
A Magyar Népi Szövetség 
udvarhelymegyei hetilapba 

A Duna-hajózás uj rendszere rö-
videsen rendezést nyer, azon javas-
lat alapján, melyet Visinszki, a 
Szovjetunió kiküldöttje terjesztett a 
belgrádi értekezlet elé. A javaslattal 
kapcsolatban Pduker Ana a RNK 
külügyminisztere tartott beszfdet, 
megcáfolva a nyugati hatalmak ér-
veléseit a dunai hajózást illetőleg. 
A beszédből közöljük a következőket: 

A Duna-hajózás uj rendszerénél, 
amelyet az értekezlet kell hogy szabá-
lyokba foglaljon, figyelembe kell 
venni a második világháború után 
bekövetkezett helyzetet. Ennek a 
helyzetnek jellegzetes vonásai a kö-
vetkezők: Az imperiálizmus legerő-
sebb formáját a fasizmust ebben a 
háborúban legyőzték. A Szovjetunió 
diadalmas hadserege felszabadította 
a dunamenti népeket, ennek alapján 
függetlenségük és nemzeti szuveré-
nitásuk biztosítva van. E népek 
mellett ott áll jogaik hatalmas vé-
delmezője a Szovjetunió. Molotov 
Szovjet külügyminiszter a párisi 
békeértekezleten mondotta: „Nem 
engedhető meg, hogy a nagyhatal-
mak, melyeknek ma sok dollárjuk 
és angol fontjuk van, háboritás nél-
kül rákényszeritsék akaratukat a 
többi államokra*. Ez a politika ösz-
szeütközik, a többi nagy és kis ál-
lamok jogos ellenállásával. 

Ilyen körülmények között a bel-
grádi konferenciának nem lehetne 
eredménye, ha egy olyan dunai-
rendszert állítanának fel, mely nem 
veszi figyelembe a népek jogait és 
érdekeit. A Román Népköztársaság 
delegációja egyetért a szovjetegyez-
mény-tervezettel, mert megtalálja 
benne a partmenti államok szuve-
rénitásának tiszteletbentartását ugy 
a partmenti, mint nem partmenti 
népekkel kapcsolatban. A konferen-
ciának az a feladata, hogy vissza-
állítsa a partmenti államok törvé-
nyes jogait és hogy biztosítsa a 
duna hajózás szabadságát. Az érte-
kezleten két különböző felfogás  üt-
között össze. Az első felfogás  az, 
hogy a dunahajózás joga a part-
mentieket, csakis a partmentieket 
illeti meg, ugy, ahogy azt a nem-
zetközi jog alapelvei előírják. A má-
sik felfogás  az, hogy nem kell nézni 
az alapelveket és meg kell engedni 
a nempartmenti államok ellenőrzési 
jogát is. Az angol, amerikai és fran-
cia delegátusok ezt a felfogást  tá-
mogatják. A francia delegátus „szer-
zett jogokról" beszél, az angolok 

Megjelenik minden hedden reggel 
Felelős szerkesztő : Imets János 

„az 1921-es egyezményre" hivat-
koznak, az Egyesült-Államok dele-
gátusai „gyakorlati okokra" támasz-
kodnak. Mindezek az érvelések azt a 
célt szolgálják, hogy a nem part-
menti államok folytassák beavatko-

zásukat a Duna igazgatásában. Nyil-
vánvaló, hogy a dunamenti államok 
nem fogadhatják el ezt az érvelést, 
mivel a Duna országuk területének 
egy részét alkotja Hogy mennyire 

Néhány napja városunkban külö-
nös jelenségekkel találkozunk. Ta-
nítók és tanárok nagy csoportja diá-
kos sietséggel igyekszik naponta 
reggel 7 órára előadásra a mozite-
rembe. Napközben öreg és fiatal, 
városi és falusi, t^nár és tanitó is-
kolapadokban ül és tanul. Teljes 
iskolai fegyelem mellett folyik a ta-
nulás, reggel öttől este tizig. Ez a 
különös iskola, melynek a diákjai a 
katedrák mellől kerültek az iskola-
padokba, az ország minden megye-
székhelyén folyik. Ezt megelőzően 
pedig a fővárosban rendezett az ál-
lam ilyen iskolát a tanügyi személy-
zet számára. Vájjon mi a céljuk 
ezeknek az újszerű iskoláknak és 
miért van rájuk szükség ? 

Kérdéseinkre a feleletet a tanügyi 
reform adja meg, melynek célja a 
nevelés eszközeivel a népi demok-
rácia szellemének megszilárdítása 
és a szociálizmus felé való haladás-
hoz szükséges szakemberek neve-
lése. Ezzel a célkitűzéssel és az eh-
hez szükséges egységes, népi érde-
keket szolgáló iskola megteremtésé-
vel a céltudatos reformoknak  egyik 
legfontosabbikához érkeztünk el. Az 
államforma korszerűsítése, az uj al-
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természetes a partmenti államok 
joga, azt az 1856 évi konferencia 
bizonyítja, mivel akkor ismerték el 
azt az elvet, hogy a duna-hajózást 
a partmenti államok kell szabályoz-
zák és az elenőrzést a dunamenti álla-
mok bizottsága kell hogy gyakorolja. 
Azonban a bizottság mellett megje-
lent egy másik bizottság is, mely 
közel 100 esztendeig uralta a Dunát, 
ez vplt a nem-partmenti államok 
bizottsága. Mit jelentett a második 
bizottság 100 éves munkája a part-
menti országok és főleg Romániára 
nézve? Akkor amikor 1924-ben a 
dunai Szulina-ág torkolata bedugult, 
a Duna bizottság delegátusai Anglia, 
Franciaország és Olaszország még 
a találkozást is visszautasították, 
pedig a román delegáció a legsür-
gősebb tennivalót akarta megbe-
szélni. A visszautasítás oka az volt, 
hogy a delegátusok nem kaptak uta-
sítást kormányaiktól. Midőn a ro-
mán kormány irásbelileg terjesztette 
elő kérését, négy hónap múlva azt 
a választ kapta, hogy nincs szükség 
semmi különös munkálatra. Ilyen 
heiyzetbe kerültek a partmenti or-

(Folytatás  a 2-ik  oldalon) 

kotmány, a gazdasági reformok  a 
mezőgazdasági és az ipari termelés 
terén egyaránt, forradalmi  lépéseket 
jelentettek azon az uton, amelyen 
most az iskola reformjához  érkez-
tünk el. 

Az uj gazdasági rend, az uj tár-
sadalmi élet természetesen uj isko-
lát is kiván. Ezt az uj iskolát azon-
ban kikkel építhetjük fel ? Az uj is-
kola még csak most születik meg, 
a szolgálatába álló nevelőket még a 
régi iskola nevelte. A régi nevelők-
nek tehát uj célok szolgálatában, 
uj módon kell nevelniök. Vájjon 
honnan tudják a régi nevelők, hogy 
mit vár tőlük az uj iskola és váj-
jon honnan tanulják meg, hogyan 
kell a szociálizmus felé haladó if-
júságot nevelniök ? Ezt akarja a régi 
iskolák neveltjeinek megtanítani az 
úgynevezett ICD iskola. (Şcoala pen-
tru îndrumarea corpului didactic). 

Az uj iskolát uj szellem hatja át. 
Benne a tanulás a legalsóbb foktól 
a legmagasabbig a tudomány leg-
haladottabb módszerének, a dialek-
tikus materiálizmusnak az alapján 
folyik. Bizony ez a módszer a taní-
tási anyag tartalmában és a gon-
dolkozásra neve'és módjában egy-

aránt ujat jelent. Történelemben, fi-
lozófiában, közgazdaságtanban, ter-
mészettudományban és sorra az 
összes többi tudományágakban egy-
aránt mást és legtöbbször merőben 
ujat hoz az uj módszer és anyag. 
Hogyan tanitson ujat az, aki maga 
is csak a régit ismeri ? 

De nem csak tartalmilag változik 
meg az uj iskola. Megváltozik az 
élettel szemben való magatartása is. 
Többé nem elszigetelt, külön világ, 
melyet az idegen és »rideg élet« 
vesz körül, hanem épen fordítva, az 
iskola az életnek egy eleven, lük-
tető darabja. Legfeljebb annyiban 
különbözik a társadalmi élet egyéb 
területeitől, hogy benne sűrítetten, 
fokozottabban lüktet az élet, politikai 
vonatkozásokat is beleértve. Ennek 
megfelelően a növendékek önálló 
munkával vesznek részt a tanulás-
ban és a társadalmi életben egy-
aránt. önálló akaratuk van, de egy-
úttal önálló felelősségtudatuk is. 
A tanár nem annyira fegyelmet tart, 
mint inkább önfegyelemre szoktatja 
növendékeit. A tanulás nem kény-
szer, hanem kötelesség az uj isko-
lában. 

A tudomány nem valami idegen, 
messzi világ, hanem mindennapi 
kérdéseinkre ad rendszeres, helyes 
választ. Éppen ezért az uj iskola 
nemcsak a közösségi munkában ki-
ván többet a régitől, hanem a ta-
nulás terén is. Hogy lehet mindezt 
összeegyeztetni? Nagyobb szabad-
ságot adni a növendéknek és mégis 
többet kívánni tőle? Kevesebbet 
dresszirozni és mégis több és jobb 
teljesítményt elérni ? Az életet nem 
»ideálizálni«, az élet gondjai elől el 
nem zárni az ifjúságot és mégis de-
rűs életszeretetre, bátor kötelesség-
teljesítésre nevelni őket! A gyengé-
ket nem »kiselejtezni«, hanem erő-
síteni, a kiválókból nem »sztárokat« 
nevelni, hanem képességeiket a kö-
zösség érdekében fejleszteni! Mind-
ezt a proletár erkölcs jegyében le-
het megoldani. De hogyan neveljen 
a proletár-erkölcs szellemében az, 
aki maga sem tudja, hogy mi az, 
vagy éppen rosszhiszeműen téves 
képzeteket alkot magának erről ? 

