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A MNSz a Román Munkáspárt oldalán 
halad a szociálizmus megvalósítása felé 

A A csíkszeredai MNSz népgyű-
lésre tizezer főnyi  tömeg vonult fel. 
Természetesen a tömeg nagyobbik 
része a közeli falvak  lakóinak sorá-
ból került ki, de a népgyűlésen 
résztvettek a távolabbi székely vi-
dékek, sőt az erdélyi megyék ma-
gyar lakosságának népes küldött-
ségei is. 

A népgyűlésnek az adott külön-
leges jelleget, hogy az azon részt-
vett hatalmas tömeg a romániai 
magyarság többségét kitevő dolgozó 
magyarságot képviselte. 

A nagy nyári dologidő ellenére 
azért özönlött Csíkszeredára a dol-
gozó magyarok nagy tömege, hogy 
hitet tegyen a mellett, hogy semmi 
érdekközössége sincsen a kizsák-
mányoló elemekkel, azokat kiveti 
soraiból, küzd ellenük s a munkás-
osztály élcsapatának irányításával 
szilárdan és bizalommal halad előre 
t Román Munkáspárt által mutatott 
uton, népi demokráciánk elmélyíté-
séért, a dolgozó nép teljes jólétéért, 
a tartós békéért és a szociálizmus 
építéséért, mint ahogy a százas in-
tézőbizottság ezt megállapította. . 

Órák hosszat tartott a tömegek 
felvonulása,  majd a beszédekre ke-
rSIt sor. 

Kacsó Sándor baszóde 
A Magyar Népi Szövetség orszá-

gos elnöke a munkásokból, dolgozó 
földművesekből  és a haladó szellemű 
értelmiségiekből álló intézőbizottság 
nevében üdvözölte a dolgozó ma-
gyar tömegeket ' 

— Nem titkoljuk — mondotta — 
nem üdvözöljük azokat, akik máso-
kat kizsákmányolnak, azokat, akik 
a mások munkájából élnek és gya-
rapodnak. 

A Magyar Népi Szövetség a ma-
gyar dolgozók nemzetiségi szerve-
zete és csak az ő érdekeiket kívánja 
biztositani, ezekért az érdekekért 
harcol a RMP oldalán. 

A városon és falun  egyformán 
megnyilvánuló osztály harccal és ki-
zsákmányolással kapcsolatban eze-
ket mondotta: 

— Kisgazdáknak, nincsteleneknek, 
középgazdáknak egyaránt érdekük 
az, hogy harcoljanak azoknak a de-
mokratikus erőknek oldalán, amelyek 
a kizsákmányolást akarják meg-
szüntetni. 

— Mi itt ebben az országban a 

népi demokráciát épitjük, amelynek 
célja és minden erőfeszítése  az, 
hogy felszabadítván  a dolgozó réte-
geket, uj társadalmi rendszert te-
remtsen, amelyben megszűnik az 
ember ember által való kizsákmá-
nyolása. 

Ismertette a demokratikus rend-
szer eddigi megvalósításait, a föld-
reformot,  a kizsákmányoló rétegek 
képviselőinek eltávolítását a kor-
mányzatból, a nagy nemzetgyűlés 
megválasztását, a népköztársasági 
alkotmány megszavazását, a fonto-
sabb termelőeszközök államosítását, 
az uj adótörvényeket, a gabonabe-
szolgáltatási rendszert. Mindezt ne-
héz küzdelem árán lehetett elérni. 

' - • • - • • ^ 
A munkásosztály Ardtme az 

aradmtnyak elirósóben 
— Most megkérdezem tőletek: ki 

irányított? ezt a küzdelmet a leg-
nehezebb időben is ? Melyik volt az * 
az osztály, amely segitette a dol-
gozó népet? (Sokszáz ember kiált 
fel  a tömegből: »A munkásosztály !« 
»Éljen a Román Munkáspárt!«) 
Igen, a munkásosztály. És ki szer-
vezte, ki irányította magát a mun-
kásosztályt? (A Román Munkáspárt, 
éljen, éljen!) 

— Magyar testvéreink, a MNSz 
kinek köszönheti azt, hogy követ-
kezétes demokratikus harccal el tu-
dott jutni odáig, ahol most vagyunk ? 
Ki támogatott, irányított bennünket, 
hogy helyesen küzdjünk, hogy meg-
tartsuk a helyes irányvonalat? (A 
munkásosztály élcsapata — zúgta 
a tömeg.) Valóban az. Nem termé-
szetes dolog tehát, hogy a MNSz a 
legszorosabb harci szövetségben 
küzd a Román Munkáspárttal? Hogy 
elfogadta  és elfogadja  a Román 
Munkáspárt irányítását ? (De igen! 
Éljen a Román Munkáspárt I) 

Kacsó Sándor ezután hangsú-
lyozta, hogy a kommunista és mun-
káspártok ( a dolgozó milliókért 
folytatott  küzdelmükhöz az egész 
világon a szilárd politikai bázist a 
Szovjetuniótól kapják. A tömeg per-
cekig lelkesen ünnepli a Szovjet-
uniót és Sztálin generálisszimust, 

A továbbiakban az elvtelen ma-
gyar egység jelszava és a soviniz-
mus ellen beszélt, majd az egyházi 
reakció kérdéséről szólott. A tömeg-
ből több felkiáltás  hangzik el: »Az 
egyház Ügyen a dolgozó nép egy-
háza 1« 

Bz ház faladata 
— Valóban azzá kell válnia. Nép-

köztársasági alkotmányunk biztosí-
totta a vallás szabad gyakorlását» 
A szabadság, amelyért küzdünk, azt 
jelenti, legyen szabad mindenkinek 
olyan hitünek lennie, amilyen akar. 
A Népköztársaságunkban élő ma-
gyarság többségét kitevő református 
egyház püspöki kara és zsinata fel-
ismerte, hogy a népi demokratikus 
fejlődés  nincsen ellentétben az egy-
házi célkitűzésekkel. Természetesen 
tisztában vagyunk azzal, hogy e zsi-
nati határozat egyben nem jelenti 
azt is, hogy mostmár minden refor-
mátus, minden református  lelkész 
vallja is ezt. A református  egyház-
ban is vannak kizsákmányolók, 
akiknek nem tetszik a népi demok-
rácia. 

— A katolikus egyház azonban 
nem tett ilyen lépést, nem hozott 
Ilyen határozatot. Amikor a katoli-
kus egyház vezetői ezen a téren 
nem követik a protestáns egyház 

.vezetőit, megfeledkeznek  hiveik se-
regének 90 százalékáról, a dolgo-
zókról és csak a 10 százalék ki-
zsákmányoló érdekeinek szolgála-
tába szeretnék állítani az egyházat. 
Meg kell azonban mondanunk : tud-
juk, hogy a katolikus egyház egyes 
papjai a nép mellé akarnak állani, 
mert a dolgozók érdekeit tartják 
szem előtt. A katolikus egyház ed-
dig utasitásokat, parancsokat a Va-
tikántól kapott, amely az amerikai 
imperiálisták' politikai képviselője. 
Népköztársasági kormányunk elérke-
zettnek látta az időt, hogy római-
katolikusokat felszabadítsa  a kül-
földi  imperiálista befolyás  alól, 
amely az egyházban levő kizsák-
mányoló vezetőkön, illetve zsoldo-
saikon keresztül érvényesült. Ezt je-
lenti a konkordátum felbontása. 

A MNSz minden erőfeszítést 
megtesz és minden segítséget meg-
ad, hogy az egyház vezetésében a 
dolgozó tömegek akarata érvénye-
süljön, hogy az egyházi tanácsok-
ból el lehessen távolítani a volt 
földesurakat,  grófokat,  bárókat, akik 
ellenségei a népnek, a népi demok-
ráciának. Kérem a MNSz dolgozó 
tömegeit: hassanak oda, hogy a fal-
vakban is olyan elemek kerüljenek 
az egyházi tanácsokba, akik a dol-
gozó nép érdekeit képviselik s ne 
engedjék, hogy sok lelkész és ta-

nitó a faluban  annak a néhány 
nagygazdának ügynöke, szövetsé-
gese legyen, akinek érdekeit eddig 
szolgálta; 

— Ha a mi dolgozó tömegeink 
keresztül tudják vinni ezt, el tud-
ják érni, hogy az egyház valóban a 
dolgozó nép egyháza legyen. 

Beszédét a munkásosztály és a 
dolgozó földmüvesség  széttéphetet-
len harci szövetségének, a román-
magyar testvériségnek és a Szovjet-
unió által vezetett demokratikus 
béketábornak éltetésével fejezte  be. 

A beszéd elhangzása után a tö-
meg a MNSz csikmegyei szervezete 
székházánál felállított  diszemelvény 
előtt rendezett sorokban vonult el 
és lelkesen éltette a MNSz et, a 
Román Munkáspártot, a Szovjet-
uniót, Sztálin generálisszimuszt és 
a munkások, valamint a dolgozó 
földmüvesség  megbonthatatlan szö-
vetségét. 

Igy ünnepeltük 1998-ban 
a dolgozók Petőfijét... 

