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Vegyünk példát
a Komszomol
munkájáról!
A Magyar Népi Szövetség
udvarhelymegyei hetilapja

Megjelenik minden kedden reggel
Felelős szerkesztő: Imets János

A Komszomol 30 éves jubileuma
Október 29-én ünnepeljük a Komszomolnak, a Szovjetunió Lenini
Kommunista Ifjúsági Szövetsége meg
alapításának harmincadik évfordulóját. Hódolattal a szovjet-ifjúság
nagyszerű munkája iránt, az ünnep:
lésből nem csak a romániai demokratikus ifjúság veszi ki a részét,
hanem a dolgozók széles tömegei is.
A Komszomol, a Szovjetunió Lenini Kommunista Ifjúsági Szövetsége ezelőtt 30 évvel a szovjet-állam létrehozásáért folytatott harcban született. Lenin és Sztálin létesítették a Komszomol szervezetet,
mint a bolsevik párt harci tartalékát
és reményteljes segítőjét
A Komszomol első korszakában
a forradalmi küzdelmekben, az intervenciós hadseregek elleni harcokban vette ki a részét szép eredménnyel. Sztálin szavai szerint:
.Nehéz harcainkban a komszomolifjuság mindig az élen haladt. Nem
tudom, hogy fordult-e elő valaha,
hogy távolmaradt volna a forradalom eseményeitől."
A szociálista épités idejében a
komszomol-ifjak jártak az élen a
sztálini ötéves tervek sikeres teljesítésében. Építették az üzemeket, az
uj városokat, dolgoztak a villamosításon és a kolhozrendszer megvalósításán.
A mostani nagy honvédő háború
idejében a szovjet néppel együtt a
Komszomol is becsülettel állta meg
a helyét. A komszomol-ifjak közül
soknak a neve került be a történelembe, mint a harcok hősei.
A Komszomol csak ugy érhette
el kiváló eredményeit, hogy mindenben együtt haladta bolsevik párttal és annak bölcs tanácsait követte,
igy érhették el azt a Szovjetunióban, hogy az elmúlt évben 33 millió ifjú tanult és a tanítást több,
mint egy millió tanító és tanár végezte. Ezzel szemben, a legújabb
jelentések szerint, a magát rnüvejt•ek nevező Amerikai Egyesült Államokban hatmillió gyermek, vagyis
minden ötödik gyermek nem látó- •
gatja az iskolát és amig a szeszesitalokra 8'7 millió dollárt költenek,
az iskolákra csak 25 millió, dollár jut.
Egy országban sem gondoskodnak ugy az ifjúságról, mint a Szovjetunióban, ahol az alkotmány biztosítja a tanuláshoz és pihenéshez
való jogukat
A Szovjetunió Kommunista (bolttvik) Pártja Központi Bizottságának
utasítására a harmincéves jubileum
alkalmával a Komszomol célkitűzése
az ifjúság mozgósítása, hogy határidő előtt fejezzék be és teljesítsék
tul az uj sztálini ötéves tervet.
A Komszomol példáját követve
nekünk is arra kell törekednünk,
togy a Munkáspárt irányítása mellett, a sok kispolgári gátló örökséé-

től megszabadulva, alázatos hajlongók helyett, öntudatos, bátor, derülátó, dolgozó Ifjúságot neveljünk.
A szociálízmushoz vezető utat a
mi ifjuságunk nem háborúkon, véráldozaton keresztül kell, hogy járja,
mint a komszomol-ifjak, hanem a
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szervezett osztályharc utján. A dicsőséges komszomol ifjak példáját
követve meg kell semmisítenie a
soraiba beférkőzött ellenséges elemeket — eltávolítani a megalkuvókat, hogy fegyelmezetten, öntudatosan, zárt sorokban menetelve vállalja a munkásosztály diadalmas
harcát a szociálizmus megvalósításáért.

A vetési csata fontossága
Október végefelé közeledünk. Az
időjárási jelentések is arra mutatnak, hogy az idei tél korábban fog
kezdődni és kemény lesz. Hamar
lehet fagy, amely pontot tesz a mezei munkára.
Minden jel azt mutatja, hogy vetni,
vetni kell, még pedig gyorsan. Vannak megyék és községek, amelyek
az élen haladnak a vetési munkálatokban. Azonban Udvarhely megyét
vizsgálva, azt tapasztaljuk, hogy a
vetési tervet nagyon gyengén igyekeztünk végrehajtani. Vannak községek, ahol még a vetést alig kezdték meg.
Ha a munkálatok menetét és a
vetést nézzük, azt látjuk, hogy nehéz a helyzet. De ha a lehetőségeket tanulmányozzuk, kiderül, hogy
több vetőmagunk, állati igaerőnk,
traktorunk és vetőgépünk van, mint
csak a tavaly is volt. Még sincs elég
vetésünk. Itt tehát hiba van. Hiba
csúszott be talán a tervek elkészítésénél és a vetés megindításánál >is.
Legnagyobb akadályként a falvak
nagygazdái jelentkeztek. A kiéleződött osztályharcnak megfelelően, erősebben, mint bármikor. Ennek az
ellenállásnak azonban nagyon jó leplet és igen népszerű ürügyet találtak: a szárazságot. Amióta a vetési
munka folyik, az időjárás szárazabb,
nem következett be a hosszú országos őszi esőzés. Ezt használták ki a
nagygazdák. Azonban ha nem is
bőségesen, de eső volt. A reakció
azonban nem szünteti meg támadásait, mivel a beszolgáltatások folyamán vereséget szenvedtek, most ha
más uton nem tudnak, igy próbálnak kárt okozni az ország dolgo-

