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Oessétek hl sorainkból a dolgozó nép ellenségeit; oálaszszátok becsületes, demokrata
testoéreket a dolgozó főldmüoesség, a dolgozó kisemberek,,
a haladó szellemű érteimisé*
glek közül, Magyar Népi Szöoetségünk élére.
A Magyar Népi Szövetség
udvarhely megyei hetilap, a

Megjelenik minden kedden reggel
Felelős szerkesztő * Imets János

Kacsó Sándor, a J i i i H é n
Kacsó Sándor, a MNSz orsságos
elnflkenek a „konkordátum-kérdéi"
igazi arcáról irt cikkét kivonatban
kflzöljük.

Népköztársaságunk kormányának
az az uj intézkedése, amellyel felbontotta a Vatikánnal 1927-ben kötőit egyezményt, úgynevezett konkordátumot, országunk lakosságának túlnyomó többségében elégedettséget váltott ki Sőt ennél is
többet: az ország lakosságának túlnyomó többségé joggal érzi ugy,
hogy elégtételt kapott egy korábban
ellene elkövetett támadásért.
Nemcsak érthető, hanem természetes is ez az érzés. Népköztársaságunk lakosságának nagy többsége a gö ög keleti egyház hive. A
konkordátummal
kedvezményezett
helyzetbe juttatott katolikus egyház
a román népnek csak egy kis töredékét vallhatja macáénak. A Népköztársaságunkban jelentős számban élő magyar népesség nagyobb
fele viszont a protestáns felekezethez tartozik. Azzal, hogy az egyezmény következtében kedvezményezett helyzetbe hozták a szerződő felek (a többivel szemben) az egyik
felekezetet, vo taképpen a vallásszabadság és a felekezetek közötti egyenI löség elvét sértették meg.
Már ezek a jórészt külső körülmények is érthetővé teszik, hogy
népköztársaságunk lakosságának valóban túlnyomó többsége elégtétellel fogadhatta és fogódta a konkordátum felbontását. A tárgyaló felek
korifeusai a tömegek, sőt a katolikus tömegek ellen is irányuló tárgyalásokat, majd az egyezmény
lényegi t a r t a l m á t és gyakorlati következményeit is gondosan
eltitkolták, elmagyarázták, elködősitették. Akadnak lelkészek, akik az
eddig szándékosan tájékozatlanságban tartott hivek érdeklődését most
Ugy akarják felkelteni a .konkordátum kérdés" iránt hogy hazug, félrevezető, hősi pózban .eletük és vérük
íran is védeni" akarjak a vallást
Í6 a hitet, amelyet semmi veszedelem nem fenyeget, hacsak nem ez
sz előbb-uióbb a hivek előtt is lelepleződő és nevetségessé váló hazug póz.
a magyar reakció „konkordátumkérdést" akar a demokratikus előrehaladás uijába akasztani a magyar
tömegek között. Előszedte ennek
érdekében a régi s egyre csorbább
fegyverét is, a soviniszta izgatást,
hogy bizalmatlanságot, sőt békétlenséget szítson az együttlakó népek
között. Igy találkozik újra a közös,
alattomos célban azzal a román reakcióval, amely a konkordátum felbontásával éppen soviniszta kiélési
formájának és a két nép egymásra
uszításának egyik eszközét vesziI tette el.

Milyen céllal kötötte meg 1927
ben — évekig tartó titkos tárgyalá
sok után — a Vatikán a román konkordátumot ? Az azóta nyilvánosságra került adatok tömege bizonyi'ja, hogy ez a szerződés már
akkor a szovjet-ellenes imperiálista törekvéseket szolgálta. A Szovjetunió elszigetelése és az ellene
megindítandó támadó hadjárat szem
pon'jából a nyugati imperiálizmus
számára nem nyújtott kei lő biztosítékot az ortodox román néptömeg,
amelyet az ortodoxián keresztül évszázados kapcsolatok fűztek az orosz
ortodox egyházhoz. Az ortodoxiát
kellett tehát áttörni, vagy legalább
gyengíteni, hogy az imperiálista cé
lok érvényesülhessenek Ennek a
célnak szolgálaiában született meg
a Vatikán „nagy politikai, hittérítő
vállalkozása" s ennek eszköze volt
a konkordátum.
Hazai .támaszpontként" a vállalkozáshoz a Rómához kapcsolódó
görög-katolikus egyház és az egészen töredék román római katolikusság kínálkozott. S még valami !
A fasizmus felé elindult és a nacionálista sovinizmusban erjedő akkori román kormányzati rendszer.
Ilyen hátterekkel született meg a
konkordátum, amelyben a Vatikán
— a román nép ortodox tömegeinek a terhére Is biztosított előjogok
ellenében — habozás nélkül áldozna
fel a magyar katolikus érdekeket.
Mi volt a konkordátum gyakorlati végrehajtása ? Érseki rangra
emelték a mindössze 26 plébániát
jelentő bukaresti római katolikus
püspökséget. Ezzel a több, mint
hétszázezer lelket felölelő s nagy
történelmi multu katolikus püspökségeket a magyargyűlölő Cisar érsek
fenhatósága alá helyezték. Az egyenlő
elbánás elvének megcsúfolásával jogszerinti szenátorságot biztosítottak
az összes görög katolikus püspököknek, de nem adták meg ugyanezt a magyar katolikusság egyetlen
püspökének sem. A magyar katolikusság képviseletét a szenátusban
ugyancsak a népellenes kormányok
nemzetiségellenes politikáját hűségesen kiszolgáló Cisar érsek kapta
meg.
A nemzetiségek anyanyelvének
szabad használatát (az egyházi életben) szintén vásárra viite a konkordátum. A mindössze négy plébániát magábanfoglaló örmény-katolikusoknak külön egyházmegyét biztosított, de a több, mint 70 000
lelket számláló ma^yarajku görögkatolikusságot belekényszeritette az
újonnan szervezett nagykárolyi görögkatólikus püspökségbe, amelynek
vezetésében és egyházi életében a
legkíméletlenebb nacionálista soviniszta szempontok érvényesültek.
Odadobta a moldvai csángó-magyarok anyanyelven történő prédikáció-
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iiazi a r a i
ját és oktatását is a jasi püspökség
középkori módszerekkel dolgozó soviniszta egyházpolitikájának. »Nem
az a fontos, hogy magyarok maradjatok, hanem, hogy katolikusok* —
tartotta magát még a közelmúltban
is a konkordátumhoz a bukaresti
pápai nuncius, amikor egy csángóküldöttség magyarnyelvű prédikáció
engedélyezését kérte tőle. Igen, ennek az utolsó bukaresti pápai nunciusnak a szavaiban is az a következetes vatikáni politika nyilatkozott
meg (1947-ben), amelyet 20 évvel
ezelőtt az akkor is az imperiálizmust kiszolgáló Vatikánnak egy
másik hűséges .apostola", Branzeu
Nicolae görög katolikus kanonok fogalmazott meg a Salzburgban megjelenő Katolische Kirchenzeitungban (1928 évi 28 szám) igy : ,A katolicizmusnak Romaniában nagyobb
célokat kell sztm előtt tartania, mint
amilyenek a nemzeti kisebbségi érdekek."
A fentiekből ugy véljük — elég
világosan kiderült, hogy melyek is
voltak azok a .nagyobb célok." De
elég világosan meglátszik e .nagyobb
célok" érdekeben felhasznált eszközök .erkölcsi értéke* is. A közelmúlt tapasztalatai meggyőzték né-

peinket, köztük a magyar katolikus
egyház hiveit is, hogy mire vezettek
azok az imperiálista törekvések,
amelyeknek szolgálatában a vatikáni
politika a romániai konkordátumot
megkötötte.
M o s t Népköztársaságunk kormánya kiütötte ezt a fegyvert is az
imperiálista reakció ügynökeinek a
kezébői s megszüntette ezzel azokat
a kiváteágokat, amelyek megcsúfolták ugy a,vallásszabadság és a felekezetelt közötti egyenlőség, mint
az együttlakó népek l-özötti egyenjogúság elvét, s annyi keserű sérelmet okoztak népeinknek. Helytálló
az a megállapítás, hogy a konkordátum megszüntetésével valóban az
igazi vallásszabadság és a felekezetek közötti egyenlőség elvének szerzett érvényt Népköztársaságunk kormánya, igazságot szolgáltatva emellett — ezen a téren is — a nemzetiségi jogegyenlőségről vallott és
gyakorolt Felfogásunknak.
Ez hát a .konkordátum-kérdés"
igazi arca. Ezt szegezze és szegezi
is szembe dolgozó népűnk — s ezek
közölt a katolikus egyházhoz tartozó dolgozók is — mindazokkal,
akik a régi imperiálista célok érdekében akarnak most újra a félrevezetés és az uszítás módszereivel a
maguk szájaize szerinti .konkordátum-kérdést" kiprovokálni afeletti
dühükben, hogy kiverték a fegyvert
a kezükből.

