
A Magyfer  Népi Szövetség 
ndvarhelymegyel hetilapja 

Kereken száz esztendözel ezelőtt, 
1848 október 16-án az agyagfalvl 
réten egybegyűlt a székelység és 
testvéri kiáltvánnyal fordult  a ro-
mánsághoz abban a reményben, 
hogy közös erővel valósithatják 
meg a demokráciát. Azóta egy szá-
zad telt el és ma a román nép ki-
küldötteivel együtt emlékezünk meg 
az agyagfalvi  gyűlésről. 

Teljes történelmi valóságában kell 
felidéznünk  mindazt, ami egy szá-
zaddal ezelőtt Erdélyben történt. 
1848 tavaszán a párisi munkásság 
osztályharcos forradalmi  megmozdu-
lásának hatására egész Európában 
megmozdultak a népek, hogy meg-
döntsék a földbirtokos  mágnások 
és főpapok  uralmát, lerázzák a ki-
rályok zsarnoki rendszerét a meg-
valósítsák a polgári szabadságot. 
Magyarországon Petőfi  és Táncsics 
vezette diadalra a demokráciát s 
néhány hónap múlva Bukarestben 
BAlcescu és társai állnak népük 
élére a török zsarnoksággal szövet-
kezett bojárok ellen. Erdélyben azon-
ban egyfelől  a magyar földesurak 
hamisítják meg a március 15 i for-
radalom igazi értelmét, másfelől 
pedig a román nép akkori ingadozó 
és elvtelen vezetői a császári reak-
cié oldalára vezetik félre  a forradal-
mat. Igy válik Erdély a kölcsönös 
uszítások földjévé,  ahol a reakció-
nak mindkét együttlakó nép áldo-
zatul esik. 

A császári katonaság már majd-
nem mindenütt leszerelte a demok-
ratikus erőket, amikor az agyagfalvi 
réten fegyveresen  gyűltek egybe a 
székely székek kiküldöttei, mintegy 
fOOOÖ-en,  hogy a sürülő veszede-
lemben a székely nép minden ere-
jét harcba szólítsák Puchner, Urbán 
s a többi zsoldos tábornok csapatai 
ellen. A székelység itt volt, de vi-
lágítsunk csak rá őszintén azokra a 
a parázs vitákra is, amelyek a de* 
mokrácia helyes értelmezése körül 
ezen a helyen lezajlottak. Mert az 
urak még a veszély óráiban is a 
maguk érdekeire gondoltak s nem 
akartak tudni a dolgozó földműve-
sek tömegeit sújtó úrbéri terhek 
azonnali megszüntetéséről. Pedig a 
székelyek tulajdonképpen ugyanazt 
akarták, mint a balázsfalvi  gyűlés 
román parasztjai: a békét, a jogot, 
a közös felszabadulást.  Ahogyan a 
román tömegek szándékait végül is 
meghamisította a császárpárti ro-
mán reakció, ugyanugy a nemzeti 
szabadságharcot a szociális forra-
dalom nélkül elképzelő magyar 
földesurak  tanácsai sem hoztak ál-
dást 

Agyagfalván  megszületett a szé-
kely nép testvéri szózata a félreve-
zetett román néphez. A székely föld-
művesek megüzenték a román főld-

Megjelenik minden kedden reggel 
Felelős szerkesztő: Imets János 

műveseknek : .. ne vélyétek, hogy 
kebelünk ellenséges indulatot rejt 
irántatok. Békét óhajtunk e honban 
és szabadságot, melynek édes gyü-
möltseit veletek együtt élvezhessük." 
Petőfi  és Bálcescu szelleme érvé-
nyesült a szivbőljövő, egyszerű meg-
fogalmazásban.  Egy század után is 
tisztán áll előttünk a nép igazi 
hangja. „A testvériség hangján szó-
lítunk fel  titeket" — hangzik az 
üzenet — .fogadjátok  a baráti kezet, 
melyet nyujtunk s egyesülyetek ve-
lünk megvédésében a törvénynek s 
megmentésében a honnak". 

A szép szavak elhangzottak, de a 
dolgozók követeléseit tulkiáltotta a 
csatába szólitó felhívás.  A székelyek 
Agyagfa|váról  anélkül indultak el a 
csatatérre, hogy a családjaikra ne-
hezedő uri kiváltságokat megszün-
tették volna, ami joggal kelthette 
bennük azt a látszatot, hogy a nem-
zeti szabadság csak az urak dolga. 
Igy a szalmaláng hamar le is lo-
hadt. A székelyeket hamarosan meg-
verték s a sereg hazaszéledt. Heydte 
tábornok tört be Udvarhelyszékre, 
s amit a magyar urak elmulasztot-

Ünnepélyes keretek között, gaz-
dag műsor kíséretében zajlott le 
a Magyar Népi Szövetség székely-
udvarhelyi városi tagozatának tiszt-
újító közgyűlése vasárnap, okt. 
17-én, a városi moziteremben. A 
gyűlésen a MNSz központja ré-
széről Csákány Béla dr. nemzet-
gyűlési képviselő jelent meg. 

Szilágyi Árpád városi elnök 
megnyitó- szavai után az egyes 
felelősök  tették meg jelentéseiket. 
Tassaly Andor a szervezési mun-
kákról számolt be. amiből öröm-
mel hallottuk, hogy a korábbi 
1580 tagról a választásokat meg-
előző nékény hét alatt a tagok 
létszáma 2691-re emelkedett. Szabó 
Ferenc a MNSz városi tagozatának 
pénzügyi helyzetét ismertette, Ko-
vács János a közművelődési mun-
kát, Ferencz József  a gazdasági 
munkát és Benedek Sándor titkár 
az egész szervezet munkásságát. 

A jelentésekhez való hozzászó-
lások során GoUesmann László 
komoly birálatő! gyakorolt "Rülö-
nösen a közművelődési felelős  je-
lentése és a szakosztály munkája 
felett. 

Imets János nemzetgyűlési kép-
viselő a MNSz megyei szerveze-
tének üdvözletét tolmácsolta és 
utmulatást adott a további mun-
kára, megjelölve a MNSz munká-
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tak, ravasz fondorlattal  ő tett en-
gedményeket a székely szegénység-
nek. A császári ármány itt is ugy 
dolgozott, mint a mócok között. A 
székely szegénység is vak eszközzé 
vált a reakció kezében. 

Amikor ma az agyagfalvi  gyűlésre 
emlékezünk, le kell vonnunk a száz 
évvel ezelőtt történtek tanulságait. 
Ezeket a tanulságokat, ha nagyon 
elkésve is, de már a szabadságharc 
idején levonták azok az igazi forra-
dalmárok, akik a demokráciát tény-
leges népuralomnak tekintették és 
szabad népre akarták bizni a haza 
védelmét. Hat héttel az agyagfalvi 
gyűlés után kergette el Háromszék 
székelysége az ingadozó uri tiszte-
ket és a becstelenül egyezkedő gaz-
dag polgárokat. Egy egyszerű szé-
kely iparos-ember, Gábor Áron ál-
lott a nép élére. Ágyút öntött a 
hermányi és a szentkeresztbányai 
munkások segítségével, feleségével, 
a román Velcsuj Krisztinával együtt, 
megteremtette a székely gyáripart és 
mindenütt az első vonalban küzdött 
a németek ellen. 

Ugyanezen év karácsonyán már 

ját a Román Munkáspárttal pár 
huzamosan haladó tevékenység-
ben, hogy sorainkat megtisztítva 
komoly épitői lehessünk az uj, 
szociálista társadalomnak, azon 
az uton. amelyet nekünk az él-
harcos Munkáspárt mutat. 

Csákány Béla dr. nemzetgyű-
lési képviselő, központi kiküldött 
ismertette a külpolitikai helyzetet, 
a békeszerető és a háborúra uszító 
két tábor helyzetét, a német kér-
dés és a lefegyverezés  kérdésében 
folytatott  vitát, mely a Szovjetunió 
diplomáciai győzelmét eredmé-
nyezte. Kifejtette,  hogy háború 
nem lesz, mert a széles néptöme-
gek mindenütt a békét áhitozzák. 
Nem is lehet a két tábort föld-
rajzi meghatározással keleti és 
nyugati tömbre osztani, merf  a 
szociélizmusnak a nyugati impe-
riálisták országaiban is hatalmas 
támaszuk van a dolgozókban és 
a haladó értelmiségiekben, amint 
ezt a franciaországi  munkásmoz-
galmak, az olaszországi földműves 
megmozdulások és a wroclávi ér-
telmiségi kongresszus világosan 
mutatják. 

Azután a politikai helyzetre tér-
ve rámutatott arra, hogy amikor a 
Romén Népköztársaság az ipari 
üzemek államosításával rátért a 
szociálizmus útjára, elengedhetet-

Taxa poştala plătite In numerar conform 
aprobarlt Pir. Gen- P-T.T. Nr. 47 S50-1948. 

Kolozsváron volt a legendáshírű 
Bem tábornok is, a lengyel szabad-
sághős, akit a székelyek apjuknak 
neveztek el, mert földet  és erdőjo-
got osztott nekik, kezükre adta a 
legelőket, elengedte a só súlyos 
adóját, uj telephelyeket biztosított 
számukra és a társadalmi felszabadu-
láson át mutatta meg a hazafiság 
igazi útját. Akkor már a román nép 
is odaállott Bemapó mellé, mert 
nem földesurakat  látott többé a 
magyar oldalon, hanem a nép fiai-
ból lett igazi demokratákat. Nem 
véletlen, hogy Bem táborában ta-
lálta meg helyét Petőfi  és itt, Bem 
oldalán, folytatta  harcát népéért a 
román Bălcescu is. 

A szociális hazafiság  végül is el-
késett. Győzött a reakció és egy 
évszázadnak kellett eltelnie, hogy a 
császárok és királyok eltűnjenek, a 
grófok  és bojárok napja leáldozzék 
s a dolgozók igazsága nemzetiségi 
különbség nélkül érvényesüljön. Az 
elmúlt egy század az 1848 as ma-
gyar és román szabadságharcok le-
verésétől a mai időkig telve voit 
háborúval és elnyomással, gyűlölkö-
déssel és uszítással, a gazdagok 
dölyfével  s a dolgozók megaláztatá-
sával. Bach-korszak, a székelyek ki-
vándorlása, a székely ipar lehanyat-
lása, általános elszegényedés, a ro-
mán vagy a magyar kisebbség nem-
zeti elnyomása, a németek zsoldjá-
ban végigszenvedett világháborúk, a 
fasizmus  véres borzalmai egymást 
követték mindaddig, amíg a felsza-
badító szovjethadsereg győzelme al-
kalmat nem adott népeinknek arra, 
hogy maguk vegyék kezükbe sorsuk 
irányítását s lerakják a dolgozók 
társadalmának alapjait. 