Mindezt az ICD, a tanszemélyzet 
irányító iskolája kellene megtanítsa. 
Rövid néhány nap alatt azonban 
mindezt megtanulni nem lehet. De 
megmutatja nagyvonalakban azt az 
utat, amelyen haladva önképzéssel 
mindenki megszerezheti a szüksé-
ges ismereteket. Megmutathatja, hogy 
milyen az az uj szellem, melyhez 
jószándékuan és jóhiszeműen alkal-
mazkodnia kell, aki az ifjúság neve-
lésében részt akar venni. Az ifjúság 
most már az egész nép fiatal nem-
zedékét jelenti, sőt módot ad a re-
form arra is, hogy az idősebb nem-
zedék is pótolhassa azt, amrt a ki-
váltságosak iskolái nem adtak meg 
neki. A nevelés most már valóban 
az egész nép szolgálatában áll, a 
nevelő is az egész nép nevelője kell 
hogy legyen. A nevelő nagy felada-
tához azonban csak akkor lehet 
méltó, ha minden erejéből igyekszik 
azzá válni és nem sajnálja a fáradt-
ságot a folytonos önképzés és 
őszinte kritika utján való önnevelés 
munkájától. Dr.  Váró  Györgyné 

A Belgrádi Duna-értekezlet 
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Első teendők a tanügyi reformmal  Kapcsolatban 
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Látogatás Szentkeresztbányán 
Szentkeresztbányára menet már 

messziről kibontakoznak a fenyő 
erdők között az égígérő kemencék 
és kohók sötét körvoralai. Csendes 
zúgás jelzi, hogy a megye legnagyobb 
ipartelepéhez közeledünk, az államo-
sított szentkeresztbányai vasgyárhoz. 

Kisérőnk Szabó János műszaki 
tisztviselő lelkesen magyaráz, sza-
vaiból kiérezzük, hogy együtt él, lé-
legzik a gyárral. 

A zugó kompresszió mellett a 
gyár szivébe, a gépházba kanyaro-
dunk, hol egy 250 lóerős Ganz 
tieinrich gőzgép tompa robajjal dol-
gozik. Lenyűgözve állunk meg az 
egész ipartelepet mozgató gépcsoda 
előtt. Svella Ferenc a gépház veze-
tője, fülig kormosán, mosolyogva, 
nyugodtan állja a hőséget. Már meg-
szoktam, mondja, 47 éve fűtök. 

Hogyan fogadta az államosítást 
kérdezzük ? 

— A méltóságosok jöttek mentek 
(a gyár többször cserélt gazdát) hol 
fizettek hol nem. Legtöbbször nem 
és ha igen . . . fintorral  jelzi, hogy 
mit. Most mi jöttünk és itt is ma-
radunk, ezután pedig saját magunk-
nak füthetek. 

Mosolygó megelégedett munkáso-
kat látni mindenfelé, ütemes, lendü-
letes munkát a gyár minden részé-
ben. Igen, Szentkeresztbányán meg-
változott a termelés jellege. A szent-
keresztbányai vasgyár, habár Közép-
európa legjobb vasát termelte, a 
múltban vaslábtörlők, kályha-ajtók, 
szénfogók stb. előállítására rendez-
kedett be, ami a gyár teljes kiszol-
gáltatását jelentette a nagyobb vas-
gyáraknak. A gyár mostan nem 
lim-lomot termel, hanem többter-
melésével az ésszerű újjáépítést 
célozza, amikor a nyersvasat, mely 
minőségileg egyedülálló az ország-
ban, vasfeldolgozó üzemeknek szál-
lítják, hol értékes gépeket és alkat-
részeket gyártanak belőle. Megvál-
tozott a termelés jellege és ennek 
nyomán a gyár és a munkásság 

szelleme is. 
Miben rejlik a szentkeresztbányai 

vas értéke ? 
A szilícium helyes vagy helytelen 

elosztási aránya okozza annak ru-
galmasságát, tartósságát, minőség-
beli értékét, kapjuk a választ. A mi 
vasunkban ez az elosztási arány a 
legideálisabb. Könnyen munkálható 
és minőségéhez képest s z i l á r d . 
Gyógy szernek becézik a szentkereszt-
bányai vasat. Az ország többi 
vasgyárai, szentkeresztbányai vas-
érccel frissítik fel, finomítják a ma-
guk vasércét. Speciális alkatrészek 
elkészítésére pedig csak ezt a vasat 
használják. 

Orbán Ferencz kitüntetett munkás 
mondja: — Az államosítás előtt az 
volt itt a jelszó, hogy „hosszú a 
nap,- kicsi az adag". Lényegesen 
megváltozott a helyzet az államosí-
tás óta Munkásaink öntudatra éb-
redtek és lépten nyomon érzik kor-
mányunknak a munkásság érdekeit 
és védelmét szolgáló intézkedéseit. 

Draganovics vegyész kerekformáju, 
kőkemény anyagot mutat, Ha min-
den jól megy — mondja rejtélyes 
mosollyal — Szentkeresztbányán rö-
videsen prima téglát állítunk elő, 
mely minőségileg és tartósság szem-
pontjából messze felülmúlja az ed-
digi, agyagból gyártott téglát. Meg-
tudtuk, hogy a gyár laboratóriumi 
kísérleteinek eredménye ez az uj 
anyag, melynek a mészkő és a vas-
salak képezi az alapanyagát. 

Elmenőben Mihály József kohó-
mesterrel találkozunk, aki a Munka 
Érdemrendje II ik osztályának bol-
dog tulajdonosa. A rohammunkákra 
terelődik a szó, melyet a szentke-
resztbányai munkásság lelkes öntu 
dattal hajtott végre. Aug. 23-ig 8 
km. utat javítanak ki a lövétei bá-
nya teleptől a szentegyházasfalui 
főútig. A fürdőt önkéntes roham-
munkával megcsinálták, a napokban 
kerül sor az ugyancsak rohammun-
kával készített kuglipálya felava-
tására is. 

A Belgrádi Duna-értekezlet 
szágok, amikor érdekeik veszélyez-
tetve voltak. Ez nem állhat fenn 
sem most, sem a jövőben. A part-
menti államoknak elég erejük van 
ahhoz, hogy alapos munkával meg-
oldják a Duna-hajózás kérdéseit. 
Megoldhatjuk, mert köztünk van a 
hatalmas Szovjetunió, melynek ta-
pasztalatát és minden téren meg-
nyilvánuló képességeit ismeri az 
egész világ ugy háborúban mint bé-
kében. A nyugati delegátusok azt 
állítják, hogy a dunamenti államok 
és egész Európa gazdasági szük-
ségletei szükségessé teszik a nem-
partmenti államoknak a Duna-bizott-
ságban való résztvételét. Régebben, 
amig a Duna-bizottságban résztvevő 
nyugati országoknak érdekében ál-
lott, hogy minél több terményt ve-
gyenek el a dunamenti államoktól, 
ilyen volt a helyzet. Azonban abban 
a pillanatban, amikor csökkent pld. 
a román buza iránti érdeklődés, 
mert Kanada és az Egyesült Álla-
mok is rendelkeznek felesleggel, el-
hanyagolták a Duna karbantartását. 
A nem partmenti államok dunaha-
józási rendszere nem hogy a hajó-, 
zás fejlődésére vezetett volna, hanem 
ellenkezőleg állandó akadályokat gör-
dített a szállítás és árucsere fejlő-

désének útjába. Az imperiálisták 
most a dollár és az arany hatalmá-
val állanak elő. Tudjuk, hogy ahol 
a dollár tőr előre, mi következik. 
Látjuk Görögországban, Kinában, 
Olasz- és Franciaországban. 

Mi az ország újjáépítésénél kifej-
tett munkával bebizonyítottuk, hogy 
el tudjuk intézni saját újjáépítésünk 
és gazdasági fejlődésünk nehéz kér-
déseit anélkül, hogy lemondanánk 
szabadságunkról és jogainkról. A dol-
lárpolitika jogfeladásra kényszeritette 
azokat az országokat, amelyek a 
dollárhoz folyamodtak. Történelmi 
tapasztalataink, országunk politikai 
és gazdasági érdekei igazolják, hogy 
a nem-partmenti hatalmak jelenléte 
a Duna-bizottságban, nemcsak hogy 
ellentétben áll a nemzetközi jog 
alapelveivel, hanem teljesen káros, 
tehát elfogadhatatlan is. A szovjet 
egyezménytervezet magába foglalja 
a partmenti és nempartmenti álla-
mok együttmükése megerősítésének 
elvét és biztosítja a partmenti álla-
mok szuverénitását. Ezzel hozzájárul 
a gazdasági és kulturális csere fej-
lesztéséhez. Ezért fogadta el a Ro-
mán Népköztársaság delegációja a 
Szovjetunió delegátusa által benyúj-
tott egyezmény-tervezetet. 

Mi történik a nagyvilágban ? 
Kü l - és belpolitikai tájékoztató 
A JKP  Moszkvában  élő 

tagjainak  nyilt-levele. 
A külföldön élő jugoszlávok tilta-

koznak a JKP vezetőinek tevékeny-
sége ellen. Legutóbb a JKP Moszk-
vában élő tagjai tettek közzé egy 
nyílt-levelet a moszkvai lapokban, 
melyben többek között azt irták. 
hogy mint a JKP tagjai felhívják a 
JKPKB-át, hogy ismerje be nyilvá-
nosan hibáit és mondjon le szovjet-
ellenes politikájáról. A Jugoszláv ál-
lam léte, függetlensége és a szociá-
lizmus felépítése — írják tovább — 
lehetetlen a Szovjetunió testvéri se-
gítsége és a többi kommunista pár-
tok, élükön a Szovjetunió Kommu-
nista (bolsevik) Pártjának testvéri 
támogatása nélkül. 

Franciaország  gazda-
sági  diktátora. 
Franciaországban a reakciós Marie-

kormány telyhatalmu megbízást adott 
Reynaud pénzügyminiszternek gaz-
dasági és pénzügyi téren. Reynaud-
nak vezető szerepe volt a háború 
előtti francia belpolitikában is és 
már akkor kitűnt, hogy a népfront 
törekvéseinek meghiúsításával a né-
meteknek szolgáltatta ki az orszá-
got. Politikájának eredménye a né-
met megszállás volt Jelenlegi meg-
bízatása arra irányul, hogy az ame-
rikai nagytőke érdekeit szolgálja ki 
a francia dolgozók érdekeinek eláru-
lása árán. Megbízatása arra szól, 
hogy felszámolja az államosított 
iparvállalatokat, a költségvetést a 
képviselőház megkérdezése nélkül 
állítsa össze és az adózási rend-
szerben változásokat vezessen be. 
A francia lapok szerint Reynaud 
gazdasági tervezete csak áremelke-
dést és a frank leértékelését ered-
ményezheti. 

Trumant  leszavazták  a 
szenátusban. 
Truman az Egyesült Államok el-

nöke infláció-ellenes javaslatot ter-
jesztett a szenátus elé. A szenátus 
50 szavazattal 33 ellenébe vissza-
vetette a tervezetet. 