Napsugaras reggelen dalárdák, 
tánccsoportok, szavalókórusok sflrü 
egymásutánját követi a dolgozók 
ezre, a nép, Segesváron gyülekezve, 
hogy innen kivonuljon Fehéregyhá-
zára, az 1848 augusztus 31- én le-
zajlott csata színhelyére, a hősi ha-
lált halt Petőfi  szellemének felidé-
zésére. A székelyruhás férfiak,  asz-
szonyok, fiuk,  lányok sorait a népi-
öltözetben felvonuló  románság egé-
szíti ki. Igy vonul fel  — szorosan 
egymás mellett — a két nép, hogy 
99 év után az igazi Petőfit,  a min-
denki Petőfijét,  a világszabadság hal-
hatatlan iiősét méltóképpen meg-
ünnepelje. 

A fehéregyházi  emlékműre helye-
zett koszorúk között ott díszlik a 
MNSz udvarhely megyei szervezeté-
nek koszorúja is. Ott voltunk mi is . . . 
Kis csoportunk elvegyült a hatalmas, 
ezreket számláló tömegben, de szi-
vünk mégis azt dobogta, hogy so-
kan, nagyon sokan vagyunk. Egész 
Udvarhely megyének a szivét hoz-
tuk a feledhetetlen  sirhoz s az arra 
helyezett koszorúban egész népünk 
hálája dobog. 

A vegyes román-magyar műsor 
után a tömeg visszatért Segesvárra, 
ahol a legszebb ünnepélynek le-
hettünk szemtanúi. Szép volt — s 
mi magyarok, románok együtt érez-
tük jól magunkat, mert a testvéri-
ség* erős harcosának, Petőfi  Sán-
dornak szelleme lebegett felettünk. 

<7. L, 

megh ívó 
A székelyudvarhelyi alsó és felső-

járás vetési bizottsága, karöltve a 
helyi politikai pártok és demokrati-
kus szervezetek vezetőivel, a járások 
részére felállítandó  gyümölcs- és 
zöldség-feldolgozó  üzem létesítése 
javára f.  hó 8-án, vasárnap Székely-
udvarhelyen a kollégiumkertben a 
járások községeinek közreműködésé-
vel, táncmulatsággal egybekötött 
népünnepélyt rendez, melyre min-
denkit szeretettel meghív és elvár 

a rendezőség. 
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Mi történik a nagyvilágban ? 
K ü l - és belpolitikai tájékoztató 
Nyugatnémetország. 

A nyugat németországi amerikai, 
angol és francia  megszállási öveze-
tek kormányzói értekezletet tartottak 
a Majna melletti Frankfurtban  és ott 
a német vezető-politikusokkal meg-
egyeztek a nyugatnémetországi kor-
mány megalakítása és Trizonia név 
alatt* közös megszállási övezet léte-
sítése tekintetében. 
• Az angol-amerikai megszálló ha-
téságok rendeletére megszűnt a va-
súti forgalom  Nyugatnémetország 
és a szovjet megszállási övezet kö-
zött. A forgalom  megszüntetését mű-
szaki okokkal magyarázzák. 

Görögország. 
Görögországban tovább dúlnak a 

súlyos harcok. A szabad Görögor-
szág rádióállomásának jelentése sze-
rint a demokrata hadsereg vissza-
verte a fasiszta  görög hadsereg ne-
gyedik nagyszabású támadását is a 
grammoszi fronszakaszon,  nagy 
veszteségeket okozva az ellenségnek. 

Lemondott  a Szofulisz-
kormány. 
A görög monarcho-fasiszta  tábor-

ban a Grammosz-vidéken elszenve-
dett hadi kudarcok miatt ellentétek 
merültek fel.  Ezeknek az ellentétek-
nek lehet tulajdonítani a Szofulisz-

„ kormány lemondását. Egyesek véle-
ménye szerint Szofulisz  a parlament 
ellenzékét akarta lemondásával meg-
félemlíteni,  mert az Egyesült Álla-
mok görögországi megbízottai kije-
lentették, hogy nem tűrnek semmi-
féle  kormányválságot s igy az el-
lenzék, ha el akarja kerülni a kor-
mányválságot, mérsékelnie kell a 
kormány elleni bírálatait. 

Wallace  pártjának  kon-
gresszusa. 
Nagyjelentőségű volt Wallace párt-

jának philadelphiai kongresszusa. A 
kongresszus elfogadta  a Haladó Párt 
programmját, amely céljául tűzte ki 
a többi országokkal és különösen a 
Szovjetunióval való békés együtt-
működést. A kongresszus megalakí-
totta a Haladó Ifjúság  szervezetét, 
mint a párt ifjúsági  tagozatát. Ez a 
szervezet kimondta határozati ja-

vaslatában, hogy együtt akar mű-
ködni a nemzetközi demokratikus 
ifjúsági  szervezetekkel, állást foglalt 
a tudomány szabadsága mellett, a 
védkötelezettség! törvény ellen és 
követelte a kommunisták üldözésé-
nek megszüntetését. 

Palesztina. 
Palesztinában az arabok ismétel-

ten megszegték a fegyverszüneti  e-
gyezményt, ami véres helyi össze-
ütközésekre vezetett. 

Franciaország. 
Franciaországban az uj kormány 

megalakulásával nem oldódtak meg 
a belpolitikai nehézségek, mert a 
radikális szociálisták és a kommu-

nisták részéről élesen bírálják az uj 
André Marié-kormányt Különösen 
tiltakozik egész Franciaország Paul 
Reynaud kérése ellen, aki, mint 
pénzügyminiszter és nemzetgazda-
sági miniszter teljhatalmat kért gaz-
dasági vonatkozásban. A munkások 
tiltakozó táviratokkal árasztják el a 
köztársasági elnököt, kifejtve,  hogy 
az uj kormányban olyan személyek 
foglalnak  helyet, akik eddigi tevé-
kenységükkel nemcsak bebizonyítot-
ták, hogy gyűlölik a munkásokat, 
hanem arról is tanúságot tettek, hogy 
képtelenek az országot kormányozni. 

Japán. 
A japán diákok és a rendőrség 

között véres összeütközésre került 
sor. A diákok tiltakoztak a diákül-
dözés ellen. Erre a rendőrség fegy-
veresen támadta meg a kumningi 
egyetemet, több napos harcban el-
foglalta  azt, miközben 150 diák vesz-
tette életét. 

Uj  szovjet  magyar egyez-
mény  a jóvátétellel 
kapcsolatban. 
Magyarország jóvátételi kötelezett-

ségének 50 százalékos csökkentésé-
vel kapcsolatban uj egyezményt kö-
tött a Szovjetunióval. Az egyezmény 
szerint 75 százalékkal csökkentették 
a fémipari  és mezőgazdasági jóvá-
tételi szállításokat és megszüntették 
a lovak szállítását. 

Szovjet-repülők  napja. 
Fényes ünnepségek között Sztálin 

generálisszimusz jelenlétében zajlott 
le Moszkvában a szovjet-repülők 
napja. Mintegy 500.000 ember nézte 
végig az érdekes légi mutatványo-
kat. Egészen uj tipusu, helyből fel-
szálló, rakéta-rendszerű, óriás repü-
lőgépek sth. ejtették ámulatba a né-
zőközönséget. 

Lemondott  a Magyar 
Köztársaság  elnöke. 
Tildy Zoltán a Magyar Köztársa-

ság elnöke a képviselőház elnöksé-
géhez intézett levélben bejelentette 
lemondását. Lemondó levelében Tildy 
Zoltán kifejtette,  hogy tökéletesen 
egyet ért a magyar népi demokrácia 
politikájával és lemondásának nem 
politikai véleménykülönbség az oka. 
Lemondásának oka az, hogy egy a 
családjához közelálló személy el-
árulta a Magyar Köztársaságot és a 
magyar nép érdekeit A pártok ve-
zetőinek értekezlete és a kormány 
elfogadták  az elnök lemondását 

A kenyér  megjavítása. 
Az idei búzatermés és a gabona-

begyűjtés lehetőve tette, hogy az 
ipar és kereskedelemügyi miniszté-
rium hathatós intézkedéseket hozzon 
a kenyér megjavítása érdekében. A 
most megjelent miniszteri rendelet 
kimondja, hogy a malmok 85 szá-
zalék integrál lisztet és 15 százalék 
korpát kötelesek kiőrölni. A szabad* 
forgalmú  búzát bármilyen arányban 

lehet kiőrölni és az ilyen őrlés diját 
csak vámmal lehet kiegyenlíteni. A 
rendelet intézkedik továbbá a kenyér 
sütésének módjáról is és azt rész-
letesen szabályozza. 

Szovjet-román  egyez-
mény  a jóvátételi  kö-

' telezettségek  leszállítá-
sáról. 
Most irták alá azt az egyezményt, 

amelynek értelmében a Szovjetunió-
val szemben fennálló  kötelezettség-
ből 73*2 millió dollárt elengedett a 
Szovjetunió s ugyanakkor aláirtak 
egy másik egyezményt, mely az 
ötödik évi jóvátételi fizetésre  szánt 
szállításokat szabályozza. 

Az ember által termelt növények 
valamikor vad növények voltak. A 
búzát, árpát káposztát kb. 4.000 
éve ismerik az emberek. A zabot, 
rozsot, meggyet csak 2000 éve 
kezdték termelni. A tököt, sárga-
dinnyét, petrezselymet csak néhány 
száz éve használják. A vadnövények 
átalakítása kultúrnövénnyé csak las-
san és fáradságos  munka után si-
került. Az emberek már nagyon ré-
gen feltalálták  és megtanulták az 
oltás mesterségét is, melynek se-
gítségével uj és nemes gyümölcsö-
ket nyertek. A legcsodálatosabb újí-
tások ezen a téren a Szovjetunióban 
történtek. 