A Román Népköztársaságban meg-
valósult az igazi népuralom. A 
Román Munkáspárt vezetésével a 
dolgozók nemzeti különbség nélkül 
szabadon építik a közös hazát. A 
munkásság, dolgozó földmüvesség 
és haladó értelmiség harcos szövet-
sége némcsak 1848 népi követel-
ményeit valósította meg, hanem 
megnyitotta a szociálista társadalom 
felé  vezető utat is, ahol ember nem 
zsákmányol ki többé embert. 

lenül szükségessé vált a nehéz-
ipar kiépítése, mert ipar nélkül egy 
ország sem lehet független.  Igy 
nyert jelentőséget és végre meg-
valósul az oly sokszor, régen szó-
lam gyanánt használt székelyföldi 
iparosítás. Ezt az iparosítást azon-
ban alulról felfelé  kell végrehaj-
tani s ennek kezdő lépései, hogy 
Csíkban üzembe helyezték a régen 
felhagyott  és vizalá került balán-
bányai rézbányát és hogy éppen 
Udvarhely megyében végeznek 
petróleum- és gáz-furásokat.  Az 
iparosítással azonban csak ugy 
tudjuk ezen a földön  az ittlakók 
életlehetőségét megteremteni, ha a 
székelyek idejében szakmunkássá 
képezik ki magukat. Ezt már mosf 
meg kell kezdeni. Foglalkozott 
azután az értelmiség kérdésével, 
az iskolareformmal,  végül bírálatot 
gyakorolt a tisztújító közgyűlés fö-
lött, hiányolva a jelentésekhez való 
hozzászólást. 

Az ezután megejtett választáson 
megválasztotta a közgyűlés az in-
tézőbizottság tagjait, amelyek ma-
guk közül az alábbi vezetőséget 
jelölték ki, amely jelölési a köz-
gyűlés nagy lelkesedéssel fogadott 
el: elnök: Szilágyi Árpád, alelnö-
kök : Soó Dénesné és Kiss Ernő. 
titkár: Benedek Sándor, szervező-
felelős  Szőcs Géza, közművelődési 
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Irta Balogh Edgár nemzetgyűlési képviselő. 
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L a p j a i n k: 

n „Dolgozó Nő" 
A Romániai Demokrata Nök Szövetségének magyar nyelvű 

lapja, a „Dolgozó Nő" az elmúlt hónapok alatt nagyon sokat fej-
lődött. A lap szerkesztő-bizottságának sikerölt megtalálnia a helyes 
hangot és a tartalmi összeállítást, amelyen keresztül betöltheti azt 
a hivatást, amely a női tömeg-nevelés szempontjából háruf  rá. Or-
szágunk fejlődése  szükségessé teszi, hogy dolgozó asszonyaink lei-
ismerjék osztályhelyzetüket és igy folytassák  a harcot az ország 
ujjáépitéséért. 

Á „Dolgozó Nő" foglalkozik  a nemzetiségi kérdéssel, a szo-
ciálista munkaversenyekkel, amelyekbe a nök is belekapcsolódtak. A 
nők politikai színvonalának emelésére ideológiai kérdések ismerte-
tését adja. Ir a falusi  nők kérdéseiről, az egészségügyről, külpoli-
tikáról, a RDNSz munkájáról és külön négy oldalon „Kis pajtás* 
címmel gyermekmellékletet hoz, amit 8—14 éves gyermekek írnak. 
Ismerteti a szovjet-nők helyzetét, a szovjet-gyermekek életét s ez-
által utat mutat a mi számunkra is. A folyóirat  32 oldalas, tar-
talma változatos és igy számot tarthat női tömegeink érdeklődésére. 

Reméljük, hogy dolgozó asszonyaink olvassák és terjesztik ézt 
a folyóiratot,  amely az egyetlen magyar nyelvű lapja a RDNSz nek. 

B B. 

MNSz-választás Székelykereszturon 

Balázs Ferenc, gazdasági: Szakács 
József,  pénzügyi: Bardócz József, 
káderfelelős:  Fekete János és if-
júsági felelős  Kolozsi Gábor. 

Szilágyi Árpád újra megválasz-
tott elnök székfoglaló  beszédében 
hitet tett az osztályharcos MNSz 
munka mellett, mert csak igy a 
RMPoldalán haladva dolgozhatunk 
eredményesen a szociálizmus épí-
tésén. 

Ezután gazdag szórakoztató mű-
sor következett, melynek kiemel-
kedő száma volt a nemrég meg-
alakult MNSz énekkar, illetve ze-
nekar szereplése Balázs Ferenc ve-
zényletével. 

„Remény" 
A Munkás Színpad bemutat* 

kőző előadása 
A Szaktanács kezdeményezésére, 

mint ismeretes, városunkban is 
megalakult a Munkás Színpad, mely 
értékálló darabok korszerű rende-
zésben való bemutatását tűzte ki 
céljául. A Munkás Szinpad első, 
bemutatkozó előadásai f.  hó 26, 27, 
28-án lesznek, amikor Heyermanns 
Hermán .Remény" cimü 4 felvoná-
sos haiászdrámája kerül színre. 

A drámát Heyermanns 1912-ben 
irta, a munkásmozgalmak igen fon-
tos kezdeti korában s mint szociá-
lis vonatkozású színdarab, szinte 
forradalmi  tettnek veendő. Hogy 
már akkor is mennyire kifejezte  az 
elnyomott munkásság hangulatát, 
hogy milyen művészettel vetítette-
színpadra a munka és a tőke har-
cát, mutatja az is, hogy a darab 
rövidesen diadalmasan járta be az 
.egész világot. A darab cselekménye 
egyébként akörül mozog, hogy egy 
hajósgazda tudja, hogy rossz a ha-
jója, de a haszonért még egyszer 
tengerre küldi. A hajó elsülyed és 
ennek a tengeren lejátszódó drámá-
nak elő- és utójátéka a darab. 

Az immár klasszikusnak vehető 
drámát a székelyudvarhelyi Munkás 
Szinpad másodiknak mutatja be az 
országban. Még csak a Kolozsvári 
Állami Magyar Színház hozta színre, 
most tűzte műsorára a vásárhelyi 
Székely Színház és ezzel nyit a 
nagyváradi állami Magyar Színház. 
Igy a székelyföldön  a darabnak ős-
bemutató jellege lesz. 

A darab szerepeit városunk leg-
jobb, élvonalbeli műkedvelői ala-
kítják. A darabban a legkisebb sze-
rep is rendkivül fontos,  szerves 
tartozéka az előadásnak, melyhez a 
szereplők lelkesedésük és tehetsé-
gük maximumát adják. 

A darab szereplői: Weress Mar-
git, Ferenczy Böske, Kábdebó Anna, 
Kovács Ignácné, Szentgyőrgviné 
Burghardt Magda, Péter Júlia. Ola-
jos Ica, Tömöri Ödön, Beldovits 
Ödön, Kerestély László, Miklós Jó-
zsef,  Bodrogi Balázs, Beldovits Emil, 
Csiszár Antal, Zakariás Ferenc, stb. 

A darabot rendezi és a díszlete-
ket tervezte: Tomcsa Sándor. 

— Befejeződött  az udoarhely-
megyei nyugdijasok felüioizs 
gálása, melynek Során különböző 
okok miatt hat esetben történt tel-
jes nyugdijmegvonás havi 30923 
lej értékben, 11 esetben pedig a 
nyugdijösszeg csökkentése 24 352 
fejjel.  Igy csak a mi megyénkben 
havi 55 275 lej megtakarítást ered-
ményez az államháztartásban ez a 
felülvizsgálat. 

x Román nyeloórákat adok, 
iskolásokat előkészítek. Kerestély 
Lászlóné, Székelyudvarhely, Sztálin-
tér 12. 1 - 2 

Székelykereszturon f.  hó 10-én 
tisztujitó közgvülésen választották , 
meg az uj MNSz intézőbizottságot. 
A választást három körzetfelelős, 
18 utcafelelős.  36 irányító, a me-
gyei MNSz által megbizott MNSz 
felelős  és a városi megbízottak szé-
leskörű és dicséretreméltó szervező-
munkája előzte meg. 

A MNSz választópolgárai — ed-
dig még nem tapasztalt nagy szám-
ban — jelentek meg a közgyűlésen, 
melyet a helyi dalárda bevezető 
énekszáma után Nagy József  eddigi 
elnök nyitott meg. Az intézőbizott-
ság végzett munkájáról szóló be-
számoló után az elnök bejelentette 
az intézőbizottság lemondását s át-
adta helyét a megválasztott korel-
nöknek. 

Szűcs József  központi megbizott 
a jelenlévők nagy és többször meg-
ismétlődő tetszésnyilvánítása közben, 
igen értékes és mélyreható beszéd-
ben ismertette a MNSz célját és 
azokat az okokat, melyek szüksé 
gessé tették az ország újjászerve-
zését. 

A közgyűlés ezután egyhangúlag 
megválasztotta az uj intézőbízottsá-

llj vezetőséget választott o 
széfcelyudvarlielyi  Vörös-
kereszt 10VR alosztály 
Folyó hó 14-én tartotta meg 

rendkívüli tisztujitó közgyűlését a 
városi Vöröskereszt IOVR alosztálya. 
A szép számban megjelent hadi-
gondozottak a következő vezetősé 
get választották meg egyhangúlag: 
Balási Ernő elnök, Jakab Sámuel 
alelnök, Szabó Gyula titkár, özv. 
Verestóy lstvánné jegyző, Dénes 
Mihály gazdasági felelős,  özv. Simó 
Andrásné kulturfelelős,  Verestóy Fe-
renc pénztáros. Király Ferencné és 
Kiss Lőrinc ellenőrök. 

Minden irányítást és munkát az 
uj vezetőség végez, tehát az érde-
keltek ezután ne Göliner Attila volt 
IOVR titkárhoz forduljanak. 

Az IOVR irodában minden nap 
d. e. 9—13 óráig van hivatalos óra 
a Lenin ut 7 sz. helyiségben, ahol 
Vöröskereszt-ügyekben is adnak 
felvilágosítást. 

Az alosztály a Szabadság c. lap-
ban közöl minden IOVR vonatko-
zású rendeletet. 

got, mely azután a saját kebelében 
a következőképpen választotta meg 
a vezetőséget: 

Elnök: Derzsi Mózes földmives, 
alelnökök: Szilasi András dr. orvos 
és Márkosné Csíki Erzsébet, titkár: 
Péter Miklós, szervezőfelelős  : Fodor 
Mózes földm.,  közművelődési felelős: 
Kovács Ferenc áll. isk. igazgató, 
pénzügyi felelős:  Ambrus Gábor 
kereskedő, gazdasági felelős:  Csifó 
Dénes földmives,  ifjúsági  felelős  : 
Fenyédi Sándor villanyszerelő. 