Termelési versenyben Udvarhely és Csihmegye
A szociálista termelés egyik jellegzetessége az emberek többrevágyásának, többretörekvésének termelési versenyek formájában való kifejezésre juttatása. A termelési verseny győztesei a jövő társadalom uj
hősei. A termelési verseny a legszélesebbkörü közönség érdeklődésének
központjában áll. Van olyan izgalmas, mint egy football-mérkőzés,
vagy egy sport-verseny. Amellett
mindenki tudja, hogy a termelési
verseny az ő javát és előhaladását
szolgálja.
Udvarhely vármegye megértve az
idők szavát, szintén termelési versenybe kezdett és a szomszédos
székely vármegyét, Csíkot hivta ki
versenyre, az őszi vetési csata tekintetében.
Az udvarhelymegyei vetési bizottság kötelezi magát, hogy egészében
teljesiti a minisztérium által előirt
munkatervet, tehát bevet búzával
16000 hektárt, rozzsal 1.250 hektárt, őszi árpával 100 hektárt. Ezekre
a területekre a következő vetőmagvat számították: 288 vagon buza,
22.5 vagon rozs, 12 vagon árpa.
Ebből a vetőmagmennyiségből 30
vagon búzát és 2 vagon rozsot az
állami gyüjtőszervektől fog, megfelelő ármeilett a kisgazdáknak juttatni.
A fenti vetési munkálatok elvégzésére a meglevő 15 024 igát és 41
drb. traktort fogják felhasználni. A
vetési csata befejezési határideje

okt. 15.
Udvarhelymegye lakossága érdeklődéssel várja Csikmegye válaszát a
versenyre való kihívással kapcsolatban és feszülten figyeli az érdekes
verseny mozzanatait.

Az állami áruház
közleményei
Rövidesen sor kerül az állami áruház nagybani és kicsinybeni textilüzleteinek megnyitására. Naptólnapra érkeznek a különböző kiutalások és azok leszállítása folyamatban van. Ugy a nagybani, mint a
kicsinybeni üzlet helyiségei teljesen
rendbehozva, kitisztítva várják azt a
pillanatot, mikor a kellő árumennyiség rendelkezésre áll, hogy az üzlet
megnyitható legyen.
Az állami cipőüzlet f. hó 2l-én
megkezdte működését. A munkások,
földművesek és értelmiségiek rendelkezésére áll Csehszlovákiából importált jó minőségű „Bata" gyártmányú bőr- és gummitalpu lábbeli
és gummlcsizma, melyeknek a szövetkezetek részére történő nagybani
szétosztása a Baromvásár tér 3 sz.
alatti áruraktárban (Federală épületében), mig a kicsinybeni eladása a
Sztálin tér 30 sz. alatti (volt Esztegár) üzletben történik.

Székely gyermekek a tengerparton
Vidám gyermekének veri fel a
székelyudvarhelyi kisáilomás csendjét, megérkeztek a tengerparton nyaraló gyermekek. A Romániai Demokrata Nők Szövetségének kiküldöttje, az Anya- és Gyermekvédelem
titkára, szü ők, rokonok várják őket.
Napbarnított arccal, boldogan ugrálnak le a vonatról. Vége-hossza
nincs a csóknak ölelésnek, a viszontlátás örömének könnyei csillognak
a szemekben.
— Mind megjöttetek ? Itt az a
fiir volt, hogy tiz belefúlt a tengerbe
— Heten mentünk el, hogyan halhatott meg tiz ? — válaszol a kisérő.
Lassan oszlik a tömeg, a hazaiértek sietnek a rég nem látott kedves otthon felé.
Nézzük csak, hol és hogyan nyaraltak ezek a gyermekek?
Kormányzatunk tömeges nyaraltassa során, az egészségügyi minisztérium által irányítva, a RDNSz és
a Vöröskereszt lelkes támogatásával
£forián nyaraltak. Augusztus elején
indultak el Udvarhelyről a helyi
RDNSz által kijelölt kísérővel. Brassóban felszaporodott a csoport a
csíki és háromszéki gyermekekkel
21 re. Az útban nem tudnak
betelni a gyönyörűséggel, némelyik
éjszaka sem alszik, figyeli a vidéket. Lassít a vonat, nagy hidon
megy keresztül, a Duna hömpölyög
alatta méltóságosan.
— Né, mekkora nagy híd, milyen
nagy patak, ébreszti a mellette alvót
Sárig Gyurka.
Mocsarak következnek, vadrucák
serege úszik rajta.
— Mennyi vadréce, itt lehetne
lőni eleget, mondja Sandi.
A tengert este pillantják meg,
amely a holdfényben festői képet
nyújt.
— Tenger... Mare... egyszerre szakad ki a kiáltás a román és magyar
gyermeki torkokból, alig lehet bírni
velük.
Eforián a RDNSz és a VK kiküldöttjei teherautóval várják őket s
viszik a kijelölt villába, amely közvetlenül a tenger partján épült, ahol
fürdő, meleg étel, hófehér ágy várja
a fáradt vendégeket. A villában 140
gyermek van elhelyezve, magyarok,
románok. Minden csoportnak van
vezetője, ezenkívül egészségügyi szolgálatosok. Megállapított napirend
szerint délelőtt orvosi vizsgálat, fürdés, napozás, torna, játék, délután :
pihenés, tanulás, faliujságkészités,
társasjáték.
Másnap mosdószappant, napozót
kapnak, kezdődik a nyaralás. Hét
órakor énekszóval indulnak a tengerre, magukkai viszik a tizórait is.
Lábuk bokáig süpped az aranysárga,
forró homokba. Először napoznak,
előbb hátra, majd hasra feküdve.
Állandóan mozgó kezük szitálja a
homokot, gyüj'ik a szebbnél-szebb
csigákat, csillogó köveket. Ismeretlen látvány lepi meg őket: a tenger
beláthatatlan messzesége, kéklő hullámok nyaldossák a partot, majd
sirálysereg száll fel, amott motoroscsónak, távolban hófehér hajó tűnik fel
— Tetszik látni, milyen nagy
hajó, Transzilvánia a neve, akkora
mint egy nagy ház — hivja fel a
vezető figyelmét Peti.
Most megszólal a hangszóró :
.minden csoport vezetője tiz métert
megy a tengerbe". A második jelzés:
„mindenki a tengerbe megy".
Van öröm, rohannak neki a tengernek, kacagás, sikoltozás veri fel
a csendet:

— Jaj a hullám, hogy eldőjtött,
jót ittam a vízből, milyen sós.
— Ugorj, Peti, mert jön a hullám.
A harmadik jelzés lesújtó: „mindenki kimegy a vízből". Szomorúan
indulnak kifelé, egyik-másik feleutban a partról visszaszalad s még
egyszer belemártja magát a v zbe.
Utána napozás, tízórai, torna, újra
fürdés következik, felfrissülve indulnak hazafelé.
Az étkezés kitűnő, naponta ötször
kapnak enni vitamindús ételeket,
ebéd-vacsora két tál étel és gyű
mölcs. Látszik is az eredmény:
kicsi Bandi 3 kilót hízott, a szeme
alig látszik ki az arcából, meg is
kapta a „mongolica" melléknevet. A
7 éves barackosi Imrike, 5 centit
nőtt és 2 kg.-ot hízott, még soha
nem ült vonaton, tengert hogy látott volna, először még a kísérővel
sem mer bemenni, később önállóan
fürdik. Mikor megkapja az uj barna
cipőt, simogatja, maga mellé teszi
éjszakára, nehogy elvigye valaki.
Augusztus 23-át méltóképpen megünnepeljük, megemlékezvén a Vörös
Hadseregről, akinek felszabadulásunkat és jólétünket köszönhetjük. A
csoport magyar énekkel, szavalatokkal járul hozzá a műsorhoz, sok
tapsot kapunk, tetszik a román testvéreknek a ropogós magyar csárdás.

Repülnek a napok egymás után,
vége a 4 heti nyaralásnak, készülünk hazafelé. Az útra mindenki
gazdag szeretetcsomagot kap, a rászoruitabbak cipőt is. Felvirágozott
és jelszavakkal teleirt külön vonattal boldogan indulunk hazafelé, azzal a reménnyel, hogy ez az első,
de nem az utolsó nyaralás,
Igy nyaralt a 11. csoportban 1.500
fiu Eforián, a legnagyobb egyetértésben, csak a beszédjükből hallhatta
az idegen szemlélő, hogy két nép
gyermekei, összebarátkoztak, megtanulták egymás játékait, énekeit,
nyelvismeretük is gyarapodott. Megszokták a közösségi életet demokratikus nevelést kaptak, testben megerősödve, gazdag ismeretekkel tértek
haza ők voltak az elsők, akik demokratikus rendszerünk legújabb
vívmányát Román Népköztársaságunk megerősödésének eredményét,
az ingyenes nyaraltatást élvezhették
a többi sok ezer gyermekkel együtt.
Népi kormányzatunk eme nyaraltatása kell, hogy lelkesítsen bennünket további munkánkban, hogy a
jövőben még többen nyaraljanak,
egészséges gyermekeket tudjunk nevelni, akik épitői és védelmezői
lesznek Román Népköztársaságunknak.
Benedek Boriska

Eredményesen zárult Homoródszentmárton nyári napközi otthona
A RDNSz homoródszentpáli falubizottsága még a mult ősszel gyűjtést indított a nyári napközi otthonok felállítására. Ezen kivül egy jól
sikerült műsoros estet is rendezett,
melynek jövedelméből már sikerült
megteremteni az anyagi alapot az
időközi napközi otthon részére. A
RDNSz megyei szervezete 40 liter
olajat és 6 kg. cukrot utalt ki az
otthon részére. Támogatást nyújtott
még a RV\P helyi szervezete is és
a munkába bekapcsolódott tagjaik
sikerrel elvégezték a reájuk váró
feladatokat.
A két hónapig működött napközi
otthonban 50 gyermeket láttak el
élelemmel Szakképzett óvónő és dada
felügyelete és nevelése mellett töltötték el a nyári hónapokat. A ve-

Ujabb kiutalások
az „ U 9 I G I S z " - n á l
A Centrocom Textil 15983/11. és
17129/11. számú kiutalása alapján
kiutalt a marosvásárhelyi CentrocomTextil helyi fiókjától;
1.000 méter törülközőt,
1.000 méter sárgavásznat,
1.0C0 méter Aiicát,
3.600 pár férfizoknit,
1.200 pár női harisnyát,
2.400 pár gyermekharisnyát,
50 pár bakancsot,
50 pár férhcipőt,
100 pár gyermekcipőt,
100 pár női cipőt,
448 méter Creppe de Chine-t,
200 méter férfi ing selymet,
12.000 darab karika-varrócérnát,
amelyek osztását átvétel után azonnal kezdjük.
A jelenlegi áruhiány átmeneti,
amennyiben az a Centrocom-Textil
átszervezéséből adódik.

zetőség beszerezte a szükséges friss
élelmet, tejet, zöldséget és tojást,
hogy tápláló élelmet tudjanak biztosítani a gyermekek számára. A
főzéshez szükseges fát a községi
elöljáróság adta.
Szeptember 6 án ünnepélyes keretek között tartották meg az otthon
záró ünnepségét, amelyen a szülőkön kivül nagyszámú érdeklődő is
megjelent A gyermekek verseket és
kisebb jeleneteket adtak elő, szép
sikerrel. Kis kép ez egy falu életéből, nem olyan nagy dolog ugyan,
de belőle is látható, hogy mit lehet
megvalósítani egy kis akarattal és
összetartással a közösség érdekében.
Gyarmathv Dezsőné
áll. tanítónő.

