet alkalmi megtanúnak
valósításáért.
Ebben a küzdelemben
minden ésmagyar
elmondhatja dolgozóa darabról és az
alkotott véleményét.
nak a MNSz-ben
van a helye, de nem lehet ittelőadásról
helyük
a kizsákmányolóknak.

Mi történik a nagyvilágban ?
K ü l - és belpolitikai tájékoztató
Az ortodox
ünnepe.

egyházak,

Moszkvában most ünneplik az
orosz ortodox egyház fennállásának
500-ik évfordulóját. Az ünnepségen
résztvevő pátriárkák és az ortodox
nemzeti egyházak képviselőinek értekezlete megállapította, hogy a Vatikán a népérdekek ellen irányuló
nemzetkőzi cselszövések központja
és ezért minden keresztyénnek meg
kell bélyegeznie a Vatikán keresztyénellenes, demokráciaellenes és
nemzetellenes politikáját.

Sportparádé
Moszkvában.
Moszkvában most zajlott le a
minden évben megrendezett sportparádé, amelyet színes filmen mi is
láthattunk. A nagyszabású sportbemutatón 100 000 sportoló vett részt
az idén.

Egyesült

Államok.

Az Egyesült Államokban is dühöng a reakció. A szövetséges nyomozó iroda elrendelte az amerikai
kommunista párt vezetőinek letartóztatását azzal az indokolással,
hogy ezek a jelenlegi kormánynak
erőszak utján való megdöntését tűzték ki céljukul. Letartóztatták William Foster-t a kommunista párt
tanácsának elnökét és Eugen Denis-t a kommunista párt főtitkárát
is többek között.
Wallacp véleménye szerint a kommunista vezetők elleni hajszával az
amerikai népet akarják megfélemlíteni.
Philadelphiában megkezdte üléseit
a Wallace féle, úgynevezett Harmadik Párt kongresszusa. Ez a kongresszus az elkövetkezendő általános
választásokra Wallace-t az elnöki és
Taylort az elnökhelyettesi tisztségre
jelöli s egyben lefekteti az uj politikai párt alapjait.

Lemondott Irak
miniszterelnöke.
Irák miniszterelnöke, Azem el
Bachachi, a koritiány palesztinai politikájának csődje miatt lemondott.

Olaszország.
Olaszországban tovább tartanak a
munkástüntetések, sztrájkok és zavargások. Scelba belügyminiszter
terrorral próbálja megoldani a súlyos
társadalmi kérdéseket, Tömegesen
tartóztatják le a munkásokat, akik
letartóztatásához elegendő, ha ellenük azt a vádat tudják felhozni,
hogy a kommunista párt tagjai.

Japán.

A reakció merényletekkel igyekszik megfélemlíteni a kommunista
pártolr vezetőit Julius 19-én Kuitsi
Tokuda, a japán kommunista párt
főtitkára ellen kíséreltek meg merényletet. Akárcsak a Togliatti elleni
merénylet alkalmával, a munkások
a párt főtitkára iránti együttérzésüket tiltakozó gyűlésekkel és sztrájkokkal fejezték ki.

Lemondott a francia
kormány.
A hadügyi költségvetési vita alkalmával a parlament Capdeville
szociálista képviselő javaslatát fogadta el, nem a kormányét és a
hadügyi költségvetést 12 milliárd
frankkal leszállították. A Schumannkormány a bizalmatlanság megszavazása következtében a rendes parlamenti szokásoknak megfeielőleg
beadta lemondását.
Vincent Auriol francia köztársasági elnök André , Marié radikális
szociálistát bizta még, aki a. lemondott Schumann-kormányban az igazságügyminiszter volt. Az uj kormány
megalakítása folyamatban van.

A Szovjetunió
magára
vállalta egész Berlin
élelmezését.
Berlin amerikai és angol megszállás alatt levő nyugati övezetében a pénzreform és a forgalomkorlátozás következtében mind súlyosabbá váltak az élelmezési zavarok. A Szovjetunió most ugy döntött, hogy vállalja egész Berlin lakosságának az élelmezését. Ezt a
bejelentést Berlin lakossága megnyugvással vette tudomásul és már
meg is jelentek a nyugati övezet
lakói a szovjet-övezetben levő üzletekben. Megelégedéssel tapasztalták, hogy amíg az angol-amerikai
övezetben a fejadag csökkentését
jelentették be, addig a szovjet-övezetben mindenki megkapja teljes
élelmiszeradagját.

Hágában ültek össze titkos értekezletre a, nyugati hatalmak.

A lapok értesülése szerint Anglia,
Franciaország és a Benelux-államok
külügyminiszterei tiágában ültek
össze titkos értekezletre, hogy Németország katonai jellegű kérdéseit
és a délázsiai és délafrikai gyarmatok védelmét megtárgyalják. Egyes
lapok értesülése szerint az értekezlet
után Amerika és Kanada is belépnek a nyugati hatalmak szövetségébe.

Cseh- román
szerződés.

barátsági

A napokban Zapotoczky csehszlovák miniszterelnökkel az élén kormányküldöttség látogatott el Bukarestbe. A küldöttséget fényes ünnepségek keretében fogadta a Román Népköztársaság vezetősége. A
két ország közötti baráti kapcsolatok szorosabbra fűzése céljából megkötötték a barátsági és kölcsönös
segélynyújtási szerződést
Az egyezményt méltatva Clementis csehszlovák külügyminiszter bejelentette, hogy az a két szerződő
nép politikai, gazdasági és kulturális érdekeit szolgálja. Válaszbeszédében Pauker Anna román külügyminiszter hangsúlyozta, hogy az
egyezmény a demokrácia és a béke
frontját szélesiti és erősiti meg.

A „Romlacta" Állami Kereskedelmi Rt

pasztörizált tejjel látja el a város lakosságát

A városi lakosság tejjel való ellátásában gyakran merültek fel panaszok.
A lakosság kénytelen volt alávetni
magát a „kereslet-kínálat" szervezetlen rendszerének, ami gyakran
oda vezetett, hogy a táplálkozáshoz
annyira nélkülözhetetlen termékről
egy bizonyos ideig le kellett mondania, vagy ha sikerült is beszereznie, ahhoz magas áron, felhigitva,
egészségtelen körülmények között
jutott hozzá, nem is említve azt a
komoly veszélyt, amit tudtán kívül
a tej fertőzése következtében volt
kénytelen elviselni.
A városi tejellátás megszervezésében a „Romlacta" kiküszöbölte mindazon hátrányokat, amelyek a piaci
bevásárlás során felmerültek. Az előjegyzők naponta, typus-üvegekben,
olcsón, házhoz szállítva kapják a
friss, garantált minőségű, tisztán kezelt pasztörizált tejet.
A tej ára 15*50 lej literenként.
Tekintettel arra, hogy ezen áron
csak abban az esetben biztositható
a város tejellátása, ha naponta legalább 1000 liter tej kerül fogyasztásra, az illetékes hatóságok a pasztörizált tej szállításának megkezdésétől, augusztus hó 15 tői letiltják
a vidéki tejbehozatalt. Ezzel szemben a «Romlacta" biztosítja minden
előfizetőjét, hogy kívánságának megfelelő mennyiségű tejjel látja el.
A tejelőfizetés augusztus hó 1—10
között, a következő feltételek mellett
történik:
1. Az előfizetés égy fél hónapnál
nem lehet rövidebb.
2. Az előfizetési határidő a hónap első felére a hó 1-én, a második felére pedig a hó 15 én ér
véget.
3. Csak azon lakosok lesznek ellátva, akik előjegyeztetik magukat a
tejellátásra. Az előjegyzés a fizetési
határidőt megelőző 5 nap letelte
előtt ér véget.
4. Az előjegyzést, valamint az előfizetést a „Romlacta* székelyudvarhelyi kirendeltségénél, Petőfi utca 8
8z. alatt lehet eszközölni.
A szakszervezeti tagok, az említett feltételek mellett előjegyezhetnek
és előfizethetnek szakcsoportjaik-