Kocsis János dr. beszélt ezu'án 
az uj tipusu iskola jövőbeni műkö-
désével kapcsolatosan s általában a 
haladó értelmiségiek feladatáról  és 
az iskolán kívüli demokratikus nép-
nevelés szükségességéről. Befejezé-
sül néhány alkalmi vers és a da-
lárda 2 énekszáma következett. 

E választás alapján a MNSz élére 
a mai helyzetet ismerő és a de-
mokratikus elveket valló egyének 
kerültek s igy minden remény meg-
van arra. hogy Székelykereszturon a 
MNSz példaadó munkát fog  végezni 
a szociálizmus megteremtésének el-
érésére. 

B. Zs. 

Sz agyagfalvi ünnep 
Az agyagfalvi  réten hatalmas 

tömeg ünnepelte meg vasárnap 
az 1848-as nagy székely nemzet-
gyűlés emlékét. 

A népek közötti barátsSg jegyé-
- ben lezajlott ünnepélyen Szilágyi 

Ignác megyefőnök  megnyitója után 
Balogh Edgár képviselő mondott 
nagy ünnepi beszédet. A jelen 
lévő Csákány Béla dr., Arad me-
gye képviselője nagy tetszéssel 
figyelte  végig a nagyszerű műsort, 
a közönség pedig lelkesen ünne-
pelte a megjelent képviselőket, 
akik beszédeikben ismertették a 
felszabadulásig  megtett nehéz utat. 

Az ünnepélyt következő szá-
munkban bővebben ismertetjük. 

x Bz október 24 Iki Románia-
Magyarország labdarugó mérkőzésre 
Bukarestbe kényelmes au óbusszal 
utasokat viszek. Indulás 23 án reg-
gel. Viteldíj oda és vissza számo-
zott, tribün-ülőjeggyel együtt, 1500 
iej. Jelentkezni lehet a Sztojka-
garázsban. 

x Chamotte al bélelt kályhák 
eladók. Szent Imre 49. Csiky. 

SPORT 
Az Országos Népi Sportszövetség 

a székelyudvarhelyi tekekerület ren-
dezőbizottságával együtt megrendezi 
az Udvarhelymegyei Csapat Kupa-
verseny 1948 címmel a vármegyei 
teke-bajnokságot. A verseny október 
24-én este 6 órakor kezdődik az 
iparosszövetség tekepályáján, amelyre 
szeretettel meghívja és várja a ren-
dezőbizottság a sport barátait és az 
érdeklődő közönséget. A döntőben 
küzdő csapatok az országnak első 
vonalban lévő csapatai Nívósnak és 
izgalmasnak ígérkező mérkőzésben 
mérik ősszé erejüket a CSMO 
Székelyudvarhely és a CSM Szé-
kelykeresztur csapatai. A nyertes 
csapatok kitüntetése és a dijak 
kiosztása este 10 órakor lesz a 
verseny színhelyén. 

Felhívjuk városunk lakosságának 
a figyelmét  erre a nagyszabású 
sporteseményre. 

Az Autó-Sport f.  hó 17-én a ploesti 
A ligás kézilabdacsapattól 3 : 2 (1:1) 
arányú vereséget szenvedett. 

A paraidi CAM-szentkeresztbá-
nyai Vasas mérkőzés eredménye 
6 :2 (2 :1 ) 

A székelykereszturi IMSz football-
csapata az udvarhelyi IMSz Dinamó li. 
csapatával játszott. Eredmény: 4 :3 
(3:1) 

* 

A Dinamó I. a székelykereszturi 
MSE-t 4 : 1 (3:1) arányban verte 
meg. 

— Iskolán ktoOli rajz- ás 
kápzömdoészetl előképző tan-
folyam.  Népünk körében sok a 
müvésztehétség, ezermester, ezt bi-
zonyítják a messze földön  is híres 
székely kapuk, kopjafák,  Írásos 
munkák, amik a tervező ízlésnek, 
kézügyességnek nagy fejlettségére 
vallanak A népi demokrácia külö-
nös figyelmet  fordit  arra, hogy ezek 
a népi tehetségek minél teljesebbet 
kibontakozhassanak, megerősödhes-
senek, s ilyen célokra segítséget, 
támogatást is ad. Ilyen támogatás 
az is, amiről most értesülünk. A 
művészet- és táiékoztatásügyi mi-
nisztérium kirendeltségének rende-
zésében Székelyudvarhelyen munkás-
ifjak  és a nagyközönség részére 
iskolánkivüli rajztanfolyam  indul 
meg. A rajztanfolyam  vezetői Haáz 
Rezső festőművész  és Teleki József 
szobrász tanárok lesznek. Beirat-
kozni lehet egész nap az IMSz 
helyiségében, Kossuth-u. 7. szám. 
A beiratkozás határideje nov. 1. A 
tanfolyam  díjtalan. Minden tanulni-
vágyó ifjút  szeretettel vár a vezető-
ség a tanfolyamra,  melynek időpont-
ját olyankorra állapítják meg előze-
tes megbeszélés alapján, hogy min-
den munkás ifjú  zavartalanul részt-
vehessen benne. 

Helyreigazítás. 
A Vajgyár 3 sz. közleményébe 

sajtóhiba csúszott .Felszólítjuk a 
fölözőallomásainkai,  hogy térjenek 
át a h i d e g főlözésre*  helyett 
,h i g a b b" fö'özést  szíveskedje-
nek érteni. Trartssylvdnia  vajgvdr. 

x Szőke, tonkaorru yorkshuel 
teny észmalacokat adok felestartásba. 
Székelyudvarhely, Kossuth Lajos-u. 

A 25 szám. Ugyanitt veszek minden-
féle  sertéstakarmányt. 1—2 

x Értesítem régi megrendelőimet 
és általában a város lakosságát, 
hogy hadifogságból  hazaérkeztem. 
Kérem, ruharendeléseikkel szívesked-
jenek felkeresni,  Sztálin tér 11. sz. 
alatti, udvaron levő műhelyemben. 
Tamás László férfi-szabó. 
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Mi a célja a munkás-klubnak? Legfontosabb  kérdésünk 

a vetési csata -
A földmüvelésügyi  minisztérium 

heti helyzetjelentéséből kitűnik, hogy 
az őszi vetési kampány munkálatai 
során több megye kitűnt és a ve-
tési csata közel jár sikeres befeje-
zéséhez. 

Megyénk egyes községei is már 
közel állanak az őszi vetési mun-
kálatok befejezéséhez,  de Ugyanak-
kor, sajnos, még mindig vannak 
olyan községek, melyekben jó-
formán  meg sem kezdték a ve-
tési munkálatokat. Ez utóbbiak 
gyászos tehetetlenséggel, gyámolta-
lan sopánkodással és sültgalambot 
váró semmittevéssel esőért zsörtö-
lődnek, hogy ők is hozzáfogjanak  a 
munkához, amit az öntudatos gaz-
dák már régen el is felejtettek. 
Ezek azok a gazdák, akik nem tud-
ják, vagy nem akarják felfogni  a 
szakszerű gazdálkodás jelentőségét 
és nem képesek belekapcsolódni az 
irányított gazdálkodás előrelendítő 
kerekébe. 

Ezek tehetetlenségük, maradiságuk 
és hanyagságuk mentségéül száraz-
ságra hivatkoznak és esőtváró tét-
lenségükben hagyják, hogy még ke-
ményebb legyen a föld  és semmit-
tevésüket állandósítsa á korán be-
igérkező hó. 

Ezék megfigyeléselken  alapuló ta-
pasztalatokra hivatkoznak és két-
ségbe vonják a mostani vetés elő-
nyeit, vagy pedig berozsdásodott 
egóizmusukban, önzésükben nem ve-
szik észre, hogy egy kis kollektív 
megmozdulással, egy kis egymáson-
való segítéssel, a közösségért a kö 
zösséggel dolgozva a kemény földet 
is meg lehet munkálni. 

Szárazság van, az igaz. Kemény 
a föld.  De a vetési munkálatokkal 
tovább várni már nem szabad. 

Tudjuk, hogy a talajelőkészités 
célja a morzsalékos talajszövet elő-
állítása, ami biztosltja a növény fej 
lődését a csávázástól az érésig. A 
morzsalékos talajszövet előállításá-
val, alkalmassá tesszük a talajt arra, 
hogy a növény gyökerei könnyen 

Mint országunk mincfen  más me-
gyéjében, nálunk is megtörtént a 
megyei Szakszervezeti Tanács veze-
tőségének átszervezése. A megyei 
tanács-ülés f.  hó 7 én az OSzT ki-
küldöttje Grósz László elvtárs jelen-
létében folyt  le, amelyen Demeter 
Sándorné titkár elvtársnő k r i t i k a 
és ö n k r i t i k a tárgyává tette a 
szakszervezetek illetve a Szakszer-
vezeti Tanács eddigi munkáját és az 
elért eredményeken kívül rámutatott 
a hiányosságokra és azoknak indító 
okaira. A hibáknak feltárása  köz-
vetlen hangulatot teremtett a részt-
vevők között és arra indította a 
szakszervezetek kiküldötteit, hogy 
önmagukba nézzenek és ugyanugy, 
mint ahogy a szaktanács aktivistái 
megtették, vizsgálják felül  eddigi 
munkájukat és a hibákat kiküszö-
bölve folytassák  a szakszervezeti 
munkát. 

A gyűlés közben Grósz elvtárs 
javaslatára megtörtént az átszerve-
zés, amelynek alapján a megyei 
Szaktanácsnál a kővetkező elvtársak 
dolgoznak: 

Elnök: Barabás Sándor, 
Titkár: Keintzel József, 
Szervezeti oszt. felelős:  Benedek 

János, káder felelős:  Fábián Már-
ton, Ifjú  és női felelős:  Mihály Lujza. 

tudjanak a szemcsék között terjesz-
kedni és pedig ugy, hogy a tápláló-
anyag felvétele  céljából a szükséges 
tápadás meglegyen. Azt is tudjuk, 
hogy ezek a morzsalékos talajszö-
vetet, kevés erőbefektetéssel,  csak 
akkor érjük el, amikor a talaj mint-
egy felét  tartalmazza annak a víz-
mennyiségnek, amelyet vizfogható-
sága szerint magába fogadhat. 

Most azonban, a kedvezőtlen idő-
járás következtében, ez a kedvező 
állapot nincs meg talajaink nagyré-
szében, de ez nem késztethet arra, 
hogy a szántási-vetési munkálatokat 
elodázzuk, annál kevésbé, mert a 
hosszúnak ígérkező tél végképpen 
elrontana mindent. 