Iván Vladimirovics Micsurin a 
mezőgazdasági életben uj utakat 
nyitott és oly eredményeket ért el, 
amelyek valóban csodálatra méltók. 
A cári uralom idején kísérletezése 
és munkája nagy nehézségekbe üt-
között, de nem vesztette el remény-
ségét. Nem volt földműves,  de na-
gyon szeretett a növényekkel fog-
lalkozni. Minden álma az volt, hogy 
gyümölcsös kertje legyen, ahol kí-
sérleteket végezhessen. Kozlov vá-
roska környékén gyümülcsöst vett. 
Itt teremtette meg uj tudományát. 
Azt a tudományt, mely a növények 
átalakításával és uj növények létre-
hozásával foglalkozik.  Sokan kine-
vették. Csak a szovjethatalom ura-
lomrajutásakor ismerték el Micsurin 
munkáját, Lenin is minden támo-
gatást megadott neki. 

Különböző eljárásokkal sikerült 
olyan fagyálló  gyümölcsfajtákat  te 
nyésztenie, amelyek addig a kemény 
hideget nem bírták. Cseresznyét ke-
resztezett vadcseresznyével, almát 
cseresznyével, szilvát köriével. Ez-
zel eddig ismeretlen uj gyümölcsö-
ket hozott létre. A Szovjetunió több 
ezer hektár területet bocsátott ren-
delkezésére, ahol eredményes kísér-
leteit folytathatta.  Kozlov ma az ő 
nevét viseli. Micsurinnak köszönhető, 
hogy a Szovjetunió északi részén, 
ahol nyolc hónap a tél, olyan gyü-
mölcsfákat  tudnak ültetni, amelyek 
jó gyümölcsöt érlelnek meg. Az 
utána jövő tudósok folytatták  kísér-
leteit 

A szibériai Onuszok vidékén 
az alma például nem érik be a 
kemény tél miatt. Kizjurin, a nagy 

Nyugatnémetországban 
robbanószert  gyárta-
nák. 

A Ludwigshafenben  történt hatal-
mas arányú robbanás, melynek több 
mint ezer emberélet esett áldozatul, 
azt igazolja, hogy a potsdami egyez-
ményben lefektetett  megállapodás 
ellenére nagy hatóerejű robbanó-
anyagot gyártanak Németországban. 
Dunakonferencia 
- Belgrádban jul. 30-án megkezdő-
dött a Dunakonferencia,  melyen a 
Román Népköztársaság küldöttsé-
gét Pauker Anna vezeti, a Szovjet-
unió küldöttségét pedig Visinszki a 
Szovjetunió helyettes külügyminisz-
tere. 

szovjet mezőgazdász kimutatta, hogy 
a föld  felületén  a levegőréteg me-
legebb és ez kedvez a gyümölcste-
nyésztésnek. Bebizonyította, hogy a 
földfeletti  levegőrétegben 25 centi-
méterig a szél is vészit erejéből 
Erre Kizjurin olyan almafajtát 
tenyésztett melynek ágai a föld  fel-
színének közelében vannak és nem 
a magasba nyúlnak. Az igy nőtt fá-
nak a fagy  sem árt és Ízletes gyü-
mölcs terem rajta. 

A Szovjetunióban, olyan hideg, 
északi vidékeken, ahol ezelőtt még 
híre sem volt gyümölcsfáknak, 
ma többezer hektáron »kuszó« gyü-
mölcsfák  teremnek. Keresztezéssel 
elérték azt, hogy egy újfajta  árpát 
tenyésztettek ki, amely megél és be-
érik a magas északi hideg vidéken 
is, közel a jeges tengerhez, ahol 
eddig gabonafélét  nem tudtak ter-
meszteni. Észak-Szibériában, ahol 
eddig veteményes kert nem volt, a 
szovjet tudósok munkájának ered-
ményeként a rövid és hideg nyár 
alatt káposztát répát, ugorkát vet-
nek és termelnek. Hosszas kísérle-
tezés után előállították azt az új-
fajta  búzát, mely jó fagyálló  és 
északon is termelhető, ahol a ren-
des buza nem érhetik meg. 

Ezt nem lehet csodának nevezni. 
Ez a szovjet-tudósok munkájának 
az eredménye. Ezeket a hasznos 
dolgokat csak a szociálista Szovjet-
unióban lehetett elérni. Ott a tudo-
mány emberei a nép érdekében dol-
goznak és a kormány támogatásá-
val nemcsak a szovjet*nép, hanem 
az egész emberiség javát szolgálják. 

Fontos rendelkezés 
a zöldségellátás terén 
A miniszterelnökség miután meg-

állapította, hogy egyes városok és 
hatóságok nem tartják be a zöld-
séggel és gyümölccsel való ellátást 
célzó rendelkezéseket, szigorú uta-
sitást adott, hogy végre kell hajtani 
az ide vonatkozó rendeleteket Ezek 
a rendeletek biztosítják a termelőnek 
azt a jogát, hogy zöldség és gyü-
mölcstermékeiket szabadon érté-
kesíthessék a városok piacain és 
utcáin. A termelők közvetlenül ad-
hatják el termékeiket a fogyasztók-
nak, viszonteladóknak. Tilos min-
dennemű illeték kivetése a behozott 
zöldség-, és gyümölcsfélékre. 

A Szovjetunió csodálatos mezőgazdasági 
eredményei 



Időszerű gazdasági kérdések 
A tarlóhántást a termények beta-

karítása után azonnal el kell végezni. 
A földműveseknek  ebben is versenyre 
kell kelniük. Aratás után az első 
napokban könnyen megy a szántás, 
amelyet sekélyen végezzünk. A cél 
az, hogy porhanyó védőréteget te-
remtsünk, mely alatt nedvesen ma-
radjon meg a föld,  a leforgatott  tar-
lómaradványok elporhadjanak, a 
gyommagvak hamar kikeljenek és 
ami a gazda szempontjából a legfon-
tosabb : ingyen napszámosainknak, 
a talajbaktériumoknak, (egy kat. hol-
don sulyuk: 500 kg.) levegőt és 
nedvességei biztosítsunk, hogy köny-
nyen fejlődjenek,  szaporodjanak. 

A legcélszerűbb munkát élesre 
állított tárcsás boronával végezhe-
tünk. Utána azonnal boronálunk és 
hengerelünk. 

Most van ideje a tarlónövények 
vetésének is. A tarlónövényektől 
azonban csak akkor várhatunk jó 
termést, ha talajunk jó termőerőben 
van. Ezért vetés előtt elengedhetet-
len a trágyázás. 

A mostani csapadékos időjárás 
kitűnően megfelel  a lucerna vetésé-
nek is. Ilyenkor vetjük tarlóba, bor-
sóval, vagy édescirókkal keverve a 
tengerit csalamádénak. Ugyancsak 
most vetjük tarlóba a kölest, mo-

A népszámlálási adatok feldolgo-
zása után most már a számadatok 
tükrében lehet megvizsgálni az or-
szág gazdasági helyzetét és lehet 
ezen belül az egyes megyék gazda-
sági helyzetét az országos átlaggal 
összevetni. Vizsgáljunk meg néhány 
számadatot Udvarhely megyére vo-
natkozólag és próbáljunk ezekből 
következtetést levonni gazdasági 
helyzetünkre. 

Mindenek előtt tisztán kell azt 
látnunk, hogy Udvarhely megye gaz-
dasági fellendítésének  a kérdése nem 
nemzetiségi kérdés, habár áz or-
szágnak egy majdnem teljesen ma-
gyar megyéjéről van szó, mert az 
beleépül az egész ország gazdasági 
felemelésébe. 

A számadatok összehasonlításánál 
tekintetbe kell venni, hogy a Szé-
kelyföld  nagyon sok kárt szenvedett 
a háború és a kiürítés következté-
ben, igy az egyes gazdák állat- és 
gépállományában ezek érzékeny vesz-
teségeket okoztak. Nem szabad meg-
feledkeznünk  a két évi szárazságról 
sem, ami szinte felbecsülhetetlen 
károkat okozott ennek a vidéknek 
az állatállományában. 

A mezőgazdaságban használt ál-
latok szempontjából Udvarhely me-
gye az országos átlaggal összeha* 
sonlitva a következő képet mutatja : 
Száz gazdaságra jut Udvarhely me-
gyében 

37 ló orsz. átlag 30 
175 szarvasmarha „ , 138 
441 juh és kecske . . 372 
42 sertés „ . 47 

Ezek a számadatok hatalmas fej-

hart, melyek ha szép az ősz, még 
magtermést is hoznak. Zölden ka-
szálva, jó és bő takarmánnyal tud-
juk a tarlónövényekkel jókarban tar-
tani állatainkat. Ezáltal is önma-
gunkon segítünk s hozzájárulunk a 
többtermeléshez. 

A tarlóba vetett növényeket, mint 
pl. a köles, mohar, csalamádé, édes-
cirok, kikelés után 8—10 napra meg 
kell boronálni és a tarlórépát, ami-
kor a sorok már látszanak, azonnal 
megsarabolni. 

A réteken és legelőkön a bokrok, 
tövisek, évelő gyomok irtása már 
megkezdődhetik, mert a kánikula 
napjaiban a legkisebb a sarjadzó-
képességük. 