nál is.
5. Az előjegyzők meg kell, hogy
jelöljék az igényelt napi tejmennyiséget.
6. Az előjegyzett mennyiség nem
változtatható.
7. Az előjegyzéssel egyidejűleg
mindenki kötelezettséget vállal az
időbeni fizetésre is.
8. A fizetéses alkalmazottak, munkaadójuk, illetve hivataluk jótállása
mellett, egy havi hitelt vehetnek
igénybe. Ez összeget a hivatal, illetve
a munkaadó az alkalmazott fizetéséből levonhatja.
9. Az a tejfogyasztó, aki tejvá
sárlási megállapodását fel akarji
mondani, azt a következő félhónap
megkezdése előtt 5 nappal, a „Rom
lacta" kirendeltségének jelenteni kőteles. Amennyiben ezt a jelentést ide
jében nem teszi meg, a kővetkező
félhónapra is előjegyzőnek minősül,
tejellátásban továbbra is részesül és
fizetési kötelezettségének eleget kell
tennie.
Mindezek alapján, ha például valaki augusztus 15-től tejet szándékszik a Romlactától vásárolni, augusztus 10-ig előjegyzi magát a Romlacta kirendeltségénél, vagy ha szak
szervezeti tag, a szakcsoportnál. Ai
előjegyzéskor mindjárt fizethet is.
Amikor előjegyezte magát, azzal
biztoskva van 15-től 31-ig, vagy
egy havi előjegyzés esetében szeptember 15 ig a tejellátása, de ugyanakkor már kötelezettséget is vállalt
arra, hogy augusztus 15 ig befizeti
az előjegyzett időre a tej ellenértékét. Itt kivételt képeznek azok az
alkalmazottak, akikért a munkaadó,
111. a hivataluk jót áll, vagyis az alkalmazottak fizetéséből a Romiadénál fennálló tartozásukat levonja
olymódon, hogy azt minden hó elsején a pénz beszedőjének kifizeti.
Azok a lakosok, akik az előjegyzett idő letelte után nem akarják
továbbra is igénybe venni a Romlactától a tejet, 5 nappal az eló-l
jegyzett idő letelte előtt jelentik
szándékukat, különben automatikusan továbbra is el lesznek látva, az |
érvényben lévő feltételek mellett.
Székelyudvarhely, 1948 julius 23.
.ROMLACTA* S. A.

ü F.hultupotthonohban
uj hulturát
is hell kifejleszteni
hanem nekik ezt a házat valóságos I
hó 20-án, kedden Udvarhely
megye kulturális ügyeinek ideiglenes (interimár) bizottsága folytatta
a kulturházak számbavételéről, az
uj kulturtanácsok megalakításáról
készült jelentések megtárgyalását. A
megelőző vasárnapra kiküldött központi szervezők általában megnyugtató, vagy legalább ideiglenesen kielégítő tapasztalatokról számoltak
be. Hogy az itt-ott észlelt közönyt,
vagy tájékozatlanságot eloszlassák,
az az uj kulturtanácsok főfeladata
lesz.
Ezeknek az uj kulturtanácsoknak
különösen azt kell szem előtt tartaniuk, *hogy az ő hivatásuk nem az,
hogy egy bizonyos kulturházat, egy
épületet gondozzanak, javíttassanak,

kulturával, uj szellemmel kell meg- I
tölteniük, hogy az igazán otthona,
kisugárzó központja legyen ennek
az uj kulturának. Kultúrának, amely
igazán élő kultura, — Balogh Edgár
szavainak megfeielőleg — „a valóságot értelmezi,' a haladást, a dolgozók érdekeit szolgálja és eltünteti
a korábbi élettelen, sekélyes álkultura maradványait.
Most, vasárnap, 25 én a következő községekben került sor a kulturtanácsok megalakítására: Varságon, Küküllőkemény falván, Fenyéden,
Máréfalván, Kápolnásfalun, Szentegyházasfalun, Szent keresztbányán, Lövétén, Homoródalmáson és Zsigmondtelepen.

*

v

Aratási és cséplési tanácsok
Ma már a viaszérésben való aratás általánossá lett. Azopban az
aratás közbeni és cséplés előtti teendőkben földmiveseinknek nem árt
néhány tanács.
A kévébe kötött gabona keresztbe
rakásánál arra ügyeljünk, hogy az
alsó kéve kalászai ne érjék a földet.
A felső kéve legyen jól lekötve, a
sorokat ugy irányitsuk, hogy azok
ne keresztezzék az uralkodó szél
irányát. Az asztag helyét a jó gazda
gondosságával fel kell „garaszolni",
hogy a törmelék kalász, az esetleg
kihulló szem összetakarítható legyen.
Az asztagok betetőzése nagy figyelemmel történjék, nehogy abba eső
befolyjon és ott dohosodást és csírázást idézzen elő.
Cséplés előtt ellenőrzendő, hogy
a cséplőgép milyen állapotban van.
Népköztársaságunk kormánya hitelt
nyújtott a Nemzeti Bank utján a
cséplőgépek kijavításához, lehetővé
tette a szíjak és verőlécek beszerzését. Igy csak a bércséplő nemtörődömségét mutatja, ha a gépet hibásan állítják a szérűbe. Különösen
nem szokták a verőléceket, népiesen
elnevezve bobsíneket cserélni, pedig

ez a gép szive. Cséplés közben ellenőrzendő : a szemveszteség mérete, kalászban nem marad-e szem,
nem megy-e szem a szalma között,
nincsen-e a törekben vagy polyvában szem ? Utána kell nézni a helyes kosár-állitásnak és szélszabályozásnak. A termények keveredésének megakadályozása céljából fontos,
hogy azonos termények, pl. buza
buza után csépeltessék. Ha ez nem
lehetséges, ugy igen fontos a cséplőgép alapos kitakarítása, a rosták
és szalmarázó villák alapos kirázása.
Fontos a polyva, szalma és törek
helyes összetakaritása és raktározása, mert ezzel sokat enyhíthetünk
az esetleges takarmányhiányon. Az
elcsépelt gabonát forgatni, szellőztetni
kell, akár magtárban, akár hombárban tároljuk. A helyes tárolás javítja a minőséget, megakadályozza a
bemelegedési, ami dohosságot idéz
elő és megtartja a szem jó csirázó
képességét. A vetőmagnak szánt
mennyiségét pedig jól kitakarítva
tegyük külön és védjük meg, mert
ezzel gabonatermésünk színvonalát
emeljük és előmozdítjuk a minőségi
termelést.
EMGE