Hagyjunk fel  tehát az esővárással 
és tegyük földbe  a magot, még ak-
kor is, ha a morzsalékos talajszö-
vet előállításához kívánatos nedves-
ség a vetéskor nincs is meg a ta-
lajban. Természetesen, ehez több 
fogaterő,  gondosabb kétkézimunkás 
szükséges. A nagyobb fogaterőt  az 
egymáson való segités kell, hogy 
biztosítsa. Kemény a föld,  nem 
birja egy pár tehén vagy ló, fogja-
nak be négyet és segítsenek igy 
egymáson. A nagyobb fogaterővel  a 
kemény földet  is fel  lehet szántani, 
boronával többször is nyomán járva, 
a rögöket meg lehet töretni, a még 
ezek után is megmaradt apró rö-
göket kapával tovább lehet töretni. 
Kemény munka, de hősies. 

Reméljük, hogy a vetési munká-
latokkal elmaradt gazdákat is ma-
gával fogja  ragadni a dolgozó pa-
rasztság nemes versenye, mely or-
szágszerte folyik  a jövő évi termés 
biztosításának érdekében. 

M nden öntudatos gazdának tud-
nia kell, hogy a vetés pontos elvég-
zésével hozzájárul Népköztársasá-
gunk megerősítéséhez és a szociá-
lizmus megvalósításának előkészíté-
séhez. Ezért kell fokozott  erőfeszí-
téssel folytatni  a mezőgazdasági 
munkákat, mert aki a vetést elsza-
botálja, az ellensége Népköztársa-
ságunknak és a népnek. 

Gazdasági osztály felelős:  Csóg 
Sándor, ellátási és szöv. fel.:  Fülöp 
József. 

Kultur oszt. fel.:  Demeter Regina. 
Adminisztrációs oszt. fel.:  Erdész 

Emil, pénztáros: Orbán Albert, ik-
tató és gépíró: Dobai Miklósné. 

Sportoszt. fel.:  Bodó József, 
A nevezett elvtársakon kivül az 

osztályoknál dolgoznak önkéntes ak-
tivisták, mint reszort felelősök,  akik 
szabad idejüket arra használják, 
hogy segítségünkre legyenek abban 
a munkánkban, amelyet fokozottabb 
mértékben indítottunk meg, s ame-
lyet a dolgozók életszínvonalának 
felemeléséért  viszünk. 

A Szaktanács 

Iskolai értesítés 
A székelykereszturi pedagógiai kö-

zépiskola értesiti az érdeklődőket, 
hogy az 1948—49. tanévben az 1. 
II. és IV. évfolyamon  párhuzamos 
osztályok lesznek. Felhívjuk mind-
azoknak a tanulóknak a figyelmét, 
akik létszámfelettinek  estek, hogy 
azonnal jelentkezzenek, mert helyük 
biztosítva van. A tanitás október 
15 én megkezdődött. 

Az igazgatóság. 

Városunkban van 60 korcsma, 
amely még a régi rendszernek a 
maradványa. Milyen célt szolgáltak 
a korcsmák? Először azt, hogy a 
kizsákmányolt munkások dühét le-
vezessék és az iváson keresztül bu-
títsák őket, hogy aztán részegen, 
ahelyett, hogy a kizsákmányolóját 
ütötte volna, a feleségét  verte meg. 
Másodszor azt szolgálták a korcs-
mák, hogy bizonyos számú korcs-
máros a munkások utolsó fillérein, 
amiket családjuknak kellett volna 
haza vinniük, meggazdagodjanak. 

A népi demokráciában már nincs 
szükség a sok korcsmára, helyettük 
munkás-klubok kell, hogy létesülje-
nek, ahol a munkások a butitás he-
lyett szórakozási és művelődési le-
hetőséget kapjanak. 

Különös gondolat foglalkoztatott 
október 10-én, vasárnap délután, 
mikor a lombszőnyeggel beterített 
utcákon siettem az újszülött áll. 
pedagógiai iskola felé.  Milyen "fur-
csa is az élet... Én, aki 20 évet 
éltem ebben a városban, sohasem 
láttam ezt az épületet belülről. 

Ezen a vasárnapon, mikor szülői 
értekezletre kaptam meghívást, ma-
gam sem ! hittem, milyen átfogó, 
nagy, diadalmas ünnepségben lesz 
részem. Íme megszületett őszkor a 
tavasz, — lombhulláskor a rügyfa-
kadás. Valóban ezt hozta nekünk a 
tanügyi reform  I 

Az intézet kapuján belépő felé 
szeretettől lángoló, piros betűk ki-
áltják : „Szeretettel vár az uj iskola I" 
De nemcsak az iskola várt szere-
tettel, hanem a mosolygó, öntudatos 
uj igazgatónő, a szociálizmus igazi 
élharcosa és a köréje csoportosuló 
új arcú tantestület. A régi kedves 
tanárnőkön is valami egészen új-
szerű szépség lángol. Itt most 
minden uj: a folyósón  szebbnél-
szebb feliratok,  a művésziesen ösz-
szeállitott Arlus-vitrin, a sok kép és 
virág, minden fényt,  haladást igérő 
tavaszt lehel felém. 

A terem zsúfolásig  tele szülőkkel, 
iparos, földműves,  szellemi munkás 
egymás mellett ülnek, élükön a vá-
ros vezető embereivel. Olyanok is 
eljöttek, akiknek nincs gyermekük. 

Feszült figyelem,  várakozás, min-
denki kíváncsi, hogy az első szülői 
értekezlet az uj iskolában hogyan 
fog  lezajlani?!... 

Az értekezletet Váró György dr.- né 
Tomori Viola dr. igazgatónő nyitja 
meg, kedves, meleg szavakkal üd-
vözölve a jelenlevőket. Beszédének 
kiemelkedőbb gondolatai, melyeket 
szeretnék mindenkinek a lelkébe 
vésni: az uj iskola szeretettel vezet 
a szociálizmus felé,  a hatóságok ed-
dig soha nem tapasztalt segítségek-
kel sietnek támogatásunkra. Cél a 
szoc'álizmus és a hozzávezető út az 
iskola I 

A bevezető beszéd után ezüst 
hangú gyermeksereg ajkán zendül 
fel  köztársasági himnuszunk : „Le-
hulltak a láncok, a régi igák..." 

Kinda Györgyné aligazgatónő a 
tanügyi reform  jelentőségét ismer-
tette, mint az egység és a béke nagy 
kötelékét. 

A diák-szövetség nevében Balázs 
Lenke kedves közvetlenséggel ismer-
teti a szövetséget. A műsor közben 
még több szép verset is szavaltak 
az iskola tanulói. A gyermekek az 
Internacionálé eléneklése után eltá 
voztak, 

Ilyen céllal nyilt meg az udvar-
helyi szakszervezeti tanács klubja, 
amelyik minden szakszervezeti tag-
nak rendelkezésére áll könyvtárral, 
friss  újságokkal,. billiárddal, sakkal 
és más szórakoztató játékkal. 

Ennek a klubnak még vannak 
hiányosságai, még elég szegényes, 
de ezeket fokozatosan  ki fogjuk  kü-
szöbölni. Majd bevezetjük az iro-
dalmi, politikai vitákat, amelyeken 
keresztül a tagjaink politikai és 
kulturális színvonalát szórakoztatva 
fogjuk  emelni. 

Felhívjuk szakszervezeti tagjain • 
kat, hogy ebben a törekvésünkben 

> támogassanak. 
Az Udvarhelyi 

Szakszervezeti Tanács 
kultur- és nevelési oszt. 

A tanügyi hatóságok nevében 
Pálffy  Sándor beszél a szülőkhöz és 
a tantestület tagjaihoz. Beszédében 
irányt mutat, amelyen haladnia kell 
ma minden jóérzésű embernek, aki 
épitő munkát akar végezni. 

Szilágyi megyefőnök  elvtárs min-
den támogatást megígér az intézet-
nek. Első segélynyújtás gyanánt 
egyelőre sárgavásznat ajánl fel, 
amelyből a konyhaszemélyzetnek 
ágyneműt lehet késziteni. Dobos Fe-
renc polgármester elvtárs pedig 
5000 lejt ajánl fel  egy szegény gyer-
mek felsegélyezésére. 

Minden felszólaló  szülőnek szív-
ből jövő, meleg szavakkal válaszol 
az igazgatónő elvtársunk, megoldva 
minden nehéznek látszó kérdést. 

Az első szülői értekezletről min-
denki boldog megelégedéssel távo-
zott. Hiszen minden biztosíték meg-
van arra, hogy ifjuságunk  nevelése 
ezen a megkezdett uton a legszebb 
és legjobb eredményhez fog  vezetni. 
Az ifjú  nemzedék boldogan nézhet a 
jövő felé,  mert biztosítva van de-
mokratikus nevelése. Akik kikerül-
nek ebből az intézetből, azok szi-
lárd oszlopai lesznek Népköztársa-
ságunknak. 

Tavaszt hozott ez az ősz nekünk, 
valódi tavaszt. A tantestület tagjai 
is vetési csatát kezdenek. Hintik az 
uj eszmének a magvait gyermekek 
és szülők lelkébe egyaránt. 

G. Mária  Magdolna. 
— Meteorithullás. A Szovjet-

unió altáji tartományának burlinszki 
kerületében lévő Petrovka község 
lakosai különös természeti jelenség-
nek voltak a szemlélői. Néhány nap-
pal ezelőtt egyik este, mennydörgés 
kiséretében az ég szokatlan piros 
fénytől  világosodott meg. Erős zaj 
támadt. Pár nap múlva a községtől 
9 kilóméterre a mezőn egy meteori-
tet fedeztek  fel,  amelyről azonnal 
értesítették a Szovjet Tudományos 
Akadémia burlinszki tudományos in-
tézetét. A helyszínre érkezett tudó-
sok megállapították, hogy a meteo-
rit esésének iránya dél-nyugattól 
dél-keleti irány volt. A könnyű sú-
lyú meteorit térfogata  3 köbméter. 

Garantált, Elsőrendű 
égetett tégla, cserép, 
kupás-cserép kapható 
korlátlan mennyiség-
ben az 

UMGlSz szövetkezetnél 

Megtörtént az Udvarhely-megyei Szakszervezeti Tanács 
vezetőségének átszervezése 

Lombhullás és lombfahadás 
Szülői értekezlet a pedagógiai leányiskolában 

Szókelyudoarhelyen. 