Titkos  katonai 
értekezlet. 
A Tasvir cimü török lap értesü-

lése szerint a legnagyobb titokban 
katonai értekezletet tartanak a nyu-
gati imperiálista államok. A lapér-
tesülés szerint megálapitották az 
Északatlanti Szövetséget, melynek 
az Egyesült Államokon, Kanadán, 
Anglián és Franciaországon kivül 
tagjai a Benelux államok, Norvégia, 
Dánia, Törökország, Olaszország és 
Görögország is. Állítólag egységes 
fegyverzetet kívánnak bevezetni ezek-
ben az országokban. 

Tiltakozás  a franciaor-
szági  román  állampol-
gárok  letartóztatása 
ellen. 
Mint ismertettük Franciaország-

ban egy román iskola intendánsát és 
több román diákot tartóztatott le és 
bántalmazott a francia rendőrség. A 
letartóztatások ellen a L'Humanilé 
cimü lap is tiltakozott, most a Nem-
zetközi Diákszövetség is tiltakozását 
jelentette be a törvénytelen eljárás 
ellen. 

Drágul  az  élet 
Bizóniában. 
A nyugatnémetországi angol-ame-

rikai-francia  megszállási övezetekben 
súlyos gazdasági válság van kibon-
takozóban. A megszálló hatóságok 
elrendelték több iparvállalat lebon-
tását. Állandóan nő a munkanélkü-
liség. Berlin nyugati megszállási öve 
zetében a munkanélküliek száma 
120000-re emelkedett. Az állandó 
áremelkedés ellen a nyugatnémetor-
szági városok lakói népgyűléseken 
és felvonulásokon tiltakoztak. 

A varsói  nemzetközi 
ifjumunkás-értekezlet. 
Varsóban gyűlt össze a világ de-

mokratikus ifjumunkássága, hogy 
tisztázza az ifjúság nagy kérdéseit. 
Az ifjumunkás világszövetség hatal-
mas szervezete részt kiván venni a 
békéért, demokráciáért és a népek 
függetlenségéért  vivott harcban. 

Első határozatában, a világ de-
mokratikus ifjúságát képviselő ifju-
munkás értekezlet a szabadságharcos 
görög és spanyol ifjúsággal vállalt 
szolidáritást, mely hazája szabadsá-
gáért és függetlenségéért  harcol. 

Az értekezlet hivatva lesz a világ 
közvéleménye előtt feltárni  a de-
mokratikus ifjúság állásfoglalását. 
Gazdasági  egyezmény 

Belgiummal. 
Román gazdasági küldöttség uta-

zott Brüsszelbe a Belgiummal kö-
tendő gazdasági igyezmény feltéte-
leinek megbeszélése végett. 
Szovjet  állampolgárokat  ra-

boltak,  el  New  Yorkban, 
h i Egyesült Államokban az oda 

emigrált .fehér gárdisták" mind na-
gyobb szabadságot élveznek, sőt az 
amerikai hatóságok támogatását is 
élvezik. Legújabban ezek arra vete-
medtek, hogy egy New-Yorkban ki-
kötő szovjet hajóról több szovjet 
állampolgárt elraboltak. Az egyik 
elrabolt tanítónőnek sikerült levél-
ben értesítenie Lomakin, new-yorki 
szovjet főkonzult, akinek sikerült is 6t 
kiszabadítania, habár az amerikai 
hatóságok nem nyújtottak ebben 
neki segítséget. 

Az Egyesült  Államok  Kommu-
nista  Pártja  Watlace  párt-
ját  támogatja. 
Az Egyesült Államok kommunista 

pártjának kongresszusi határozata 
egyúttal a párt választási program-
ját is magában foglalja. 

A határozat kimutatja, hogy az 
Egyesült Államok vezetői megszeg-
ték a háború alatt tett Ígéreteket, 
mert most is folyik a háború Gö-
rögországban, Kinában, Izráelben és 
ujabb háborús készülődések vannak 
s az amerikai ifjakat katonai szol-
gálatra kötelezik. 

Munkás-ellenes törvényeket hoz-
nak, virágzik a néger-üldözés, anti-
szemitizmus és habár Amerikát nem 
fenyegeti semmi háborús veszély, 
mégis háborús lázban tartják az or-
szágot, mert ezt kívánja az imperiá-
lista nagytőke érdeke. A kommunista 
párt felemeli a szavát ezek ellen és 
követeli a Szovjetunióval való békés 
kapcsolatok kiépítését, a katonai 
költségek csökkentését, demokratikus 
és egységes Németország megalko-
tását stb. 

1944-ben Rooseveltet támogatták 
a választásokon, hogy megnyerje a 
háborút a tengelyhatalmak ellen most 
a haladószeliemü párt jelöltjét tá-
mogatják, hogy megnyerje a békét. 

Az eljövendő választásokon az 
amerikai népnek döntenie kell sorsa 
fölött, tyáborut vagy békét, demok-
ráciát vagy fasizmust akar, állapítja 
meg a határozat. 



gazdasági kérdések 
Nem eső. hanem kukoricaszem, 

mondják a régi földművesek az au-
gusztusi esőről. Ezért az eső által 
nyújtott nedvesség tartósítása érde-
kében nem szabad elhanyagolni a 
gazolókapálást. 

Most már haladéktalanul be kell 
fejezni a tarlóhántást is, mert aki 
tarlót hánt, az. ősszel jól szánt, — 
mondja a közmondás is. 

Augusztusban a korán vetett zab 
aratását is meg lehet kezdeni. Az 
érés jele a levelek sárgulása, illetve 
nagyrészének lehullása. 

A hordási munkák befejezése után 
nyomban a trágyahordáshoz kell 
kezdeni. A trágyát a telepről, annak 
minden részéből, tehát tetejéről, kö 
zepéről és az aljáról rakjuk a sze-
kérre, mert ifey a termőtalajunk min-
den része egyenlő minőségű trágyá-
ban részesül. A kivitt trágyát azon 
nal alá kell szántani. 

A jó ivóvíz olyan fontos, mint a 

kenyér, — tartja a közmondás — 
ezért augusztus hónapban, amikor 
legkevesebb a kutakban a víz, kut-
jainkat takarítsuk ki s ha szüksé-
ges mélyítsük. 

Az őszi munkák közeledte meg-
kívánja, az igás állatok jó takarmá-
nyozását. Egy egy kis abrakot jut-
tatva ezeknek, vígabban húzzák 
majd az ekét. 

A konyhakertben késő-őszi hasz-
nálatra most kell vetni a babot és 
a borsót, azonban csak az alacsony, 
bokor-fajták alkalmasak erre. Téli 
használatra vethető még a retek, 
cékla, sőt vöröskáposzta is palántáz-
ható, természetesen előzőleg palán-
tát kell nevelni. 

A gyümölcsösökben és a szőlők-
ben a darazsak igen sok kárt okoz-
nak, irtásukra gondot kell forditani. 
Meg kell keresni férőhelyeiket,  ha 
földben találnánk azokat, ugy ben-
zinnel vagy kénnfel pusztítjuk. 

Amerikai leveleket foglaltak  le bűnjel-
ként az összeesküvő bikszádi 

szerzetesek kolostorában 
A konkordátum felmondásával és 

az egyházi iskolák államosításával 
kapcsolatban a bukaresti lapok: a 
Scânteia, România Liberă és a Con-
temporanul, cikksorozatban mutattak 
rá arra. hogy a nyugati imperializ-
must szolgáló Vatikán a konkordá-
tum révén az „állam az államban" 
elvet valósította meg. A rendkívüli 
autonómia .lehetővé tette, hogy a 
kathólikus egyház és az állam kö-
zött folyó levelezés először a pápai 
nuncius kezén menjen keresztül. A 
konkordátum alapján a kathólikus 
lelkészek az államnak tett esküjük 
után kötelesek voltak egy másik es-
küt is tenni, amely szerint kötelez-
ték magukat, hogy minden nem-

kathólikus felekezet ellen harcolni 
fognak. Ezt az elvet a legteljesebb 
mértékben igyekeztek is megvalósí-
tani az egyházi iskolákban a más-
vallásu növendékekkel szemben. A 
fővárosi  lapok kivétel nélkül utalnak 
a Bikszádon leleplezett reakciós szer-. 
zetesekre, akik — mint ismeretes — 
katonai fegyvereket rejtegettek a ko-
lostorban, vagyont kitevő dollárt és 
más külföldi valutát kaptak rendsze-
resen a Vatikántól és a papi reve-
renda leple alatt, titkos aknamunkát 
fejtettek ki a Román Népköztársa-
ság ellen. 

A reakció szerzetesi ruhába bujt 
ügynökeinek ügyében folyik a vizs-
gálat. 

Így nyaralnak a gyermekek 
Homoród-fürdőn 

A Homoród-fürdői  festői völgyben 
gazdátlanul hagyott villák, a RMP 
és a szakszervezetek munkája révén 
most kicsinosítva, rendbeszedve vár-
ják a megye dolgezóit üdülésre és 
pihenésre. Az Ilona völgyb3n 57 
hadigondozott, hadiárva és szegény-
sorsú gyerek nyaral a RDNESz má-
sodik nyaraltatási akciója során. 

A villa ebédlőjében ülünk le egy 
4 éves nyaraló vendég székére és 
Csutak Sári szívesen nyújt világosí-
tást a kicsinyek nyaraltatásáról, 

— Jól tudjuk, hogy a múltban csak 
a kiváltságosak gyermekei nyaral-
hattak. A mi feladatunk és munkánk, 
olyan gyermekek lelkiismeretes nya-
raltatását célozza, akik valóban rá 
vannak erre szorulva és olyan dol-
gozók gyermekeinek nyaraltatásáról 
van szó, akik ebben is rendszerünk 
szociális intézkedéseit élvezik. A villa 
26 szobájából 11 szobát hasznosí-
tunk az idén nyaralási célra. Jövő-
ben a villát teljes egészében erre a 
célra fogjuk felhasználni. 

Megtudjuk, hogy reggel 7-kor van 
az ébresztő. Mosakodás, torna, majd 
8 órakor reggeli. Tejet kenyérrel 
reggeliznek az apróságok, majd 10 
óráig felügyelet mellett szabadon él-
vezhetik játékban és pihenésben a 
vidék ezer szépségét. 11 kor fürdés, 
természetesen sekélyebb vizben, ahol 
a kicsinyek önfeledt csapkodással és 
visitással élvezik ezt a nagy élményt. 