n halászai mint népsport
Ha egy horgászt többen megfigyelnek, amint a Küküllő partján
hosszú botját igazgatja és feszült
figyelemmel nézegeti cérnájának és
a haboknak a játékát, mindenkiben
más és más gondolat támad. Egyesek legfeljebb egy sajnálkozó mosolyra méltatják, mások röpke megjegyzésekkel heccelik az illetőt és
általában mindenkinek megvan a
véleménye erről a «mesterségről* és
művelőjéről. Legtöbben közönséges
munkakerülőnek, naplopónak tartják,
akit legfeljebb csodálatos türelme
miatt lehet tisztelni, mások, ha szegény emberről van szó, együgyünek
tartják a halászt, hiszen azzal a sok
fáradsággal pénzt kereshetne és azzal tizszer annyi halat vásárolhatna.
Ha pedig jobbsorsd polgárról van
szó, akkor biztosan valami érthetetlen csodabogár, mert azt a sok türelmet, pénzt, időt sokkal érdekesebb szórakozásokra fordíthatná.
Mi tehát az igazság? Kérdezzük
meg magát a horgászt. Legyen az
földműves ember, fizikai munkás
vagy városi polgár. Kérdezzük meg
a halásztársaságokat és kisérjük figyelemmel a külföldi sok ezer tagot
számláló sporthorgász- egyesületek
szaklapjait. Kérdéseinkre a válasz
egyöntetű lesz: a halászásnak horoggal való müvelése a legszebb, a
legérdekesebb, a legüdítőbb sportok
és szórakozások egyike, — de csak
akkor, ha azt nem a hal húsának
élvezetéért vagy kereskedelmi célokért űzik, hanem csak magáért a
horgászatért.
Mert meg kell különböztetnünk a
sporthorgászatot a halászattól. Halászni, tehát halat fogni hálóval vagy
vizlebocsájtással vagy mérgezéssel
és robbantással stb. is lehet szórakoztató, de semmiesetre sem sport,

hanem kereskedelem vagy utóbbi
esetekben közönséges mészárlás,
gyilkolás, rablógazdálkodás és merénylet a természet ellen. Sajnos,
ezen megkülönböztetés tudatlan vagy
tudatosságból származó mellőzése
miatt ma már igen sok halfajta kipusztult vagy kipusztulófélben van
nálunk. Ezt nemcsak természettudományi pótolhatatlan veszteségnek,
hanem állami halgazdaságunk igen
alacsony színvonalra való züllesztésének könyvelhetjük el.
Még száz évvel ezelőtt külfölditudósok és természetbúvárok a mai
Románia és Magyarország vizeit
Európa legdúsabb és legváltozatosabb halparadicsomának tartották.
Ma külföldi haltenyészeteket kell
igénybe vennünk és óriási harcot
kell folytatnunk, hogy mentsük, ami
még menthető. Ezért ma az uj halászati törvénytervezet és a romániai amatör-spprthorgászok országos
egyesülete statútumának szellemében
kereskedelmi halászat csak a Feketetengerben és a Dunában van megengedve. Románia többi összes vizei halászat szempontjából sporthorgász-vizeknek vannak nyilvánítva.
Hogy a horgászát sport, azt ma
már nem lehet vitatni és hogy mint
tömegsport, népsport is nagy szerepet játszhat, már az a tény is
mutatja, hogy Román Népi Köztársaságunk vezető egyéniségei, élükön
Groza Péter dr. miniszterelnökkel
üdvözlő táviratot intéztek az amatör-sporthorgászok áprilisban lezajlott kongresszusához. Valóban a
sporthorgászat a legelterjedtebb
sporttá fejlődhetik és kell fejlődnie.
Miért? Azért, mert ma az ipari fejlődés és városiasodás az emberek
sokezres tömegét elvonta a természettől a fizikai, szellemi munkában

változatos természetes életmódtól.
De nemcsak a városi fizikai és
szellemi munkás kell, hogy sportoljon. Falvaink népe is, az.egész heti
nehéz fizikai munka után vasárnap
korcsmázás helyett jobban tenné, ha
sportszervezetbe tömörülve üdítőbb
szórakozással foglalkoznék. Mivel
mindenkinek kell sportolnia, de nem
mindenki rúghatja a footballt, nem
boxottiat és tenniszezhet, a sporthorgászat ideális népsporttá fejlődhetnék. Űzhetik azt 5 éves gyermekek és aggastyánok is. Orvosainkat
nap nap után keresik fel kifáradt,
ideges irodamolyok, örökös, zárt poros levegőjű helyiségektől sápadt
dolgozók, ezer testi és lelki panaszszal tele nők és férfiak, akiknek
csak egyetlen egy bsjuk van, hogy
elszakadtak a természettől. Da hát

ne hallgassunk mi az orvosokra és
horgászokra, hanem csak ugy önszántunkból vegyünk egy mogyorófabotot, kössünk rá spárgát és a végére egy horgot és menjünk ki családostul egy szép nyári vasárnap
reggelen a Küküllő partjára. A viz
és dus vízinövények üdítő illata, a
vizek állatvilágának csodálatos élete,
a napfény, a madárcsicsergés, a horgászat ezer fogása, csinja-binja boldoggá tesz és elfeledteti velünk a
hétköznapi élet sok nyomoruságát, küzdelmét és este vidáman
felfrissülve és boldogan fogunk hazamenni még akkor is, ha egy halat
se fogtunk. De előbb be kell iratkoznunk a székelyudvarhelyi halásztársaságba. Ennek a módozatát és a
halásztörvényeket a következő számban fogjuk ismertetni.

Siménfalva.a demokratikus haladás
irányvonalán
Siménfalván a Román Munkás
Párt művelődési munkáját a gyermekkör, a dem. nőszövetség és az
ifjúsági egylet támogatják. A gyermekkör tagjai az összes gyermekek,
vallási különbség nélkül. Julius hó
27-én az iskolai évet ez a kör a
következő statisztikával zár a le'
összejövetelek száma 76, elhangzott
121 szavalat, tartottak J39 tanítást,
megtanultak 27 éneket, előadtak 15
szindarabot és 7 táncot, közzétettek
54 faliujságcikket és megtakarítottak
összesen 5.500 lejt kullurház-alapra.
A nőszövetség 89 taggal működik.
Jelenleg a napközi otthon megszervezésén munkálkodnak. A nőszövetségnek külön faliújságja van, ,ameiyen összesen 47 különféle cikk jelent meg a junius közepén megtartott évi beszámoló adatai szerint.
Ugyanez idő alatt 27 politikai előadást, 4 szinelőadást, 10 kulturdélutánt tartottak. ,
Az ifjúsági egyletnek 84 tagja van.
Egy év leforgása alatt 60 gyűlést
tartott, elhangzott 48 politikai előadás és beszámoló. 4 nyilvános ünnepélyt rendezett és 7 szindarabot
adott elő. A közmunkák és szolgá-

Dietetikus
tejkonyha-tanfolyam

Minden édesanya a saját csecsemőjét tartja a legszebbnek. A csecsemő tökéletes fejlődéséhez gondozás szükséges.
Sok betegség fenyegeti a csecsemő egészségét különösen a nyári
hónapokban, sok pusztul el közülök,
mert nem kapják meg a szükséges
gondozást.
Kormányunk nagy súlyt fektet az
anya- és csecsemővédelemre, ezért
az egész ország területén dietetikustejkonyha-tanfolyamok vannak azon
célból, hogy a városi és vidéki aszszonyokat kioktassák a csecsemők
gondozására és tápszerek elkészítésére, amelyek fontosak különösen a
nyári gyermek hasmenéses megbetegedések gyógyításánál.
Vármegyénk vidékről behívott
női most végzik ezt a tanfolyamot.
fi. K*dr.

lati órák száma 380. Az ifjúsági
egylet a községnek igen sokat ígérő
szervezete. Tagjai a demokratikus
irányelveknek megfelelő nevelésben
részesülnek. Ezt az egyletet a fegyelem és rend jelképezi, amit nem sok
egyesület mondhat el magáról.
Igy dolgozik Síméntalva s halad a
megkezdett és további fejiődést biztosító demokratikus irányvonalon.
G. I.
T ü t l ő b e t e g - g o m l o z ó int é z e t U d v a r h e l y megyében

Az egészségügyi minisztérium megyénk területén is megszervezte a
tüdőbeteg gondozó intézetet. Az intézet egyelőre a megyei közkórház
keretén belül működik. Rendelési
órák ugy a helybeliek, mint a vidékiek részére szerdán és pénteken
d. e. 8 -10 óráig.
Hirdetmény

A brassói Állami Vas-Udvar Rt.
székelyudvarhelyi kirendeltsége közli,
hogy a nagybani lerakat ünnepélyes
megnyitója nem julius 27-én lesz,
hanem egy héttel később, 1948 augusztus 3-án, kedden.