Garantált, elsőrendű
égetett tégla, cserép,
kupás-cserép kapható
korlátlan mennyiségben az
UMGISz szöoetkezetnél
x Házoezetőnői állást keresek
magányos urnái, esetleg, mint perfekt szakácsné, lakás és fizetés ellenében vidékre is megyek. Megkeresés, 46 éves jeligére a kiadóhivatalba
2—2
x Cipők és táskák átfestését,
bármilyen szinre, vállalom. Dobrai
Rákóczi-ut, 20
3-3
x Eladó egy szabász-asztaj, két
stelázsi és egy dobkályha. Érdeklődni lehet a kiadóhivatalban.
x h iskolás fiút vagy lányt
kosztra és szállásra felveszek. Bodó
Andrásné, Kuvar utca 3.

SPORT
UMTE—Szentkeresztbánya h: 0

Kosárlabda
Városunk sportoló közönsége mostanában egy uj, nálunk még ismeretlen sportággil, a kosárlabda-játékkal ismerkedett meg. Mivel nálunk még teljesen ismeretlen, szükséges, hogy a sportkedvelő közönséget a játékról tájékoztassuk.
A kosárlabda k ü z d ő j á t é k , ma
már az egész világon el van terjedve, igen nagy népszerűségnek
örvend, az olimpiai játékokon is
szerepel.
Népi sportnak igen alkalmas és
minden lehetőség megvan arra. hogy
a széles néprétegek kedvenc játékává
váljék, mert kevés felszerelést igényel.
A kosárlabda-játékot 5 - 5 játékosból áiló csapat játsza A játék
célja, egyrészt minél több pontot
szerezni azáltal, hogy a labdát a
csapat saját kosarába jutta'ja, másrészt megakadályozni az ellenfelet
abban, hogy pontot szerezzen.
A játéktér 26 m. hosszú, 14 rí.
széles, téglalap alakú, sima terület.
A játéktér az előírtnál 2 méterrel
hosszabb' vagy rövidebb és 1 méterrel szélesebb, vagy keskenyebb
lehet, feltéve, hogy ezek az eltérések egymással arányosak. A játéktér füves nem lehet.
A mérkőzés időtartama két 20—
20 perces félidőből áll, közben 10
perces szünet van.
A játék minden eddigi labdajátéknál gyorsabb, minden durvaságtól
mentes, leleményes és fortélyokban
gazdag. Fejleszti a hirtelen elhatározó készséget, leleményességet és
ügyességet.

Széhelyheresztup sportja
Labdarúgás
SzMSE—PARAJD 11:0 (5:0),
Az első őszi bajnoki mérkőzés az
egységesebb csapat győzelmével végződött. A SzMSE védelme tökéletesen dolgozott és a csatársor is kk
elégítő formát mutaiott.
A parajdi csapatból kitűntek Virág Karoly és Svaronos Andrei.
Csifó játékvezető, kisebb hibáktól
eltekintve, jól vezette a mérkőzést,
IMSz (Keresztúr)—FIRTOS (Etéd)
5 : 3 (2 :1)
Góllövők : Demeter 3. Lórencz 2,
illetve Hajnód, Deák és Máthé. Játékvezető Tömlő János.
Teke
IPAROSOK (Keresztúr) — SZŐKENYIKÓ (Kobátfalva) 335 :289
Jók voltak: Benedek, Kovács és
Imre, illetve Molnár A. és Molnár I.

Felhívás
A székelyudvarhelyi iparos tanonciskolában, Lenin-út 15 sz. az 1948
—49 tanévre a beiratások szept,
28- és 29-én délután 3—6 órakor
lesznek.
Beiratásnál bemutatandó a tanoncszerződés, születési anyakönyvi kivonat és iskolai bizonyítvány.
A 600 lej felszerelési dijat, mely
nem az iskola fenntartását, hanem
a tanulóknak könyv-, iró és rajzeszközökkel való ellátását szolgálja,
beiratáskor teljes egészében be kell
fizetni. A beiratkozás elmulasztása
kihágást képez és büntetést von
maga után.
A tanítás okt. 4-én d. u 3 órakor
kezdődik.
Dobos Ferenc, elnök,
Birta József, igazgató.

B Szoojetunió,

mint ipari nagyhatalom
A Szovjetunió az ötéves tervek
alapján nemcsak gazdasági, hanem
társadalmi és kulturális tekintetben
is átalakította az országot. A terveket, befektetéseket, munkálatokat már
előre ugy gondolták el, hogy, ezeket
a célokat együttesen és szervesen
szolgálják. Ipari téren is öntudatos
munkát végeztek, mivel nem egyszerűen csak ipart akartak létesíteni. Tudták azt, hogy a modern
nagyiparhoz más emberek kellenek :
intelligens szakmunkások, technikusok, szervezők. Az embereket tehát
nevelni kellett. Az uj ipari bázisok
az általános civilizáció eszközei voltak és ezek fejlődése változtatta
meg két évtized alatt a Szovjetunió
képét. Tekintsünk a múltba, nézzük
meg, milyen volt az ipar a polgári
társadalomban, hogy megismerhessük a Szovjetunió jelen iparát.

Az i p a r a p o l g á r i
társadalomban.
Nálunk, ha gyárról beszélnek az
embernek, többnyire a város végén
fekvő, csúnya, rendetlen épületekre
gondolnak, ahová a külvárosokból,
rosszul öltözött szegény emberek
járnak dolgozni. Mindez valahogy a
polgári élet szélén történik, mintha
semmi köze sem volna a gyárhoz.
Nálunk régebb, ha a jobb módú
emberek gyermekei nem tanultak a
gimnáziumban, azzal fenyegették,
hogy iparosoknak adják. A munkás
nem érzett közösséget a gyárossal,
mert az volt a kizsákmányolója. A
munkás részére a gyár gályarabságot jelentett, ahol állandó harcot
kellett folytatnia a munkaidő és a
bérek miatt. Ilyen volt a helyzet a
cári Oroszországban is Sőt még
rosszabb, mert a földesúr volt a társadalmi ideál, viszont a munkásság
szegényebb és elmaradottabb volt,
mint más helyen. A két osztály között az ellentét még kirívóbb volt.
4 gyár a
Szovjetunióban.
Mindez gyökeresen megváltozott
a szovjet-kormányzat alatt. Uj városok, városrészek keletkeztek és az.
uj városok szive maga a gyár lett.
Ezek az üzemek ugyan kevéssé hasonlítanak ugy külsőleg, mint belsőleg azokhoz a gyárakhoz, melyeket az átlag kispolgár ismer, Az
első nagy különbség a méretekben
van. A Szovjetunióban az olyan
üzemek, ahol 6 — 8000 alkalmazott
van, csak kisebb vállalatok. Tízezren
felül vannak a közepes üzemek és
egyáltalán nem ritkák a 60-80.000
embert foglalkoztató telepek; ezek
vetekednek a világ legnagyobb ipartelepeivel.
Ezek a szovjet-gyártelepek maguk
is valóságos városok. A hatalmas
kilóméteres csarnokokban autóval
közlekednek. A sztálingrádi traktorgyár például egy 6 km. hosszú és
2 km. széles tömb volt. A kramatovszki szerszám-gépgyár a világ
legnagyobb ilyen vállalata, a hozzátartozó munkáslakásokkal és egyéb
épületekkel (iskolák, színházak, kórházak stb) ezer hektár területen
fekszik.
A másik különbség az épületek
belső és külső képe. A szovjetmunkás, akinek ezek az üzemek a tulajdonai, már nem gyűlöli, hanem szereti a gyárat. Mindent elkövet, hogy
a gyár szép legyen, mint otthona.
A csarnokok belül napfényesek, nemcsak tiszták, hanem díszesek is és
itt zugnak az óriási gépek, a legmodernebbek a világon. Ezeknek
végtelen sorai közt mozognak jó

munkaruhában, egészségesen, vidáman, öntudatosan, nyugodtan, a munkások.
A Szovjetunió gyárainak munkása
már nem a régirendszer kizsákmányolt, kimerült, elkeseredett proletárja. Itt már ő az ur. Az egész gyönyörű berendezés az övé. Itt már
ő saját magának dolgozik kedvvel
és örömmel. A gyárak tele vannak
ú t t ö r ő brigádokkal, úgynevezett
sztakhanovistákkal, kiknek élete a
produkció tökéletesítése, a termelés

növelése.
Mennyi gonosz és ostoba hazugságot Írtak össze a fasiszták a szovjetmunkásokról. Elmondták, hogy
ugy dolgozik, mint valami fegyenc,
hogy rabszolgasorsa van. Nem értették, de nem is érthették meg a
szovjetmunkás lelkének mozgató erejét. Ezzel saját helytelen rendszerükről akarták népük figyelmét elterelni.
A szovjetmunkás valóban hatalmas erőmegfeszitéssel dolgozik, csakhogy és ez a lényeg: nem kényszerből, hanem meggyőződésből és öntudatosan. Másképpen nem is tudhatott volna elérni olyan rendkívüli
eredményeket. A szovjetmunkás saját
magának dolgozik.