Felvilágosító munka 
Udvarhely megyében 

Alig tudják őket a vízből kihúzni, 
az étvágyuk pedig ugy megjön a 
fürdéstől,  hogy 3-4-szer is újráznak 
ebédkor. 

Az alvó kicsik mozgolódni kezde-
nek, délutáni álmukból ébredeznek 
A hálótermek megtekintésére indu-
lunk. 5 hálószobát foglalnak le a 
kicsinyek. Sorban benyitunk, minde-
nütt ugyanaz a tisztaság, rend. 
Frissen húzott ágynemű, ízléses 
pokrócok, lefüggönyözött ablakok. 
Meghitt, kellemes a légkör, a félho-
mályos hálókban. 

Megtudjuk, hogy csodagyereke is 
van a villának. Felnőtteket felülmúló 
számításokat végez pillanatok alatt 
ezerig. Hamarosan előkerül a kis 
András, nyilt tekintetű, értelmes 
szemű gyerek. Megtudjuk a 8 éves 
Andrástól, hogy első elemista, 8-an 
vannak testvérek, anyja nem él, apja 
csizmadia udvarhelyen és nagyon 
szegények. Nagy álma van és el is 
árulja, hogy ő ha nagy lesz, szűcs 
szeretne lenni. Aztán bemutatja tu-
dását. Elképesztő gyorsasággal oszt, 
szoroz és összead 1000 ig. Jófor-
mán utánna se számolunk, ő már 
kész a felelettel. 

— Üzenjük az udvarhelyi anyáknak, 
mondja a nevelőnő bucsuzóul, hogy 
gyermekeik egészségesek, nagyon 
jól érzik magukat, meghíztak és le-
barnultak. 

Ha megfigyeljük a társadalmi fej-
lődés kibontakozását, azt látjuk, 
hogy most, az utóbbi időben roha-
mos gyorsasággal követik egymást 
az újítások, ugy politikai mint gaz-
dasági téren. 

Ez a rohamos kibontakozás és 
fejlődés mutatkozik falun is, a dol-
gozó parasztság körében, az osz-
tályharc kiéleződésén keresztül. 
Azonban vannak még falvak, ahol a 
kulákság nyomására elégedetlenség 
van. A suttogás és a szárnyra ka-
pott rémhírek, hogy elveszik az 
egész terményt, azonban gyenge ta-
lajra találnak. 

A RMP megyei szervezete a já-
rási szervezetein keresztül és a tö-
megszervezetekkel karöltve az irá-
nyitókkal, hatalmas lendülettel, fo-
kozottabb erővel folytatja az irányító 
és felvilágosító munkát vasárnapon-
ként, kint a falvakon a dolgozó pa-
rasztság között. 

Az irányítók, mielőtt kimennének 
a falvakra, előzőleg megkapják a 
kellő felvilágosítást és útbaigazítást, 

hogy miképpen kell eljárni a falva-
kon a dolgozó parasztság közt. És 
hogy jobb eredménye legyen a fel-
világosító és irányító munkának, a 
kiküldött irányítók a falvakon fel-
veszik a kapcsolatot a falusi irányi-
tókkal és karöltve járnak házról-
házra, meglátogatva a dolgozó pa-
rasztságot, ahol részletesen ismertetik 
a gabonabegyüjtéssel kapcsolatos 
kérdéseket és bővebb magyarázatok-
kal ismertetik az osztályharc falva-
kon való kiéleződésének fontosságát. 

Ugyanakkor az újság és a könyv-
akció sem szünetel. Az irányítók 
vasárnaponként meglátogatnak 6—7 
községet, ahol 250—300 Igazság 
újságot hagynak a falusi dolgozó 
parasztság közt, ami ugyancsak 
hozzásegíti ahoz, hogy még foko-
zottabb és nagyobb éberséggel tud-
ják vinni az osztályharcot a kulák-
ság ellen, amely harcon keresztül 
sikerül felszámolni a kizsákmányo-
lókat és megteremteni a szociálista 
társadalmat, ahol már nem lesz ki-
zsákmányolás. 

Kulturmunha Parajdon 
Folyó hó 1-én sikeres Petőfi kul-

turestft  rendezett a parajdi kultur-
bizottság és a parajdi járási vetési 
bizottság, a parajdi járási gyümölcs-
és vetemény-feldolgozó népi köz-
pont elindítási alapjának előterem 
tése céljából. 

A megnyitóban az országszerte 
megalakult kulturbizottságokról volt 
szó. A valódi népi kultura fejleszté-
sének szolgálatában kezdte meg mű-
ködését a parajdi kulturbizottság is. 

Ezen kultur est keretében a népi 
érdekek tényleges szemelőttartásá-
val szükségessé vált a népi gyümölcs-
ös zöldségfeldolgozó parajdi köz-
pont beindításának felkarolása is. 

A kultur esten műsorra kerülő 
történelmi jelenettel kapcsolatos kor-
rajzot Bene László parajdi ref.  lel-
kész nyújtotta. 

A műsorra hozott történelmi képet 
a kulturbizottság a „Szabadság, 
szerelem" cimü színműből vette. E 
mű második felvonását dolgozták 
fel a parajdi műkedvelők Ambrus 
Károly MNSz kultur-felelős odaadó 
és lelkes rendezésében, az aknasu-
gatagi bányamunkások közreműkö-
désével. A színdarab a közönség 
tetszését váltotta ki. 

A további műsorszámokban sza-
valattal szerepeltek : ifj. Henter Már-
ton, Ferenc Erzsébet és Zsombori 
Pici. 

A konzervkészitő központ vezetője, 
Ferenc Erzsébet röviden vázolta a 
gyümölcs- és zöldségfeldogozó népi 
központ jelentőségét. 

A bál bevételéből a konzervkészitő 
telephez szükséges edényeket a ve-
tési bizottság már be is szerezte és 
a vásárolt anyag féldolgozása, vala-
mint ezzel egyidejűleg a nép e té-
ren való oktatása egy héten belül 
kezdetét veszi. 

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. 

Nyugdijasok, 
Figye lem! 

A nyugdijasok megyei bizottsága 
értesiti az alant felsorolt  nyugdija-
sokat, hogy nyugdijuk felülvizsgá-
lása céljából a székelyudvarhelyi 
törvényszék 60-as számú szobájá-
ban jelenjenek meg. 

1948. a u a u s z t u s 20 án 17 
órára oannak idézoe: 

Prázsmáry István, Jaklovszky Dé-
nes, Báncs Albert, Szabó András, 
Bokor Károly, Bokor Anna, Hodgyai 
Géza, Csiszár V, Margit, Kocsis Ka-
talin, Lakatos Tivadar, Hecser Kál-
mán, Zselinsky József. 

1948. a u g u s z t u s 25 én 17 
órára oannak idézoe: 

Cristea György, Sebesi János dr., 
Bányai János dr., Jancsó Albert, 
loan Constantin, Vári Zsigmond. 

1948. a u g u s z t u s 25-én 17 
órára oannak idézoe a köoet* 
kező oidéki nyugdijasok: 

Séra István Székelydálya, Kertész 
Lajos Székelyszáldobos, Marosi Már-
ton Székelyszentmihály. 

1948. augusztus 27-ón 17 
órára oannak idézoe: 

Szolga Ferenc dr., Laslo Aurel dr., 
Török Ferenc. Székelykereszturról: 
Nagy Lajos, Péter Lajos, Gyarmathy 
Dezső dr, Farczádi Lajos, (Jjvári 
Mihály, Szilassy Jenő, Jakab Lajos. 
Lőrinczi Domokos Kissolymos, Si-
mon Balázs Firtosváralja, Pap Zsig-
mond Énlaka, Boér István Vécke, 
Ctistoloveanu Gh. Bethlenfalva, Pé-
ter Samu dr. Etéd, Péter Márton 
Etéd 

1918 a u g u s z t u s 30-án 17 
órára oannak idézoe: 

János Domokos dr., és Dobos Fe-
renc dr. 

M n r ó s z ó d a k g . l e i O O 
szabad áru 
UMGlSz szőoetkezet 



Az oklándi énekkar 
dévai szereplése 

Az olándi énekkar augusztus 8-án, 
a déván tartott Dávid Ferenc ünne-
pélyen vett részt és olt nagy sikert 
aratott. Déva várában, az ünnepélyen 
a dalárda a hozsannát és a köztár-
sasági himnuszt énekelte. Kü'önö-
sen az utóbbival aratott Igen nagy 
sikert. 

Igazi élménye volt a dalárda tag-
jainak a Groza Péter miniszterel-
nökkel történt találkozás. A minisz-
terelnök végig, valósággal kitüntette 
oz oklándi dalárdát. Az ünnepély 
után, kívánságára az énekkar ma-
gyar népdalokat énekelt és a mi-
niszterelnök a dalárdát meghívta 
személyes vendégének. Egyszerű 
közvetlen szavakkal legnagyobb meg-
elégedését és tetszését fejezle ki az 
énekkar szereplése felett s egyben 
meghívta azt a szeptember 8 án, 
Bukarestben tartandó országos dalos-
versenyre azzal a kikötéssel, hogy 
ott is személyes vendége legyen a 
a dalkör. 

Az ünnepség végén Groza Péter 
miniszterelnök a dévai MNSz kert-
helyiségében a többi vármegyékből 
érkezett MNSz tagokkal beszél-
getett. 

Ez az ünnepély is világosan mu-
tatta, hogyan omolnak le a demok-
rácia hatására az emberek közé 
emelt társadalmi és nemzetiségi vá-
laszfalak. 

9 közegészségügyi állomás 
a megvalósulás utján 

A székelyudvarhelyi közegészségügyi 
állomás ügyében fontos határozato 
kat hozott, legutóbbi ülése alkalmá-
val Udvarhelymegye egészségügyi 
tanácsa. Az intézet elhelyezésére a 
tanács egyhangúlag az egészséghá-
zat jelölte ki. Ez az épület a nép-
fürdő melletti városi telken áll, az 
egészségügy rendelkezésére bocsátva, 
befejezetlen állapotban. A megyei 
mérnöki hivatal becslése szerint kb. 
1 millió lej szükséges a befejezésé-
hez. Ezt a félig kész épületet, aug. 
12-i kiszállása alkalmával, Maier 
dr. egészségügyi felügyelő is meg-
tekintette, aki az erdélyi közegész-
ségügyi állomások működésének el-
lenőrzésével van megbizva. Az ő 
véleménye szerint is az épület, ha 
a terv szerint fejezik be, közegész-
ségügyi állomásnak igen megfelelő 
lesz. Értesülésünk szerint egyik kö-
zeli község lakói önkéntes munká-
val, kavics és homok hordásával 
szándékoznak a közelebbrőJ meg-
induló építkezéseknél segíteni. 