Szente Gyula &t k. igazgató.

Állami-kórház Székelyudvarhely
HIRDETMÉNY

A székelyudvarhelyi állami kórház
árlejtést hirdet 50 vagon tűzifa
szállítására. A leszállított' fát készpénzben fizetjük. Feltételek megtudhatók a kórház gazdasági hivatalában.
x Hirdetmény. Felhívjuk a vármegye összes cukorbetegeit, hogy a
kórház gazdasági irodájában azonnal
jelentkezzenek igazoló irataikkal,
hogy a minisztérium által megállapított áron (100 egység 10 lej) insulin szükségletüket biztosítani tudjuk. Az insulin már megérkezett.
Közkórház, Belosztály.

Az iskola tananyaga a Szovjetunióban
A szovjet-emberek megértették,
hogy a szociálizmust millióknak kell
felépiteniök s ehhez sokat kell tanulni és tudni. Felismerték annak a
mondásnak az igazságát, hogy a
tudás hatalom. Csak tudással lehet
ur az ember a természet erői és a
gépek felett. Csak tudással lehet
gyárakat felépíteni, az országot fejleszteni, bőséget teremteni és társadalmilag is felemelkedni. A szociálizmus országában lázas tanulási
vágy fogta el az embereket, öregeket és fiatalokat egyaránt. A tanulás eredményeképpen emelkedtek fel
a legegyszerűbb napszámosok szakmunkásokká, a szakmunkásokból
mérnökök lettek, jl mérnökökből
gyárigaz^atók. A paraszt-gyermek
gazdasági főiskolát végezhetett és
a gazdasági életet irányító állásba
kerülhetett.
Vizsgáljuk meg közelebbről az
egységes, tízosztályos, minden szov-'
jet-gyermek részére kötelező iskola
tananyagát, hogy megértsük a szovjet-iskola óriási nevelő hatását és
a polgári társadalmi iskolánál magasabbrendü voltát. Lássuk, hogyan
találja meg a helyes középutat az
elméleti oktatás és a gyakorlat
között ?
A tízosztályos iskola alsó négy
osztálya kb. a mi elemi iskolánk
alsó 6 osztályának tananyagát öleli
fel. Az ötödik osztálytól kezdve heti
33—36 egyenként 45 perces tanórában tanulnak a gyermekek. Heti
8—9 órában tanulják az orosz nyelvet és irodalmat. A nemzetiségi iskolákban az illető nyelvet és irodalmat tanulják ugyanilyen óraszámban. Heti 2 órában tanulnak valami.

Anya- és gyermekvédelem

\

Az egészségügyi minisztérium az
anya- és gyermekvédelem megszervezésére nagyszabású kezdeményezést tett. Ofelia Manole, az egészségügyi minisztérium főtitkára, sajtóértekezleten ismertette az ország
egészségügyi helyzetét, amely a fasiszta-háboru következtében szánalmas állapotba került. Ma azonban
a RMP és a kormány az anya- és
gyermekvédelem fokozottabb megszervezését és biztosítását egyik legfontosabb államkérdésnek tekinti.
Ezért megalakították az Anya- és
Gyermekvédelmi Igazgatóságot, amelyiknek feladata a gyermekhalandóság elleni küzdelemTés az anyák védelmének biztosítása. Megszervezik
tehát a terhes anyák és a kisgyermekek állandó, rendszeres orvosi
vizsgálatát, a gyermekétkeztetők vezetőit főzési tanfolyamokon kiképezik, a gyermekétkeztetőket élelemmel
látják el, újjászervezik a szülőotthonokat, az árvaházakból gyermekotthonokat csinálnak, csecsemőgondozókat állítanak be a napköziotthonok
mel)é, a tejközpontokat tovább fejlesztik és kibővítik a gyermekek nyaraltatását.
Hisszük, hogy a kormánynak ezek
az intézkedései biztosítani fogják
egy egységes, uj, nemzedék felnövekedését.

külföldi, élő nyelvet (német, francia
angol), de latip, vagy görög holtnyelvvel nem terhelik a gyermekeket. A történelmet heti 2—3 órában
kapják, de ez nem királyok és csaták ismertetéséből áll, hanem inkább
művelődéstörténetből, a szociálizmus
történetéből, a tömegek és forradalmak történetéből. A heti 2 tanórát
betöltő földrajz inkább gazdasági
vonatkozású és felöleli a földtant és
kozmográfiát is. A természettudománynak is heti 2 órát szentelnek
minden osztályban, nagy súlyt fektetve a biológiára. Különös megbecsülésnek örvend a maţematika,
mert azt heti 6—8 órában adják
elő. Foglalkoznak a matematikai tudomány minden ágával: mértannal,
gyakorlati számításokkal, statisztikával, gömbháromszögtannal, hogy végül eljussanak a differenciál-integrál
számításhoz. Vegytant és fizikát a
VI. osztálytól kezdve heti 2 órában kapnak s itt különös tekintettel vannak az ipari alkalmazásokra.
A VII. és X. osztályban még jogot
is tanulnak, illetve alkotmánytant
heti 1 órában. Minden osztályban
tanulnak rajzot, kézügyességtant és
heti 3—5 órában tornát, mely a
felső osztályokban előzetes katonai
kiképzéssel jár.
A szovjet-iskola tananyaga tehát
nem terheli túl a tanulókat és gyakorlatibb jellegű a mi iskoláink
tananyagánál. Akik a középiskolát
kitűnő eredménnyel végzik el, arany- ,
érmet kapnak jutalmul. Az ilyenek
felvételi vizsga nélkül léphetnek a
főiskolákra, illetve egyetemre és ott j
olyan ösztöndíjban részesülnek, hogy
anyagi gondok nélkül tanulhatnak.

A közönség szava
T. Szerkesztőség!
Kérjük a bomoród-fiirdői közönség panaszát újságon keresztül a
RATA igazgatóság tudomására
hozni. Homoród-fü dőn az autóbusz-megálló az országúton van,
ahol nincsen védett helyiség. A jelenlegi esős nyárra való tekintettel
szükséges egy olyan megállóhelyet
megállapítani, ahol az utazó közönség védve legyen az idő viszontagságai ellen.
Teljes tisztelettel:
Homoródfürdő közönsége.