Hogyan javadalmazzák
a munkát a Szovjetunióban
A Szovjetunióban a termelés növelésével arra törekednek, hogy megmegvalósithassák a javaknak olyan
elv szerinti elosztását, hogy mindenki képességei szerint dolgozik,
de a szükségleteinek megfelelően
részesüljön a termelt javakból. Ez
a kommunista termelési rendszer
alapelve. Jelenleg a Szovjelunió a
szociálista termelési módszert valósította meg. Ennek az alapját azon
elv képezi, hogy mindenki képességei szerint dolgozik, mindenki munkája szerint részesül.
A társadalmi javak elosztását a
szovjet nép takarékos, jó gazdához
illően végzi. A termelt javak egy
részét az elhasznált termelő eszközök amortizálására, másik részét a
termelés kibővítésére és a balesetek
és elemi csapások elleni biztosítási
alap növelésére fordítják. Ezután
még levonják az általános közigazgatás, a közcélú intézmények, iskolák, szanatóriumok, kórházak stb.
fenntartására szolgáló kiadásokat.
A termelt javaknak ezek után fennmaradó részét szétosztják a dolgo
zók között, személyes szükségleteik
kielégítésére.
Mindenkit munkája alapján javadalmaznak. Így biztosítják a termelés állandó fokozását és ezzel a dolgozók életszínvonalának emelését.
A Szovjetunióban a munka javadalmazásának két fő formája ismeretes: az állami vállalatokban és
intézményekben a fizetés, a kolhozokban a jövedelem elosztása, munkanapok szerint.
A fizetésnek két fő formája van:
az akkord fizetés és havi fizetés.
1938-ban a nagyipar összes munkásainak 75 százaléka akkordban
dolgozott. Azok, akik pl. a közoktatásnál, közegészségügynél stb. dolgoznak, havi fizetést kapnak.
A direkt-akkord fizetésnél a munkás fizetése egyenes arányban van
a reális munkateljesítménnyel. Minél magasabb a képesítése, annál
magasabb díjszabás szerint fizetik.

A Szovjetunió lehetőséget biztosit
dolgozóinak képesítésük fejlesztésére. 1938-ban több mint 4 250.000
dolgozó végezte el a dolgozók szakmai színvonalának emelését célzó
tanfolyamokat.
A progresszív akkord fizetési
rendszerben a munkás a norma elvégzéséért a rendes díjszabásban
előirt fizetést kapja, mig a tultelje
sitményért emelkedő díjszabás szerint fizetik. Igy pl. a bányaiparban,
ha a termelési normát 10 százalékkal haladta tul a munkás, többtermelését a díjszabás kétszeresével
fizetik meg, mig ha több, mint 10
százalékkal haladta meg a termelési
normát, akkor termelését háromszo
ros díjszabással honorálják.
A munkanap a kolhoztagok munkájának mértékegysége.
Hogy a kolhoztag munkáját munkanapok szerint értékelni lehessen,
a kolhoz összes munkáit nehézségük és fontosságuk szerint csoportosították és mindenik munka számára megállapították az egy napi
termelési normát. Ha a kolhoztag
meghaladja az előirányzott normát,
annak megfetelőleg több munkanapot irnak a javára, ha pedig nem
teljesítette, annak megfelelőleg kevesebbet. Igy teljesen biztosítják a
végzett munka szerinti javadalmazást
A kolhozbeli munka javadalmazásának egyik jellegzetes vonása, hogy
a fizetés főleg természetben történik,
mig az állami mezőgazdasági üzemeknél, a szovhozoknál pénzben.
Mivel a kolhoztagoknak ipsri termékekre is van szükségük, munkájukért részben pénzt is kapnak.
Ezenkívül a kolhoztag pénzhez juthat még saját termékeinek eladása
révén is, melyeket háztartása mellett
saját kertjében termel, vagy a részébe jutott termékek eladása révén.
Meg van még a kolhoztagok különleges javadalmazása is abban az
esetben, ha az előirt normánál magasabb termelési szinvonalat értek el.

L a p j a i n k .

R Faloak Népe
Örömmel üdvözöljük laptársunkat
a Falvak Népét, a romániai magyar
dolgozó földművesek lapját, abból
az alkalomból, hogy most már mint
hetilap lépett a nagyközönség elé.
Mostanáig, már negyedik éve végzi
a Falvak Népe, kéthetenkénti megjelenéssel a dolgozó földművesek
nevelését és irányítását, örömmel
tölt el laptársunk fejlődése, hogy
ezután hetenként jelenik meg és igy
gazdag tartalmával még inkább ki
tudju elégíteni dolgozó földmüve-

seink művelődési igényeit.
A Falvak Népe cimü hetilapnak
az a célja, hogy a földtelen és kevésföldü, de a falu legnagyobb tö»
megét kitevő, dolgozó földművesek,
politikai tájékoztatását, mezőgazdasági szakképzését, müvelését és nevelését szolgálja. Mint a dolgozó
földművesek harci eszköze, mozgósítani kívánja az osztályharc feltételei között folyó és a szociálizmus
magvalósítását célzó munkát és küzdelmet, hogy minden magyar föld-

műves dolgozó megszabaduljon a
kizsákmányolástól.
A Falvak Népe a politikai tájékoztatást érdekes kül- és belpolitikai
szemle keretében nyújtja. A Magyar
Népi Szövetség munkájának minden
egyes mozzanatát éber figyelemmel
kiséri és abba a dolgozó földműveseket bekapcsolja. Az időszerű gazdálkodási kérdéseket részletesen tárgyalja és azokra nézve hasznos gyakorlati utasításokat nyújt. Különösen
magas színvonalú a „Népünk és
irodalmunk" cimü rovata, mely az
irodalom örök értékeit juttatta el
földműveseinkhez. Színdarabok,jelenetek leközlésével igyekszik az uj
szellemű darabokban való hiányt
pótolni.
A Falvak Népe, a hetilappá való
átalakulással egyidőben, ugy látszik,
még inkább osztályharcos alapon
kivánja a dolgozó földművesek érdekeit szolgálni. Ez szükséges is,
mert a régi gazdasági szaklapok és
népnevelő folyóiratok inkább a falu
nagygazdáihoz szóltak, az ő kérdéseiket tárgyalták és az ő érdekeiket
védték. Az osztályharcnak a falun
való kiéleződésével kapcsolatban
szükséges, hogy a Falvak Népe is,
ne csak cimében, hanem minden tevékenységében tényleg a dolgozó
kis^földművesek és földtelen földmunkások lapja legyen.
Olvasóink forgassák figyelemmel
a Falvak Népé-nek minden egyes
számát, legyenek annak terjesztői és
továbbvivői, mert dolgozó földműveseink csak az ilyen jól szerkesztett lapokon keresztül ismerhetik
meg a fejlődés irányvonalát és állhatnak Népköztársaságunk fellendítésének szolgálatába.

Beoonulás
Pár nappal ezelőtt kisvárosunk
főutcáján hatalmas fekete tábla jelent meg, melyen fehér betűkkel virít a felirat: »Bevonulás«. A járókelők, figyelmesen és szinte megilletődve nézték ezt a feliratot, egy
pillanatra felidézve a régi bevonulást, amikor férjet, szülőt, gyermeket szólított el ez a szó, hogy távoli harcmezőkön vérüket ontsák
idegen érdekekért.
A mult árnyai azonban eltűntek,
s a mostani bevonulás a múlttal ellentétben más jelentőséget nyert.
Pár napon belül megnyílnak a laktanyák kapui, hogy befogadják az
ország katonaköteles ifjait, hogy
felvértezzék őket további életük küzdelmeire, ez alkalommal a mindennapi életre és nem a harcmező részére.
Uj, demokratikus hadseregünk a
gyermekből férfit formáló katonai
kiképzés mellett betölti a katonaság
igazi szerepét: a nevelést. A bevonuló ifjakat a kaszárnyák udvarain
egy uj, eddig ismeretlen, egészséges
demokratikus légkör veszi körül. Itt
már nem tesznek különbséget román, magyar, bolgár és más nemzetiségek között, mindenki egyforma, mindenki előtt nyitva állnak
a tanulás, a fejlődés és a haladás
lehetőségei.
A mai hadsereg katonájától már
nem szolgai megalázkodást, hanem
öntudatos munkásfegyelmet kérnek
és arra is nevelik őt. Azonban nemcsak kérnek, követelnek a bevonuló
ifjaktól, hanem biztosítják számára
mindazt, amit egy szabad ember
számára biztosítani lehet és biztosítani kell. A tiszta, rendes ruhába
öltözött, öntudatos katonák ellátására szintén nagy gondot fordítanak, hogy a bevonult ifjak jó minőségű és elegendő mennyiségű kosztot kapjanak.
A bevonuló ifjakat a mai kornak
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megfelelő, modern katonai kiképzésben részesitik, akik készek bármely
pillanatban megvédeni a szabadságukat és függetlenségüket biztosító
Román Népköztársaságot, ugy külső,
mint belső ellenséggel szemben. De
a mai demokratikus hadsereg biztosítja tagjainak elméleti továbbképzését is, ugy ideológiai, mint kulturális sikon. A katonai szolgálat ideje
alatt különféle tanfolyamokat végezhet el az ifjú, melyek elvégzéséhez
tankönyveket és írószereket ingyenesen kapnak. Minden ifjú előtt
nyitva áll az a lehetőség is, hogy
tényleges tiszt legyen. Munkás és
parasztifjak, akik talán 6, vagy 7

elemivel kerültek be a katonasághoz, de szorgalmas és öntudatos
munkájukkal érdemesnek bizonyulnak, tiszti iskolába jutnak, hogy a
nép hadseregét valóban a nép fiai
vezessék.
Október 5 én megnyílnak a laktanyák kapui. Ez alkalommal azonban már az uj demokratikus laktanyák fogadják a tanulni vágyó, haladni akaró román és más nemzetiségű ifjak ezreit, ahol megtanulják
embertársaikat munkájuk után megbecsülni, megtanulnak dolgozni, küzdeni, egy uj élet, egy uj ország
felépítéséért.
Ifj. Soó Gáspár.