Értesítés 
A RDNESz udvarhelymegyei szer-

vezetének könyvtárbizottsága értesiti 
a Józsa Béla népkönyvtár olvasóit, 
hogy a Kossuth u. 6. sz. alá áthelye-
zett és a kor szellemének megfe-
lelő irodalmi müvekkel kibővített 
könyvtár nyitási ideje, folyó év 
augusztus 17 tői minden kedden 
d. e. 11—12 óra és délután 4 — 6 
óra. Ezenkívül minden szombaton 
délután 5—8 óráig olvasókör van. 
Ezeken az olvasó délutánokon a ta-
nulni és szórakozni vágyó olvasó-
közönség díjmentesen juthat hozzá 
értékes olvasnivalókhoz. Aki a Dol-
gozó Nő cimü folyóirathoz máskép-
pen nem juthat hozzá, a könyvtár-
ban megvásárolhatja. 

Ismerjük meg korunk könyveit 
fifáy  Gyu la : A sevesenkói hullámvadász 

A hosszú évekig emigrációban élő magyar iró müveit csak az utolsó 
években kezdi megismerni az olvasóközönség. Az idei kolozsvári szinházi 
évad legnagyobb sikere a Háy Gyula: Isten, császár és paraszt cimii drá-
mája volt. A sevesenkói hullámvadász cimii, két hosszabb novellát tartal-
mazó kis könyv a budapesti Szikra kiadóvállalat kiadásában jelent meg. Az 
ukrajnai partizánokat eleveníti meg az olvasó előtt. 

A sevesenkói hullámvadász a magyar megszálló csapatoknál szolgálatot 
te jesitő főhadnagy életének utolsó heteit mutatja be. A főhadnagy, aki pol-
gári életének reménytelenségéből menekül a katonai életbe, mindenképpen 
karriert akar csinálni. Partizánokat akar fogni, hogy ezzel katonai előmene-
telét megalapozza s ezért állandóan vadászik a rádió hullámain. Eredmény-
telen vadászatát fantasztikus kombinációkkal próbálja meg pótolni. 

Igaztalan képzelgések alapján vádol ártatlan lányokat, akiken keresztül 
azonban egy uj világ tárul fel előtte: a népet szerető, új eszmékben hivő 
szociálista világ. A polgári rendszernek durva igazságtalanságai végiil ráéb-
resztik a valóságra. A felismerés azonban már késő az ő számára, elrontott 
életét már nem lehet helyrehozni, csak bosszút tud állni másokon és 
önmagán. 

A másik novella : fiit, Remény, Szeretet. Ez a neve a három nagyszerű 
orosz lánynak, akik fegyelmezetten, hűségesen tartják a frontot a megszállott 
területen, öszeköttetést biztosítva a partizánok felé. 

Nálunk még mindig sokan összerezzennek, amikor a partizán nevet 
hallják és valami szörnyűre gondolnak. Ebből a kis könyvecskéből meglát-
hatjuk, mi a szörnyű : a dekadens, reménytelen, önön csapdájába esett pol-
gári világ, vagy az uj életben hivő, azért harcoló partizánok élete. A hit, 
remény, szeretet az utóbbiak oldalán van. 

Képkiállítás 
Székelykereszturon 
Lőrinczné Nagy Erzsébet festőmű 

vésznő f hó 8 án a székelykeresz-
turi lánygimnázium nagytermében 
43 darab miniatűr képből álló ki-
állítást rendezett. 

A képek egyrésze csendéletet 
ábrázol, nagyobb részük azonban a 
munkások életére és munkájára vi-
lágit rá. így pl. szitakészitőket, ara-
tókat, fonóasszonyokat stb. örökíte-
nek meg. 

Az egyik kép a köztársaság ki-
kiáltásának kolozsvári megünneplé-
sét ábrázolja, esti fényben a zászló-
diszbe öltözött balkont Sztálin gene-
ralisszimusz arcképével, lent pedig 
az ünneplésen résztvevő hatalmas 
embertömeget. Ez a festmény való 
ban remekmű 

A kiállítást a nemrég alakult Pe-
tőfi kultur-otthon nevében Ütő La 
jos tanár nyitotta meg. — Ez a ki-
állítás dicsősége városunknak, a szí-
nek szavakká lesznek a festménye-
ken, hogy azután beszélni tudjanak, 
— mondotta. 

Nagy Albert kolozsvári festőmü-
vész, aki történetesen rövid tartóz-
kodásra Kereszturra érkezett a kiál-
lított képekkel kapcsolatosan a kö 
vetkezőképpen nyilatkozot: »A mii-
vész nem állit fel magának nagy 
problémákat s ez ugy nála, mint 
más hasonló művésznél igen jelleg 
zetes tulajdonság. A kiállított mini-
atűr képek általában a természet jó 
meglátásán alapszanak.« 

Városunk kulturszomjas lakossága 
ismét egy szép és valóban demok-
ratikus szinezetü és nagy értékű él-
ménnyel gazdagodott s ez a kiállí-
tás, mely a művésznőnek 1928 óta 
már a 20 ik kiállítása, emeli Ke-
resztúr kultur-szinvonalát. 

így dolgozik Siikő község 
MNSz ifjúsági csoportja 
Megértve az idők szavát, Sükő 

község MNSz ifjúsága komolyan 
kapcsolódik be az ország felépíté-
sébe Nemrégen zajlót le Petőfi Sán-
dor halála 99 ik évfordulójának 
ünnepe. E község ifjúsága a seges-
vári ünnepségek példáját követve 

komoly ünnepélyt rendezett a nagy 
költő emlékezetére. A műsorból meg-
állapítható, hogy az ifjúság tudja, 
mit jelent a szabadságért, a testvé-
riségért s ezen keresztül a jobblé-
tért való harc. Előadták a Petőfi 
halála cimü színmüvet, elszavalták 
az Egy gondolat bánt engemet cimü 
verset és a közönséget szép népi 
dalokkal és népi táncokkal gyönyör-
ködtették. 

Az újjáépítés terén is szépen dol-
gozik Sükő község ifjúsága. Négy 
esetben 25 fiu és 10 lány, 1200 
munkaóra alatt az iskolát kijavította, 
25 ifjú 2 esetben, 500 munkaóra 
alatt 60 hold kiterjedésű közlegelőt 
tisztított meg, három esetben 16 
ifjú, 48 munkanap, 500 munkaóra 
alatt 2000 méter hosszú útszakaszt 
és 22 ifjú egy esetben, 240 munka-
óra alatt egy hidat javított meg. 
12 lány 90 munkaóra alatt önkéntes 
munkával a kulturházat kimeszelte. 
Azonkívül a hadiözvegyek megsegí-
tésére 16 ifjú 2 esetben 3 és fél hold 
szénaíüvet kaszált le. Az eddigi 
önkéntes munka pénzértéke 95 700 
lej, amely nemcsak az ország előre-
haladására, hanem a község javára 
is szolgál. így kellene dolgoznia 
minden egyes ifjúsági szervezetnek, 
hogy közös munkával és közös aka-
rattal a szocializmust megvalósit-
hasssuk. 

Megvalósított terveli 
A kobáttalvi Buzogány Jenő féle 

gőzmalom és gátér, amely az álla-
mosítás következtében községi ke-
zelésbe került, nagy lendülettel 
dolgozik. Az üzem 6 heti teljesít-
ményének eredménye : vámőrlésből 
beszolgáltatva a Romcereal raktárhoz 
1653 kg buza, 931 kg. kukorica és 
ujabb 500 kg. vámgabona beszol-
gáltatásra vár. Pénzért való őrlés és 
gátér jövedelme 41.000 lej. Ez az e-
redmény, összevetve közvetlen az ál-
lamosítás előtti vámgabona beszol-
gáltatással, igen figyelemreméltó, 
mert ezt a nyári mezőgazdasági 
munka alatt érte el. Az üzem mun-
kásai nagy szorgalommal dolgoznak 
és a gépek nyári javítását, melynek 
értéke 100.000 lej, önkéntes munká-
val végezték el. Az üzem alkalma-
zottjai azonban az üzemen kivül is 
megmutatták, hogy a nyári sürgős 
munkák idején elfoglalt földmives 
népen is tudnak segíteni. így a meg-
rongált Nyikó hidat az üzem alkal-
mazottai Klein Ferenc, Buzogány 
Jenő és Balázs Ferenc megjavították. 
Az újonnan épült tekepályának épü 
letébe az üzemből bevezették a vil-
lanyt, úgyszintén a községházába is. 

Klein Ferenc üzemvezető tervbe-
vette egy az üzemben felállítandó 
népfürdő létesítését, szintén önkéntes 
munkával. 

így dolgozik és indul el a hala-
dás utján egy községesitett üzem 
és igy áll népének szolgálatába, 
népi demokráciánk büszkeségére. 

Az etédi tanuló ifjúság a MNSz 
rendezésében Szávai Géza tanitó, 
Gedő László és Demeter Balázs 
MNSz elnök közreműködésével a 
n a p k ö z i o t t h o n javára nagy-
sikerű kulturestélyt rendezett. Szinre 
került Darvas József »Szakadék« c. 
színmüve. Ezt a színdarabot legkö-
zelebb, a felállítandó tejkonyha ja-
vára, valamelyik szomszéd község-
ben fogják megismételni. A község 
tanulóifjúsága, tudatában a cél fon-
tosságának, ezt a munkát önként 
vállalta és ezután is minden igyeke-
zetével támogatja azt. 

Az Etédi Népi Sport Egyesület 
(ENSE) labdarugó csapata, megala-
kulása óta, összesen öt meccset ját-
szott. Dacára annak, hogy minden 
alkalommal vereséget szenvedett, 
csüggedés nem. észlelhető. Sőt a 
játékosok még fokozottabb lendü-
lettel és lelkesedéssel gyakorolnak 
Nóvák Jenő edző vezetése mellett. 
Legutóbb Szovátán játszottak ahol 
csak 2 : 1 arányban kaptak ki. Leg-
közelebb újra a szovátai csapattal 
fognak játszani az etédi pályán. 