Csekefalva kisközség
nagy teljesítménye
Csekefalva kisközség az újjáépítés
terén igen értékes munkát fejt ki,
mely a község lakóinak csekély számához viszonyítva, az átlag teljesítményt jóval felülmúlja. így például
f. évi május hó 1-óta az önkéntes
közmunkával jelvégzett munkálatok a
következők voltak :
Legelőjavitás 132 munkanapszámmal 14.000 lej értékben.
Egy uj-utcának a msgnyitása,
2500 lej értékben.
A község belterületén egy, a mezei utakon 5 kisebb híd építése,
illetve megjavítása, őszesen 15000 lej
értékben.
A legelőn egy uj itató vályú megépítése, 5000 lej értékben.
Az iskola épület fedélzetének megjávitása 2000 lej értékben.
Két km. mezei ut megjavítása
4000 lej értékben.
Tehát az alig egy és félhónap alatt
teljesített munka értéke meghaladja
a 42.500 lejt.

9 dolgozó nép érdekét szolgólja a gabona-begyűjtés
in.
A gabonanemüek eladási ára teljesen szabad, kivéve azt a meghatározott mennyiséget, amelyet a központba kell beszolgáltatni. A beszolgáltatandó gabonamennyiség után
az állam a következő árat fizeti
készpénzben : buza 75 kilogramm
hektoliterenkénti súllyal és 3 százalék idegenanyíggal kilogrammonként 5 lej 60 bani, rozs 4 lej, árpa
4 lej 20 bani, zab 5 lej 30 bani
kilogrammonként.
Amint látható, a gabonanemüek
hivatalos ára a tavalyihoz viszonyítva nem változott. Gazdaközönségünk. ezzel előnyös helyzetbe került akkor, amikor a tavalyi évekhez viszonyítva az ipari termékek
ára nem emelkedett, hanem csökkent. Tavaly még aránytalanság állott fent a mezőgazdasági termékek
hivatalos ára és az ipari termékek
ára között, mivel az ipari termékek
ára magasabb volt. Ez az aránytalanság a spekuláció kiküszöbölésével
megszűnt. Sőt az ipari vállalatok
államosítása további eredményeket
fog hozni ezen a téren. A szegényföldműveseknek a beszolgáltatással
kapcsolatban azt is tudniok kell,
hogy az állam a begyűjtött gabona
egy részét kivitelre fogja fordítani
s helyfbe gépeket fog behozni ipa-

runk fejlődésére. Az ipar fejlődése
pedig a földmüvesség jobb ellátását,
traktorokat, gépeket, mezőgazdasági
szerszámokat, műtrágyát jelent a
falu részére. Jelenti azt, hogy egyszer mi is eljuthatunk a mezőgazdaság olyan magas fokára, amelyen
a Szovjetunió áll, ahol nem J.0 mázsát hoz egy hektár föld, hanem
25 mázsát búzából. Az ipar fejlesztése jelenti a mezőgazdálkodás fejlesztését is falún. Amit tehát ma a
falu gabonában ad az országnak,
az visszaszáll részben gépek és
iparcikkek formájában a falura.
Őrködnie kell tehát a szegényföldmüvességnek azon, hogy a gabonabegyüjtési rendelkezést helyesen hajtsák végre. A dolgozó földmüvességnek minden erejével a beszolgáltatási rendelet mellett kell '
állnia, mert ez a begyűjtési rendelet az ő megerősödését szolgálja.
B. S.

Befőttes és ugorkás üvegek
minden
nagyságban
legolcsóbban

UMGISz-nál
oas, Uoeg ós porcellán osztály

Kedoes
Tamás

Barátom

Köszönettel olvastam leveledet s megpróbálok felvetett
kérdésedre válaszolni. írod, hogy
szülőfaludban gazdákkal beszélgetve tapasztalod, hogy ök rossznéven veszik, ha az újságok
őket „parasztoknak", „parasztságnak" nevezik. Azt irod, hogy
neked sem esik jój, ha édesapádat „parasztinak nevezik.
Látod, ezzel a névvel kapcsolatban, milyen előítélet él
általában a népünk körében?
Az uri magyarság annyira lebecsülte a föld verejtékező
munkását, hogy nevét lekicsinylőnek, becsmérlőnek találta.
Ugyanigy volt ez a munkás,
vagy proletár elnevezéssel is,
ha nem is ilyen mértékben.
A „paraszt" név mezőgazdasági vonatkozásban ugyanazt
az értéket és minőséget jelenti,
mint a „munkás" név ipari és
szellemi vonatkozásban. Ma az
orvos, a tanár, a tisztviselő is
„szellemi munkásnak" nevezi
magát és joggal.
A földművelőnek is büszkén
kell viselnie a „paraszt" nevet,
mert ez a munka megbecsülésének a korában nem lekicsinylést, hanem méltó megtiszteltetést fejez ki. Reymont: Parasztok cimen irta le a világirodalom egyik legszebb könyvében a lengyel földművesek
küzdelmes életét. A világ egyet*
len földművese sem szégyeli
a paraszt nevet. Csak mi ne
tudnánk szabadulni az uri világ előítéletétől és ne mérnök
vállalni a „paraszt" elnevezést?
Mondd meg szülőfaludban az
ismerősöknek, hogy büszkén
vállalják a „paraszt" nevet,
mert ezzel a munkásosztállyal
való szolidáritásukat is fejezik ki.
Leveledet türelmetlenül várom. Számolj be mindenről,
ölellek:
Pál.
Éroányesek az 19*0-m<t. Között szerzett tszakerdótyi
e r d ő ő r t és erdőkerülői
okleoelek

A Magyar Népi Szövetség közbenjárására az erdészeti minisztérium 160057 számú leirattal értesítette a MN5z-et, hogy Északerdélyben 1940 és 1944 kőzött megszer, zett erdőőri és erdőkerülői oklevelek egyenjogúságát (érvényességét)
engedélyezte.
A MNSz országos központja felhívja az érdekeltek figyelmét, és
kéri, hogy oklevelükkel együtt jejelentkezzenek a MNSz vármegyei
szervezeteinél, hogy egységesen, központilag lehessen az oklevelek érvényesítését elvégezni.

Románia felmondotta
a Vatikánnak a konkordátumot
Mint ismeretes, Románia és a
Vatikán közötti kapcsolatok rendezésére még 1929-ben konkordátumot kötöttek. Julius 17-én a minisztertanács, hogy az alkotmánynak a teljes vallásszabadságra vonatkozó intézkedését végrehajthassák, hatálytalanította a konkordátum
jóváhagyására vonatkozólag 1929.
Junius 12-én kelt törvényt és kimondotta a konkordátum felbontását s az abban foglalt rendelkezések alkalmazásának megszüntetését.
A konkordátum az ország kathólikus vallású polgárait felekezeti
életük függetlenségétől fosztotta meg,
-amennyiben egyházi kérdéseikben
kizárólag a Vatikán utasításai érvényesülhettek. Az összes keresztény felekezetek nemzeti keretek
között, az országon belül döntenek
hitéleti kérdéseikben, csak a kathólikusok kapták külföldről, a Vati-

kántól az utasításokat. A konkordátum felmondásával ez a helyzet
megváltozott.
A konkordátum felmondása viszszaadja a katholikus híveknek a teljes lelkiismereti szabadságot, de
azt is eredményezi, hogy, mint a
többi ker. egyházak, a kathólikusok
is önmaguk irányithatják egyházi
életüket. Ez a határozat az imperiálisták szolgálatában álló Vatikánnak megszüntette azt a lehetőségét,
hogy a dolgozók demokratikus államhatalmával szembefordítsa a katholikus híveket.
A mag arság szempontjából külön jelentősége van a konkordátum
felmondásának azért is, mert igy
megnyílt a lehetősége annak, hogy
a csángók végre magyar anyanyelvű
papokat kapjanak, amit a konkordátum fennállásának idejében nem
lehetett megvalósítani.