Emlékmü-avatás
Székelykereszturon

A székelykereszturi zsidó népközösség a deportálásból vissza nem
tértek emlékére egy szép kivitelezésű
emlékmüvet állított fel a helyi zsidó
temetőben.
Az emlékmű leleplezése 19 én
történt meg nagyszámú közönség,
a helyi politikai szervek, a városi
tanács, kultúrintézmények, az egyházak és több idegen kiküldött
részvétel.
Elsőnek a helyi zsidó népközös
ség elnöke, Klármann Bernát beszélt,
rámutatva azokra a borzalmas időkre,
amikor minden indok nélkül szeretett anyákat, apákat, testvéreket, aggokat és csecsemőket, gyermekeket,
terhes anyákat és betegeket szedtek
össze, hogy azután a hitleri Németországba hurcolják őket és gázkamrákban és krematóriumokban végezzenek velük. Ezt cselekedte a kulturát hirdető hitlerista, nyilas fasiszta
pribékek hada. Gyászunk és fájdalmunk határtalan — mondotta —
de mi, akik életben maradtunk,
hála a dicsőséges szovjethadsereg
győzelmes és villámgyors előnyo
múlásának, ebből a hatalmas tragédiából le tudjuk vonni a következményeket olyformán, hogy ez többé
sohase fordulhasson elő. Mi bosszúállók nem vagyunk, békességben
óhajtunk élni az ittlakó népekkel s
harcolni fogunk a demokrácia teljes
győzelméért, mely a népek közötti
szeretetet és egyenjogúságot hivatott
megvalósítani és megvédeni.
Krausz dr. főrabbi ezután megáldotta az emlékmüvet, átfogó, békét és szeretetet hirdető, tartalmas
beszéd kíséretében, Hasonló szellemben, magasszárnyalásu beszédet
mondottak Ütő Lajos unitárius és
Nagy Lajos református esperesek.
Kiemelkedő és általános tetszést
keltő beszédet mondott Gojţesmann
( László, a Román Munkáspárt nrlwar.
helymegyei bizottsága kiküldetésében.
Kitért a zsidó lakosság meghurcoltatásának körülményeire. Megem-

lékezett a kommunista pártok vezetőiről, a névtelen elvtársakról is,
akik elveikért szenvedtek, véreztek, meghaltak Európa minden részében, mert azt akarták, hogy népükkel együtt minden nép, igy a
zsidóság is független és szabad le
gyen.
— A román, magyar és zsidó
do'gozóknak közös feladata — mondotta — hogy ellenségeink, a fasiszta
reakció és a kizsákmányolók ellen
harcoiva leromboljuk a sötét multat
és közösen építsük fel a jövő tár
sadaimát, mely mindenkire egyformán kötelezettségeket ró és jogokat
biztosit nemre, nemzetiségre és fajra
való tekintet nélkül. Ezt a harcot a
demokratikus magyarsággal közösen
és egyenrangúan csak ugy v vhatja
meg a zsidóság is, ha megteremti
maga között is a demokratikus egységet. Ezt a célt szolgálja a Demokrata Zsidó Népközösség.
Felhívta a figyelmet az osztályharcos szellemre, a román, magyar
és zsidó reakció elleni harc fontosságára.
— Éberek kell legyünk, hogy a
szeretet és béke megvalósulhasson
és megszilárdulhasson, mert a reakció és a kizsákmányolók a legaljasabb eszközöktől sem riadnak
vissza, hogy elvesztett pozícióikat
visszaszerezhessék. Még sok küzdés
áll előttünk, románok és együttlakó
népeink előtt, de a küzdelem csak
a gyávát rettenti el, a harcost megacélozza.
Rövid beszédek kíséretében koszorúkat helyeztek el: Székelykeresztur város polgármestere, a MNSz
elnöke, az Ekés Front elnöke, a
Szakszervezet, a kiskereskedők, a
kisiparosok képviselője, a Demokrata
Nők Szövetségének titkára, a vegyes gimnázium igazgatója, az unitárius és református egyház.
Beszéltek még Blau dr. ügyvéd, a
segesvári és Jankovics Dávid, a
székelyudvarhelyi zsidó népközösség részéről.
B. Zs.

A „Scânteia" ünneplése
Székelykereszturon
Székelykereszturon gazdag műsor
keretében ünnepelték meg a Scânteia
legális megjelenésének 4 éves évfordulóját, a Scânteia-barátok helyi
szervezetének rendezésében.
A műsort Moldován főszolgabíró,
a szervezet elnöke nyitotta meg
román és magyar nyelven. Utána
Szeles Jenő titkár ismertette a
Scânteia szerepét az illegálitásban,
a felszabaduláskor és azután a mai
napig. Ennek a demokratikus napilapnak, mely a Román Munkás Párt
orgánuma, igen nagy volt a hivatása és ezt a hivatást be is töltötte

hiány nélkül. Meg is érdemli ez a
lap, hogy Népköztársaságunk népei
meleg ünneplésben részesítsék és
elismerjék, hogy ez elsősorban járult hozzá munkásságunk felemelé
séliez és Népköztársaságunk felépítéséhez. Barbu loan tanitó ugyanezt
tolmácsolta román nyelven. A beszédek után alkalmi román és magyar nyelvű szavalatok következtek,
román és magyar néptáncok és éne
kek a székelykereszturi és feleki
ifjúság közös megrendezésében. A
műsort tánc követte, mely a reggeli
órákig tartott.
B. Zs.

Az állattenyésztés fellendülése
Székelykeresztur vidékén
Már korábban értesültünk arról,
hogy a kormány az állattenyésztés feljavítására nagyobb számú
siementhali tenyészbikát és fajtehenet hozat be az országba. Megyénk
részére ezideig a tenyészbika-szállitmányból 30 darabot utaltak ki. Ebből a mult hónap elején 10 et az
udvarhelyi felső és alsójárások községeinek osztottak szét, mig a napokban érkezett 20 drb. első minőségű siementháli tenyészbikát Székelykereszturon, kiállításon osztották szét 15 község között.
Ezekből, mint állattenyésztés szempontjából virágzóbb községek, Székelykeresztur 4, Fiatfalva 3 darabot
kapott, mig a többi 13 község
egyet-egyet. Ezeket az elsőrendű és
magas értékű tenyészbikákat a köz
ségek nem pénzért, hanem cserébe
kapták, azaz kötelesek helyükbe ál-

táluk tenyésztett bikákat adni. Ez a
feltétel az állattenyésztőinkre nézve
igen kedvező, gazdaságos és könynyen teljesíthető.
E nagyszabású intézkedésből is
világosan .látható demokratikus kormányunk széleskörű gondoskodása,
mellyel állattenyésztésünk felvirágoztatásán munkálkodik, népünk és
Népköztársaságunk előmenetelére.
Itt emiitjük meg, hogy Székelykereszturon tenyészbika-kiállítás és
vásár is volt, ahol Romănaţ megye
részére 38 drb, Tecuci megye részére 37 drb. és Putna megye részére 22 drb Székelykereszturon és
a környező falvakban tenyésztett
bikát vásároltak fel. örvendetes
eredménye ez annak a kitartó munkának és szorgalomnak, melyet állattenyésztő gazdáink mutattak.
B Zs.

Mit szól János bácsi
a gabonabeszolgáltatáshoz ?
Utközben a jegyzői iroda felé találkozom János bácsival. Fáradt és
poros. Már távolról láttam, hogy
cséplőgépnél dolgozott. Megszólítom, milyen az eredmény, János
bácsi? Abiza nem olyan jó, mint
máskor, de azért lett annyi, hogy
nem busulok, — szólt a válasz —
még beadni is jutott belőle.
Tudtam azt, hogy János bácsi
három évig a Szovjetunióban volt,
a tavaly jött haza. Nagy családja
lévén, az ő hold birtokocskájához
kapott az államtól még egy holdat
s igy esett bele a beszolgáltatok
sorába.
— Na és mit szól, János bácsi,
a gabonabeszolgáltatáshoz ?
— Én azt, hogy ez már igazságos. Mindenki igy kellett volna
eleget tegyen beszolgáltatás! kötelezettségének, nemcsak most, hanem régebben is. Emlékszünk a
közeli háborús időkre, amikor alig
tudtam egy borjut felnevelni a tehén mellé, azt is elvették. Ketten
fogtunk össze a sógorommal, hogy
ősszel be tudjunk takarodni. A
nagygazdák meg nem törekedtek
arra, hogy szaporítsák állatállományukat és, ha beszolgáltatásra került a sor. azzal álltak elő, hogy
„ekkora birtokba kell ennyi állat,
ha pedig ezt is elveszik, akkor nem
tudunk termelni, — vegyék el attól,
akinek van marhája, de nincs birtoka".
Ezzel el volt intézve minden.
Ráléptek a nyakunkra és addig nyomorgattak, mig belekerültünk a háborúba. Hát az igazság volt? Nem!
Igazság van most! Mindenki birtoka
szerint szolgáltassa be a gabonát.
Itt nem lehet zsirosparaszti módon
magyarázkodni. De ne felejtsük el,
az idén is voltak olyan régi „rendszerb-szerető nagygazdák,akik csak
annyit vetettek, amennyi kizárólag
családjuk szükségletét fedezte —
nem számítottak a beszolgáltatásra,
de nem bújhatnak ki alóla, mint
régen, hogy ,hát ennyire szükségünk van és ha elveszik, akkor nem
tudunk gazdálkodni". Nem, itt nekik
is eleget kell tenni a törvénynek.
Be kell szolgáltatni birtok után, ha
van, ha nincs gabona. Ez az igazság. Itt nincs mese.
— Hát magának kevés van, János
bácsi, nem zúgolódik, ha be kell
abból is adni.
— Nem zúgolódom én. Szívesen
beadom. Még többet is adnék be,