A gondos gazda állatai nyugalma 
és egészsége és termelőképessége 
érdekében, fokozott  figyelmet  fordít 
a légy irtására. Ezért fontos  az is-
tálló kimeszelése és ha módja van, 
a meszelőfolyadékba  Gesarol ideg-
ölő mérget kever, mely kitűnő légy-
pusztító s hatása 10 hétre terjed. 
Az ablakok kék szinre való festése 
is ajánlatos, mert a légy a kék szín-
től igen irtózik. 

A gyümölcsösben a diófák  száraz 
ágainak letakarítását már meg kell 
kezdeni, mert ennek ideje augusztus 
hó első felében  van. EMGE 

lődést mutatnak az 1938 évi nép-
számlálási adatokkal szemben. Mig 
Udvarhely vármegyében 1938 ban 
10256 lovat számoltak, addig 1948-
ban, habár csak a gazdasági mun-
kában felhasznált  lovakat vették 
számba, 16.306 lovat találtak. Ha-
sonló arányú az emelkedés a többi, 
a mezőgazdaságban használt állat 
esetében is. 

A mezőgazdasági szerszámok te-
kintetében is érdekes képet mutat-
nak a számadatok. Száz gazdaságra 
esik Udvarhely megyében 62 eke, 
országos átlag 43.5, szekér jut 80, 
mig az országos átlag csak 52, bo-
rona 47, az országos 27 tel szemben. 
Ha a traktorok és cséplőgépek szá-
mát vizsgáljuk meg, azt látjuk, hogy 
Udvarhely megyében az 1935 évi 
20 traktorral szemben ma 58 talál-
ható és 122 cséplőgéppel szemben 
141. 

Az udvarhelymegyei számadatok 
azonban az országos átlag alatt ma-
radnak a birtok nagysága tekinteté-
ben. Mig az országban átlagosan 
3,75 hektár mezőgazdasági ingatlan 
jut egy gazdaságra, addig Udvar-
hely megyében csak 2,14 hektár. 
Itt még tekintetbe kell azt is ven-
nünk, hogy Udvarhely megye me-
zőgazdasági munkálás alatt lévő te-
rületei sokkal kevésbbé termékenyek, 
mint az ország más területén levő 
földek,  vagy mint az alföld. 

Q y ü m ö l c s i z 
55% cukortartalommal 

m lej kar. 
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Vizsgáljuk meg a földbirtok  meg' 
oszlását is Udvarhely megyében. 

Orsz. átlag Udv. m. 
0.5 hektár 16,4 °/o 12 % 
0.5-1 „ 20 „ 12 , 

1 - 2 , 26,8 . 18,6. 
2 - 3 „ 15,2 „ 15,5 . 
3 - 5 , 12.7 ., 17,9. 
5 -10 „ 6,6 „ 16,8. 

10-20 . 1,6 , 5,3. 
20-50 „ 0,4 , 1,1 „ 
50-en felül 0,3 . 0,46. 
Amint ezek a számadatok is mu-

tatják, Udvarhely megyében sok a 
törpebirtokos, aki földjének  jövedel-
méből nem tud megélni s igy kény-
telen munkaerejét a középbirtokos-
nak eladni. Amint látjuk, a közép-
birtokok száma aránylag magasabb 

Petőfi  másodszor is 
Székelykereszturra 

érkezett 
Annakidején hirt adtunk arról, 

hogy Székelykeresztur város, a Ma-
gyar Népi Szövetség helyi szerve-
zetének kezdeményezésére, egy 
Petőfi-  szobor felállítását  vette tervbe 
s ennek keresztülvitelére minden in-
tézkedést megtett. 

A napokban a terv a megvalósulás 
állapotába került, mert a Márkos 
András unitárius gimnáziumi tanár 
által gipszből kidolgozott és Derzsi 
Béla müasztalos által összeállított 
negatívum mintájára a szentkereszt-
bányai vasgyár kitűnő munkásai 
vasból megöntötték Petőfi  szobrát, 
mely szakértők szerint minden vá-
rakozást felülmúl.  A 240 cm. magas 
szobor Petőfit  olyan helyzetben áb-
rázolja, midőn »Egy gondolat bánt 
engemet« c. versét szavalja. A szob-
rot már hazaszállították s intézke-
dések történtek annak a város fő-
terén való felállítására.  Az országos-
nak ígérkező leleplezési ünnepség 
előreláthatólag, f.  évi október hó 
folyamán  lesz a MNSz rendezésé-
ben. Az érdeklődés máris igen nagy 
ez iránt az esemény iránt, s a város 
lakosságát pedig büszke öröm tölti 
el, hogy a legnagyobb demokrata 
költőt nemsokára ismét főterén  lát-
hatja beláthatatlan időkig. B. Zs. 

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

Szehelyheresztupon is f olyih 
o gyopjubeszolgáltotás 
Mint ismeretes, megyénkben a 

gyapjú gyüjtőközpont Székelyudvar-
helyen működik s igy az összes 
juhtartó gazdáknak a beszolgálta-
tandó gyapjút oda kellett volna 
beszállitaniok. A polgármesteri hi-
vatal kérésére és az érdekelt gazdák 
érdekében azonban a gyapjuipari 
hivatal megbízottakat küldött ki 
Székelykereszturra, ahol a székely-
keresztúri alsó és felső  járás köz-
ségei is eleget tehetnek beszolgál-
tatási kötelezettségüknek. Igazán he-

az országos átlagnál Udvarhely me-
gyében. Sokkal többen kénytelenek 
tehát bérmunkával keresni meg ke-
nyerüket Udvarhely megyében, mint 
az országban általában. A munka-
bérért dolgozók a földtulajdonnal 
rendelkezőknek 38,4 százalékát teszik 
ki országos viszonylatban, azonban 
a Székelyföldön  43,4 százalékát. 
Ezek a számadatok is igazolják a 
MNSz politikáját, mely osztályharcos 
alapra helyezkedve ezeknek a ki-
zsákmányoltaknak az érdekvédelmi 
szerve kiván lenni. 

Az említett adatokból világosan 
látszik, hogy Udvarhely megye me-
zőgazdasága nem marad az orszá-
gos átlag mögött a mezőgazdasági 
munkaeszközök és állatállomány te-
kintetében. 

lyénvaló és demokratikus intézkedés 
ez, melynek következtében az érde-
keltek túlnyomó része készséggel 
tesz eleget kötelezettségének, ezzel 
is elő akarván segíteni demokratikus 
kormányunk azon törekvését, hogy 
dolgozó népünk olcsóbb ruhával 
való ellátását minél jobban bizto-
sithassa. 

Időtoloajok 
Talán egy kicsit élesen hangzik 

a címbe foglalt  név, mégis ezzel a 
kifejezéssel  kell illetnünk azokat az 
embertársainkat, akik az időnket 
lopják el. 

Nagyon jól tudjuk, hogy manap-
ság városunk lakóinak is legalább 
10 százaléka majdnem minden nap 
gyűlésre, előadásra, tanfolyamra, 
vagy más összejövetelre jár. 

A kisvárosi szokásoktól azonban 
ezen alkalmakkor sem tudnak sza-
badulni az emberek és igy nagyon 
sokan félórás,  háromnegyedórás ké-
sedelemmel jelennek meg az ösz-
szejöveteleken. Az ilyen alkalmak-
kor természetesen mindig a ponto-
san megjelenő emberek járnak rosz-
szul, mert nekik kell a későn jö-
vőket megvárniok. Képzeljük el, 
hogy egy-egv gyűlésben 40 ember-
nek csak félórai  munkaidejét lop-
ják el a későnjövők, az már 20 
munkaórát tesz ki, vagy olyan időt, 
amit az illető családja körében, 
házi munkával, önműveléssel, más 
hasonlóval tölthetne. 

Jó lenne, ha a gyűlésekre, elő-
adásokra, megbeszélésekre, általá-
ban összejövetelekre járók több fi-
gyelmet fordítanának  embertársaikra 
és bizonyságot tennének a közös-
ségi érzésről azzal, hogy minden 
összejövetelen pontosan, a kitűzött 
időben jelennének meg. Akik pedig 
a közösségi érzésnek ezt a legcse-
kélyebb jelét sem árulják el, azok 
ellen tegyék meg az egyesületek, 
tanfolyamok,  előadások vezetői, il-
letve rendezői a legszigorúbb intéz-
kedéseket, hogy szakadjon már 
egyszer vége a mások kárára való 
időrahlásnak. 

Befőttes és ugorkás üvegek 
U M G I S z - n á l 
oas, Uo«g ós porcellán osztály 

Udvarhely megye mezőgazdasága 
a statisztika tükrében 
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9 dolgozó nép érdekét szolgálja a gabonabegyüjtés 
IV 

Az idei gabonabegyüjtés alkalma* 
val nem szabad olyan eseteknek elő-
fordulniuk,  amilyenek a múltban 
elég nagy számban előfordultak, 
hogy egyes falusi  elöljárók, a nagy-
gazdákkal összejátszva, a beszolgál-
tatást rendelkezést a szegény föld-
müvesség megrövidítésére használ-
ták fel.  Nem szabad előfordulnia, 
hogy a nagygazdák néhány zsák 
gabonát adjanak be az államnak s 
közben teljes nagy magtárjuk le-
gyen. A demokratikus szervezetekre, 
elsősorban a népi hatalmat gyakorló 
munkásosztályra és élcsapatára, a 
Román Munkáspárt megyei, járási 
és falusi  szervezeteire vár az a fe-
ladat, hogy a falusi  dolgozó töme-
geket felvilágosítsák.  Ebben a vo-
natkozásban fontos  szerep vár a 
Magyar Népi Szövetség szervezeteire, 
fel  kell világositaniok a falvak  dol-
gozó magyar népét, hogy a gabona-
beszolgáltatás magasabb közösségi 
és államérdek. 