Udvarhely megyében is megkezdődött 
a tüdő-gümökór (tüdőbaj) elleni küzdelem 

Az egészségügyi minisztérium, 
felfogva  Sztálin elvtárs megállapí-
tását, hogy a világ összes tőkéi 
közül a legdrágább tőke az ember 
és tudva azt, hogy az országépitő 
munka az emberek egészségétől függ, 
hadat üzent azon népi-szociális be-
tegségnek, mely Népköztársaságunk-
ból óránként 3—4 halálos áldozatot 
szed magának, ez a tuberkulózis-
tüdőgümőkór. 

E veszedelmes betegség legtöbb-
ször alattomosan támadja meg az 
embert s igen sok esetben már 
gyógyíthatatlan állapotban kerül or-
vosi vizsgálat- vagy gyógykeze-
lés alá. 

A tuberkulózist a Koch Róbert 
tudósról elnevezett „Koch bacillus" 
okozza. Főbb tünetei a következők: 
apró hőemelkedések (37 2-37 3 C), 
súlycsökkenés, hátfájás,  száraz majd 
váladékos köpet, mely sok esetben 
véres is, tenyér és éjszakai izzadás, 
stb. Ilyenkor röntgen-vizsgálattal a 
tüdőkben rendszerint már látható 
elváltozást találunk, melynek leg-
jellemzőbb megnyilvánulása a pecsét, 
folt,  lyuk, vagyis orvosi nyelven 
kaverna. 

Mindezen elváltozások, amennyi-
ben idejében orvosi vizsgálat és 
gyógykezelés alá kerülnek, gyógyít-
hatók : nyugalommal, jó friss  leve-
gővel, rendes táplálkozással, rend-
szeres életmóddal, légmell-kezelés-
sel (tüdőbefuvással),  vagy műtéti 
beavatkozásokkal. Fontos az, hogy 
az ilyen beteg minél előbb orvosi 
vizsgálatban és gyógykezelésben ré-
szesüljön. 

A kezeletlen beteg köhögésével, 
lehelletével szórja a bacillusokat, 
különösen köpetével. 

Az egészségügyi minisztérium 
látva ezt a veszedelmes helyzetet s 
tudva azt, hogy e tarthatatlan álla-
potot csak ugy tudja megszüntetni, 
hogy minden egyes beteget felkutat, 
elkülönít, gyógykezelésbe vesz és a 
fogékony  egyéneket védőoltásban 
részesiti, jól kidolgozott, tudomá-
nyos tervet készített el a tuberku-
lózis leküzdésére. 

Ez országos tervbe beilleszkedve 
Udvarhely megyében is megindult 
a munka. 

A megyei főorvosi  hivatal mellett 
megalakult a megyei tuberkulózis-
központ, mely a minisztériumtól 
kapott utasítások szerint irányitja a 
tuberkulózis elleni tevékenységet a 
megye területén : a betegeket fel-
kutatja, gondoskodik kezelésükről és 
szükség szerint kórházba-szanató-
riumba utalja. 

A székelyudvarhelyi állami köz-
kórházban megkezdte működését a 
tüdőgondozó, rendelési időpontja 
szerda és pénteki napokon d. u. 
5 - 7 óra. 

Sékelykere'szturon már két éve 
működik a tüdőgondozó, rendelési 
időpontja szerda és péntek d. u. 
4 - 6 óráig. 

Mindkét tüdőgondozóban á jelent-
kező betegeket röntgen-átvilágítás-
nak, vérsejtsüly'edés és köpetvizsgá-
latnak vetik alá s szükségszerint 
légmell (pneumotorax) kezelést is 
kapnak járóbetegként teljesen díj-
talanul. 

Székelykereszturon jelenleg folya-
matban van a minisztérium által 
már engedélyezett tüdőkórház felál-
lítása. 

Folyamatban van továbbá a sta-
tisztikai adatok feldolgozása,  melyek 
után bőrvizsgálati eljárással megyénk 
1—25 éves lakosságát megvizsgál-
ják. E vizgálat után az érzéketlen 
(negativ) egyéneket védőoltásban 
részesülnek. 

Október 15 e után naponként a 
székelyudvarhelyi állami kórházban 
15 -15 egyént vizsgálnak meg rönt-
gen-átvilágítással, a megye vala-
mennyi tantestületi tagját, köztiszt-
viselőjét, belegsegélyző tagját meg-
vizsgálják. 

A munka sikerét biztosították a 
Román Munkás Párt, a Demokrata 
Nők Szövetsége, a Magyar Népi 
Szövetség és az Egészségügyi Szak-
szervezet legmesszebbmenő támoga-
tásukkal. 

A vármegyei tuberkulózis-központ 
minden héten szerdán 8—1 óráig 
tart hivatalos órát, mely időpontban 
mindenkinek rendelkezésére áll. 

Nagv  Endre  dr. 
a megyei tuberkulózis-
központ vezető orvosa. 

A lövétei bányászok a november 7-iki 
munkaversenyben 

A lövétei vasbányászok gépi be-
rendezések hiányában a saját testi 
erejükre vannak utalva a többter-
melésért folytatott  hatalmas küzde-
lemben. A november 7 iki munka-
versenyben fokozottabb  erővel vesz-
nek részt, myt részesei kívánnak 
lenni a szocialista társadalmat elő-
készítő és épitő munkának. Mun-
kájukhoz a lendületet nem a kizsák-
mányoló tőke, hanem a szociálizmus 
diadalába vetett hit adja. 

A vájárcsapatok a megállapított 
normát eddig átlagosan 19,24%-kai 
szárnyalták tul. A legszebb ered-

ményt a 14-es (44°/o), 15 ös (41%) 
és 5-ös (30%) vájárcsapatok érték el. 

A csillész-csapatok átlag 22,23 
%-kal haladták tul eddig a megál-
lapított normát. Ezek közül a 34-es 
(32.9%) és a 30 as (26%) csapatok 
tűntek ki különösen. A 34-es ács-
csapat 2080%-kal, a 34 es pörkölő 
csapat pedig 9,6% kai haladta meg 
a normát. 

A lövétei bányászok ernyedetlenül 
haladnak a többtermelés utján és 
ezzel a szociálizmus megvalósítását 
segitik elő. 

Ujabb adományok a közegészségügyi állomás részére 
A közegészségügyi állomás felépí-

tésére állandóan érkeznek a pénz és 
természetbeni adományok és az ön-
kéntes munka-felajánlások.  A megye 
területén tartott egészségnapok gyűj-
tési eredményeivel kapcsolatban elő-
zőleg 37.439 lej összeg befizetésé-
ről szólott az előbbi elszámolás. 
Azóta a következő befizetések  tör-
téntek : 

Székelyudvarhelyi utcai gyűjtés 
eredménye 10.904 lej, Karácsonyfalva 

2960, Kobátfalva  2.570, Zsombor 
2.391, Oklánd 1.767, Erdőfüle  1.689, 
Vargyas 1.554, Olasztelek 1200, 
Bardoc 1.164, Városfalva  és János-
falva  1.156. Almás 1.105, Száldobos 
977, Bencéd 894, Patakfalva  463, 
Kápolnásujfalu  450, Felsőrákos 432, 
Szentmihály 400, Székelyszentkirály 
373, Kadács 369, Homoródszent-
lászló 340, Felsőboldogfalva  300, 
Hodgya 295, Árvátfalva  283, Me-
desér 269 lej. Összesen 34.305 lej. 

A befolyt  összegek a 43.526 sz. 
(Laborator de Igienă) csekkszámlára 
vannak befizetve. 

Bikafalva  község lakosai 24 sze 
kér homokot szállítottak díjtalanul 
(értéke kb. 6000 lej), Árvátfalva  kis-
község (180 lélekszám) lakosai 22 
szekér homok díjtalan beszállítását 
vállalták. 

Az építkezéshez faanyagot  ado-
mányoztak : a székelyudvarhelyi ál-
lami faüzem  15.000 lej értékben, 
UMGISz 10.000, Kövecsi Imre 4000, 

Incze Sándor 1000, Bodroghi Károly 
1000, Ilyés Márton 500 lej értékben. 

Székelyudvarhely város asztalos 
mesterei (36 asztalos) 1—1 napi 
önkéntes asztalosmunkára vállalkoz-
tak. Gyakorlati kivitelként a mun-
kálatokat 2—3 asztalosmester fogja 
végezni, a többi 300-300 lej mun-
kamegváltási dijat fizet  be. 

Az eddig befolyt  pénz és termé-
szetbeni adományok és az önkéntes 
munkavállalások együttes pénzbeli 
értéke 125.000 lej körül van. 

Helyűnk az Brlusban 
A Szovjetunió győzelmes hadse-

rege most négy éve szabadította fel 
népünket a fasiszta  imperiálizmus 
uralma alól és lehetővé tette Ro-
mánia számára a demokratikus fej-
lődést a szociálizmus megvalósítása 
felé. 

És ezzel nekünk, idegen nemze-
tiségek közé beékelt maroknyi ma-
gyarságnak a népi demokrácia kere-
tében egyéb vívmányok mellett 
meghozta nemzetiségi jogaink teljes, 
törvényes elismerését, miről eddig 
egy más nemzetiségű állam kere-
tében nem is álmodhattunk. 

Hogy a Szovjetunió saját nemze-
tiségeivel szemben milyen politikai 
irányelveket követ, s igy a szoci-
álizmus utján haladó Román Nép-
köztársaságban nekünk, magyar 
nemzetiségnek mire lehet kilá-
tásunk, annak megvilágítására 
legjobb, ha szósze r int idéz-
zük a Szovjetunió Kommunista 
(bolsevik) Pártjának VII. konferen-
ciáján hozott határozata vonatkozó 
részeit, melyek szerint 

„Amennyiben elérhető a nemze-
tiségi elnyomás megszüntetése, az 
csakis következetesen köztársasági 
államforma  és államigazgatás mel-
lett lehetséges, mely az összes nem-
zetiségek és nyelvek egyenjogúsá-
gát biztosítja." 

. . . . A párt követeli, hogy az al-
kotmányba olyan - alaptörvény vé-
tessék fel,  mely érvénytelenít min-
den néven nevezendő kiváltságot, 
melyben csak egy nemzetnek van 
része, s megszünteti a nemzeti ki-
sebbségek jogainak bármi néven 
nevezendő megsértését." 

A Szovjetunió Kommunista (bol-
sevik) Pártjának a fentiekben  kör-
vonalazott nemzetiség-politikai irány-
zata képezi forrását  annak a roha-
mos javulásnak, melyet magyar 
nemzetiségi életünkben napról-napra 
tapasztalhatunk. Hiszen nyilvánvaló, 
hogy a szovjet munkáspárt irány-
elveinek átvétele és érvényesülése 
Román Népköztársaságunkban, — 
kormányzatunk belátásán kivül — fő-
ként Népköztársaságunk a Szovjet-
unióhoz való szoros baráti kapcso-
latának következménye, s csakis 
eme viszony további fennmaradása 
és megerősödése nyújthat biztosí-
tékot ez irányelvek teljes megvaló-
sulására. 