ha volna földem, ahol teremjen»
mert tudatában vagyok annak, hogy
az ország felépítéséhez nekem is
hozzá kell járulnom, s addig nem
busulok, hogy megéhezem, ha mind
beadom is, amíg a nagy Szovjetuniót a hátunk mögött látom, mert
gondoskodik rólunk, ad az enni is,
vetni is, ha szükségünk van rá.
Beszélgetésünket dobpergés zavarja meg. Megállunk, hadiám mit
hirdet a községi polgár. Alig várunk,
máris kezdi: „Mindazok a gazdák,
akiknek nincsen megfelelő mennyiségben és minőségben szükséges
vetnivaló búzája, huszonnégy órán
belül iratkozzanak fel a jegyzői
irodán."
A jó bácsi sokatmondó pillantást
vet ram.
— Na mit mondtam ? Ugy-e, hogy
nem kel! megijednünk, menjünk be
hát és írassunk egy-egy mázsát
legalább.
Szbf.

9 MNSz városi
szervezetének munkája
A székelyudvarhelyi városi szervezet erős lendülettel folytatja a
tisztújítással kapcsolatos munkálatait. F. hó 20-án és 23 án este a
II. és III. kerület utcafelelősei és irányitói tartották meg értekezleteiket.
Ac értekezleten Benedek Sándor v.
titkár, mint megyei megbízott ismertette a MNSz csíkszeredai határozatait és azokat az uj feladatokat,
melyek megoldásra várnak. A keiületi értekezletek alapján kerü;e;i és
u'cafelelőseink az irányitókkal együtt
versenyeznek a szervezés és taggyűjtés munkájában. A kerületi jelentések szerint a munka sikerrel
jár. A szervezet tagjai megértik
a MNSz uj feladatait és lelkes buzgósággal igyekeznek tagsági dijaikat
rendezni, hogy az elkövetkezendő
városi tisztújító közgyűlésen jogaikkal élhessenek.
A városi intézőbizottság 24-én
este tartotta meg gyűlését, amelyen
Szilágyi Árpád elnöktestvérünk politikai tájékoztatója után megtárgyalták a választásokkal kapcsolatos
szervezési és felvilágosító munkák
folytatását. Az intéző-bizottság határozata folytán a városi tisztújító
közgyűlés október 17-én lesz a városi moziteremben.
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Köszönjünk: jó napot!
A Romániai Demokrata Nök Szövetsége legutóbbi megyei konferenciájának megbeszélésein sor került
a szokásos társadalmi köszönés
formáira kifejezéseire is Es ami
különösen érdekes: éppen a nőknek
szóló, egyik legáltalánosabb köszönésfortnát: a kezét csókolom-ot illette a legegységesebb kifogás, sőt
elitélés. Megállapították az értekezlet résztvevői, hogy ez a kezét csókolomos köszönés, amellett, hogy
komolyabb meggondolás szerint mindig felületes és kevés értékű volt,
ma már teljesen időszerűtlen is s
ezért a maguk közötti érintkezésből
— fiatalabbnak idősebbet iliető üdvözléséből — is száműzni fogják.
Magunk csak helyeselni tudjuk
az értekezlet tagjainak ezt az elhatározását s nem értünk egyet azokkal, akik megszokott, gáncsoskodó
maradi sággal esetleg kicsiségnek
minősítenék a foglalkozást ezzel a
kérdéssel Az emberi természet megfigyelői sokszor észrevehették, milyen
fontos, befelé haló, egyéniségaiakitó
hatása van — bármilyen kicsinek
látszik is — egy-egy állandósult,
megrögződött mozdulatunknak, külsőleges szoKásunknaU. Nos, ha kissé
közelebbről vizsgálgatjuk, milyen magatartásnak a nyomait, elemeit fedezhetjük fel ebben az alapjában
kü'önös köszönésben ?
Őszinteségnek, önérzetnek a nyo-

mait aemmiesetre sem I Sőt ellen*
kezőleg, állapithatunk meg benne
néminemű nyálkás (szinte szószerint is: nyálkás) hízelkedő alázkodást, ami valakit arra indítana, hogy
egy másik előtt mélyen meghajolva
annak egy testrészére pecsételje
kétesértékü hódolatát. Indítana, ha
valóban indítana I De többnyire még
ez sem történik meg, az illető csak
mondja, bejelenti, de a valóságban
nem csókolja meg azt a célbavett
kezet, tehát tulajdonképpen még
hazugságot is követ el szavaival.
Gondoljuk meg, vegyük észre, menynyivel több belső tartalom, igazibb
é r t e l e m nyilvánul meg ezeknél
a jól át sem gondolt, felületes szavaknál a népnek ezekben az egyszerű és józan köszönési szavaiban :
jó napot, jó estét kívánok, jó egészséget kívánok, vagy tisztelem, becsülöm, aludjék jól, stb. Végül, nem
utolsó sorban meggondolni való,
mennyire ellenkezik a kezét csókolomnak ez a hamis alázatoskodása
az egyenlőségnek, egyenjogúságnak
azzal a határozott tudatával, ami
ma és ezután különösen nélkülözhetetlen tulajdonsága kell, hogy legyen minden önérzetes, dolgozó
embernek.
Köszönjünk tehát mindnyájan mindenkinek egyformán, igy: jó napot
— jó napot kívánok I

A szülők öntudata
a középiskolai felvételi vizsgák tükrében
Meetörténtek a középiskolákba való
felvételi vizsgák Álalában nagy
volt az érdeklődés és egy iskola kivételével bőven volt jelentkező Csaknem minden iskolában párhuzamos
osz'ályokat kellene nyitni, hogy a
sikerrel vizsgázottak nagy számát
fel tudják venni. Ezirányban megtörténtek az intézkedések A növendekek
érdeklődése bizonyos fokig tükörképe a társadalom felvilágo ultságának. A jelentkezők megoszlásából
kiolvashatjuk, hogy mennyire értették meg a szü ők a tanügyi reform
•célját. Nagy általánosságban kielégítő az érdeklődés a gyakorlati célú
isko'ák iránt, de azért még mindig
feleslegesen sokan igyekeznek az
elméleti iskolák felé. Különösebb
megjegyeznivalónk két jelenséggel
kapcsolatban van.
Az első megjegyzés a közgazdaság-igazga ási szakiskolával kapcsolatos. Ebbe az iskolába felvételire
jelentkezett 76 növendék, a vizsgát
sikerrel tette le 65. Ebből a szép
számból azonban mindössze 11 növendék fiu, a többi lány. Nagyon
örvendetes, hogy lányaink érdeklődnek a gyakorlati pályák iránt, de
szomorú, hogy ugyanezt a fiainkról
csak elvétve mondhatjuk el. Ez az
iskola annyira fontos jövendő életünk szempontjából. Fejlődésben
levő gazdasági életünk, szövetkezeteink, pénzügyünk, á'lami gazdasági
szerveink mind ebből az iskolati-

pusból kell, hogy kapják szakembereiket. Ebből akarnak kimaradni
fiaink ?
Másik megjegyzésünk a kertészeti
iskolával kapcsolatos. Erről az iskoláról közben kiderült, hogy állítólag
nem a szükségleteknek megfelelő és
eredetileg kertészetinek tervezett iskola lesz, hanem háztartási iskola.
Erre érthető módon megcsappant az
érdeklődés. Jóllehet, fontos az okszerű háztartás vezetés is, de mai
viszonyaink közt egyelőre még
luxusnak tűnik, hogy csak arra tanítsuk leányainkat, hogyan kell jól
főzni. Előbb, vagy legalább is egyidőben azt is meg kell tanítanunk,
hogyan kertészkedjenek kis falusi
gazdaságukban, hogyan gazdálkodjanak, hogy legyen mit főzniök. Ennek a célnak tökéletesen megfelelne
a kertészeti iskola, melynek tantervében elegendő háztartástan is van,
de nem felel meg a háztartási iskola, melyből a falusi kisgazdaság
minden fontos tudnivalója hiányzik.
Ezt rögtön megérezték a szülők is,
mert az előzetes érdeklődéstől eltérően, csak 17 növendék jelentkezett az első évfolyamra és csak 8
a másodikra.
Mig a közgazdaság-igazgatási iskola esetében a szülők kell, hogy
több megértést tanúsítsanak, addig
a kertészeti iskola esetében a tanügyi hatóságoktól várjuk a szükségleteknek megfelelő reális intézkedést.