zóinak. A baj, a késés és halogatás
abból támadt, hogy még a dolgozó
földművesek is elhitték a nagygazdák suttogó propagandáját. Nem
gondolnak arra, hogy csak a nagygazdáknak érdekük az, hogy ne vessünk, hogy az ország éhezzék és
nyomorogjon s a nagygazdák keressenek, gazdagodjanak újra, ugy
mint az infláció és a nagy szárazság idején.
Ezt nem ismerték fel a vetési
munkában elmaradt vidékek dolgozó
földművesei s maguk a községi szervek sem. Itt van a hiba főgyökere.
Most aki a vetést huzza-halasztja,
azt az időjárásra és a véletlenre
bízza, az a reakció utján halad.
Minden becsületes, dolgozó földművesnek meg kell győződnie arról,
hogy a vetés minél előbbi elvégzése
az ország és az ő legfontosabb érdeke. Vetni kell, még ha száraz is
a talaj I A régi maradiság és osztozkodás felszámolását a RMP alapszervezeteivel az élen, a többi demokratikus szervezetekkel együtt a
dolgozó népnek kell megkezdenie.
Alapos felvilágosító munkával a falu
minden dolgozó emberét mozgósítani kell. Rá kell mutatni a munka
halogatásának veszélyére, a vetés
fontosságára, a tervszerű munka
előnyeire.
Késtünk a vetésekkel, de a hátralévő időt ki kell használni, minden
erőt és módszert igénybe kell venni.
Legyenek ezek a napok a fordulat
napjai a vetési csatában s az elkövetkezendő napok a dolgozó földmű vesség és a népi demokrácia diadalává avassák a vetési harcot.

B. S.

A Magyar Népi Szövetség udvarhelymegyei közgyűlése október 31-én
Szeptember 26 án kezdődött meg
a gyakorlati megvalósítása annak
az első elhatározásnak, hogy a MNSz
a dolgozó magyarság szervezetévé
váljék.
A mult évi kongresszus, majd a
csíkszeredai intézőbizottsági ülés és
az azt kővető nagy népgyűlés a
leghatározottabban kimondta, hogy
az osztályharc mindent átformáló
erejének engedve a szervezet veze-

az, hogy kik ismerik el a dolgozók
vezetéshez való jogát. Tömegeink
nagy többsége, beleértve a haladé
értelmiséget (tanítóságot), nagyban
hozzájárult nemcsak a tisztujitások
sikeréhez, hanem a felvilágosító
munkából is kivette a részét. Tudatában van a józan értelmiség annak, hogy csak a fizikai dolgozókkal egyetemben, a Munkáspárt által mutatott uton juthat el az osztály- és társadalmi kiváltságok
megszüntetéséhez.
Nem nézik jó szemmel a dolgozók döntő jelenlétét a vezetésben
azok a gátlásokkal telt, maradi gondolkozású egyének, akik eddig sem
járultak hozzá az uj társadalom
felépítéséhez. Azok, akik közömbösen nézték a dolgozók erőfeszítését
és engedvén a reakció befolyásának, durván utasítottak vissza minden közösséget a társadalom legértékesebb rétegével. Olyan megnyilvánulások is fordultak elő, az átszervezés alkalmával, hogy a ,faluvége hangadói" látván súlyos vereségüket, ketten-hárman eltávoztak
a gyűlésről. Másutt pedig próbálták
megmenteni a régi vezetőséget,
mert az nekik nagyon jó volt. Nem
hiányzott egyes egyházi emberek '
aknamunkája sem, akik azt híresztelték, hogy a kereszteket el kell
tüntetni és, hogy a vasárnap megünneplését a demokratikus kormány
betiltotta. Igy akarták megzavarni,
illetve elvonni a tömeget a saját
érdekét szolgáló közgyűlésről.
Tömegeink jelenlétükkel, valamint
magatartásukkal bizonyították be
azt, hogy többé nem engednek befolyást a nép ellenségeinek. Hozzászólásaikból kitűnt, hogy a dolgozó
magyarság határozott támogatója
annak a folyafnatnak, mely egy uj
társadalmat alkot Világosan látják,
hogy az uj társadalom a munkásosztályra épülhet fel. Napról-napra
jobban megismerik és elfogadják
az uj társadalommal járó termelési
rendszert, amely főképpen ipari és
kereskedelmi életünket helyezte
egészséges alapokra.
Ilyen lelkesedéssel készülnek a .
megválasztott kiküldöttek a megyei
közgyűlésre,, hogy az méltó koronája lehessen az eddig sikerrel
végzett munkának. Az október 31-én
reggel 9 órakor kezdődő közgyűlésre a mult évben megválasztott
megyei intézőbizottsági tagokat is
meghivjuk.

A MNSz tisztujitó közgyűléseit levezető bizottság.
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tését a demokráciáért következetesen harcoló dolgozókra bizza.
A megyénkben lezajlott 130 falusi és két városi tisztujitó közgyűlés lehetővé tette, hogy szervezeteink élére mindenütt olyan egyének kerüljenek, kik a gazdasági és
elvi újjáépítési harc minden szakaszában, ingadozás nélkül követték
a szociálizmushoz vezető utat.
E munkálatok során tisztázódott

Megalakult Székelyudvarhelyen is
a Román-Szovjet barátsági hét megyei előkészítő bizottsága, amelynek
soraiban ott találjuk a Román Munkás Párt megyei szervezetének tagjait, a demokratikus tömegszervezetek, a hadsereg, valamint a helyi
hatóságok képviselőit. A bizottság
elnöke Szilágyi Ignác megyefőnök.