A dolgozó földmüvességnek  meg 
kell értenie, hogy a szociáiizmus 
felé  fejlődő,  népi demokráciában 
egyesek többé nem gyarapíthatják 
munka nélkül összeharácsolt jöve-
delmüket, hanem az összes dolgo-
zóknak a közösség érdekeit és javát 
kell szolgálniok. A dolgozó földmü-
vességgel szövetkezett munkásosz-
tály és annak élcsapata, a Román 
Munkáspárt államvezetése mellett, a 
falusi  dolgozó nép munkájának ered-
ménye, a kenyérgabona nem kerül-
het tehát többé az uzsorások kezébe 
és nem szolgálhatja többé a falusi 
kizsákmányoló, tőkés elemek ér-
dekeit. 

A kormány és az újonnan meg-
alakult Állami Tervgazdasági Bizott-
ság céltudatos előrelátással tervsze-
rűen kivánja az ország és annak 
dolgozó népe érdekében és javára 
fordítani  a gabonafelesleget.  Külföl-
dön értékesiti azt a mennyiséget, 
amely a jogos belföldi  igények ki-
elégítése után feleslegként  megma-
rad. Tartalékolja az uj terméshez 
szükséges vetőmagot, biztosítja a 
földműves  és családja ellátására 
szükséges mennyiséget. A beszol-
gáltatott mennyiségből fedezi  a vá-
rosi és falusi  dolgozók részére a 
mindennapi kenyeret. Kenyeret kell 
biztosítani a munkásosztálynak, a-
mely munkaeszközökkel, gépekkel, 
közszükségleti cikkekkel látta és 

látja el a falvak  dolgozó népét. 
Csak igy lehet fejlett  mezőgazdasági-
ipari államot alkotni. Csak igy lehet 
az összes dolgozók, köztük a falusi 
földművesek,  színvonalát is lényege-
sen emelni. 

Luca László, a Román Munkás-
párt titkára mondotta, hogy: »A 
Szovjetunióban a földet  tervszerűen 
dolgozzák meg, a termésből pedig 
mindenki a végzett munka arányá-
ból részesül. A fégi  rendszerben a 
földművesek,  akik magántulajdonban 
lévő földeket  munkáltak meg, leg-
nagyobb részt nyomorban sínylőd-
tek. Akármennyit dolgozik a föld-
műves, ha gyarapítani is tudja a 
földjét,  azt fel  kell osztani gyerme-
kei között. A föld  aztán tovább osz-
lik gyermekeinek gyermekei között 
és igy tovább és közben mindjob-
ban növekszik a nyomor. A nyo-
mort viszont ugy lehet megszün-
tetni, ha véglegesen lerázzuk a ki-
zsákmányolás igáját« A nyomor és 
kizsákmányolás megszüntetésére je-
lentős előhaladást jelent az államo-
sítás. 

Belföldi  iparunk megerősítése fon-
tos, csak ezen keresztül tudjuk a 
mezőgazdasági dolgozókat jó gé-
pekkel ellátni. Meg kell szűnni an-
nak a helyzetnek, hogy a Román 
Népköztársaságban még mindig 
1.200.000 olyan földműves  g?zdál-
kodó van, akinek nincs ekéje. Ekét, 
boronát, arató- és cséplőgépeket kell 
behoznunk, hogy népünket felsze-
relhessük a mai termelési rendszer-
nek megfelelő  gépekkel. Olyan gé-
peket kell behozni, amellyel megala-
pozzuk a mi iparunkat is. 

íme a gabonabegyüjtés, az államo-
sítás, az árucsere, az ipari termelés 
szoros összefüggése.  Erről kell a 
demokratikus politikai pártoknak és 
ezek között a Magyar Népi Szövet-
ségnek is felvilágositaniok  a dol-
gozó földmüvességet,  meggyőzniük 
a gabonabeszolgáltatás szükségessé-
géről és a tökéletes végrehajtás fon-
tosságáról. Ha a gabonabegyüjtést 
becsületesen és lelkiismeretesen 
hajtják végre, akkor az a dolgozó 
népünknek az életlehetőségét bizto-
sítja, az életszínvonalát emeli a 
Román Népköztársaságban, és ezzel 
a kizsákmányolás teljes megszün-
tetését célzó harcokat nyitja meg, 
és igy előre haladunk a szociáiiz-
mus felé  vezető uton. 

B. S. 

Igy dolgozik Udvarhely megye 
az újjáépítés terén 

Udvarhely megye bármennyire is 
elmaradt gazdasági téren, mégis 
vannak a megyében járások és köz-
ségek, amelyek örömmel veszik ki 
részüket az újjáépítési munkában. 
Ilyen járás a székelykereszturi, a-
hova bármilyen időben mennek ki 
az ifjak  munkacsapatosokat beszer-
vezni a nemzeti munkatelepek ré-
szére, mindig van jelentkező. Külön 
ki kell emelnünk e járásból Székely-
keresztur várost és Szentábrahám 
és Gagy községeket. Ezidáig ötször 

küldött az ifjúság  önkéntes munká-
sokat a nemzeti munkatelepekre és 
a munkacsapatok zömét mindig 
ezek a községek adták. 

Az udvarhelyi felsőjárásból  a )ö-
vétei bányász ifjúságot  és a máré-
falvi  ifjúságot  kell kiemelni. Sajná-
latos tapasztalat azonban, hogy a 
megyében sok olyan község van, 
különösen az udvarhelyi felső  járás-
ban, ahonnan ezidáig egy ifjú  sem 
jelentkezett munkacsapatba. Nem fe-
lel meg a valóságnak az sem, hogy 

ezekben a községekben több volna 
talán a munka. 

A hiba az Ifjúsági  szervezet ré-
széről van, amennyiben ezekben a 
községekben nem fektettek  elég 
nagy súlyt a munkacsapatok szer-
vezésére, Nem voltak kint elég gyak-
ran gyűléseken. A jövőben azonban 
a fősúlyt  ezekre a községekre fog-
ják fordítani  és remélhető, hogy a 
munkának itt is meglesz az ered-
ménye. Hiba másodsorban az is, 
hogy ezekben a községekben az if-
júság nem annyira tevékeny, mint a 
többiekben és nincsenek annyira 
felvilágosodva  sem, mint az alsó 
községekben. Az utóbbi időben ezen 
a téren javulás mutatkozik, ameny-
nyiben az ifjak  ezekben a községek-
ben is kezdenek tevékenyen dol-
gozni, megértve azt, hogy ezzel az 
ország összes munkásainak érdekeit 
szolgálják. 

A községi önkéntes munkáknál 
a munka hiányosságát ugyanezek-
ben a falvakban  tapasztaljuk. Jó 
volna, ha a vármegye ifjai  ebből az 
annyira fontos  munkából kivennék 
ugy a részüket, hogy a vármegye 
közt folyó  versenyben ne utolsók 
legyenek, ha nem is az elsők, de a 
székelylakta megyék közt Udvarhely 
vármegye legyen a legjobb. 

Rendelet az HsÉgeii 
illetéftnientességÉrfil 

A hivatalos lap február  28 i szá-
mában megjelent 50. számú törvény 
alkalmazására vonatkozólag fontos 
körrendeletet adott ki a pénzügy-
minisztérium. A rendelet szerint, ha 
az északerdélyi lakos elhunytáról 
nincs az elhalálozás helyét és ide-
jét feltüntető  helyhatósági bizonyít-
vány, akkor 1945 május 9 napját 
kell az elhalálozás napjának tekin-
teni. 

A törvény 6. szakasza értelmében 
mindazon északerdélyl lakosoknak 
hagyatékai, akik 1941 június 21-t 
és 1945 május 9-e között deportá-
lásban, lakóhelyükről történt töme-
ges elhurcolás következtében, vagy 
egyéb rendkívüli körülmény között 
haltak el, mentesülnek az örökösfi' 
dési illeték alól. Nem részesülnek 
ebben a kedvezményben azok a ha-
gyatékok, amelyekről megállapítható, 
hogy az örökhagyó 1945 május 9 ét 
életben volt Az Ilyen örökösödési 
illetékből és birságból származó 
összeget az örökösök írásbeli kéré-
sérc törölni kell az adónyilvántar 
tásból. Ugyancsak az örökösök írás-
beli kérésére fizetik  vissza az ilyen 
már befizetett  örökösödési illetéket, 
A rendelkezéssel kapcsolatos bővebb 
felvilágosítást  az érdekeltek a MN& 
jogügyi bizottságától nyerhetnek. 

Mennyi adót fizetnek  a kisiparosok ? 
Az 1948—49. pénzügyi évre adóátalányt rónak ki arra a kisiparosraj 

aki műhelytulajdonos, mesterkönyvvel rendelkezik és műhelyét sajátmagil 
vezeti, 10 lóerőnél nagyobb gépet nem használ és ilyennel nem rendelkezik,! 
10 alkalmazottnál többet nem foglalkoztat,  műhelyen kivül nem dolgoztat! 
műhelyen kivül üzlettelep, kereskedelmi utazó vagy bizomány utján nemi 
árusit, vásárolt készárut nem értékesit és termeivényeit a fogyasztónak  adjal 
el közvetlenül. Az alkalmazottak számába beleszámítanak a tanoncok és fog-[ 
lalkoztatott családtagok is. A feltételeknek  megfelelő  iparosokat négy cso-| 
portba osztják. 