A szabotázstöroény
m ó lottat
d onemsidézték
í t beáastárgyalásra,
a
Törvényrendelettel módosították az
íjizérkedes megfékezéséről és a szabotázs-cselekmények
büntetéséről
szóló törvényt. A törvénymódosítás
^bizonyos mértékben könnyítéseket
:jelent az eddigi törvényszöveggel
-szemben.
A régi törvény értelmében a vád-

hanem mindössze egy jelentéktelen
értesítést küldtek neki, amely még
csak a tárgyalá-i napot sem közölte
a vádlottal. Ezeket az értesítéseket
az érdekeltek legtöbbször nem is
kapták kézhez és igy nem jelentek
meg a tárgyaláson. Ezért számos

esetben akaratukon kivül hiányoztak
és távollétükben marasztaló Ítéletet
hozott a bíróság. A jövőben a fél
szabályszerű idézőt kap, a tárgyalási nap pontos megjelölésével.
Ez lényeges könnyítést jelent az
eddigi intézkedésekkel szemben A
másik fontos könnyítő intézkedés a
38-ik szakasznak a beillesztése,
amely feljogosítja a bíróságokat, hogy
olyan szegénysorsu vádio'tak bünperében, akik alacsony műveltségűk,
vagy nyomorúságos anyagi viszonyaik következtében nincsenek ab
ban a helyzetben, hogy a törvények
pontos előírásait betarthassák, ne
hozzanak marasztó ítéletet, hanem
csak megdorgálásban részesítsék a
vádlottat.

Eddig tudvalevőleg semmiféle hatóságnak nem állt jogában bebizonyított szabotázs bűncselekmények
esetében megszüntetni az eljárást,
vagy eltekinteni a marasztaló Ítélettől. A szegénysorsu személyek
védelmében ezúttal a törvény kivételt engedélyez és az ilyen esetek
elbírálását a nép szolgálatában álló
bírákra bízza.
Végül pedig a másik kőnnyités
az, amely kimordja, hogy amennyiben a bíróság enyhítő körülményeket talál, leszállíthatja a törvényben
előirt börtön- vagy pénzbüntetést.
Nyilvánvaló, hogy ez az intézkedés is azok védelmére szolgál, akik
nem nevezhetők hivatásos üzérkedőknek és szabotőröknek.

A hatodik önkéntes ifjúsági munkabrigád
is útnak indult Udvarhely megyéből
Szeptember 22-én indult el Udvarhely megyéből Salva-Visóra a
ha odik önkéntes ifjúsági munkabrigád. A 38 szegény földműves ifjúból álló csoportot a Román Mun
kás Part és Ifjú Munkás Szövetség
támogatásával a MNSz udvarhelymegyei ifjúsági bizoitsaga szervezte
meg, a MNSz központi ifjúsági bizottsága által kiadott két hónapos
munkaterv alapián.
Az indulásukat megelőző napon
megtartott gyűlésen Rácz Albert a
MNSz megyei szervezetének megbízásából felvilágosító előadást tartott, párhuzamot vonva a dolgozó
ifjúság múltbeli kizsákmányoltsága,
jogainak mai biztositasa és a jövő
ben rá váró társadalmi és politikai
szerepe között. Beszédében hangsúlyozta, hogy az ifjúságot ma már
nem háborús célokra használják fel,
hanem saját jövőjének felépítésére
mozgósítják és nevelik.
Biró Béla a MNSz ifjúsága részérő! üdvözölte a munkabrigádosokat,
majd ismertette az újjáépítési munka

kezdeményezőjének, az akkori Román
Kommunista Pártnak szerepét, rá
mutatva a falusi és városi dolgozó
ifjaknak az újjáépítési munkákba
való szoros belekapcsolódására.
Ugyanakkor megmagyarázta, hogy a
falusi mezőgazdák fiai mennyire
nem vettek részt az újjáépítési munkában, továbbá, hogy szövetkezve a
városi nagytőkésekkel milyen harcot
indítottak a különböző rémhíreken
és más megtévesztő módszereken
keresztül a dolgozó nép köreben, az
újjáépítési munka megakadályozása
érdekében. Végül felhívta az ifjúság
figyelmét az osztályéberség szellemének nagy jelentőségére.
Azután Dáné Dezső megyei ifjúsági felelős a megyefőnökség ajándékát, a brigád zászlót adta át, lelkes munkára buzdítva az ifjakat és
annak a reményének adva kifejezést,
hogy ezt a zászlót becsülettel megőrzik és, hogy lelkes munkájukkal
és dolgozókhoz illő magatartásukkal,
mint megyénk büszkeségei fognak
visszatérni.

IOÜR bélyegek alkalmazása
R hadigondozó intézet közleménye.
A központi hadigondozó intézet,
újból felhívja a közönség figyelmét
arra, hogy a minisztertanács 105 —
1947 számú véghatározata alapján
az IOVR bélyeg alkalmazása kötelező az alábbi jogügyletekre, okmányokra és jegyekre:
Kérvények, postai levelezések, telefonbeszélge'ési és előfizetési nyugták, rádió adó-nyugták, az összes
művészi, sport vagy bárminemű látványossági előadások, mozi
belépőjegyei, vagy meghívói, ha
azok belépőjegyként szolgálnak, sorsjegyek, kaszinói belépőjegyek, állandó jellegű falragaszok és reklámok, haszonbérleti szerződések, az
összes állami vagy magántulajdonban levő forgalmi jármüvekre kiadott utazási jegyek, az összes hotelek és fogyasztási helyiségeknek
a fogyasztások után kibocsátandó
fizetési számlái vagy jegyzékei, még
abban az esetben is, ha a vásárolt
fogyasztási cikkeket a fogyasztási
helyiségből elszállítják.
A fogyasztási jegyzékre az IOVR
bélyeg alkalmazandó már abban az
esetben is, ha annak értéke a 100
lejt eléri.
Az IOVR bélyeg a kiadandó jegyzékre ugy ragasztandó fel, hogy annak egyik része a jegyzék visszamaradandó részén, a másik pedig a
fogyaszténak kiadandó részén ma*
radjon.
Tekintettel arra, hogy a fentiek

terén elkövetett mulasztások igen
jelentékeny összegű büntetést vonnak maguk után, s a már kirótt
büntetések nem csökkenthetők semmilyen indokkal, az érdekeltek figyelmét felhívjuk arra. hogy fentiek betartásához szigorúan alkalmazkodjanak.
IOVR bélyeg található az összes
dohánytőzsdékben, postahivataloknál, faluhelyen a postakézbesitőknél is.
Ellenőrző közegeink az IOVR bélyeg alkalmazását állandóan ellenőrzik és mulasztás esetén kihágási
jegyzőkönyvet vesznek fel.
A fogyasztó közönséget kérjük,
hogy az IOVR bélyeggel ellátott fizetési jegyzék kibocsájtását minden
alkalommal kérje, hozzájárulván ezzel is a hadigondozottak társadalmi
helyzetének megjavításához.
Meghloó.
A székelyudvarhelyi iparostanonciskola felügyelőbizottsága tisztelettel
meghívja a város tanonctartó mestereit az 1948 szeptember 30 án,
csütörtök délután 5 órakor a Leninuti iskolában tartandó évi rendes
nagygyűlésre.
A gyűlés tárgya : 1. Beszámoló.
2. Az 1947—48 évi számadások ismertetése. 3. Az 1948-49 évi költségvetés megállapítása. 4. Indítványok.
Dobos Ferenc, elnök.
Birta József, titkár.

Mi történik a nagyoilágban ?
K ü l - és belpolitikai tájékoztató
A z Flfftx h»rm»< r ili
ülésozaka Párihban.
Az Egyesült Nemzetek Szervezetének harmadik ülésszakán, Parisban,
isméi működésbe kezdett a „szavazógép* Az első ülésen, a különbizottságok elnökbégének megválasztásánál az angol amerikai blokk anynyira érvényesítette befolyását, hogy
azokban Keleteurópa nem nyert
helyet
A. I. Visinszki. a szovjet i-üldőtt6ég vezeiője felemelte tiltakozó szavát a napirendi javaslat során, Argentina alapszaba yellenes javaslata
ellen az EN5z be való felvétel sza
bályozasával kapcsolatban A Balkánbizoitsag és a koreai bizottság jelentésének tárgysorozatba vétele ellen
is felszólalt Visinszki, kimu'atva
e bizottságok törvénytelen voltát.

Merénylet a
kouimuii ím a p á r t
new.vorki
tervezetének titkára
ellen.
Az Egyesült Államokban az általános választások közeledtével mind
élesebbé válik a'helyzet. Az imperiálista ügynökök merényletekkel is
megpróbálják a baloldalipártok munkáját akadályozni. Legutóbb Róbert
Thompson, az amerikai kommunistapárt n*w yorki szervezetének titkára
ellen köpetett el három ismeretlen
egyén életveszélyes támadást késsel.
A megsebesített titkárt kórházba
szállították.

Palesztina.
Palesztinában ismét teljes erővel
lángoltak fel a harcok A demokratikus zsidók súlyosan elitélték Bernadotte meggyilkolását. Ujabb adatok szerint Bernadotte meggyilkolása
körül az angol kémszervezetnek van,
eddig még nem tisztázott, szerepe.
Az olajmezőkért folytatott küzdelemben az angol-amerikai imperiálista hatalmak semmilyen eszköztől
nem padnak vissza, amint azt a
palesztinai háború kirobbantása és
szitása is mutatja.

Román-magyar egyezmény a € A S B I - j a vakra vonatkozóan.
Bukarestben ünnepélyes keretek
között Írták alá azt a román magyar egyezményt, mely szabályozza
a magyar javaknak a CASBl által
való kezelését, a magyar állampol
gárok ingóságainak az országból
való kiszállítását és a két ország állampolgárai közötti ingatlancserével
kapcsolatos kérdéseket.