Kedd, szerda, csütörtök, a hét eseménye: a

„Remény"

Évnyitó a székelykereszturi
pedagógiai középiskolában

SZÁKSZERVEZETI ROVAT

Eredményes és tanulságos szavalóversenyt rendezett a
Szaktanács Széhelyndyarkelp
A demokratikus rendszerek egyik
vezető irányelve az, hogy módot és
alkalmat kell adni mindenkinek, hogy
a benne meglevő helyes és a haladást szolgáló képességek minél teljesebben kibontakozhassanak. Erre
valók a mostanában gyakran rendezett szép sikerű munkaversenyek,
művészi pályázatok is. Ilyen célból
rendezte meg a Szakszervezetek
Udvarhelvmegyei Tanácsa is Székelyudvarhelyen szavalóversenyét,
amelynek 23-án, szombaton este voli
a döntője, miután előbb egy szélesebbkörü elóversenyen mutatkoztak
be a jelentkezettek, az egyes szakszervezetek tagjai.
A birálóbizottság döntése szerint
a versenyben első lett Szabó Katalin, második Varga Mária, harmadik
Ferenczy Irén, negyedik Bodrogi

Ibolya (a három utóbbi egymáshoz
közeli, majdnem azonos pontszámokkal). Valamennyien határozott
jeleit mutatták előadói készségüknek, versszeretetüknek, lelkesedésüknek, mintahogy ezek a tulajdonságok általában fölismerhetők voltak
a döntőben szerepelt többi versenyzőben is. Mindnyájan alkalmasak
arra, hogy a városban fokozatosan
kifejlesztendő verskedvelésnek, egy
szavalókórusnak erősségei legyenek.
Hiányosságukul bizonyos tájékozatlanságot lehet felróni, azt, hogy
kevesen ismerik és nem eléggé ismerik az időkkel lépést tartó, a kor
szellemét művészileg kifejező, uj
költészetet. Erre mindenesetre figyelmet kell a jövőben fordítaniuk,
mint az előadni szándékozott versszövegek teljes megértésére és hibátlan megtanulására.

Munkában a vasas szakszervezet tagjai
4

A helybeli vas és fém-ipari szakszervezet tagjai fáradságot nem
ismerve a hónap minden vasárnapján kimentek falvakra, ahol minden
alkalommal igen értékes munkát
végeztek, megjavítva a gazdák mezőgazdasági szerszámait. Ezzel a tettel a vasas-munkások, azonkívül,
hogy elősegítették a földmunkásohat abban, hogy buzájukat idejében
elvethessék, — ami mindannyiunk
ellátásának a megkönnyítését szolgálja — nagyban hozzájárultak a
városi munkásság és a falusi dolgozók barátságának a ki mélyítéséhez.
A mult hétnek a végéig a kővetkező falvakban jártak a falujáró csoportok : Kecsetkisfalud, Szentlélek,

Fenyéd, Zetelaka, Kobátfalva, Siménfalva. Megjavítottak 240 drb. szer*
számot (villa, lapát, lánc, eke. csákány, ásó, boronafej, stb.) 20240
lej értékben. Az elvtársak mindannyian kivették részüket a munkából, de kimagasló eredményt ért
el Deák Béla, aki egymaga 5 030
lej értékű munkát végzett.
A falumunka még nem fejeződött
be, Gidó Domokos szakszervezeti
titkár irányításával vasárnap is kimentek a távolabb eső falvakba,
hogy azoknak is segítségükre legyenek, akik még annyira sem tudják megjavítani szerszámaikat a
várostól való távolság miatt, mint
az emiitett községek.
A Szaktanács szerv. oszt.

Újszerű, hasznos naptárt ad ki az Orsz.
Szakszervezeti Tanács
A dolgozók politikai és kulturális
színvonalának emelését fogja szolgálni az a naptár, amit az 1949
évre az Országos Szakszervezeti
Tanács fog kiadni. A naptár szakit
a tradiciós naptár-formával, amely
arra volt hivatva, hogy a különböző babonák és elavult szokások
felszínen tartásával a népet továbbra
is sötétségben tartsa.
Az OSzT naptára minden oldalán
rövid ismertetés lesz a nevezetesebb napok jelentőségéről, a társadalom fejlődésével s a munkásmozgalommal kapcsolatos eseményekről országos és nemzetközi viszonylatban. A naptár román és magyar

nyelven fog megjelenni, ára 100 lej
lesz. ..
Tekintettel arra, hogy ezt a naptárt kimondottan csak kulturális
célokra adják ki s nem a hasznot
szolgálja, fontos, hogy előre tudják,
hány példányt nyomassanak román
és magyar nyelven. Ezért szükséges
előre megrendelni és 50 lejt előre
kifizetni, hogy a naptárkiadás költségeit az OSzT fedezni tudja. •
Ezt a naptárt bárki megrendelheti
az udvarhelymegyei Szaktanács kulturosztályán és a szakszervezetek
kulturfelelőseinél.
A Szaktanács kulturosztálya.