Az I. csoportba tartoznak azok, akiknek 5—10 fizetéses  alkalmaj 
zottjuk van és 5—10 lóerős géppel rendelkeznek. 

A II. csoportba tartoznak a 3—5 alkalmazottal és 2—5 lóerSil 
géppel dolgozók. 

A III. csoportba tartoznak azok, akiknek 1—3 alkalmazottjuk és 2| 
lóerőig terjedő erőforrásuk  van. 

A IV. csoportba tartoznak az egyedül és minden gépierő nélkiil| 
dolgozó kisiparosok. 

Az országot 5 körzetbe osztották be. Udvarhely vármegyét a III-tól| 
V. körzetig terjedő beosztás érinti. • 

Az évi átalányadó összege lejben 
I. II. Ul. IV. 

III. körzet (75 százalék) törvény-
hatósági joggal fel  nem ruhá-
zott megyei székhely 18.900 14700 10.500 6.300 

IV. körzet (55 százalék) megyei 
várokok 14.850 11.550 8.250 4.950 

V. körzet (40 százalék) falvak 10 800 &400 6.000 3.600 
A külvárosokban dolgozó kisiparosokat az illető város után követ-l 

kező körzetbe sorolják. A fenti  táblázat alapján állapítják meg a kisiparosi 
adóját, kivéve a fodrászokat,  borbélyokat, akik 10 százalékos éngedménybetil 
részesülnek. A mechanikusok, géplakatosok, bádogosok, villanyszerelók [ 
fémalkatrészt  gyártó kisiparosok, műszerészek, órások, aranyművesek, mér-,1 
legkészitők, irógépjavitó műhelyek, fpgtechnikusok,  varrógépjavitók, fésűsök, 
villanyszerelők, hangszerkészítők adója 10 százalékkal több a táblázatbeli | 
összegnél. 

A fizetéses  alkalmazott után a következő módon állapítják meg az 1 
adót: minden egyes képesített alkalmazott után, a munkaadó kisiparos adó-1 
jának 60 százaléka, a képesítés nélküli alkalmazott után 40, az inas után | 
15 százaléka fizetendő.  A vállalatban foglalkoztatott  családtagok után, ké-
pesítésüket figyelembe  véve, éppen ugy fizetendő,  mint a nemcsaládtagoki 
után. Az erőforrással  rendelkező és azt használó kisiparos adójához további 
10 százalékot adnak hozzá, ha darabonkénti árut és 20 százalékot, ha so-
rozatárut termel. A fenti  szabályok szerinti adót 1948. április 1-től vetik ki. | 
Ha az iparos helyzetében változás áll elő, akkor a következő hónaptól törté-
nik adójában is a változás, ha ezt az illetékes pénzügyi hatóság tudo-1 
mására hozza. 



Nemzeti érdek és osztályharc 
A nemzetek osztályokra való 

tagozódása történelmi tény. Az 
4>sztályharcot nem a munkásság 
idézte elő, de még csak nem is 
*ő fedezte  fel  a létezéset. Az 
osztályoknak és osztályharcnak 
a tényét a polgárság gondolko-
dói, legelsőnek a francia  polgári 
történetírók, már akkor kényte-
lenek voltak megállapitani, mi-
kor m'ég a munkásság Tiem is 
lépett aktiv tényezőként a tör-
ténelem színpadára. 

. Már pedig, ha a nemzet osz-
tályokra tagozódik, a nemzeti 
érdek sem lehet osztályok fe-
letti és azoktól lüggetlen. Már 
•előbb rámutattunk arra, hogy 
osztályharcnak és osztályérdek-
nek egyrészt, nemzeti harcnak 
és nemzeti érdeknek másrészt, 
nem kell okvetlenül kizárniok 
egymást. A haladó osztályok 
osztályérdekei nem ellentétesek 
4 nemzeti érdekekkel, hanem 
alapjában azokkal azonosak. 
Csak a maguk történelmi szere-
pét már eljátszott, a régihez, 
elavulthoz görcsösen ragaszkodó 
reakciós osztályok érdekei önö-
sek, nemzetellenesek, mert el-
4entétben állanak a nemzet több-
ségének érdekeivel. 

A haladó osztályok ellenben 
mindig a legkövetkezetesebben 
képviselik a nemzet érdekét. Mi-
nél következetesebben és elszán-
tabban harcol a haladó osztály 
a maga osztályérdekeiért, annál 
következetesebben és elszántab-
ban képviseli a nemzet aktuális 
érdekeit. A nemzet érdeke nem 
azt kívánja a haladó osztályok-
tól, hogy k reakció elleni harcot 
mérsékeljék, hanem ellenkező-
leg, hogy ezt a harcot követ-
kezetesen végig harcolják. 

A reakciós osztályokkal éppen 
fordítva  áll a dolog. A nemzet 
érdeke ezektől az osztályoktól 
azt kívánná, hogy a nemzetre 
ártalmas, a nemzetet fejlődésé-
ben akadályozó kiváltságokról 
lemondjanak. De éppen ezek az 
osztályok a legkevésbbé képe-
sek arra, hogy a saját szemé-
lyi és osztályérdekeiket a köz-
érdeknek alárendeljék. Ezekért 
nz érdekekért, mint a történe-
lem mutatja, végsőkig menő, el-
keseredett harcot folytatnak  a 
nemzeti érdekek lábbal tiprása 
irán is. Legfeljebb  egyesek, a 
történelem legjobbjai tudnak ön-
ző osztályérdekeik .fölé  emel-
kedni. 

A XVIII. század végén a fran-
cia burzsoázia azért tudta meg-
védeni Franciaországot az egész 
reakciós Európa társadalmával 
szemben, mert az országon be-
lül kérlelhetetlenül leszámolt a 
monarchiával é3 az arisztokrá-
ciáTal, a francia  nemzetnek e-

zekkel az árulóival. Minél el-
szántabban vívják meg a de-
mokratikus erök harcukat a re-
akciós erők ellen, minél na-
gyobb eréllyel takarítják el a 
nemzet fejlődésének  útjából az 
idejüket mult intézményeket és 
rétegeket, annál következeteseb-
ben szolgálják a nemzet ügyét. 

A munkásság forradalmi  szel-
lemével és általában a forradal-
makkal való ijesztgetés alapta-
lansága, söt badarsága mindenki 
előtt világos, aki a történelem 
ezirányu tapasztalatain vala-
mennyire is elgondolkozott. A 
nagy nemzetek nem féltek  meg-
vívni forradalmaikat,  amikor a 
történelmi óra elérkezett. Az an-
golok 1640-ben, a franciák 
1789-ben, 1830-ban, 1848-ban, 

1871-ben, az oroszok 1905-ben 
és 1917-ben, amikor le kellett 
rombolni a régit, hogy szabadon 
törhessen élő az uj világ. 

Ezek a nemzetek ezt a sok 
áldozatot követelő, nehéz fela-
datot vállalták és ingadozás nél-
kül elvégezték. Ezek a nemze-
tek éppen azért lettek naggyá, 
mert lépést tudtak tartani a tör-
ténelemmel. A suta, elvetélt fél-
forradalmak,  félmegoldások  tet-
ték Keleteurópát, nevezetesen a 
Duna völgyét hosszú időre fél-
országok, fólnemzetecskék  szá-
mára szégyenkalodává. Az itteni 
népek életében sokminden más-
képpen alakult volna, ha forra-
dalmaikat a maguk idejében kö-
vetkezetesen végig harcolják. 

Ismerjük meg korunk könyveit 
Aragon: Szolgaság és dicsőség 

A Szikra kiadásában, Budapesten 
1948-ban jelent meg, Keszi Imre 
fordításában,  Louis Aragon kiváló, 
mai francia  iró novellás kötete 
Szolgaság és dicsőség cimen. 

Louis Aragon a német megszál-
lás idejében egyike volt a nemzeti 
ellenállás vezetőinek, igy hivatott is 
ezeknek az időknek a szereplőit az 
olvasó előtt megrajzolni. Ennek a 
szomorú, de egyben a francia  nép 
számára olyan dicsőséges időnek 
eseményeiből veszi a novellák té-
máját. 

Megismerjük ezekből a novellák-
ból Emil Dorin vasmunkást, aki a 
békeidőben a kerékpár-versenyekért 
lelkesedik, valósággal azoknak él, a 
megszállás alatt azonban ugyanilyen 
hévvel és teljes lélekkel veti magát 
bele a fasiszta  megszállók elleni 
küzdelembe, mig áldozatul nem esik. 

Kifigurázza  az iró a németek 
szolgálatába állott francia  csendőr-
séget, mely tévedésből más helyen 
tart alapos házkutatást, mint ahol 
kellett volna. 

Egy másik novellában bemutatia 
a nemzeti ellenállás szolgálatában 
álló papot, akiben győz a francia 
együttérzés és a veszély ellenére 
megmenti német üldözői elől azt a 
fiatal  honfitársát,  aki' röviddel aze-
lőtt merényletet követett el a meg-
szállók ellen. 

Megismerjük ezekből a novellákból 
a maqui-knak nevezett szabad csa-
patosok, illetve partizánok életét és 
látjuk, hogyan veszik fel  ésszel és 
ravaszsággal a küzdelmet a fegyve-
res túlerőben levő ellenséggel szem-
ben. 