A MNSz járási értekezletei 
A MN5z megyei szervezete f. hó 

8 án egésznapos értekezletet tartott 
Székelyudvarhelyen, Székelykeresztu-
ron, Bordoson, Oklándon, Parajdon 
és Olaszteleken. Az értekezleteken 
az egyes járásokhoz tartozó helyi 
szervezetek vezetősége és tanitói 
kara vett részt, elég szép számban. 

Az értekezlet anyagát a szerve-
zeti ügyek, valamint az időszerű 
kül- és belpoiitikai események ké-
pezték. Külpolitikai vonatkozásban a 
szabadságmozgalmakat, munkásmoz-
galmakat, az amerikai és általában 
a nyugati helyzetet, valamint a Du-
nahajózási értekezletet ismertették 
bővebben az elŐ3dók, rámutatva a 
nyugati imperiálizmus háborús eről-
ködéseire és a Szovjetunió követke-

zetes és elgáncsolhatatlan békepoli-
tikájára. 

Be'politikai téren a „Konkordátum'' 
felbontása, a gabonabegyiijtési ren-
delet ismertetése, kiértékelése és az 
osztályharc kiélezése volt napirenden. 

A kiküldöttek tartalmas és mély-
renyuló előadásai általános megelé-
gedést keltettek a hallgatókban, ezek 
pedig egy ujabb fegyverrel  kezükben 
mentek vissza községeikbe, hogy 
ott kivegyék részüket az osztályharc-
ban és könnyűszerrel verjék vissza 
a gáncsoskodók mesterkedéseit. 

Általános megállapítás: Népünk 
nemcsak,, hogy szívesen látja a de 
mokrácia harcosait, hanem várja, 
gyakrabban is elvárja azok látoga-
tását, akikben megbízik. J l. 



II. 
A munkásság nemzetköziségével 

nemcsak, hogy nem összeférhetetlen 
a hazaszeretet, hanem ez a nemzet-
köziség sokkal magasabbrendii, mert 
haladottabb patriotizmus, mint ami-
lyent a polgári nacionálizmus va-
laha is érzett. Csak, ha az egyes 
nemzetek problémáinak megoldásá-
nál az emberiség általános érdekei-
ből indulunk ki, akkor találjuk meg 
a helyes és éppen ezért tartós meg-
oldást. Csak, ha lemondunk az im-
periálista törekvésekről és nemzeti 
boldogulásunkat nem más népek le-
igázására és kirablására, hanem a 
velük való békés, jó viszonyra, szo-
ros gazdasági, politikai és kulturá-
lis kapcsolatokra alapozzuk, akkor 
építjük azt szilárd alapokra, teremt-
jük meg a maximális biztositékát 
annak, hogy saját népünk a maga 
részéről ugyancsak ne válhasson 
erősebb imperiálista rablók zsák-
mányává. 

A szociálista nemzetköziség a 
nemzeti lét fontosságát és az ebből 
fakadó problémákat nem tagadja. 
A nemzeti érdekeket magasabb szin-
ten a nemzetköziség és a népek 
•együttműködésének szintén hozza 
•egymással harmóniában és ezzel a 
nemzetek soha nem tapasztalt fel-
virágozásának veti meg az alapjait. 

A nemzeti elnyomás nemcsak az 
•elnyomott népeket nyomorítja meg, 
nem kisebb béklyó ez az uralkodó 

üli torténih o nagyviláhban 7 
Feloszlatták  a magánbankokat 

és hitelintézeteket,. 
Egy most meghozott törvényren-

delet a magánbankok és hitelintéze-
tek feloszlaiásáról  és azok felszámo-
lásáról intézkedik. 

Galac  lett  a Dunabizottság 
székhelye. 
A Belgrádban folyó Dunaértekez-

let elfogadta azt a javaslatot, hogy 
Galac legyen az állandóan működő 
Duna-bizottság székhelye. 

Dávid  Ferenc  ünnepély 
Déván. 
A romániai unitárius egyház Dé-

ván, Dávid Ferenc börtön cellájánál 
emléktáblát helyezett el. Az ünnep-
íégen megjelent Groza Péter dr. mi-
niszterelnök is. Ez az ünnepély al-
kalmat nyújtott arra, hogy az uni-
tárius egyház hitet tegyen a demok-
rácia mellett Ezt tükrözi Bende Béla 
unitárius lelkész, nemzetgyűlési kép-
viselő beszéde is, aki kifejtette, 
hogy az egyház helye a nép mellett 
van. Őszintén bírálta az egyház 
«gyes vezetőinek politikai magatar-
tását. Végül kifejtette, hogy Dávid 
Ferenc szabadságtörekvéseihez csak 
ugy maradhatnak hivek, ha az egy-
ház a demokrácia szolgálatába áll. 

Az állami  vállalatok 
újra  számitják  az 
árakat. 
Az ipari központ törekvése az, 

kogy a termelés emelését előmoz-
dítsa és a vállalatok rezsiköltségét 
«ökkentve az iparcikkek árát is lé-
lyegesen csökkentse. Az ipari köz-
pont rendeletére az összes állami 
vállalatok lázasan dolgoznak az ön-
költségi árak kiszámításával, hogy 
ezeknek a munkálatoknak az alapján 
lehessen az iparcikkek árait egysé-
gesíteni. 

Nemzetköziség és hazaszerelet 
nemzeten sem, melyet a porkoláb 
és a hóhér szerepére kárhoztat. 

Nem lehet szabad az a nép, amely 
más népaket elnyom. Ezeket a sza-
vakat Marx Károly és Engels Frigyes 
mondották. 

Szabadság nélkül viszont nincs 
igazi nemzeti jólét és kultura. 

Korunkban ahhoz, hogy igazán 
nemzetivé váljunk felül kell emel-
kedni a nemzeti korlátoltságon. 

A Szovjetunió kis és nagy népei-
nek példátlan fellendítését éppen a 
sovinizmus gyökeres kiirtása és az 
a körülmény tette lehetővé, hogy a 
dolgozók államának minden intéz-
kedését a legmélyebb nemzetköziség 
hatja át. A népek egyenjogúsága 
és testvéri szövetsége a szovjet ál-
lam alapja. Ez vájjon azt jelenti e, 
hogy a szovjet népek kevésbbé sze-
retik hazájukat, mint a sovinizmus 
szellemében nevelt és annak bűv-
körében élő népek ? Éppen ellenke-
zőleg. A szovjet népek nagy honvé-
delmi háborújukban a hazaszeretet-
nek és áldozatkészségnek u'ólérhe-
tetlen példáit mutatták. A szovjet 
népek hazaszeretete csodákat müveit, 
mind a frontokon, mind a hátor-
szágban. 

A szovjet állam nacionálizmustól 
és sovinizmustól mentes bel- és 
külpolitikája valóban azt jelentette-e, 
hogy a szovjet népek és a kommu-
nista vezetők közömbösen viselked-
tek a nemzeti függetlenség gondo-
latával szemben és elhanyagolták a 
nemzeti védelem megszervezését? 
Éppen ellenkezőleg. A szovjet népek 
nemzetköziségen nyugvó hazaszere-
tete sokkal szilárdabbá és leverhe-
tetlenebbé tette a Szovjetuniót, mint 
a hitleristák sokat hangoztatott na-
cionálizmusa Németországot. A szov-
jet munkások és szovjet értelmiség 
többet és jobbat dolgozott, mint a 
nemet munkások és értelmiség A 
szovjet parasztság önfeláldozóbban 
támogatta a frontot,  mint a német 
parasztság. A szovjet katonák hősie-
sebben és eredményesebben harcol-
tak, mint a német fasiszta hordák 
A második világháború, a világtör-
ténelem legnagyobb méretű fegyve-
res összecsapása a résztvevő orszá-
gok minden anyagi és erkölcsi ké-
pességének példátlanul hatalmas 
erőpróbája volt. A szovjet népek 
nemzetköziségen alapuló hazaszere-
tete fényesen kiáltotta a történelmi 
próbát. A faji gyűlöleten alapuló 
sovinizmus csúfos kudarcot vallott. 

A reakciós és soviniszta osztályok 
az arisztokrácia és a nagy burzso-
ázia talán megvetik a nemzetközi 
kapcsolatokat? Semmi sem áll tá-
volabb tőlük. Nagybirtokos arisz-
tokráciánk egész Európa arisztokrá-
ciájával rokonságban volt. Nagyré-
sze jobban érezte magát és többet 
tartózkodott külföldön, mint oda-
haza. A parasztból és a munkások-
ból kisajtolt káprázatos jövedelmei-
ket ott költötték el. A nagy ban-
kok, kartellek és trösztök nemzet-
közi kapcsolatai ismeretesek és ezek 
valósággal egy nemzetközi rabló-
szövetségre emlékeztetnek. A nagy-
birtokos és a finánc arisztokrácia 
pedig igazán hazátlan. Mind az 
első, mind a második világháború 
története hazaárulásaiknak egész so-
rozatát mutatja fel, az ellenség ja-
vára való kémkedéstől az ellenség-
nek pénzzel, nyersanyagokkal, sőt 
l ő s z e r e k k e l való támogatásáig 
Mindez nem akadályozza őket abbanj 
hogy a soviniszta heccelődés fő po-
litikai fegyverük legyen. Ez nem is 
lehet másképp, mert a sovinizmus 
mélyen népellenes, a sovinizmus 
nem hazaszeretet. 

Kedves 
id.  Kecseti  Dénes! 

Vettem  tanácskérő  levele-
det  és az  alábbiakban  meg-
próbálok  válaszolni  az  álta-
lad  felvetett  kérdésre. 

Azt  irod,  hogy  66  éves,  be-
teges  ember  vagy,  aki  nem 
tudja  maga  megművelni  3—5 
Ha.  nagyságú  birtokát  és ta-
nácsot  kérsz,  hogyan  lehes-
sen  az  aratást  és a gabona-
beszolgáltatást  megoldani, 
ugy,  hogy  maradjon  is  ga-
bonád  házi  használatra  és 
vetőmagnak.  I 

Mindenekelőtt  nagyon  he-
lyes  az  a leveled  további  ré-
szében  kifejtett  elved,  hogy 
a törvényt  nem  akarod  meg-
kerülni,  hanem  a követelmé-
nyeinek  eleget  kivárisz  tenni. 

A törvény  egy  olyan  álta-
lános  keretet  ad, amelyik  nem 
lehet  figyelemmel  minden  em-
ber  egyéni  helyzetére  és ér-
dekeire.  így  előfordulhat  az, 
hogy  a törvény  szigorú  al-
kalmazása  valakit  érzékenyen 
érinthet  létérdekében.  Éppen 
azért  nyújt  lehetőségei  a tör-
vény  arra,  hogy  a helyi  ha-
tóságok  és a körülményekkel 
ismerős  emberek  a törvény 
alkalmazásának  módját  meg-
szabják. 