Felhívás az anyákhoz

séges embert neveljen Csak igy leszünk képesek a szociális államot
teljes egészében felépíteni, s harcolni
minden dolgozó jobb jövőjéért, egy
igazságos társadalmi rendszerért.
A szervezetnek D vitaminnal való
ellátását illetőleg mindenkinek teljesen díjtalan felvilágosítással szolgál
a városi diszpenzár: Malom utca 3
szám alatt, ahol minden terhes-,
szoptató-anya, csecsemő és kisgyermek teljesen díjtalan orvosi vizsgálatban és tanácsadásban részesül
minden hétfőn és pénteken délután
3 és 5 óra között.

Az őszi idők beálltával ismételten
szükségessé válik minden fej'ődő
szervezetnek D vitaminnal való ellátása. Mivel a táplálékunkban levő
D vitamin nem fedezi a szükségletet, mesterséges uton kell a D vitamint a szervezetbe juttatni. A D vitamin a szervezetet elsősorban megvédi az angolkórtól, a fejlődő szervezetet a betegségekkel szemben ellenállóvá teszi. Minden anyának kötelessége saját maga, gyermeke s
nem -utolsó sorban az állam iránt,
hogy testileg és szellemileg egész-

Friedmann Mór
diizpenzár- orvos.
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Ünnepélyesen nyitották meg Székelykereszturon az 1948—49 iki iskolai évet a pedagógiai középiskolában.
Az ünnepélyt Kiss Zsigmond igazgató nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta, hogy a nép uj iskolája
most tartja az első évnyitó ünnepet,
a Román Munkáspárt kezdeményezéséből megvalósított tanügyi reform
szellemében, felkészülve arra, hogy
annak teljes sikere a szülők, a tanszemélyzet és a tanulók kitartó
munkája által biztosítva legyen.
' Ezután ismertette a tanügyi reformot.
A szülők nevében Nagy György
szólalt fel. Felszólította a tanulókat,
hogy tanáraiknak engedelmeskedjenek, tanuljanak szorgalmasan s így
építsék népi demokráciánkat. Végül
megelégedését fejezi ki arra nézve,
hogy a tanügyi reform megnyitotta
az iskola kapuját a dolgozók gyermekei előtt, ellentélben a régi reakciós rendszerrel, amikor csak a kiváltságosak és jómódúak taníttathatták gyermekeiket.
A szépen megrendezett ünnepély
néhány alkalmi vers előadásával és
a Mátyás Ferenc zenetanár által jól
betanitott ifjúsági induló eléneklésével ért véget.

HÍREK
80*
— Rz IMSz ünnepelte a (lom*
szomol 30 6oes éofordulóját.

F. hó 24-én d e. 11 órakora moziteremben az IMSz népes nagygyűlésen ünnepelte a Szovjetunió Kommunista Leninista Ifjúsági Szövetsége fennállásának 30 éves jubileumát. A szónokok román és magyar
nyelven ismertették a szövetség
munkáját, a hozzászólók pedig az
ifjúság jövendőbeli feladataira világítottak rá.
— Felhioás. A székelyudvarhelyi
iparostanonciskola igazgatósága felhívja azokat az iparosokat, akik a
Szabadság 40. számában közölt felhívásnak nem tettek eleget, hogy
tanoncaikat folyó hó 25 án, kedden
d. u. 3—6 óráig föltétlenül Írassák be az iskolába, eleget téve a 40.
számban közölt föltételeknek. A
tanítás a tanonciskolában november
l én kezdődik.
Az igazgatóság.
x Chamotte al bélelt kályhák
eladók. Szent Imre 49. Csiky.

Ujabb kiutalások
az „U9IC}ISz"-nál
A Centrocom-Textil 24,465-H és
24469 számú kiutalása alapján legutóbb a következő áruk érkeztek az
(jmgiszhoz:
200 tuc. férfi zokni, art. 1001, 70
tuc. női nadrág art. 1029, 500 pár
bakkancs, 300 pár férfi félcipő, 500
pár női félcipő, 400 pár gyerekcipő,
700 m. Crepe deschine,150 m férfi
inganyag, 100 fn. női serge, 100 m.
férfi-serge 70 cm. széles, 100 m.
férfi serge 140 cm. széles, 100 m.
ujja bélés, 500 tn. női ruhaszövet
art. 4843, 100 m. férfi ruhaszövet,
art. 4803, 80 m. női kabátszövet.
100 m. férfi-kabátszövet art. 4821,
4000 m. sárgavászon, 5000 m. tenisz, 1500 m. barchet, 1500 m. zefír,
400 m. zsebkendő anyag, 700 m.
törülköző-anyag, 800 m. fejkendőanyag, 5000 m. fehérített vászon.
Az árusítást az átvétel után megkezdik.
^

SPORT
Barátságos tekemérkőzések
faloalnkban
Okt. 17-én, a MNSz sportnapjás
a homoródjánosfalvi Tekéző Egyesület barátságos mérkőzést játszott
a homoródszentmártoni *és gyepesi
tekéző csapatokkal.
A homoródjánosfatvi tekéző csapat több, mint egy fordulattal nyerte
meg a szentmártoni csapat elleni
küzdelmet és megverte a gyepes!
csapatot. A vesztes csapatok is fejlődőképesek.