Nekünk, romániai magyar nemzeti-
ségnek tehát sajátos fokozott  érde-
künk fűződik  ahhoz, hogy Népköz-
társaságunk és a Szovjetunió kö-
zött fennálló  baráti kapcsolat minél 
szilárdabbá váljék, minél jobban el 
mélj üljön, hog/ ezáltal az onnan 
kisugárzó demokratikus eszmék ha 
tása alatt a nálunk is kialakulóban 
levő szociálista társadalmi és állami 
berendezkedésben a mi nemzetiségi 
egyenjogúságunk is minél előbb 
teljes mértékben megvalósulhasson, 
ami csak a szociálista társadalom-
ban válik lehetővé. 

Mert a nemzetiségi kérdésnek 
csak a fenti  demokratikus alapon 
való kezelése mellett lesz elérhető, 
hogy az az anyanyelvi különbség, 
mely sovinizmussá fajulva  a múlt-

ban mindkét félnek  annyi hiába-
való szenvedést okozott, köztünk 
és román testvéreink között a jövő-
ben sem gazdasági, sem társadalmi, 
sem politikai téren válaszfalat  ne 
képezzen s ne állja útját kőztünk 
és bármely nemzetiségű állampol-
gártársaink kőzött a legteljesebb 
demokratikus testvériség kialakulá-
sának s az ezzel járó nyugodt és 
igazán eredményes épitő munka 
lehetőségének, nemkülönben a vég-
leges internácionális világbéke meg-
teremtésének. 

Eme boldog jövő kialakulási alap-
eszméjének letéteményesével, a Szov-
jetunióval való baráti kapcsolatunk 
megszilárdításának és kimélyitésé-
nek legfőbb  szerve az ARLÜS, mely 
kizárólag e cél szolgálatára létesült. 

Az ARLUS tagjai közé belépni és 
annak munkájában résztvenni tehát 
nemcsak demokratikus kötelessége, 
hanem nemzetiségi érdeke is min-
den romániai dolgozó magyarnak, 
aki ebben a hazában a maga és 
utódai megélhetését és boldogulását 
komolyan előmozditani kivánja. 

Ezért kell örömmel köszöntenünk 
a városunkban és megyénkben a 
közelmúltban létesült ARLUS-körle-
tek megalakulását, mint amiben tár-
sadalmunk széles rétegeinek szim-
pátiája és bizalma nyilvánult meg 
nagy proteklorunk, a Szevjetunió 
mellett. 

Soh és sokféle áru érkezett 
az állami vasizletbe 

Az állami vasüzlet igazgatósága 
értesiti az összes szövetkezeteket, 
kiskereskedőket, valamint a fo-
gyasztóközönséget, hogy az alant-
jelzett áruféleségek  érkeztek: 

1 vagon vasáru, u. m. patkóvas, 
gömbvas, gattervas, sparingvas, ráf-
vas, stb. 

1 vagon kü'önböző szinü olaj-
festék,  vizfesték  és emaillack. 

1 vagon zománcozott lemez- és 
vasedény. 

1 vagon budai föld. 
1 vagon kereskedelmi öntvény, 

valamint horganyozott vizvedrek, vi-
harlámpák és petróleumfőzök  min-
den méretben. 

Vízvezetékhez szükséges berende-
zések és alkatrészek. 

Legújabb rendszerű kapáló, kuko-
ricafejtő,  kukoricavető, szecskavágó, 
permetező és gabonatisztitó gépek. 

A kicsinybeni eladási osztály a 
Kossuth utca sarkán levő Flórián* 
házban rövidesen megnyüik, de az 
állami va üzlet igazgatósága és sze-
mélyzete, központi áruraktárában 
(Baromvásár-tér) addig is igyekszik 
a fogyasztóközönség  szükségleteit 
a legmesszebbmenően kielégíteni. 

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



Harc a békéért 
II. n leszerelés kérdése 

leplezze, alkalma nyílott, hogy az 
egész világ előtt a Szovjetunió ve-
zetőinek álláspontját ebben a kér-
désben a történelmi valóságnak 
megfelelően  leszögezze. 

Az Egyesült Nemzetek Szerveze-
tében a szovjet küldöttség kemény 
barcot viv a békéért, a háborúra 
jszitó imperialista körök ellen. .A 
Szovjetunió békepolitikája nem mai 
és nem tegnapi keletű A világ első 
szociálista állama 1917 novemberé-
bén a békéért való harcban szüle-
tett és fennállásának  több, mint 30 
éve alatt hü maradt ehhez a hagyo-
mányhoz0, irja Révai József  a Sza-
bad Nép október 10 iki vezércikké-
ben. 

Tudni kell azt, hogy a Szovjet-
unió nem akármilyen békéért har-
col, hanem a nemzetek közötti 
egyenjogúságon alapuló demokrati-
kus békéért. Alig, hogy befejeződött 
•az első világháború, hatalmas fegy-
verkezés indult meg az imperiálista 
hatalmak részéről. 

1927-ben a Szovjetunió vetette 
fel  először a - leszerelés kérdését. 
1931-ben Molotov a Szovjet Köz-
társaságok tanácsának ülésén kon-
gresszusi jelentésében mutatott rá 
a kapitálista államok kétszinii po-
litikájára, melyet 4 éve folytatnak 
a leszerelés kérdésében és az erre 
hozott népszövetségi határozatot, 
mint a leszerelés gondolatának ki-
gunyolását jellemezte. Az 1932-ben 
megtartott leszerelési konferencia 
szintén eredménytelen maradt. A 
Szovjetunió békés javaslataival ak-
kor Anglia és Franciaország álltak 
szemben. 

Előbb  a biztonság, azután a le-
szerelés  — mondották az ó diplo-
máciai, nyelvükön, amikor éppen a 
leszerelés jelentette volna a bizton-
ságot. Ma az ENSz ben az imperi-
álista hatalmak ugyanazt mondják, 
csak egy kis változattal. Előbb  a 
biztonsági szavatosság\  azután a le-
szerelés. A Szovjetunió álláspontja 
minden értelmes és jószándéku em-
ber számára érthetőleg mutat arra, 
hogy éppen a leszerelés a legfőbb 
szavatossága a biztonságnak, a vi-
lágbékének. 

H biztonsági szerződések 
csődje. 
Láttuk a szerződéses biztonsági 

szavatosságokat, amelyeket Anglia 
! nyújtott Csehszlovákiának, Lengyel-

országnak. Láttuk, hogyan szavatol-
ták Chamberlain és Daladier a 
nemzetközi biztonságot Münchenben, 
1938 szeptember havában. Európa 
.egységesítését" a Szovjetunió nél-
kül, sőt a Szovjetunió ellen, mert 
Münchenben az imperiálisták meg-
nyitották az utat Hitler hordái szá-
mára kelet felé.  Történelmi igazság-
Szolgáltatás volt, hogy a verembe, 
amit a szociálista államnak ástak, 
maguk estek bele. Az imperiálisták 
által támogatott hitleri háborús gé-
pezet 1940 tavaszán nyugatra for-
dult s Franciország . népe keserve-
sen fizetett  rá a biztonsági szava-
tosságra, áruló vezetőinek kalandor 
politikájára. Az ENSz ben Visinszkij 
emlékeztette azokat, .akik sok min-
dent elfelejtettek  és nem tanultak 
semmit", hogy a nemzetközi biz-
tonságról ,ma is azok beszélnek, 
akik háborús kalandot akarnak és 
akik ma is arra törekszenek, — rö-
vid lévén az emlékező tehetségük 
— hogy a Szovjetuniót elszigeteljék. 

Európa .egységesítése* a Szovjec-
tinió nélkül nem sikerült a múltban, 
még kevésbbé sikerülhet most, ami-
kor a Szovjetunió a fasizmus  elleni 
háborúból megerősödve került ki s 
a világ legerősebb hadseregével 
rendelkezik. A második világháború 
előtt, ellenséges államokkal volt kö-
rülvéve, ma pedig az «egészségügyi 

őv" helyén hü szövetségesei, a népi 
demokráciák államainak 100 milliós 
tömbje áll őrt a béke frontján. 
Nyugat Európa országaiban pedig a 
dolgozó nép, élén a kommunista 
pártokkal, képezi az ellenállást az 
amerikai imperiálisták hóditó ter-
veivel szemben. 
n leszerelés ma. 

Az ENSz alapokmánya 117. sza-
kaszában foglalkozik  a leszerelés 
és a fegyverkezés  korlátozásának 
kérdésével. Ennek alapján a Köz-
gyűlés, az ENSz legfőbb  szerve 
előterjesztést tehet a Biztonsági Ta-
nácsnak. Tehát már az alapokmány 
előírja a fegyverkezés  csökkentését. 
A Szovjetunió, miként a múltban, 
a második világháború befejezése 
után sem szűnt meg ezt az állás 
pontját következetesen hirdetni és 
az első nagyhatalom volt, amely 
hadseregének leszerelését megkezdte. 

1948. szeptember 25 én Visinszkij, 
hivatkozással a Közgyűlés 1946 de-
cember 14-i határozatára, konkrét 
javaslatot tett a leszerelés kérdésé-
ben. Javaslata szerint az 5 nagy-
hatalom egy éven belül egyharma-
dával csökkenti hadfelszerelését,  ki-

0 
mondja az atomfegvver  használatá-
nak megtiltását és egy nemzetközi 
szerv létesítését, amely a határoza-
tok végrehajtását ellenőrzi. Ez a 
konkrét javaslat nagy zavart keltett 
az imperiálisták táborában. A szov-
jet-javaslatot visszautasítani nem 
merték. Ez leleplezte volna őket sa-
ját népeik előtt is. Az imperiálista 
politikusok is kényszerülnek belátni, 
.hogy uj háború kirobbantására 
irányuló vágyuk és a háború meg-
szervezésének lehetősége között 
igen nagy távolság van.* Ezért Be-
vin az angol „munkáspárt" külügy-
minisztere, hogy a szovjet-javaslat-
nak az egyszerű emberek milliói 
kőzött kiváltott hatását ellensúlyozza, 
siralmas szerepre vállalkozott, egy 
hamisított lenini idézettel akart bi-
zalmatlanságot kelteni a Szovjet-
unióval szemben. Azt állította, hogy 
Lenin 1919-ben megmondotta, hogy 
a szociálista állam és a kapitálista 
államok között nem lehet együtt-
működés. Maga a kapitálista sajtó 
volt kénytelen elismerni Bevin rosz-
szulsikerült tudálékosságát a marx-
ista-leninista tudományban. Nem 
volt nehéz feladat  Visinszkij szá-
mára, hogy Bevin hamisítását le-

Ismerjük meg korunk könyveit 
G e r g e l y S á n d o r : A d e h k á n o k fö ld jén . 