De bemutatja az iró az együtt-
működőket is, mert nem csak di-
csőséget és hősöket termel ki ez a 
kor, hanem szolgaságot és gyáva 
embereket Fa. Ezek a gyász-fran-
ciák, a gyáva besúgók a fasiszta 

megszálló hatalmat mindenben ki-
szolgálják, de el is veszik méltó 
büntetésüket. 

Végül megismerjük a megszálló 
németek gondolkozás-módját, akik 
próbálnak jogi alapot keresni aljas, 
elnyomó, kiszipolyozó, minden ne-
mes emberit lábbal tipró és a leg-
nagyobb gaztetteket elkövető mód 
szereikhez és megalkotják a »ger-
mán jogot*, mely ezt a tevékeny-
ségüket igazolni próbálja. 

Színművészeti 
törvényszék 

A tanári szakszervezet ujabb ese-
ménnyel szolgált Székelyudvarhely 
lakosainak, amikor megrendezte 
Priestley Rendőrfőnök  cimü daratya 
a Székely Szinház által julius 
17-én Székelyudvarhelyen tartott 
előadásának irodalmi vitáját. A tör-
vényszéki tárgyalás formájában  meg-
tartott magasszinvonalu vita élénk 
érdeklődést váltott kl a közönség-
ből. Olyan sokan jelentek meg a 
jul. 30*án a szaktanács gyüléstermé-
ben megtartott törvényszéki tárgya-
láson, hogy a közönség jó része 
nem fért  be az előadásra és sokan a 
folyosóról,  kívülről hallgatták meg 
a tárgyalást. 

% A színművészeti törvényszék el-
nöke, Tompa László író, foglalta 
össze a vádból, a védelemből és a 
tanúvallomásokból leszűrt művészi 
Ítéletet Priestley darabjáról és elő-
adásmódjáról, felmentve  azt a vád 
és következményei alól és értékes 
művészi megállapításokkal dombo-
rítva ki a darab és az előadás ér-
tékeit. 

A polgári ideológia szemszögéből 
felállított  vádakat Schiff  Hedvig szel-
lemes iróniával képviselte, mint 

ügyész. A védelmet Tömöry Ödön dr. 
tanár ékesszólással és nagy hatás-
sal látta cl. 

Ezzel az irodalmi vitával a kö-
zönségben öntudatosodott mindaz, 
amit a Priestley darabja a művészet 
eszközeivel érzékeltetett, hogy a 
munkások kizsákmányolásáért és el-
nyomásáért az egész tőkés osztály 
felelős  és annak mindenik tagja 
bűnös a darabban a munkásosz-
tályt képviselő Smith Éva öngyil-
kosságában. 

Beiktatták a megye uj 
erdészeti igazgatóját 
Julius 27-én, kedden Szép Péter 

erdészeti vezérfelügyelő/  a demokra-
tikus szervezetek és hatóságok je-
lenlétében, beiktatta hivatalába Ben-
cze Albert megyei erdészeti igaz-
gatót. 

A vezérfelflgyelő  beiktató beszé-
dében rámutatott az elmúlt reak-
ciós rendszernek az erdőkben vég-
hezvitt rablógazdálkodására, a nem-
zet jelentős vagyonának önző kisa-
játítására, amig ugyanakkor az er-
dőket a külföldi  tőkének is kiszol-
gáltatták judáspénzért. 

Országunk legszebb kincsei, igen 
jelentős vagyont képviselő fáink, 
vadjaink a nemtörődömség és hely-
telen gazdálkodás miatt pusztulás-
nak indultak. 

A mult hibáit nekünk kell jóvá-
tennünk és begyógyítanunk az er-
dőségeinken ejtett nagy sebeket. 
Ahogy újjáépítjük gyárainkat, közle-
kedési eszközeinket és útjainkat 8 
a hamis propagandával megmérge-
zett lelkeket, ugy ezt is ujjá fogjuk 
épiteni most, amikor az ország a 
miénk, a dolgozó népé. 

A RMP nevében Demeter Sándor 
mutatott rá azokra a feladatokra, 
amelyek ezen a téren megoldásra 
várnak, hogy erdőink minél viru-
lóbbak és gazdagabbak legyenek. 

Az uj erdészeti igazgató fiatalos 
lendülettel már neki is fogott  ne-
héz és felelősségteljes  hivatala meg-
szervezésének. 

Maghtoó. 
A vadásztársaság tagjait felkér-

jük, hogy 1948 augusztus hó 3-án 
12 órakor, a vadásztársaság helyi-
ségében tartandó rendkivüli közgyű-
lésen részt venni szíveskedjenek, 
Székelyudvarhelyt, Sztálin-tér 14 sz. 
alatt. 

Amennyiben a fenti  időben nem 
lesznek elegendő tagok, ugy a má-
sodik közgyUlés ugyanaz nap és 
ugyanazon helyiségben d. u. 14 óra-
kor lesz és határozni fog  tekintet 
nélkül a megjelent tagok számára. 

Tárgysorozat: 
1. Elnöki megnyitó beszéd. 
2. A zetelaki vadásztársaság fu-

zionálása. 
3. Javaslatok. 
Székelyudvarhely, '1948. julius 26. 
Deák Gábor Navrea  V. 

elnök titkár 

Augusztus 5, 6 és 7-én az Udvarhelyi \7 a ál 17 1 !• £ ál 
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zenés 
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A film hatása 
a müoészet és neoelés terén 
Az a rendkívüli népszerűség, ami-

nek a film  világszerte örvend, an-
nak tudható be, hogy azonkívül, 
hogy a "dolgokat szinte élethiven 
tudja a néző elé varázsolni, azáltal, 
hogy nincs kötve sem időhöz, sem 
térhez, inkább alkalmas arra, mint 
bármely ág» a művészetnek, hogy 
kiválassza a legfontosabb  oldalait a 
felvetett  kérdésnek és azokat kie-
melve a legélesebben megvilágítsa. 

Egyes országokban a film  egy-
szerű kereseti lehetőséget nyújt 
egyfelől,  másfelől  pedig azt a célt 
szolgálja, hogy a nézőközönséget 
olyan megalázó és alacsony életfel-
fogásra  nevelje, amely alkalmas 
arra, hogy biztosítsa az uralkodó 
osztály uralmát azzal, hogy a nép-
ből készséges szolgákat nevel a ki-
váltságos osztály számára. 

Még az októberi szociálista for-
radalom utáni első években Lenin, 
a népek nagy tanitója és vezetője, 
ismerve a film  hatalmas nevelő ere-
jét, nagy jelentőséget tulajdonított 
a filmnek,{amelyet  a .legfontosabb 
művészetnek", „a tömegek müvé-
szeté"-nek nevezett. A szovjet-film 
tényleg a tömegek filmje,  bátoritója, 
utmutatója és eitnek a feladatnak 
megfelelően  foglalkozik  az összes 
olyan kérdésekkel, amik alkalmasak 
arra, hogy a célt szolgálják. 

Közismert a gyermekek nagy 
filmszeretete,  igy a szovjet-filmek  < 
nagyrésze a fiatalkorú  nézők szá-
mára készül. Az ifjak  által kedvelt 
cow-boy-filmek  helyett, amelyek a 
gyermekeket brutálitásokra tanítják, 
felcsigázzák  idegeiket, hősökként 
állitva a néző elé a folyton  lövöl-
döző, durva cow- boy-t, a szovjet-
film  igazi gyermek-problémákkal 
foglalkozik,  fantáziadús,  színes, mű-
vészi cselekményeket mutat be, a-
melyek meséjének alapja a valóság-
ban gyökerezik, amelyeken keresz-
tül a gyermek ízlése finomul,  ne-
messé, önfeláldozóvá  és munkasze-
retővé neveli a gyermeket. 

Nagy jelentőségű a szovjet-filmek 
-közt a történelmi film.  Ezek a fil-
mek szigorúan a valóságnak meg-
felelő  történelmi adatokra támasz-
kodnak, a néző megtanulja a törté-
nelmet nem nacionálista ferdítések-
kel szemlélni, a történelem termé-
szetes menetét ismeri meg. Ugyan-
akkor a film  páratlan objektivitással 
megismertet nagy történelmi korsza-
kokat, a nagy emberek életét. 

Nagyon fontos  válfaja  a szov-
jet-filmnek  az időszerű kérdésekkel 
foglalkozó  film.  Ezek a filmek  nagy-
ban hozzájárulnak az uj szociálista 
ember jellemének kialakításához. 
Közösségi munkára serkentenek, 
megtanítják a munkástömegeket gyű-
lölni az ellenséget, harcolni ellene 
és gyöngéden szeretni embertár-
saikat. 

Nem utolsó sorban kell még be-
szélnünk a vígjátékról is. A vígjáték 

'feladata  felvidítani,  pihentetni a né-
zőt. Ha megfigyeljük  a szovjet-
filmet,  észre vesszük, hogy amellett, 
hogy eleget tesz e feladatnak,  még 

sincs híján a nevelőhatásnak, mert 
azon keresztül, hogy szellemesen ki-
gúnyolja, nevetségessé teszi az önhitt 
és nagyzoló bürokratákat, az önző, 
a buta, lusta embereket, a néző ugy 
távozik az előadásról, hogy tanulta 
filmből. 