Megindult a sport-élet
Poraidon is.
A parajdi CAM szakszervezet már
2 éve dolgozik azon, hogy tagjai
részére megteremtse a sportolási lehetőséget. Ez a munkája nem maradt eredmény nélkül, mert a bánya-igazgatóság segítségével sikerült megteremteni az anyagi alapot
is (80.000 lej), amely segítséggel
felszerelést vehettek a csapatoknak.
Van football csapatuk : a ,Salina',
amely még kezdő stádiumban működik, de a játékosok erős akarata
legyőzi a kezdeti nehézségeket.
Wolley b3ll együttessel is rendelkezik, amely még nincs leigazolva.
Teke és ping pong együttest is sikerült megszervezni, amelyeknek a
hivatalos elismertetésére is rövid
időn belül sor kerül.

— Luka László a nemzetiségi
kérdésről. Luka László pénzügyminiszter hatalmas cikkben foglalkozott a nemzetiségi kérdésnek a
Román Népköztársaságban való megoldásával. A nagy feltűnést keltő
cikk minden napilapunkban megjelent és azt országszerte élénk megbeszélés követte.

. — Rz állami fakitermelő ás

faipari oállalat (IPEIL) gondoskodni kiván a székely vidékek fakitermelő és feldolgozó munkásainak
elhelyezéséről. Ezért felhív minden
ilyen munkást, hogy a szakszervezeten keresztül jelentkezzék munkára.
Különösen fontos ez az intézkedés
a székely vidékeken, hogy az itteni
famunkások közül senki se maradjon kenyérkereset nélkül.

x Szőke, tonkaorru yorkshirei
teny észmalacokat adok felestartásba.
Székelyudvarhely, Kossuth Lajos-u.
25 szám. Ugyanitt veszek mindenféle sertéstakarmányt.
2-2
x Román nyeloórákat adok,
iskolásokat előkészítek. Kerestély
Lászlóné, Székelyudvarhely, Sztáliotér 12.
2-2
x Eloeszett a Küküllő-utca footballpálya melletti útszakaszon a
Szabó Dénkó malmáig egy férfi
»Omega« zsebóra lánccal és éremmel együtt. Az éremnek egyik oldalán 1910, másik oldalán pedig »Ép
és edzett testben él« bevésés Becsületes megtalálója 500 lej jutalom
ellenében Küküllő-utca 17 szám ali
Metz Balázshoz szíveskedjék beadni.
x Eladó a város belsejében kétszer 3 szoba, konyha, fürdőszobás,
konfortos ház udvarral jutányos áron.
Úgyszintén a Bethlen-utcábas
emeletes 3 lakrészes kőház, nagy
udvarral és kerttel. Értekezni lehet:
Köpeczy Jenő dr. ügyvédnél.
x €loeszett. F. hó 17 én, vasárnap este 8 órakor a nagygyűlés utáa,
a városháza előtt elvesztettem női
kézitáskámat. A becsületes megtalálónak 1500 lejt adok jutalmul, ha
visszaszolgáltatja. Ha nem hajlandó
ugy sem, a táskát és pénzt megtarthatja, csak a többi tárgyakat
adja vissza Dózsa György-u. 6 szám
alatt.

JÍfjLUS-KÖZLEMÉNYEK
£
Megnyíltak a
1917 ben egy ködös novemberi
szovjet-egyetemek éjszakán,
a szociálista forradalom

A falusi Arlus-körök figyelmébe
ajánljuk ezt a cikket, amely előadási anyagnak is alkalmas.

Augusztus 25-én fejeződött be az
uj hallgatók felvétele a szovjetegyetemekre és főiskolákra. Az idén
megnövekedett a főiskolai hallgatók
száma. A felvételi vizsgákra 280.000
hallgató jelentkezett. Felvételi vizsga
nélkül vettek fel 20 000 olyan növendéket, akik a középiskolát arany
és ezüst kitüntetéssel végezték.
Az uj hallgatók között igen nagy
azoknak a száma, akik részt vettek
a nagy honvédelmi háborúban. Ezek
a középiskolát a háború előtt vagy
után végezték el. A volt frontharcosok részére az idei iskolai évben is
biztositoltak helyet a főiskolákon és
egyetemeken.
A szovjet-főiskolákon és egyetemeken több, mint 1 millió hallgató
tanul. Ez a szám nagyobb, mint az
európai egyetemek hallgatóinak száma együttesen.
A főiskolák és eg etetnek száma
állandóan növekedik. Az idén 20 uj
főiskola és egyetem nyitotta meg
kapuit. Ezek között van a sztalinabadi uj állami egyetem, melynek
négy fakultása van és a megnyitás
évében 150 hallgatója. Uj, egyetemek nyíltak meg Középázsiában és
a Kaukázusban is.
Az ország különböző városaiban
12 uj pedagógiai, idegen nyelvű intézet nyílt meg.
Moszkva, Leningrad, Taskend,
Karkov, Tómsk és több más város
egyetemei uj épületekkel bővültek,
ahol az előadó tanárok részére lakásokat, a hallgatók részére pedig
egyetemi otthonokat rendeztek be.