A b u k a r e s t i török n a g y követség S tisztviselőlének törvénytelen
cselekedetei.
A román kormány felkérte a török
kormányt három bukaresti követségi
tisztviselő visszarendelésére, mivel
beigazolódott, hogy az ország törvényeivel ellenkező, a legelemibb
diplomáciai szokásokat megsértő tevékenységet folytattak, valutaüzérek
szökését és tevékenységét támogatva.

Minisztertanács előtt a
R T I P j a v a s l a t a a ken y é r e l l á t á s s a l kapcsolatban.
A minisztertanács magáévá tette
a RMP-nak a lakosság kenyérrel

való ellátására vonatkozó javaslatát
és elhatarozta, hogy a kantinokat
hivatalos áron kiszolgáltatandó kenyérrel látják el és gondoskodnak a
dolgozók tesztanemüekkel való ellátásáról
Elhatározta még a miniszterta
nács, hogy a megállapított normákon felül begvüjtöit buzamennyisé

geket az illetékes hatóságok által
összeállítandó kimutatás alapján viszszaszolgáltatjak a gazdáknak
A városi dolgozók kukoricával,
burgonyával és napraforgóolajjal való
ellá'ása végett megszabta a minisztertanács e termények beszolgaltatási módozatát a szegényparasztság
mentesítésével.

Szentkeresztbánya

uj munka lendülete előtt

Szombaton délután érkezünk ki
Szentkereszibányára Messziről látjuk már, hogy a gyár nem füstöl.
Csányi igazgató elvtárstól mpgtudjuk,
hogy a 112 éve működő kohó évenkénti bélelése, kidöngölése miatt
szünetel a vasérc olvasztás, de már
hétfőn megindul a munka az Ideiglenesen üzembe helyezett „kuplók"kal. Olyan nagy a kereslet vasalóban, kályhaajtóban, kályhákban stb.
és a Sonametán által megrendelt
gázszerelési alkatrészekben, hogy
még az ilyen általános javitásnáí,
mint amilyennek most az egész
üzemet alávetik, sem állhat meg a
termelés.
Az államosítás óta óriási lendületet vett a gyár termelése, Az öreg
kohót minden 8 hónap után kellett
régebben tűzálló anyaggal bélelni,
most 14 hónapig volt egyfolytában
üzemben és apgusztus folyamán
mégis 63 százalékkal multák felül
a termelési normát, ami pedig az
1938 évi magas termelési átlagnál
magasabb volt.
Mihály József elvtárs, a kitüntetett munkavezető, akinek még a
nagyapja is ebben az üzemben dolgozott, büszkén mondja, hogy a
kohó kibéielési munkája gyorsított
ütemben folyik. A munkások érzik,
hogy az ő kenyerükről és jövő
jűuről van szó és ezért a régebben
2 hónapig tartott nehéz munka elvégzését 21 napra tervezték, de ha
továbbra is ilyen ütemben halad a
munka, 18 nap alatt fogják befejezni.
A szakszervezeti helyiséget is éppen nagy átalakítás és javítás közben találjuk. A raktárhelyiségből átalakított termeket nem csak szépítik és díszítik, hanem kettős ablakokkal látják el és a deszkafalakat
is kiigazitjak, hogy az télenjis megfelelő klubhelyiség lehessen a munkásság számára. Amint Eperjesi elvtárstól megtudjuk, rádió, könyvtár

és rendesen felszerelt klubhelyiség
várja néhány hét múlva a tanulni
és szórakozni vágyó munkásokat.
A faliújságok cikkeiből, a szakszervezeti gyűlés hangulatából érezzük, hogy az egész üzem nem pihenésért áll. mert a mélyben hatalmas erők, az öntudatos munkásság
munkavágya düoörög és készülődik,
olyan iramú munkára, mely az ed
digi teljesítményeket felülmúlja és
amely az uj munkaszellemben hivatott egész Népköztársaságunk ipa
rát és gazdasági életét is fellendíteni.

Szerkesztői üzenet
összes tudósítóinkat, munkatársainkat kérjük, hogy közleményeiket, nyomdatechnikai okból, ritkított sorokban, könnyen és kifogástalanul olvasható írással, ha lehet :
gépirással fogalmazzák és küldjék
be hozzánk. Nyomatékosan kérjük
azt is, hogy különösen a szövegbe
foglalt nevek, számok és más adatok hibátlan, tiszta kiírására ügyeljenek minden esetben.
Kívülről érkező cikket — bármilyen rövid legyen — azzal a
feltétellel, hogy a következő
keddi számban megjelenjék, péntek délen tul kivételesen sem fogadhatunk el.
x Eladó jó karban lévő „Hamburger" rövid koncert zongora. Érdeklődni Lenin ut 45 szám alatt
Székelyudvarhelyen.
x Eladó egy jó karban levő ház.
Azonnal beköltözhető. Cim a kiadóban

FILM
„Vitorla a láthatáron".
Három gyermek kedves, reális alakján keresztül egy egész kort ábrázol
a film. A történet a cári Oroszországban játszódik le az 1905-ös forradalom
idején.
Egy értelmiségi család gimnázista fiucskája gyermeki játékos kalandvágyból bekerül a forradalmi munkások körébe, barátságba kerül egy rongyos proletárgyermekkel, aki az őmudatos, harcos munkásosztály egy kis
pionírja.
A gyermekeken keresztül megismerjük az 1905 ös forradalmat. Látjuk
a munkásokat, akik következetesen harcolnak és azt az értelmiségi réteget,
amely szimpatizál a forradalommal, de amely passzív kispolgárságra rámondható a kis gimnázista szavaival „.. nem értesz te semmit, apám..."
Az 1905 évi forradalom kitörésével, a cári kormány meginog, de mégis
leverik azt. A munkások azonban nem törnek meg, újra kezdik a harcot,
előkészítik a végső leszámolást.
A film minden egyes alakja meggyőzően hat. A színészek minden mozdulata, minden szó, minden kép alaposan és művészi hozzáértéssel van kidolgozva Bár minden szereplő kiváló, az egész mű kollektív, harmonikus
játék eredménye és nem egyes sztárok remekelése. A film végig érdekfeszítő,
gazdag tartalmú és érdekes fordulatokban gazdag.

HÍREK
— R Szoojetunió Kommunista(bolseolk) Parija története megjelentsenek tizedik eotorduiófa.
A haladószeliemü tudomány egvik.
legkimagaslóbb alkotása a Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártja>
története cimü mű, amint azt a>
Pravda is megállapítja a könyv megjelenésének tízéves évfordulója alkalmából. Ez a mű az egyik legtanutmányosabb olvasmány a szooálizmus útját járó népi demokráciák,
részére is. A Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártjának története
nem csak követendő példaképpen*
szolgál számunkra, hanem megismerteti velünk azt az utat is, amelyen járnunk kell, a Népköztársaságunk felemelése és előbbrevitele terén. Ezért kell ezt a müvet mindenkinek alaposan tanulmányoznia, mert
ennek az ismeretében dolgozhatunk
eredményesen a szociálizmusrak hazánkban való megvalósításán.
— Mineoezösek az igazságügyhöz. A székelyudvarhelyi törvényszékhez Papp Zsigmond dr. t,
loan I Lázárt, Kiss Albertet és Jakab Lászlót bírákká, az ügyészséghez Vári Albert dr. ügyészt főügyésszé, Liviu Dobost ügvésszé, a
járásbiiósághoz Jakabffy A bert dr-t,.
Zoltán Imrét és Váncsa Lászlót bírákká. a parajdi járásbírósághoz
Szabó Kálmánt, a székelykereszturihoz Kocsis János dr-t, Bârsan Nicolaet és Bogdánffy Gábort, az oklándihoz Segesvári Pált bírákká nevezte ki az igazságügyminiszter.
— Rrlus-kiállítás Vasárnap délelőtt nyitották meg ünnepélyesen az
Arlus nagyszabású kiállítását, mely
a Szovjetunió 30 éves fejlődését
mutatja be szemléltető képekben.
Vidéki olvasóink figyelmét Telhivjuk„
hogy a kiállítást el ne mulasszák
megtekinteni.
— Szüreti bál. Az IMSz jól sikerült műsoros előadást és szüreti
bált rendezett a moziteremben. A
műsor színvonalát a néphadsereg is
több műsorszámmal emelte. A hallgatóság zsúfolásig megtöltölte az
előadótermét, de a város „elit" közönsége távoltartotta magát, nem
érdekelte az IMSz művelődési munkája.
x Rz IMSz köszönete. Az IM-Sz
ezúton fejezi ki köszönetét mindazoknak, akik szüreti bálja sikeres
megrendezésehez önzetlen munkájukkai hozzájárultak, s általában a
város közönségének, amely az ifjúság munkájának szükségességét megértette, s megjelent az estélyen.
— Rz október 7-17-ike között Marosvásárhelyen tartandó ipari
kiállítás megtekintésére készülő szakszervezeti tagokat a szakszervezeti
tanács autóbusza jutányos díjazásért
szállítja. Feliratkozás a szakszervezeti tanács adminisztrációs osztályán.
x Hirdetmény. A pénzügyminisztérium községi adóbeszedőket alkalmaz. Pályázhatnak a 21 életévüket
betöltött, de 35 évnél nem idősebb
irni-, olvasni tudó oly egyének, kik
vagyontalanok, vagy legfeljebb 1 és
fél hold területnyi földbirtokkal rendelkeznek. A pályázók kéréseiket
nyújtsák be a pénzügyigazgatósághoz s mellékeljék önéletrajzukat, valamint hatósági orvosi bizonyítványukat. Minden felvilágosítással a
pénzügyigazgatóság személyügyi irodája szolgál.
x Kerthelyisóg sürgősen eladó.
Érdeklődni Mülnernénél, Rákóczi-ut
3 szám.
Nyomatott az „UMGISz" könyvnyomdájában Székelyudvarheiyt.