Hiányos volna mindaz, amit el-
mondtunk a szovjet-filmről,  ha'el-
feledkeznénk  a szovjet-híradóról és 
a tudományos, ismeretterjesztő elő-
adásokról. Ezek a filmek  igen alkal-
masak arra, hogy bővítsék a néző 
látókörét, hogy fejlesszék  tudását 

A szovjet-rendszer biztosítja a film 
anyagi és erkölcsi alapját, ezért, a 
szovjet-filmművészet  rohamosan fej-
lődik, ugy tartalom, mint művészi, 
kivitel tekintetében. A szovjet-film 
nem kereseti lehetőség, hanem aktív 
nevelő. A szovjet-film  olyan roha-
mosan fejlődik,  mint az a társadalmi 
rendszer, amely a világra hozta. 

S. ti. 

SPORT 
Labdarúgás. 

DERUBA-UMTE 0: 1 
A szebeni csapat az első félidőben 

többet támad, de támadásai kapu 
előtt megtorpannak. Az UMTE a 
második félidő  első felében  nagy-
szerűen feljő  és magának biztosítja 
a győzelmet. Az UMTE csapatából 
a védelem volt jobb. A csatársor tá-
madásaival meg-megtorpant. 

M«Qkezdödt«k az olimpiai 
oarscnyek 

A sport terén legnagyobb jelen-
tőségű esemény, a világ sportolói-
nak nagy erőpróbája, az olimpiai 
verseny. A olimpiai versenyek ug-
rásszerűen javították a sportteljesít-
ményeket. A mostani Olimpia a 
XIV-ik és Londonban tartják. 

A mostani Olimpia nem lesz a 
világ legjobbjainak találkozója, mert 
hiányzik a nagyjelentőségű szovjet 
sport gárdája. 
Olimpiai eredmények: 
A Magyarország-Egyiptom közti vízi-
póló-mérkőzést a magyarok nyerték 
meg 4:2 arányban. A magyar vizi-
pólócsapat Angliát is fölényesen 
győzte le 11:1 arányban. A magyar 
Németh kalapácsvetésben olimpiai 
rekordot ért el és ezzel megszerezte 
az első aranyérmet és az első dijat 
Magyarország számára. 

Tőrvívásban a magyar tőrvivók a 
belgáktól, mig kosárlabdában a bra- j 
ziloktól szenvedtek vereséget. 

Székelykeresztur Sportja. 
Box. 

A székelykereszturi Munkás Sport-
otthonban vasárnap este nagy ér-
deklődés kisérte a UTM (Segesvár) 
—SzMSE (Sz.-keresztur) egyesületek 
közötti ökölvivó mérkőzést, melyet 
a kitűnő formában  lev<̂  keresztúri 
ökölvívók 12:2 arányban fölénye-
sen nyertek meg. 

A verseny meglepetése Márkos 
László, a SzMSE középsúlyú ököl-
vívójának ragyogó teljesítménye, 

aki ezúttal a segesvári ellenfelét 
győzte le kiütéssel a harmadik me-
netben. A hét súlycsoportból a se-
gesvári UTM ökölvívó csapat csak 
2 döntetlent ért el. 

Eredmények a következők: 
Légsulyban : Mészáros Nicolaie— 

Rácz Attila, döntetlen. 
Pehelysúlyban: Turcu Oszkár— 

Lórencz Tibor, pontozással győz Ló-
rencz. 

Könnyüsulyban: Urdea Aurel— 
Kisfaludi  János, döntetlen. 

Váltósulyban: Turcu Gheorghe— 
Barabás László, technikai és pont-
aránnyal győzött Barabás. 

Kis középsulyban: Mosoiu Vierel 
—Gidó Mihály, az első menetben 
Mosoiu feladta  a küzdelmet. 

Középsulyban: Salamon Mircea 
—Márkos László, a III- ik menetben 
kiütéssel győzött Márkos. 

Kis nehézsúlyban: Lakatos Fe-
renc— Sípos Gábor, az első menet 
titán Lakatos feladta. 

A kitűnően megrendezett ökölvivó 
verseny mérkőzéseit Lőrinczi Zoltán 
testnevelő, Erőss József  és Sala-
mon Mihály, a két csapat edzői jól 
vezették. 

Labdarúgás 
i 

Udvarhelyi öreg fiuk—Székelyke-
reszturi öreg fiuk  4 :1 (2:0). Gool-
lövők: Vârf  2, Üveges, Métz, il-
letve Király. Játékvezető: Papp Za-. 
kor Endre 
T o k • 

Udvarhely válogatott- -Székelyke-
resztur válogatott 253—240. 

A városok közötti mérkőzést a 
Kereszturon most alakult törpe te-
kéző-csapat bemutató versenye nyi-
totta meg. A versenyt a B. csapat 
7 fával  nyerte meg, a bemutató 
mérkőzés igen nagy tetszést aratott 

x Köszönetnyilvánítás. A Ref. 
Dalkörnek, a Ref.  Nőszövetségnek, 
valamint mindazoknak,' akik felejt-
hetetlen Böskénk elhunyta alkalmá-
ból mérhetetlen fájdalmunkat  rész-
vétükkel, virággal enyhíteni igye-
keztek, köszönetet mondunk. A gyá-
szoló  Serfőző-  és  Dézsy  család. 

x V. Göllner Pici julius 31-én 
tánc- és ritmikus tornaiskolát nyi-
tott kezdők és haladók, gyermekek 
és felnőttek  részére. Jelentkezés: 
Dulicsek-üzletben. 

x Felveszek egy 16—17 éves 
fiút  kéményseprő inasnak. Antal 
József,  Rákóczi-út 13. 1—3 

x Schunda-cimbalom egészen jó 
állapotban eladó Tordátfalván  Ist-
vánffy  tanítónál. 1—3 

x Köszönetnyilvánítás. Mind-
azoknak, akik édesanyánk, özv. Szász 
Ferencné elhunytával minket ért 
nagy gyászunkban részvétüket nyil-
vánították, a temetésen résztvettek, 
virágot hoztak, hálás köszönetet 
mondunk. Gyermekei. 
, x Több család méh országos 
kaptárban fiatal  anyákkal eladó 
Rether János tanítónál Székely-
zsombor. 1—2 

x Varrodába tanulót felveszek. 
Csanperlíkné. Székelyudvarhely, Pe-
tőfi-utca  7 szám. 

HÍREK 
A kulturtanácsok i r á -

ny í t sanak a m e g y é b e n 
m i n d e n k u l t u r á l t » , 
m o z g a l m a t 
A kulturtanácsok megalakítása fo-

kozott lendülettel folyik  Udvarhely 
megyében. Most vasárnap 28 köz-
ségben alakították meg a kulturta-
nácsot a központból ki küldött, szer-
vezők vezetésével 

A tanácsok megalakítása minde-
nütt annak hangsúlyozásával történt., 
hogy. a jövő kulturája valóban â  
nép kult arája kell, hogy legyen és 
hogy ezentúl minden nyilvános kul-
turmozgalmat, ünnepséget csak » 
kulturtanácsok tudomásával, ezek 
jóváhagyásával lehet kezdeni és le-
folytatni. 

— A MNSz közleményei. A> 
Magyar Népi Szövetség városi szer-
vezete a szokásos műsoros taggyű-
lését augusztus 5-én, csütörtökön, 
este 8 órakor tartja a városháza 
tanácstermében. Kérjük testvérein-
ket, minél nagyobb számban vegye-
nek részt a taggyűlésen. 

— Felhívjuk városi testvéreink 
figyelmét,  hogy a városi szervezet-
hez tartozó ügyekben forduljanak  » 
MNSz városi titkárságához, amely a 
Kossuth Lajos-utca 16 szám allatti 

vhelyiségbe költözött. Ugyanott van 
elhelyezve a Szabadság kiadóhiva-
tala és szerkesztősége is. 

A titkárság 
— A Józsa Béla-könyvtár át-

költözött. A RDNESz udvarhelytne-
gyei bizottságának titkársága érte-
siti a Józsa Béla Népkönyvtár tag-
jait, hogy a könyvtárát áthelyezte 
uj székházába Kossuth-u. 6 szám 
alá és átrendezése miatt most ked-
den, augusztus 3-án a könyvtár nem 
lesz nyitva. 

— Figyelmeztetés a tanulók-
nak. A közoktatásügyi minisztérium: 
figyelmezteti  a tanulókat és szülei-
ket, hogy a mult tanévben használt 
tankönyveket ne vfegyék  meg, mert 
azoknak csak Csekély részét hasz-
nálhatják az 1948—49-es tanévben. 
Tehát a tankönyvek beszerzésével 
várjanak a tankönyvek hivatalos 
jegyzékének megjelenéséig. 

— Csekken is lehet adót fi-
zetni. A pénzügyminisztérium köz-
leménye szerint az állammal szem-
ben fennálló  adótartozásokat a pénz-
ügyigazgatóságok és adóhivatalok 
pénztárain kivül csekk utj^n is be 
lehet fizetni. 

xí  Orvosi kinevezés. Gyarmathy 
Piroska dr. orvost és fogorvost,  a 
vármegyei köztisztviselők orvosává 
nevezték ki. Rendelését Székelyud. 
varhelyen Petőfi-utca  5 szám alalt 
megkezdette. 

Székelyhereszturon és vidékéi 
lakó hirdetőink hirdetéseiket a 
Szabadság részére Székelyke-
reszturon á Király-testvérek fod-
rászflzletében  adhatják fel. 

Nyomatott az „UMGISz" könyv-
nyomdájában Székelyudvarhelyt. 