Brlus-tiándorliisllitás
Bögözben
Az Arlus vándorkiállítást rendez
Bögözben. Október 24-től Bögöz és
az egész járás közkincsévé válhat a
kb. 600 képből álló hatalmas művészi anyag, amely megelőzőleg Székelyudvarhelyen volt kiállítva és
amely a Szovjetunió történetét és
életének minden megnyilatkozását
mutatja be.
Vasárnap délután volt Bögözben
az ünnepélyes megnyitás, amelyet
Arlus kulturünnepséggel, könyvkiállitással kapcsolt össze a megyei
kultur-bizottság. Székelyudvarhely uj
közgazdasági és közigazgatási szakiskolájának Arlus kultur-köre vitte
szeretetét és tudását az alsójárásbelieknek, nekik ezzel is példát mutatva a demokráciáért való felvilágosító munkában.
A Román Népköztársaság
Székelyudvarhelyi Népbiróság
Űgysz. 2956—1948.
HIRDETMÉNY
Benczédi Sándorné miklósfalvi
lakos (Udvarhely m.) 14.173-1948
szám alá beiktatott kérésében kérte
az eltűnt Benczédi Sándor volt miklósfalvi lakos holttányilvánitását,
akit mozgósítottak és a frontra
menve 1944 szept. 2-án halt meg
Nagypatakon Csík megyében egy
gránát-robbanás következtében.
Felhívjuk azokat, akiknek tudomásuk van az eltűntről, jelentsék
azt a Székelyudvarhelyi Törvényszék
Ügyészségének, amelyik a kivizsgálást folytatja.
Vezető járásbiró: Balogh J. dr.
Főjegyző: Carol Săbiiu.

után, a Szovjetek második kongreszszusán Lenin, a győztes forradalom
vezére bejelentette, hogy SzovjetOroszország minden földje a nép tulajdonába ment át. A dolgozók vezető
pártja, Lenin és Sztálin bölcs vezetésével, kijelölte a dolgozó parasztság számára a szabad szociálista
élet felé vezető utat: a közösségi
gazdálkodás a kolhozgazdálkodás.
Ma a Szovjetunió a világ legfejlettebb
mezőgazdasági országa I A cárizmus
idejéből va!ó régi vályogkunyhók
helyén ma már sok helyen villanynyal világított, egészséges házak állanak, az ekék elé fogott sovány
állatok helyett traktor szántja a földet s a görnyedő jobbágyok helyett
bugó aratógép vágja az aranykalászt
a végtelen szovjet-földeken. A tudatlan parasztot egy müveit földműves osztály váltotta fel. Ma a
szovjet-paraszt a világon az első
helyen áll, ezt a helyet közösségi
munkájával biztosította magának A
szovjet-ifjúság csak könyvekből és
az öregek meséiből ismeri a cári
idők földművesének életét.

Hz orosz parasztság
a történelem folyamán.
Az orosz paraszt 1861-ig jobbágy
volt a legsúlyosabb elnyomás alatt,
de a jobbágyság eltörlése sem hozott semmi javulást a szegény paraszt részére. Nem volt elég földje,
azért bétbe vett földet a földesúrtól
és a zsiros gazdáktól. Nem volt
pénze, vetőmagja, munkaeszköze.
Ezekéit szintén a zsiros gazdákhoz
kellett fordulnia, régi urai továbbra
is kizsákmányolták. A kizsákmányolás fenntartásához pedig a legcélravezetőbb út az volt, ha a szegény
parasztot tudatlanságban tartották:
egyes vidékeken 100 ember közül
alig öt-hat tudott irni és olvasni.
A pafasztlázadások mind gyakoribbak lesznek, mert a parasztság
erős szövetségest talál a munkás
osztályban, amely már megérett arra,
hogy minden forradalmi megmozdulás vezetője legyen.
Az 1905-1907 évek közötti forradalom alkalmával a parasztság
nagy tömegekben lázadt fel. A cári
hatalom azonban elnyomta a felkelést. Ebben látla meg világosan a
dolgozó parasztság, hogy egyedül
a munkás osztály, amely a legfejlettebb és legforradalmibb osztály és
annak pártja, a Lenin és Sztálin által létrehozott bolsevik-párt, képes
egyesíteni, megszervezni és győzelmes forradalmi harcra vezetni a
parasztságot.

n parasztság a forradalom
után>
Az 1917-es októberi szociálista
forradalom egy új élet felé vezető
utat nyitott meg a dolgozó parasztság számára. A földről szóló „dekrétym" visszavonhatatlanul megsemmisítette a földesúri hatalmat a kizsákmányolással együtt és biztossá
tette a paraszt számára, hogy a
földdel tényleg ő fog rendelkezni.
A szovjet-kormány mjnden segítséget megadott a dolgozó parasztiágnak. Adóterheit igen megkönnyítették. Így a földművesnek megint
volt eladni való fölöslege. A falvak
szegény lakosságá*, amely az egész
parasztság egyharmad részét tette
ki, felmentették az adófizetés köte
lezettsége alól. A zsiros gazdákkal
szemben alkalmazott adórendszer
megakadályozta őket abban, hogy
továbbra is kizsákmányolják a szegényeket. Igy a falusi dolgozók
anyagi helyzete javult, de nem tu-
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dott megerősödni teljesen, mig a
megművelt föld millió és millió kisgazdaságra volt szétforgácsolva. Ezeket a kis darabokat nem lehetett a
gépek és a mezőgazdasági tudomá- nyok vívmányai segítségével megművelni.
A kisgazdaságoknak ezeket a hiányait akarta kiküszöbölni a bolsevik-párt akkor, amikor a történelem
folyamán egy még nem járt útra
lépett, s ez az út a falusi gazdaságoknak kollektív gazdaságokba, kolhozokba való egyesítése volt.
Ezt az utat Lenin tpég az októberi
forradalom előtt jelölte ki. Lenin
megmutatta, hogy a mezőgazdasági
szövetkezet nyitja meg az utat a
közösségi gazdálkodás felé. Hires
tervében ki is dolgozta és megmutatta ezt az utat. Lenin tervét a bolsevik párt I. V. Sztálin vezetésével
valósította meg és vitte diadalra.