Láthatod,  hogy  a törvény 
a kisgazdát  mentesíteni  kí-
vánja  a beszolgáltatás  alól 
és annak  terhét  egészen  a 
nagygazdákra  kívánja  há-
rítani. 

Azt  hiszem  tehát,  ha  a bú-
zát  napszámosokkal  learat-
tatod  és a gabonabegyüjtő 
bizottság  előtt  ismerteted  hely-
zetedet,  a bizottság  tekintetbe 
veszi  a terméseredményt,  az 
embertársaiddal  szemben  ed-
dig  tanúsított  magatartásodat, 
továbbá,  hogy  eleget  tettél-e 
a vetési  tervezetben  előirt  ve-
tési  mennyiségnek  és feltétle-
nül  megtalálja  a módját  an-
nak,  hogy  igazságosan  al-
kalmazza  a törvényt  s a le-
hetőségekhez  képest  a magad 
számára  is maradjon  búzád. 

Fordulj  tehát  bizalommal 
a helyi  gabonabegyüjtő  bi-
zottsághoz  és tárd  fel  előttük 
őszintén  a helyzetedet. 

Máskor  is  elvárva  érdek-
lődő  leveledet  köszöntelek 

Pál. 

Befőttes és ugorkás üvegek 
Ü M G I S z - n á l 
oas. üoeg ás porcellán osztály 

Á néphadsereg 
a népből yaló 

és a népé 
Mikor a hadseregről hallunk, rossz 

érzés vesz erőt rajtunk. Ez nem is 
csoda, hiszen a mult hadserege az 
ifjúság szine-javának szigorított bör-
töne, kinzókamrája és butitó intéz-
ménye volt. S mindez csak azért 
volt, mert az uralkodó osztályok ér-
dekei ugy kívánták. Más neveléssel 
nem lett volna alkalmas a munkás-
ság és a dolgozó földmüvesség so-
raiból katonának ment ifjúság arra, 
hogy adott esetben saját szüleire, 
testvéreire lőjön, mint ahogy meg-
történt ez a Grivicai és más mun-
kás felkelésnél és hogyan is lehetett 
volna másként a dolgozó nép fiait 
a békés Szovjetunió ellen harcba 
vinni anélkül, hogy felőle egy egész 
sor gyalázó és rágalmazó hírt ne 
terjesztettek volna ? 

A mult hadserege nem volt semmi 
más, mint a nép fiaiból a nép el-
len alkotott eszköz a kizsákmányo-
lók kezében. Rá kell azonban ébred-
nünk, hogy ma, ha a hadseregről 
beszélünk, akkor csak a néphadse-
regről van szó, amely mentes min-
den rossztól a hangot, az ellátást, 
az öltözködést, a nemzetiségiekkel 
való bánásmódot is beleértve. Ma 
a Román Népköztársaságban a ka-
tona a hadseregben otthonra talál. 
A Román Népköztársaságra, a dol-
gozók nemzetiségi különbség nélküli 
hazájára esküszik fel, mely az övé 
is, tehát otthona is. 

A hadseregben lévő ifjú máma a 
munkás, a dolgozó földműves érde-
keit védi a külső és belső kizsák-
mányoló ellen. Nem véletlen az a 
tény, hogy ma az analfabéta * kato-
nát írni és olvasni tanítják s min-
den katonával megismertetik a poli-
tikát, mert csak így látja meg, hogy 
a minden hájjal megkent reakció 
ellen hogyan kell harcolnia. Megis-
mertetik a katonával azt a Szovjet-
uniót is, amely főbiztositéka a dol-
gozók kizsákmányolás elleni harc-
nak. A Szovjetunió segített és segit 
bennünket továbbra is abban a harc-
ban, melyet azért folytatunk, hogy a 
hadseregünk szerepe a béke megvé-
désének szerepe legyen. A bánásmód 
is már olyan, amilyent a dolgozók-
nak kell egymással szemben gyako-
rolniok a kizsákmányolók elleni 
harcbaji. 

Bodnăraş Emil nemzetvédelmi mi-
niszter a RMP-al, mint élcsapattal 
máris kioperálta a hadseregből azo-
kat a hibákat, melyek az ellátás a 
nemzetiségiekkel való báná|mód, 
vagy az emberekkel való hang terén 
a múltból visszamaradtak. 

A tények beszélnek, a demokrá-
cia eredményei pedig mind jobban 
bizonyítják minden dolgozó előtt, 
hogy minden ami ebben az ország-
ban van az az övé is a néphadse-
reget is beleértve. Éppen ezért a 
hadsereg nevének hallatára az eddi-
givel szemben az a gondolat kell 
hogy kialakuljon bennünk, hogy az 
a mi hadseregünk, amely szabadsá-
gunkat és jobblétünket van hivatva 
védelmezni. 

É r t e s í t é s ! 

A MNSz városi szervezete a szo-
kásos kétheti taggyűlését augusztus 
19 -én este 8 órakor a városháza 
tanácstermében fogja megtartani. 
Kérjük a testvéreinket minél nagyobb 
számban vegyenek részt e* taggyű-
lésünkön. 

x Eladó Hunyady-utca 35 szám 
alatt 346 négyszögöl gyümölcsös 
kert. Étdeklődni lehet: Villanytelep-
utca 21. «7. alatt. 



A Szovjetunió Petőfi  kultusza 
Petőfi nem ismeretlen a Szovjet-

unióban, sói az utolsó pár év alatt 
megkezdte diada'utját a 200 milliós 
szovjetnép lelkéhez. 

Idestova több mint három ember-
öltő telt el azóta, hogy Mihajlov a 
kiváló orosz költő Petőfit oroszul 
megszólaltatta. Ámde néhány Petőfi-
vers fordítása, magas művészi szín-
vonalával, inkább csak arra jó, hogy 
mégmutassa, milyen zseniálisan tol-
mácsolhatta volna Mihajlov Petőfit 
az oroszoknak. Nem lehetett azon-
ban szó e terv megvalósításáról a 
cárizmus sötét világában, amely 
Petőfi e kongeniális fordítóját  az 
Ural-melléki, zord éghajlatú Oren-
burgba száműzte, ahol elpusztult. 

A szovjetkormány három évvel 
ezelőtt kulturprogrammjába Petőfi 
összes müveinek orosz nyelven való 
kiadását is befoglalta. E nagysza-
bású munkán egész bizottság dol-
gozik, amelynek tagjai közt ott van-

nak a legkiválóbb szovjet költők és 
szovjet-műfordítók. A fordítás első 
kötete a mult évben jelent meg és 
bátian elmondható, hogy ez jelentős 
eseménye nemcsak a szovjetiroda-
lomnak, hanem a haladó világiroda-
lomnak is. 

A fordítások, amelyek az eredeti-
nek nemcsak a formáját,  hanem a 
levegőjét is magas művészi szinvo 
nalon adják vissza, méltók a nagy 
magyar költő és szabadságharcos 
emlékéhez. Csakis a szovjetirók Pe-
tőfi iránti mély szeretete, párosulva 
a forma kérdésében önmaguk iránt 
támasztott szigorú követelményekkel, 
teremthette meg ezeket az orosz 
Petőfi fordításokat. 

A 48 as magyar forradalom év-
fordulóján a szovjetnép ezt az orosz 
Petőfi kötelet küldte ajándékba a 
magyarságnak. Fenségesebb szimbó-
lumát a népek testvériségének, ne-
hezen tudnánk elképzelni. 

Nem hiába dolgoztunk! 
»Több munka, több kenyér!« — 

^Többet, jobbat!« — Ezt zúgják a 
a gepek a gyárakban, ezt harsogják 
a fúrók a bányák mélyén és a trak-
torok a földeken. A bányászok, a 
gyári munkások és a földművelők 
egyaránt keményen, megfeszített 
erővel dolgoznak. 

Munkájuk meghozta gyümölcsét: 
több és jobb kenyeret kapunk. Au-
gusztus elsejétől kezdve minden-nap 
jut kenyér a dolgozóknak és rész-
ben felemelt adagot kapnak. 

Népköztársaságunk kormánya — 
ahelyett, hogy ígéretekkel, vagy 
szavakkal áltatta volna az ország 
népét — arra tanított bennünket, 
hogy dolgozzunk, mert munkánknak 
meg lesz az eredménye. Mind a falu, 
mind a város dolgozói megfogadták 
a tanítást, egyesült erővel dolgoztak 
és munkájukat siker koronázta. Az 
elért eredmények jelentőségét még 
fokozta a jó termés, valamint a be-
szolgáltatási rendelet sikeres végre-
hajtása. tiiába kapálóztak a zsiros 
gazdák, hiába terjesztenek rémhíre-
ket, dolgozóinkat ma már nem té-
veszthetik meg. 

Augusztus hónap még egy örö-
möt hozott a munkások és a hoz-
zátartozóik számára: pót-cukorada-
got. Ennek kiosztását már meg is 
kezdték Székelyudvarhelyen. 

Egy bányász, valamint a vele 

egy osztályozásban levő munkás 5 
kg. cukrot kap. A nehéz testi mun 
kát végzők, valamint a 14 éven aluli 
gyermekek adagja 3 kg., a könnyű 
testi munkát végzők, valamint a 14 
éven aluli gyermekek adagja 3 kg., 
a könnyű testi munkát végzők és a 
tisztviselők 2 kg-ot, a családta-
gok 1 kg. ot kapnak fejenként, hi-
vatalos áron. 

Mindez ujab6 bizonyítéka annak, 
hogy a Román Munkáspárt és de-
mokratikus kormányunk gondosko-
dik a dolgozók helyzetének megja-
vításáról. F i z e t é s ü k vásárlóereje 
emelkedik, életszínvonaluk egyre ja-
vul. Ha a múltban meg kellett szo-
rítanunk a nadrágszijar, most egyre 
jobban tágíthatjuk. Az üzemek ál-
lamosítása következtében olcsóbbod-
nak a ruházati- és egyéb közszük-
ségleti cikkek is, mindez pedig ma-
cával hozza a piaci árak állandó 
csökkenését. 

A Marshall-terv által »segitett« 
országokban egyre drágább és el-
viselhetetlenebb az élet. Ezzel szem-
ben azok az országok, amelyek a 
Szovjetunió támogatását élvezik, 
virágzásnak indulnak és népeik élet-
színvonala egyre érezhetőbben javul. 