(Egy üzbég kolhóz élete 1942 tavaszán). 

A Józsa Béla-Atheriaeum kiadásában Kolozsvárt 1945-ben meg-
jelent kis könyv, Gergely Sándor emigráns magyar irónak egy a 
messzi Ázsiában, Üzbékisztánban tett látogatását tárja elénk él-
ményszerűen. 

Megismerjük ebből a könyvből egy, a sivatag szélén, mostoha 
természeti körülmények között alakult kolhóz mozgalmas életét. A 
meseszerű leírásból megtudjuk a kolhóz történetét is, amig az 
egyik legelmaradottabb kolhozból milliomossá lesz. Nem a kolhóz 
tagjai milliomosok, hanem maga a kis munkaközösség, amit a 
kolhóz alkot. 

Hatalmas munkát fejtettek  ki a kolhozba tömörült üzbégek éa 
kozákok, amig a régi dehkánok, vagyis főldtelen  földmunkások, 
meghódították a sivatagtól a termőföldet  Óriási- erőfeszítésekkel  kel-
lett vizvezető-csatornákat, öntöző berendezéseket épiteniök, egy egé-
szen uj település házait és középületeit felépiteniök,  amig a környék 
minta kolhózává tudtak emelkedni. 

A kis könyv minden oldalán ámulatba ejti az embert a kol-
lektív munka nagyszerű eredménye, az a gazdaság, amit a sivár 
földből  a jól megszervezett kolhóz előteremt, de talán még ösudá-
latosabbak az emberek nevelése, irányítása terén elért eredmények. 
Az egyszerű főldtelen  földmunkásokból,  a dehkánokból, amikor á 
közösség számára dolgoznak, a legkiválóbb munkaerő lesz, eltűnik 
az írástudatlanság, feltűnnek  a vezető-egyéniségek s mindenki haj-
lamainak és tehetségének megfelelő  helyen tudja képességeit tovább 
fejleszteni  és a közösség részére hasznosítani. 

Azoknak a tatároknak és velük rokon, vagy csak együttlakó 
népeknek az utódai, akik a tizenharmadik században egész Európát 
rettegésben tartották és egy részét el is pusztították, most példát 
mutatnak egész Európának a közösségi termelésben, a megelége-
dett boldog életben. 

1942 tavaszán, amikor Gergely Sándor néhány hónapot a kol-
hózban töltött, a' kolhóz apr;ija-nagyja a háború feszültségében  élt. 
Mindenki igyekezett többtermeléssel, jobb munkával járulni hozzá 
az orvul támadó ellenség legyőzéséhez. 

Megtanulhatjuk ebből a könyvből, hogy nemcsak az ukrán 
síkságon lehet 

a közös termelést megvalósítani, hanem a legmos-
tohább természeti és talajviszonyok kö/.ött is meg lehet találni a 
közösségi termelés megfelelő  formáját,  mely az egész lakosság bol-
dogulását biztosítja. 

k' i meg akarja ismerni egy kolhóz életét, ügymenetét, a kol-
hózba tömörült parasztok sorsát, boldogulási lehetőségét, olvassa el 
Gergely Sándornak ezt az érdekfeszitö  könyvét. 

R nemzetközi együttműködés 
lehetősége. 
Lenin számtalanszor nyilatkozott 

a szociálista állam és a környező 
kapitálista államok közötti nem-
zetközi együttműködés lehetőségéről. 
Már 1921 ben a szovjet-kormány, 
élén Leninnel, rendeletet adott ki, 
mely biztositotta az imperiálista ál-
lamokkal való békés kapcsolatok 
felvételét.  1922-ben mondotta Lenin : 
.Genfbe  azért megyünk, hogy meg-
teremtsük a békés kereskedelmi 
kapcsolatok felvételét.  Biztosak le-
hetünk, hogy a Szovjetkőztársaság 
és a kapitálista államok közti ren-
des kereskedelmi kapcsolatok fej-
lődése elkerülhetetlenül folytatódni 
fog." 

Lenin Írásaiban számtalan uta-
lást találunk arra, hogy a két rend-
szer közötti nemzetközi együttmű-
ködés lehetséges. Ez a Szovjetunió 
külpolitikájának az alapja, melyet 
oly biztos kézzel folytat  Lenin leg-
méltóbb tanítványa, Sztálin gene-
rális8zímu8z. A Szovjetunió béke-
politikájáról, mondta Sztálin 1984-
ben: „Ami külpolitikánk világos. 
Az a béke megőrzésének és a ke-
reskedelmi kapcsolatok fejlesztésé-
nek politikája az összes országok-
kal. A Szovjetuniónak esze ágában 
sincs, hogy akárkire is rátámadjon. 
Mi a béke mellett vagyunk és a 
békéért harcolunk. De nem félünk 
a fenyegetésektől  és készek vagyunk 
rá, hogy a háborús uszitók csapá-
sára csapással feleljünk.*  Legutóbb 
1947 májusában az amerikai Stas-
sennel folytatott  beszélgetésében 
hangsúlyozta Sztálin, hogy a szo-
ciálista és kapitálista államok bé-
késen megférhetnek  egymással, sőt 
együtt is működhetnek, ha megvan 
az óhaj a kékére és az együttmű-
ködésre. A Szovjetunió még a fa-
siszta Németországgal is hajlandó 
lett volna békében élni, ha a német 
imperiálisták nem támadták volna 
meg a Szovjetuniót. .Különbséget 
kell tenni az együttműködés lehe-
tősége és az erre irányuló kivánság 
kőzött. Mindenkor fennál  az együtt-
működés lehetősége, de nincs min-
dig meg az együttműködésre vo-
natkozó kivánság*. 

A Trumar-Marchall-Bevin politi-
kát éppen az együttműködésre vo-
natkozó kívánság hiánya jellemzi. 

Ai imperiálistákat megzavarta a 
Szovjetunió szilárd és hajthatatlan 
magatartása a béke kérdésében. 
Csődöt mondott azon kísérletük, 
hogy a világ .közvéleménye előtt 
ugy tüntessék fel  a szociálista álla-
mot, mint akivel nem lehet együtt-
működni. Kalandorpolitikájuk, melyet 
sem az áruló jobboldali szociálde-
mokrata pártok, sem a nagy garral, 
hanggal hirdetett atomdiplomáciájuk 
sem menthet meg — nyilvánvaló. 
Erre mutat az a tény is, hogy Pá-
risban közvetitőv irányzatok léptek 
fel,  a berlini .válság* megoldására 
vonatkozóan, hogy Nyugatnémet-
ország kérdésében újra kiujultak az 
angol és francia  ellentétek. 

Háborúra irányuló kívánságaik 
megtörnek a Szovjetunió hatalmas • 
erején és a világ dolgozó millióinak 
békeakaratán. 

Az egyszerű emberek milliói szerte 
a világon nem akarnak háborút, 
békét akarnak. Ezért támogatják a 
Szovjetuniót. 

— Neoeiöi állást nyerhet kö-
zépiskolát végzett nő a helyi peda-
gógiai középiskolában. Pályázók ira-
taikkal jelentkezzenek az igazgató-
ságnál. 



Mi történik a nagyoilágban ? 
Kül- és belpolitikai tájékoztató 

A szörfét  béke jaras la t 
a z E N N e k ö z g y ű l é s é n 

Visinszkij szovjet főmegbizott  az 
ENSz elsőszámú bizottságában tar-
tott nagyszabású beszédében meg-
áHapitotta, hogy senki sem mer 
nyíltan fellépni  a szovjet békeja-
vaslattal szemben, de azért látszik, 
hogy két tábor áll egymással szem-
ben. A következetesen a népek bé-
kéjét és biztonságát védő táborral 
szemben áll az az államcsoport, 
amely mindenképpen el akarja ha-
lasztani az atomfegyver  megtiltását 
és a hadseregek létszámának a csök-
kentését. Az utóbbiak csoportját az 
Egyesült- Államok, Anglia és Francia-
ország kiküldöttjei irányítják, akik 
egyúttal a béke védelmezőjét, a 
Szovjetuniót is hazug rágalmakkal 
halmozzák el. Visinszkij kimutatva 
hatalmas beszédében a nyugati im-
jteriáiisták fondorlatait  és visszaverve 
minden támadást, hangsúlyozta,hogy 
a szovjet békejavaslatok hozzájá-
rultak a béke és biztonság megala-
pozásához és akik a szovjet javas-
lat ellen szavaznak, soha sem él-
vezhetik a világ népeinek hozzájá-
rulását és támogatását. 

D i p l o m á c i a i kapcsola-
tok a SzoTjetnnirf  és 
a K o r e a i Népköztár-
saság között 
A Koreai Népköztársaság elnöke, 

Kim Ir Szen levelet intézett Sztálin 
generálisszimuszhoz kérve, hogy lé-
tesítsen a Szovjetunió nagykövetsé-
geket Koreában és vegyék tel a 
diplomáciai kapcsolatokat. Sztálin 
generálisszimusz levelében üdvö-
zölte a koreai kormány megalaku-
lását és kifejezte  óhaját diplomá-
ciai és gazdasági kapcsolatok léte-
sítésére a Koreai Népköztársasággal. 

A B i z t o n s á g i T a n á c s e-
red inényte l enü l fog-
la lkozot t a pa lesz t ina i 
kérdéssel . 
A Biztonsági Tanács Palesztina 

kérdésével foglalkozva,  meghallgatta 
az ENSz palesztinai megfigyelőjének 
jelentését, mely szerint az általános 
helyzet súlyosbodott és csak ugy 
tartható fenn  palesztinában a fegy-
verszünet, ha a Biztonsági Tanács 
nagyobb tekintélyre tesz szert. Izráel 
állam kiküldöttje viszont hangsúlyoz-
ta, hogy csak a zsidók és arabok közti 
közvetlen tárgyalások utján lehet a 
palesztinai kérdést rendezni. Mivel 
a nyugati imperiálista hatalmak gaz-
dasági érdekei fontosabbak,  mint a 
palesztinai népek békeje, nem is 
képesek a helyzetet másképpen meg-
ítélni. 

T o g l i a t t i Olaszország 
p o l i t i k á | á r é l . 
Palmiro Togliatti, az olasz kom-

munista párt főtitkára  a belügymi-
nisztérium költségvetési vitája során 
nagyszabású beszédben fejtette  ki, 
hogy az amerikai reakció és a Va-
tikán irányítják Olaszország politi-
káját. A belpolitikai helyzet feszült-
ségét pedig világosan mutatják a 
belpolitikai tárcában a rendőrség 
számára előirányzott összegek. Vé-
gül hangsúlyozta Togliatti, hogy az 
olasz kommunista párt célja, hogy 
felébressze  az olasz népben az egy-
séges öntudatot és megakadályozza, 
hogy rendőrállammá alakitsák Olasz-
országot, valamint, hogy idegen ér-
dekekért háborút kezdjen. 