Mezőgazdasági szöoetkezetek.
A bolsevik-párt és a szovjet-kormány a szövetkezeti mozgalom különböző formáit fejlesztette ki a falvakban : fogyasztási szövetkezet, hitelszövetkezet, gépbeszerzési szövetkezet, eladási szövetkezet tej, zöldség, gyümölcs, stb. részére.
A mezőgazdasági szövetkezet megtanította a földmüvességet arra,
hogy közösségben művelje földjét.
Az állam is segitette a közösségeket
azzal, hogy szerződést kötött a parasztsággal. Ennek értelmében az
állam adott gépeket, felszereléseket,
segítséget, mig a földműves arra
kötelezte magát, hogy az előirt növényeket műveli, termését meghatározott áron adj^el az államnak és
a szerződésben előirt területet beveti.
Igy lassan eljutottak a mezőgazdaság terv8zerÜ5itéséhez. A történelem már igazolta ennek az útnak a
helyes voltát.
Természetesen, a közösségi gazdálkodás számára elégtelennek bizonyult a régi mezőgazdasági felszerelés. Virágzásának előfeltétele a
gépesítés volt. Az uj közösségi gazdálkodásnak szüksége volt traktorokra, gépekre, műtrágyára és mind. ezeket elő kellett állítani. Ezért iparosítani kellett az országot. Az iparositásta Sztálin által lefektetett elvek
alapján hihetetlen rövid idő alatt
végre is hajtotta a Szovjetunió munkássága. Az 1927 évi XV. pártkongresszuson Sztálin már arra mutatott rá, hogy az ipar megvalósításai
messze felülmúlták a mezőgazdaság
fejlődését. Ugyanakkor Sztálin kimutatta, hogy a közösségi gazdái*
kodás minden vonalon való bevezetése szükséges, azonban minden
kényszerítő eszköz nélkül, ennek a
szükségességnek egyetlen szószólója
a közösségi gazdálkodás hasznos
volta legyen.

n kolhozok kialakulása.
A nagy állami gazdaságok, szovhozok példája és a traktorállomások
hathatós segítsége megteremtette a
dolgoró földmüvesség részére a kolhozokba való tömörülés előfeltételeit.
Az 1929. esztendő volt a nagy
fordulat éve. Falvak, járások és
egész vidékek léptek be a kolhozokba.
A kofliozmozgalom ezután óriási
lépésekben haladt előre. A második
ötéves terv idején a megművelhető
földek 99 százalékát már kolhoztagok művelték. A kolhozrendszer megvalósításainak szilárd alapokra volt
szükségük, amiket megadott számukra az 1935. évi sztálini statutum.
A sztálini statutum kimondja,
hogy a kolhoz által használt föld az
egész nép tulajdona és örökjogon

birja a kolhoz. Nem lehet ezt a föl
det sem eladni, sem megvenni, sem
bérbeadni. A kolhozélet a közösségi
és egyéni érdekek összeegyeztetésén
alapul.
A közös vagyon: a föld,gépekés
mezőgazdasági felszerelések alkotják
a kolhoz gazdasági erejét. Minél
gazdagabb egy kolhoz, annál nagyobb jólétet tud biztosítani tagjainak.
A kolhozoknak minden évben ki
kell egésziteniök pénzalapjaikat, amelyekből gazdasági felszerelésüket,
állataikat megveszik és a közösség
céljait szolgáló építkezéseket végeznek. Igy a kolhozok közösségi, szociálista vagyona évről-évre nő. A
nagy honvédő háború előestéjén
mintegy 20 milliárd rubelt tett ki.
A kolhozparasztoknak van kis
egyéni gazdaságuk is, földparcellájuk, fejőstehenük, háziállataik, épületeik ezek elhelyezésére és gazdasági fölszerelésük földjük megművelésére.

n Kolhozgazdálkodás.
V

A kolhozban minden mezőgazdasági munkát a kolhoz tagjai végeznek el képességeik szerint. A kolhoz
vezetősége a tagokat munkacsapatokba (brigádokba) osztja különböző
növények termelésére, állattenyésztés részére stb A brigád élén a
brigádparancsnok áll.
Minden csoport termelési terv
a'apján végzi a vetési, állattenyésztési munkálatokat és ez a termelési
terv irja elő a kolhoz kötelezettségeit az állammal szemben.
Miután a kolhoz teljesítette az
állam iránti kötelezettségeit, elrendezte a gép és traktorállomásnál
lévő adósságát, visszafizette az államnak a kölcsönt és pénzalapjait
kiegészítette, a fennmaradó terményeket és jövedelmet elosztják a tagok között a teljesített munkanapok
arányában. Akinek több munkanapja
van, több gabonát és pénzt kap.
Minden kolhoztag részére elő van
irva az a legkevesebb munkanap,
amelyet mindenkinek teljesítenie kell.
A minőségileg is kiváló munkát teljesítő kolhoztagok jutalomban részesülnek. Ezért a kolhoztagok érdeke,
hogy minél többet és jobbat termeljenek. Igy olvad össze az egyéni
érdek a közösségi érdekkel.
A kolhoz vezetése demokratikus
alapon történik. A nagygyűlés megválasztja a vezetőséget, amely a következő nagygyűlésig intézi a kolhoz
ügyeit.
A kolhozgazdálkodás egy uj földműves osztályt hozott létre, amelyben a nő egyenrangú munkatársa a
férfinak. Elég, ha Pasa Angelina nevét emiitjük, aki az első női traktorbrigádot szervezte meg és akinek
önéletrajzát a Romániai Magyar Szó
folytatólagosan közli.
A szovjet parasztság fejlődéséből
megismerhetjük azt az utat, amelyet
a népi demokrácia földműveseinek
is járniok kell. Nálunk is éppen ugy
megvoltak és megvannak a nehézségek, mint a Szovjetunióban, de a '
fejlődő népi demokrácia az akadályok egy részét elhárította. A cárizmushoz hasonló királyságot megszüntette, a mezőgazdaság gépesítéséhez szükséges nehézipart rohamléptekben fejleszti és mosta Román
Munkáspárt által kezdeményezett
tervgazdaság bevezetésével megadja
a lehetőséget Népköztársaságunk
földműveseinek a közösségi termelésbe való átmenethez. A Román
Munkáspárt vezetése és utmutatása
mellett, a Szovjetunió tapasztalatainak felhasználásával haladunk előre
a kollektív gazdálkodás megvalósítása felé, a szociálizmus felé.