Amilyen mértékben haladunk a 
szociálizmus megvalósulása felé, 
ugy érezzük mind jobban egy gaz-
dag, boldog jövő közeledését. 

A demokratikus ifjúsági  szervezetek 
gyűlése Székelyudvarhelyen 

Aaugusztus hó 13-án az IMSz 
székházában gyűlést tartottak váro-
sunk demokratikus ifjúsági szerve-
zetei. A gyűlésen részt vettek: az 
ifjumunkás szövetség, az egyetemi 
és főiskolai hallgatók szövetsége, a 
középiskolás diákok szövetsége, a 
MNSz és a katonaság. Ezek az ifjak 
mintegy 107 taggal képviseltették 
szervezeteiket. Ez volt az első ko 
moly alkalom, hogy a vakáción lévő 
főiskolásokkal együtt rendeztek gyű-
lést, hogy feltárhassák problémáikat 
és leszűrhessék munkáikból a ta-
nulságot, 

A gyűlés tényleg az egymáshoz 
való közeledés szellemében folyt le. 
Mielőtt azonban a gyűlés megkez-
dődött volna a diákok, ifjúmunká-
sok, egyetemisták és a katonák 
élénk beszélgetésbe merültek. Nem 
éreztette a diák és egyetemista, 
mint régebb, hogy ő tanult és le-
nézi a munkás ifjakat. Az élénk be-
szélgetésekből látszott, hogy ifjaink 
egymásra találtak és az egyetemista 
részéről nem leereszkedés, ha az 

ifjúmunkással beszélget, hanem büsz-
kén áll szóba vele, mert ezzel is bi-
zonyítja, hogy felemelkedik a fejlett 
ifjumunkás mellé. 

A gyűlést Kustár Lajos az IMSz 

titkára nyitotta meg, vázolva a mult 
rendszer hibáit, amely az ifjúságot 
széttagolta, válaszfalakat emelve az 
ifjúsági rétegek közé. Ezek után rá-
tért a feladatokra. Kihangsúlyozta, 
hogy az ifjúságnak egy uton kell 
haladnia, mert egy a célja. A leg-
messzebbmenő támogatást kell egy-
másnak nyujtaniok. 

Balázs László főiskolai hallgató 
üdvözölte a REFHOSz nevében a 
gyűlésen megjelenteket. Kihangsú-
lyozta, hogy együttműködés néikül 
nem oldhatják meg az előttük álló 
problémakat Rámutatott a varsói 
konferencia jelentőségére. 

Balássy Imre ismertette az au-

gusztus 8-án megkezdődött nemzet» 
közi ifjúsági konferenciát.  A világ 
minden részéből sokszáz ifjú, több-
millió ifjú képviseletében gyűlt ösz-
sze varsóban, hogy megerősítsék az. 
ifjúság harci egységét, értékes ta-
pasztalatokat cseréljenek ki, beszá-
moljanak az egész ifjúság munká-
járól, harcáról, nehézségeiről és si-
kereiről. Majd ismertette a konfe-
rencia programját és azt a tiltako-
zást, amit a konferencia nyilvánított: 
a spanyolországi és göiögországi 
imperiálista törekvések és beavat-
kozások ellen. Nagy Ferenc orvos-
tanhallgató a népi betegségekről 
tartott értékes előadást. 

Iskolaügyi tájékoztató 
Az elemi iskolai tankötelezettség 

a 7-ik életév betöltésével kezdődik. 
Azoknak a szülőknek, akik szel-
lemileg és testileg jól fejlett, de a 
7 évet aug. 31. után betöltő gyer-
mekeiket iskolába akarják járatni, 
korengedélyt kell kérniök 

A születési anyakönyvi kivonat-
tal és hatósági orvosi bizonyitvány-
nyal felszerelt  kérést, augusztus 25 ig 
a község népiskolájának igazgatósá-
gához kell beadni tfogyha a gyer-
mek szept.—novemberben tölti be 
a 7. évet a korengedély kérést a 
tanfelügyelőséghez, hogyha dec.— 
februárban-a  tankerülethez, ha pe-
dig márc. vagy áprilisban, ugy a 
küzokiatásügyi minisztériumhoz kell 
címezni. A tanfelügyelőséghez és a 
tankerülethez magyarul, a közokta-
tásügyi minisztériumhoz pedig ro-
mánul kell a kérést irni. 

Az uj tanévben a régi tankönyvek 
nagy része nem használható. Ezért 
a tanév megkezdése előtt senki se 
vásároljon tankönyvet. 

F e l h í v á s 
a főiskolai  ha l lgatókhoz 

Tudomására hozom Udvarhelyme-
gye összes egyetemi hallgatóinak és 
az egyetemre készülőknek, hogy a 

^tandíj megállapításához szükséges 
személyi gazdasági lapokat (fişă per-
sonală) legkésőbb szeptember l - ig 
adják be a Szabó étterem helyisé-
gében levő REFHOSz irodába. (Hi-
vatalos órák: kedd és péntek d. e. 
9 - 1 . ) 

Központi utasításra a megyei kör 
vezetőségének azokat ellenőriznie és 
láitomoznia kell és karonként cso-
portosítva hivatalosan küldjük to-
vább rendeltetési helyükre. 

A késve érkező gazdasági lapok 
sorsáért felelősséget nem vállal-
hatunk. _ _ _ 

x Felveszek egy 16—17 éves 
fiút kéményseprő inasnak. Antal 
József, Rákóczi-út 13. 2—3 

x Schunda-cimbalom egészen jó 
állapotban eladó Tordátfalván Ist-
vánffy  tanítónál. 2—3 

FILM 
Telt ház előtt pergett „Hz áldozat élcsapat" cimü szovjet film. 

Ugylátszik a közönség izlése kezd kifinomulni. A film abban az időben ké-
szült, amikor minden szovjet-ember egyetlen gondolata a háború győzedelmes 
befejezése volt. Egy áldozatkész partizáncsapat történetét mutatja be, amely-
nek tagjai azért nem menekültek el, hogy visszamaradva a harctér mögött 
partizánharcokat folytathassanak. A partizánok bátorsága és hősiessége szinte 
hihetetlennek látszik, de maguk a tények bizonyították, mire voltak képesek 
a szovjet hazafiak Ebből a filmből megismerjük, hogy a vörös nadsereg 
tényleg verhetetlen, mert tagjai nehéz harcok árán vívták ki azt a rendszert, 
amelyért készek életüket is feláldozni. 
3ÖN ' ..Éljelek és nappalok". Leningrád védelmét mutatja be ez a film, 
amely akkor készült, amikor még tombolt a harc. A film annak a hadmű-
veletnek egy részét, amely a háborúra nézve döntő volt. Nincs fantasztikus 
meséje, maga a valóság, a szociálista haza történetének egy része. Egyszerű 
és nagyszerű embereket ábrázol, akiket a haboru hősökké avatott. Bár a film 
nem mutatja meg a győzelmet, amely a gyártáskor még nem volt kivíva, 
érezzük, hogy egy ilyen nagy, igaz ügy nem bukhat el s a történelem iga-
zolta is ezt. i(—/ — S-) 

Nyikómalomffllva  elvégezte 
oz augusztus Z3-ára elő-
irányzott munkatervet 
Az IMSz Ifj. András Péter vezeté-

sével kezdte meg az önkéntes mun-
kát Nyikómalomfalván. Az ifjak, ifj. 
Simon Sándor tanitó kezdeményezé-
sére elhátározták, hogy kulturházat 
fognak építeni augusztus 23 áig. 
Igy sikerült Nyikómalomfalvának a 
kultu- ház építése önkéntes roham-
munkával. A kultur-ház építését 
támogatta a község lakossága is. A | 
RMP-al az élen, az összes tömeg-
szervezetek kivették a munkából a 
részüket. Ifj. András Péter az IMSz 
vezetője fogta össze az ifjakat erre 
a szép és eredményes munkára. A 
kulturház 19 méter hosszú és 10 I 
méter széles, beépített színpaddal, f 
Az önkéntes munkákon kivül kb, 
550 000 lejbe került, melyet a köz-
ség öntudatos lakosai örömmel ad-
tak a nemes cél érdekében. Ezen-
kívül még három hidat is kijavítot-
tak rohammunkával. 

— Egészségügyi kinevezések 
Székelyudvarhelyen. A közegész-
ségügyi miniszter a székelyudvar-
helyi közegészségügyi állomás főor-
vosává Dr. Benedek Józsefet ne-
vezte ki, vegyészévé pedig Dr. Hart-
wig Istvánt. A közkórházhoz a szü-
lészeti és nőgyógyászati osztályhoz 
főorvosnak Dr. Lőrincz Zoltánt, a | 
gyermekgyógyászati osztályhoz pe-
dig főorvosnak Dr. Jaklovszky Al-
fonzot nevezte ki. 

— Köszönesnyilvánitás, mind-
azoknak, akik felejthetetlen Lacikánk 
elhunyta alkalmával mérhetetlen fáj-
dalmunkat részvétükkel, virágokkal 
enyhíteni igyekeztek. Külön köszö-
netet mondunk az HM TE sí-szak-
osztályának, valamint jó barátnői-
nek és jó barátainak. A gyászoló  \ 
Szabó család. 

x Eladó egy ház, Budvár-utca 
9 szám alatt. 

S Ó é v e s t e m i á l f t » í A l 
ünnepl i az 1IÜMTE | 

Az UMTE folyó hó 29 én ünnepli 
fennálásának 20 éves évfordulóját. 
Az egyesület sportteljesítményekben 
gazdag 20 esztendős múltra tekint 
vissza A közönségnek mindig a 
legjobbat és a legszebbet nyújtotta. 
Az évfordulót sportműsorral ünnepli 
meg az egyesület, melyet falraga-
szok utján később közölnek. Az 
egyesület elvárja, hogy az ünnepsé. 
gen és a sportrendezvényeken váro-
sunk közönsége minél nagyobb 
számban jelenjék meg. 

Székelykeresztur Sportja. 
N ő i k é z i l a b d a : 

Spárta—SzMSE 3 : 1 (1:0) 
F o o t b a 11: 

Spárta—SzMSE 8 : 1 (4:1) 
Ez az eredmény ujabb bizonyítéka 

annak, hogy tréning nélkül nem l«-
het labdarúgást folytatni. 

Nyomatott az „UMGISz" könyv-
nyomdájában Székelyudvarhelyt. 