Nyugdijasok, figyelem!
A nyugdijasok felülvizsgálására
megalakuk bizottság megkezdette
működését. A bizottság a törvény
rendelkezései értelmében a nyugdijasokat személyes idézővel nem
idézi meg a tárgyalásra, hanem Székelyudvarhelyen a pénzügyigazgatóságon, a törvényszéken, falun
pedig a községházán kifüggesztett
hirdetéssel idézi az érdekelteket. Lapunk a nyugdijasok érdekét szem-előtt tartva közli minden alkalommal azon nyugdijasok névsorát, a
megfelelő tárgyalási időponttal, akik
tárgyalásra vannak idézve.
A tárgyalásokat a székelyudvarhelyi törvényszék 60-as szobájában
tartják meg.

kács Júlia; Flórián Erzsébet, Putnoky Márton, Saidel Adél, Kóbori
Júlia, Simó Rozália, Konnerth András, Horváth Veronika, Vida Mózes,
Bolyai Gábos Aranka, Kovács Erzsébet, Szopos András, Kun János,
Makó Sándor, Haber Vilmos, Soó
István, Fejér T. Rozália, Koncz Ilona,
Czikniántory József, Kabdebó Vilma,
Török Júlia, Gyarmathi Dénes, Dobai Rozália, Bakóczi Károly, Izsák
Elvira, Mihály I. Mária, Máthé Emma,
Tiplea Mária, Biró László, Ungvári
Emma, Györfi Berta.
1948. augusztus 4- ón 17 órára
oannak idózoe:

Hozó János, Ciurea Apostol, Tittel Ferenc, Andreaş Ida, Karpiss
Minden nyugdíjas testvérünk Mária,
fi- Jakab Albert, Peltzer Katalin,
gyelje lapunkat, hogy értesüljön tárPrázsmáry István, Maschek Gizella,
gyalásának napjáról, hogy azonLabanfiu Mária, Sándor János, Or-résztvehessen.
bán Mária, Jaklovszky Dénes, Darkó
A jelen számban közölt névsor
Zsuzsánna, Petress Margit, Vidám
mind székelyudvarhelyiek neveit tarJozefina, Illyés Antal, Császár Géza,
talmazza.
Lörincz István, Vajda Dezső, Székely
László, Solymosi Rebeka, Hadnagy
1948. julius 30-án 17 órára
Rozália, Zorkóczy Béla, Báncs Al«annak idózoe:
bert, Stenczel János, Szabó József,
Biró Erzsébet, Barthalis Jenő,
Doncila
Katalin, Nagy Elemér, Szabó
Máttié Lázár, Lőrincz József, KubaAndrás, Biró Sándor, Bilous Mánek Mária, Kovács Albert, Buti Júria, Ungvári Alajos, Péterffy József,
lia, Gergely János, Balázs Sándor,
Németh Albert, Petress Irma, Vetési
•fiáthori Anna, Bálint Klára, DemeAlbert, Hadnagy Sándor, Fazakas
ter Mihály, Bedő Zelma, Petre V.
Dénes, Bod Emma.
Corduban, Lázár Lajos, Szabó Géza
dr., Kiss Mózes, Bucsi Ella, Császár
1948. a u g u s z t u s 6-án 17
Mária, Szabó Mária, Alexi István,
órára oannak idózoe:
Pack József, Kaios Margit, Balázs
Bolyai Gábos Dénes, Bob Ilyés,
Ida, Jakab Ferenc, Czikmántori DéFazakas Domokos, Kerestély László,
nes, Dénes Vilma, Szabó Nándor,
Zselinszky József, Barabás Júlia,
Malvianszki Lídia, Marcus Coriolan,
Hecser Kálmán, Soó Domokos, PéBálint Dezső, Raffay Irma, Ferencz
ter Katalin, Páll Etelka, Machek AnLőrinc, Páll Márton, Szabó Ödön,
tal, Andrási Regina, Nagy Júlia,
Demeter Miklós, Benczédi Ferenc,
Bagoly István, Bathó József, Incze
Szabó János, Antal József, Páll MiIlona, Szentes Mina, Buzogány Jóhály.
zsef, Enyedí Mihály, Kerekes Elek,
Mihálykó Antal, Lukács Júlia, Bakk
-1948. a u g u s z t u s 2-án 17
Elek, Csarnó Anna, Kénossy Juliárára oannak idózoe:
ánná, Bujanec Anton, Nisztor MaJakab Gizella, Berekméri Márta,
tild, Radu János, Hartvig Ferenc,
Janecek Ilona, Szoiga Albert, Veress
Séra
István, Mârgineanu C. Ion,
Donáth, Bokor Anna, Bokor Károly,
Bola Ferenc, Vass Ilona, Tamás
Raffay Margit, Maráth Klára, Lu-

Borbála, Ştefani Ernő, Demeter Zsuzsánna, Kutyelka Mária, Boros Miklós, Bika Zsuzsánna, Gupea Jeronim.
1948. augusztus 9-ón 17 órára
oannak idózoe:

Kiss Erzsébet, Zolya Rozália, Tassaly Irma, Nagy Miklós, Albert
László, Raffay Zsuzsánna, Csánki
Anna, Pái I. Mária, özv. Papp Istvánná, Geréb Anna, Kiss Ida, Kö
peczy Berta, Gherea Mária, Szabó

Ilona, Bodrogi St. Rozália, Laslo
Aurél dr., Lakatos Tódor, Kandó
Ludmilla, Mirtse Dénes, Ambrus I.
Emma, Mihály Irma, Szeles Gyula.
Szabady Mária, Péter Lajos, Fülöp
Antal, Haáz Ferenc, András Albert,
Imre Antal, Ulkei Béla, Tóth Irma,
Schüssier Ida, Orbán Mózes, Benedek Albert, László Ferenc, Darnóczi
Gábor, Orbán Júlia, Orbán József,
Szabó Eszter, Kovács Erzsébet, Katona István.

Ismerjük meg korunk könyveit
Barta Lajos : Gyár.
Barta Lajosnak a Magyar Könyvbarátok Kultúregyesülete kiadásában
1947-ben megjelent Gyár cimü regénye a magyar ipari kapitálizmus
kialakulásának a körülményeit mutatja be az olvasó előtt.
Egy dunántuli kis falunak a mult
század végéről megrajzolt képében
mutatja be az iró, hogyan válik a
földműves, a kisbirtokos gazda a
bankok jobbágyává. Meglátjuk, hogy
szorítja a parasztokat nem csak a
bank a maga súlyos kamatával, az
állandó doholtatással, hanem a nagybirtok is a maga széttörhetetlen súlyával.
.Mert vihar reszketett már a távolságok láthatatlan szélén. A borulás sötétjében nyomták az óriási
ezer- és ezerholdas birtokok a közéjük szorult kis parcellákat Mintha

azért lettek volna a parcellák olyan
kis darabokra törve, mert a nagy
táblák összeroppantották a közéjük
szorult főidet. Sokan a kisparasztok
közül csak a mostanában mult időben leestek a kis földjeikről, belezuhantak valami feneketlenségbe és
elmerültek abban. Nagyon sok pénz
volt ugyan ezidőtájt a világban, <fe
senki sem tudta, meddig tart az
egész".
Az agrárországból iparilag is fejlett állam lett, de ez a földművesek
helyzetén csak annyit változtatott,
hogy egyrészük mezőgazdasági proletárból ipari proletár lett.
Az emberi sorsok megrajzolásában,
a nagyratőrő Bódi család elbukásában, Boldog Tatár sorsában, mint
jelképben, ennek a vajúdó társadalmi fejlődésnek a képét adja az iró.