F r a n c i a o r s z á g 
Franciaországban tovább tart az 

északi szénmedence 300 ezer bánya-
munkásának sztrájkja, sőt ujabban 
a kikötői munkások is sztrájkba 
kezdtek, valamint egy mozdonygyár 
munkásai is. Ezek a sztrájkok tilta-
kozást jelentenek a trösztök elnyo-
másával szemben, amely Saillant, 
a S akszervezeti Világszövetség fő-
titkára szerint, a demokráciát ve-
szélyezteti Franciaországban és a 
többi kapitálista államokban. 

Szé l ső jobbo lda l i 
k o r m á n y J a p á n b a n 
A japán parlament Yoshidát, a 

liberális párt elnökét bizta meg 
kormányalakítással. Az uj szélső-
jobboldali kormány programmjában 
ujabb munkásellenes törvények, a 
parlament feloszlatása  és uj válasz-
tások megtartása szerepelnek. Az 
amerikai imperiálisták befolyása  alatt 
levő országokban a fasizmus  felé 
haladnak és a demokratikus moz-
galmakat megpróbálják elnyomni. 

A n é m e t i p a r leszerelé-
sének kérdése 
A nyugati imperiálisták között 

nézeteltérések támadtak a német 
ipar leszerelésének kérdésében. Az 

amerikai imperiálisták Európa gaz-
dasági érdekeinek megmentése cí-
mén rá akarják venni a franciákat, 
hogy mondjanak le a jóvátétel fejé-
ben Franciaországnak járó ruhrvi-
dékl iparvállalatok leszereléséről. 
Ugy látszik, ismét amerikai segít-
séggel akarják felépíteni  a német 
hadiipart a békeszerető népek elleni 
támadásra, mint az az első világ-
háború után is történt. 

Alta lános g a z d a s á g i 
t e r r az 1 9 4 9 . é rre . 
A minisztertanács tárgyalta Gh. 

Gheorghiu- Dej miniszterelnök-helyet-
tes jelentését az 1949 évi általános 
gazdasági terv célkitűzéseiről és 
feladatairól  és jóváhagyta a gazda-
sági terv irányelveit, megbízva az 
illetékes minisztériumokat a részle-
tek kidolgozásával, 

A R o m á n M n n k á s P á r t 
k ö z p o n t i vezetősége 
t i t k á r s á g á n a k kibő-
Yitése 
A RMP központi vezetőségének 

politikai irodája I. Chişlnevschi és 
Mogyorós Sándor elvtársakat titkár-
nak választotta meg, kibővítve ve-
lük a vezetőség titkárságát. 

FILM 
A „várva-várt* Tarzan-film  — amint azt a reklám hirdette — a re-

mekmű szép számú közönséget csalt a moziba. Mit lehetett kivenni a fiim 
zavaros tartalmából ? 

Egy ismeretlen afrikai  szigeten, a „nemes fehér  faj"  több csoportja 
keres valami kincset a dsungel hátborzongató veszedelmei kőzött és ugy vi-
selkednek, mintha valami nemes célért veszélyeztetnék a bőrüket. 

Tarzan, aki bár a vadonban él, kifogástalanul  borotvált, maiagamba-
frizurát  visel és öltözéke csupán azért egy fürdőruhát  helyettesítő rongy, 
mivel ugy stílszerűbb, pikánsabb, beleveti magát a kincskeresők küzdelmébe. 
Közben valamennyi szereplő állandó veszedelmek kőzött lebeg, tigris, párduc, 
oroszlán, krokodilok, vagy benszülöttek miatt. Tarzan azonban leverhetetlen, 
ha nagy a baj, egy kötélszerű indán megjelenik. Érdekes, hogy ezek az in-
dák mindenütt ott vannak, ahol baj van, ugy inti őket oda Tarzan, mint a 
kőrúton a taxit. Bár a valóságban indák a trópusi erdők sűrűjében vannak, 
a filmen  azonban réteken, barlangokban, sőt a régi templom romjai kőzött 
és még a hajón is megtalálhatók.' 

A film  felvételei  közt számtalan érthetetlen és indokolatlan verekedés, 
borzalom, életveszélyes helyzet fordul  elő. A „fehérek"  szép fehér,  jól vasalt 
sportnadrágban járkálnak, még véletlenül sem cipelnek semmit, mig a ben-
szülött „vadak" majd megszakadnak előkelő, kincshajhászó gazdáik rakomá-
nya alatt. Tarzan testét megropogtatja az oroszlán, de semmi baja sem tör-
ténik, egy karcolás sem marad utána. Bár egy robbanás görögdinnye nagy-
ságú kövekkel temeti el a társaságot, mind életben maradnak, sőt meg sem 
sérülnek. 

Ez azonban „csak! az első rész — bár ebből igazán elég lertne ennyi 
is — a borzalmak folytatását  ígérik. 

A film  gyártói az emberek alacsonyabbrendü ösztöneire, az emberek 
idegeinek a zaklatásával elérhető anyagi haszonra számítottak s hogy jól 
számítottak, azt éppen a film  általános látogatottsága igazolja. 

Akárcsak a detektivregényeknél, ennél a Tarzán-filmnél  is az a fontos, 
hogy jól adagolt borzalmakkal borzolják fel  a közönség idegeit és a lehetet-
lennél-lehetetlenebb veszélyek bemutatásával vonják el a figyelmét  más kér-
désekről. A népet ezeknek a felfogása  szerint - nem szabad gondolkozni 
hagyni, mert ekkor veszedelmessé válhat az elnyomókra nézve. A római 
patríciusok is kenyérrel és cirkuszi játékokkal elégítették ki az elnyomott 
népet. Ma is ugyanaz a receptjük az amerikai tőkéseknek, legfeljebb  a ke-
nyér helyett több borzalmat nyújtanak a cirkusz (mozi) porondján. 

Egyúttal azonban arra is fel  lehet használni az ilyen filmet,  hogy be-
mutassák, mennyire természetes az, hogy a fehér  faj  uralkodik,— a szines leg-
feljebb  csak cipelő szolgája lehet a fehér  embernek. A szines élete nem is 
való a film  szelleme szerint másra, csak a fehérek  kiszolgálására, mintha 
nem is volnának emberek. 

Hogy milyen olcsó eszközökkel dolgozik ez a szellemtelen filmgyártás, 
mutatja az is, hogy nem is törekszik a .vademberek" életének valóságos 
ábrázolására, ami esetleg hasznos és értékes lehetne Az ismeretlen vallásos 
ritus papnője európai fürdőruhában  végzi szertartását a dsungelben s a 
többi vademberen is jól látszik a festés  és maszkirozás. 

Talán nem is véletlen, hogy az egész film  legjobb szereplői a majmok 
voltak, sokkal magasabbrendüeknek látszottak az emberi szereplőknél és a 
közönség körében is ezek váltották ki a legnagyobb tetszést. Jobb lett 
volna megmaradni ezeknél a szereplőknél. 

A román-szovjet b a r á t -
s á g i h é t előkészítése*. 
A november 1—7-ike között meg-

rendezendő, nagyszabású román-
szovjet barátsági hétnek és az ok-
tóberi nagy szociálista forradalom^ 
nak megünneplésére Bukarestben or~ 
szágos bizottság alakult. Az orszá-
gos bizottság felhivja  az összes po-
litikai, szakmai és művelődési szer-
vezeteket, valamint az összes városC 
és falusi  dolgozókat és a haladó 
értelmiséget, szervezzék meg a ro-
mán-szovjet barátsági hét megün-
neplését előkészítő helyi bizottsá-
gokat. Mindnyájunknak kötelessé-
günk, hogy az ünnepségek sikeréhez 
hozzájáruljunk, mert ezzel tudjuk 
kimutani hálánkat és szeretetünket 
a Szovjetunió iránt. 

November hetedike 
jelentősége 

November hetedike a szociálista 
forradalom  napja, uj korszak bekö-
szöntését jelenti az emberiség tör-
ténetében. A szociálista rendszerét, 
amely megszünteti embernek ember 
által történő kizsákmányolását. 

Az ötödik szabad november hete-
dike megünneplésére készül Nép-
köztársaságunk dolgozó népe. Az 
egész országban szónokok és elő-
adók fogják  ismertetni a nap jelen-
tőségét. Ebben az esztendőben az 
ünnepi szavak mellett, hétköznapi 
tettek is bizonyságot szolgáltatnak 
arról, hogy november hetedikének 
igazi jelentősége a ragyogó forra-
dalmi elmélet mellett a forradalmi 
gyakorlatban is megnyilvánul, — a 
társadalom dolgozóinak a munkához 
való uj viszonyában A munka nem 
a kapitálista járom terhe többé, ha-
nem az uj társadalom dolgozóinak 
életmegnyilvánulása, hatalmas, min-
den akadályt leküzdő akarata. Ar 
üzemi, szervezeti és hivatali mun-
kaversenyek, melyek mindenütt no-
vember hetedike megünneplése je-
gyében folynak,  erről az uj munka-
lendületről tesznek tanúságot. 

November hetedike megünneplése 
vissza kell tükrözze mindannyiunk, 
bámulatát a Szovjetunió szociálist* 
gyakorlata iránt, amely példamuta-
tóul szolgál mindannyiunk számár» 
abban a nemes versengésben, amely 
a munkaversenyekben megnyilvánul. 

Vegyünk tehát példát a Szovjet-
unióról, amely már megvalósította s» 
szocializmust és a kommunista tár-
sadalom megvalósítása felé  halad,, 
arról az országról, amely a haladás,, 
a béke és az építés hazája. 

SCâNTEIfl-bâl 
Szftelyudvarlielp 

A Scánteia-barátok udvarhelyme-
gyei fiókja  f.  hó 23-án este 8 órai 
kezdettel Székelyudvarhelyen a mo-
ziteremben nagyszabású bált rendez. 
Szórakoztató műsort, jó bort, zenét, 
tombolát igér a mulatság, úgyszin-
tén változatos tartalmú büffét,  sok 
finom  tésztával, virslivel,'ami mind 
olcsó lesz, ugy, hogy a közönség 
szegényebb része is bőven fogyaszt-
hat belőlük. Remélhető is, hogy a 
dolgozók minél nagyobb számbaR 
fognak  megjelenni az estélyen, a 
haladó értelmiséggel együtt 

— Egészségügyi líceum lá-
nyok részéra. Brassóban lányok 
részére egészségügyi liceum nyílik. 
Beiratkozás naponta, Strada Re-
publicei Nr. 39. Braşov. 