Mit kell tudni az uj állampolgársági
törvényről
A román állampolgárságot a törvény értelmében jog szerint és honosítás utján lehet megszerezni. A
román állampolgárságot elvesztik
mindazok, akik más állam államállampolgárai lettek, vagy akiktől
megvonják az állampolgárságot. Leszármazás révén román állampolgárok mindazok a törvényes vagy
törvénytelen gyermekek, akiknek
szülei is román állampolgárok, vagy
a román állampolgárságot a gyermek nagykorúsága előtt elnyerték.
Az állampolgárságot honosítás
utján egyéni kérelemre adják meg.
Az idegen állampolgár kérheti az
állampolgárságot, ha legalább 5 éve
lakik az országban és magaviselete
kifogástalan volt, nem tanúsított
demokrataellenes magatartást és nem
vétett a Népköztársaság érdekei ellen. Ha valaki a román hadsereg
ben teljesített katonai szolgálatot,
ha a Román Népköztársaságnak fontos szolgálatot tett, ha menedékjogot élvez, akkor az állampolgárság
megszerzéséhez szükséges határidő
csak 1 év s ez alól is felmentést
adhat az igazságügyminiszter.
Ha a kérelmező már volt román
állampolgár, akkor mentesül a próbaidő alól
A román állampolgárság megadását kérhetik azok is, akik román
, állampolgárral házasodnak össze
és lemondanak az idegen állampolgárságukról, az ilyenek 6 hónapi

íttartózkodás után nyerhetik el az
állampolgárságot.
Elvesztik a román állampolgárságot azok, akik a román állam engedélye nélkül más állam szolgálatába állanak, akik külföldön laknak és a román hatóságok felszólítására két hónapon belül nem térnek vissza az országba, akik külföldön az ország érdekei ellen vétenek, vagy aláássák a román állam jóhirnevét, akik tiltott uton
hagyják el az országot, vagy a román hatóságok által kibocsátott útlevelük lejárta után nem térnek
vissza és végül, akik visszaéléssel
szerezték meg állampolgárságukat
Akitől az állampolgárságot egyszer megvonták, az újból semmiféle
körülmények között nem szerezheti
azt meg.
Felhívjuk mindazok figyelmét,
akiknek állampolgárságuk nincsen
rendben, azt azonnal rendezzék. Az
uj állampolgársági törvénnyel kapcsolatos felvilágosításokat a MNSz
jogi és közigazgatási bizottsága
megadja.
x Elköltözés miatt eladó egy fes-

tett hálószobabutor, sezlon, 1 drb.
hármas lisztesláda és több más dolgok. Érdeklődni lehet: Szabó Józsefnél, Mihály-udvar 2.
x Elcserélném Gábor Áron-utca
5 szám alatti 2 szoba-konyhás lakásomat központhoz közeli 1 szobakonyhás lakással.
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Ujabb gyermekcsoport
indult Homorúdra
A RDNESz udvarhelymegyei bizottsága gyermeknyaraltatási akciója
során 24-én délelőtt indult Homoródfürdőre a II. számú napköziotthon gyermekeinek csoportja. A
munkás szülők gyermekeinek vidám
csoportját Kovács János tanfelügyelő testvér búcsúztatta, hangsúlyozva beszédében, hogy a népköztársaság alkotmányának a gyermekvédelemre vonatkozó szakasza ma
már nem csak irott tőrvény, hanem élő valóság. Ezt bizonyítja a
most induló csoport is, amelynek
tagjai eddig nem részesülhettek a
nyaralás örömeiben. A RDNESz udvarhelymegyei bizottságának és tagtestvérnőinek lelkes munkája tette
lehetővé, hogy üdülni mehetnek
szegénysorsu gyermekeink, akiket
arra kért: ne feledkezzenek meg az
értük fáradozók áldozatos munkájáról és ezt szófogadással, tanulással hálálják meg.
A búcsúztató beszéd elhangzása
után boldogan, dalolva indultak utnak jövőnket jelentő gyermekeink,
hogy olyan felfrissülve, testben, lélekben megerősödve térjenek vissza,
mint az ugyancsak 24-én hazaérkezett I. számú napközi otthon gyermekcsoportja.

Jiilias 31-én lesz

a művészek, irók, újságírók Tarka
estje, amely főképpen több felkért
szereplő akadályoztatása, elutazása
miatt maradt el 24-ikéről. A 31-én
este 9 órai. kezdettel a Szabó Károly féle helyiségben megrendezendő
Tarka est műsora:
Zenekari nyitány: Balf: Cigánylány.
Megnyitó beszéd, magyar és román nyelven.
Zongoraszóló: B. Kónya Klára.
Tomcsa Sándor: Vidám jelenet,
előadják Beldovits E. és Miklós József.
Énekel: Ferenczy Böske.
Gherman Mircea őrnagy: Gitárszóló.
Magyar nótákat ad elő hegedűn,
zenekari kisérette) Csiky Andor dr.
Herczegh Tibor magyar nótákat
énekel.
Káizler László dr. harmonikaszólója.
Internácionálé.
Konferál: Tomcsa Sándor.
U|abb kiutalások
az „ U N G I S z " - n á l

ACen trocom Textil 3470/11.,
3500/11., 3508/11., 3514/11. számú kiutalásai alapján az UMGISz a hét
folyamán a következő cikkeket
hozza forgalomba:
50 m poplin,
300 m Crepe de Chine imprimat,
300 m Crepe de Chine,
140 m női szövet, 1
12000 karika cérna,
6000 m Muncitorul art. 7. (sárga
vászon)
5000 m karton,
200 drb. kendő.
Ujabb kiutalások, az áruk bőségére való tekintettel, naponta érkeznek, amit teljes egészében biztosit
a Centrocom-Textil elosztó központ.

FILM

R sejk fia valódi, békebeli »nyugati« film. A gazdag, nemes, persze
angolszármazásu ifjú szerelmes egy kis táncosnőbe, aki benszülött rablók
korcsmájában táncol, a hölgy, persze, nagyon finom, előkelő. Izgalmas harcok, számtalan lövés dörren el, menekülés, kegyetlen kínzások... Vannak
azonban hűséges, odaadó bennszülött szolgák, akik életük árán is megvédik
urukat — az idegen származású imperiálista elnyomót — ezek követendő
példaképpen vannak idealizálva. Végül a sejk fia hosszas küzdelmek és
émelyítő szerelmeskedések után, elveszi feleségül a bár romlott táncosnőjét.
A film még a néma film korszakából való, régi elkopott filmtekercs. Felvetődik a kérdés: vájjon nem lenne-e már ideje végképpen beszüntetni e
filmek forgatását?)
Jön: Kőoiráfl, a már világhírűvé vált szines filmcsoda. Hatalmas
fantázia, káprázatosan gazdag rendezés, művészi játék 1 És ami a legemlitésre méltóbb benne, az, hogy — bár mesealakban — a film a valóságon
alapszik, sokat lehet belőle tanulni. Megtanuljuk belőle, hogy a művész sohasem elégedhetik meg az elért eredménnyel, hogy csak a régi lerombolása
után lehet ujat, szebbet alkotni, hogy hiába szép valami, ha nincs, akit gyönyörködtetne — a hegy belsejében alkotott kehely — hogy nem igaz az az
elv, hogy művészet a művészetért, mert csak ugy érdemes alkotni, ha van,
aki értékelje, megértse. Igen, a művészet, ha ilyen mély igazságokon alapszik,
csak akkor igazi művészet.
—f —gt
Hibaigazítás. Mult számunk film-rovatába tévedés csúszott be,
amennyiben az ismertetett film cime nem Az ezred fia, hanem a Történelem
lapjai. Ez a film rövidesen bemutatásra kerül városunkban.

HÍREK
— Munkások kerültek a székelyföldi mezőgazdas. kamarák élére.

Vaida Vasile földmivelésügyi miniszter a székelyföldi mezőgazdasági
kamarák élére munkásokat nevezett
ki igazgatóknak. Az udvarhelyme*
gyei mezőgazdasági kamara vezetőjévé Kozsonyi Andrást, a csikmegyei
vezetőjévé Miklós Ferencet, a marosmegyei mezőgazdasági kamara
vezetőjévé pedig Bodor Endre vasúti munkást nevezte ki.

— A Tanítói Szakszervezet kulturestélye. A székelyudvarhelyi

Tanitói Szakszervezet julius 31-én
az Iparos Önképzőkör volt Barkóczyféle kert helyiségében tánccal egybekötött műsoros estélyt rendez. A
szakszervezet első, önálló fellépésének tiszta jövedelmét könyvtára
kibővítésére szándékszik felhasználni és minden reménye megvan
arra, hogy városunk minden egyes
polgára megértéssel, szeretettel karolja fel nemes szándékát s résztvételével bizonyságát adja, hogy értékelni tudja a tanitói munkásságot.
A beléptidij tetszés szerinti.
— A székely udvarhelyi vadásztársaság felhívja tágjait, hogy ju-

lius 31-ig hátrálékos tagsági dijaikat fizessék be, mert ellenesetben
tartozásuk kétszeresét fogják fizetni.
— Petőfire vonatkozó adatokat kutatnak Székelykereszturon.

Mint a magyar kormány megbízottja
Gyenes Diienes András ezredes, katonairó Székelykereszturra érkezett
dr. Colceriu Alexandru orvos, a
segesvári Román-Magyar Társaság
elnökének társaságában, ahol a Petőfi utolsó napjaival és halálával
kapcsolatos katonai vonatkozású
eseményeket, illetve mozzanatokat
kutatja. Meglátogatta a Gyárfás-házat, ahol Petőfi utolsó éjszakáját
töltötte, majd meglátogatott olyan
személyeket, akik tanuk nyilatkozatai
alapján több fontos adatot tudnak
Petőfi ittartózkodásáról, sőt haláláról is.

— Fontos helyiségcsere. A Ma-

gyar Népi Szövetség és az EMGE
szoros kapcsolatát többször hangoztatta ugy Kacsó Sándor MNSz országos elnök, mint az EMGE legfőbb vezetősége is. Ez a szoros
kapcsolat vármegyénkben eddig is
megvolt, de, hogy a jövőben a
munka még lendületesebb legyen és
hogy gazdatestvéreink érdekeit jobban tudja szolgálni, ezért az EMGE
a MNSz vármegyei székházába költözött át. A MNSz városi szervezete
és a Szabadság szerkesztősége az
átköltözött EMGE helyére költözött
Kossuth-utca 16 szám alá. Felhív-

SPORT
Népi sport.

Falun is terjed a sport és egyeságai kezdenek népi sporttá válniSzederjes község csapata f. hó4-én labdarugó-mérkőzést folytatott
a szászkézdi székely válogatott csapattal. A játék 7:2 eredménnyel
végződött a szederjeslek javára.
F. hó 11-én délután a szederjes!
„Népi Testedző Egylet* (SzNTE>
labdarugó csapata Összemérte erejét
Erked község csapatával. A játék.
3:1 eredménnyel végződött a szederjesiek javára. Érdemes megemlíteni, hogy a falusiak mekkora érdeklődéssel látogatják a játékokat
Székelykeresztur város polgármesteri
hivatala
Műszaki iroda
Szám : 496—1948.
HIRDETMÉNY
Az érdekeltek tudomására hozzuk,
hogy a város közötti betonút és
járdák kijavítására 1948. julius h&
26 ára hirdetett árlejtés közbejött
akadályok miatt 1948. augusztus
11-én 16 órakor lesz a műszaki1
iroda helyiségében.
Székelykeresztur, 1948. julius 18.
Birtalan József,

polgármester.

Vákár Ádám, a mü. iroda főnöke.
Hirdetmény

Az érdekeltek tudomására hozzuk,
hogy a tartalékos tisztek, altisztek,
mesterek és mümesterek katonai
könyvének (livret militar) láttamoztatása folyó évi augusztus 10-ig van
jak városi testvéreink figyelmét, meghosszabbítva. Ezen dátum után,
hogy a városi szervezethez tartozóakik nem tesznek eleget jelentkezési
kötelezettségüknek, büntetésnek leszügyekben a MNSz városi titkárságát és a Szabadság szerkesztőségét nek kitéve.
a fenti cim alatt keressék.

— Fiatfalva község állattenyésztés terén kiváló eredményeket ért
el. A községben legalább 30—40
tenyészbika-borjú van és vagy 20
kifejlett apaállat. A község szép állattenyésztése megérdemii az illetékes hatóságok figyelmét Is támogatását.
— Napközi Otthon Etéden. Etéd
községben az elöljáróság és a tantestület közreműködésével a napközi
otthon megnyílott. Az állami iskola
3 tanterme van a rendelkezésére
bocsátva. 60—70 gyermek látogatja
minden nap, akik naponta háromszor étkeznek. A hazatért diáklányok
a kisegítő munkákra önként jelentkeztek. A hazatért diákság a MNSz
rendezésében Gagyi László és Szávai Géza tanitók közreműködésével
a centenáriumi ünnepséggel egybekapcsolva jól sikerült műsoros előadást rendezett a napközi otthon
javára.
Kívülről érkező cihket — bármilyen rövid legyen — azzal a
feltétellel, hogy a következő
keddi számban megjelenjék, péntek délen tul kivételesen sem fogadhatunk el.

x Keresek megvételre anód akkumulátor üveget. Cim: Bodrogi
András elektrotechnikus, Kossuthutca 55.
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Rendőrfőnök: Stolera Constantin.
Hív. vezető: Chess Constantin.
Boltos pályázat.

A kobátfalvi „Kaláka* fogyasztási
szövetkezet f. évi szeptember 9. i
belépéssel nős bolt- és korcsmakezelőt keres. Javadalmazás: egy szoba,
konyha, 5% forgalmi jutalék vegyesáruk után, monopol-áruk után 2°/o,
mandát-áruk után l.l|2°/o havonta.
Fizetve továbbá az üzlet, kocsmahelyiség fűtésére és világítására 2
öl tűzifa és 120 liter petróleum.
Havi forgalom 140.000 lej, ami fokozható. Biztosíték 20.000 lej készpénz és 100000 lej váltófedezet
kész fizetőképes kezesekkel.
Az üzlet és a kocsma-engedélyek
átírásához szükséges összes bizonyítványokat, iratokat a leendő üzletvezető saját költségén köteles beszerezni A pályázati kérés augusztus 10-ig a szövetkezet igazgatósága
címére küldendő, augusztus 10 után
pályázati kérést az igazgatóság nem
fogad el.
Kobátfalva, 1948 julius 19-én.
Az igazgatóság.
Gyüuitflcsiz

55% cukortartalommal
17t lei kar.
U M G I S z szöoetkezet

Nyomatott az „UMGISz" könyvnyomdájában Székelyud varhely t.