Dolgozik Szentkeresztbányán a többtermelési csoport

A szentkeresztbányai ifjúmunkások kezdeményezésére pár héttel
ezelőtt megalakult a többtermelési
csoport, mefy nyomban megkezdte
münkáját. A többtermelési csoport
feladata a rend, a tisztaság, a fegyelem és főleg a takarékosság betartása, E többtermelési csoport megalakulása után az ifjak, a munkarendet betartva, pontos időben állnak munkába és gépeiket rendben
tartják, mert tudják azt, hogy azok
a gépek, amelyekkel dolgoznak,
többé nem a tőkések zsebébe hajtják
a hasznot, hanem a munkásságnak
és azoknak, akik becsületes munkával keresik kenyerüket éa elősegítik
egy boldogabb jövő felépítését.
E többtermelési csoport megala-

kulása óta, az öntéskor megmaradt
vasdarabokat nem dobják el, hanem
meggyüjtve, mint ócska vasat újra
öntik, mert tudják, hogy minden
darab vas megtakarítása hozzá járul
életszinvonalunk emeléséhez. De ifjaink a többtermelés mellett ideológiai tudásukat is fejlesztik. A munkaidő után minden nap összegyűlnek és az újság alapján megbeszélik
a napi politikai eseményeket.
A többtermelési-csoport tovább
fokozza a munkát és a tanulást,
mert csak munkával és tanulással
tudunk felépíteni egy olyan társadalmi rendszerű ahol ember nem
zsákmányol ki embert: a szocializmust.

A. s.

A dolgozók életszínvonalának emelését
szolgálja a városi villanytelep kibővítése is
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Demokratikus kormányunk egyik
legfontosabb törekvése a dolgozók
életszínvonalának emelése. Ezért
igyekszik a kormány az iparcikkek
árát leszállítani s ennek során fontos lépést jelent a villanyáram árának leszállítása is. Hogy ez elérhető
legyen, a város vezetőségének arról
kellett gondoskodnia, hogy a drága
üzemanyaggal működő, elavult villanytelepi gépeket ujakkal cserélje ki.
Népköztársaságunk kormánya ebben is segítségére sietett városunknak és kiutalt egy 250 lóerős 160
kw-os Diesel gépcsoportot, amely
Călăraş-ban feleslegessé vált. Ds
nem csak a gépet utalta ki, hanem
a városnak 10 és fél millió lejes
kölcsönt is nyújtott nagyon kedvező
feltételek mellett. (10 év alatt kell

visszafizetni 1% os kamattal) Igy
minden remény megvan arra, hogy
az uj gépcsoportot még november
15-én üzembe helyezheti városunk
vezetősége.
A villanytelep kibővítésének mun
kálatai élénk ütemben folynak, az
uj gépcsoportot már ideszáüitották,
az építési és szerelési anyagokat
az anyagbeszerzési nehézségek ellenére megvásárolták, a gépház és
a gépcsoport alapozási munkálata
a befejezéshez közeledik. A kölcsönvett összegnek már mintegy felét
befektették a telekvásárlásba, anyagokba, gépszállítási költségbe, építkezésekbe stb.
A város lakossáfa nagy várakozással tekint a villanytelep kibővítésének munkálatai elé.

Többszörös gyilkosok
fteríilteh hurokra

Támogató bizottság folytat
eredményes munkát a
RDNSz napközi otthonai
érdekében

A nagyküküllőmegyei Hétur halárában, az országúton/október 13 ról
14-re virradó éjszaka, nyolc vándorcigány, három nő, két férfi és három gyermek holttestét találták meg.
A kilencediket életveszélyes sebesülésekkel szállították be a segesvári
kórházba. Néhány nappal ezelőtt
Kakasai Kálmán homoródszentmártoni csendőrörsparancsnok helyettesnek sikerült a gyilkos cigányo
kat elfognia.
Az elfogott vándorcigányok a vallatás során beismerték, hogy ők
gyilkolták meg cigány-társaikat és
azt is, hogy ezelőtt egy juhászt és
egy papot gyilkoltak meg, akiket
kifosztottak.
Talán sikerült volna a gyilkos cigányoknak kereket oldaniok és az igazságszolgáltatást elkerülniük, ha történetesen Kakassi Kálmán címzetes
csendőrőrmester nem emlékszik viszsza arra, hogy a súlyos sebesülésekkel kórházba szállított sebesült
arról beszélt, hogy a gyilkosok szamarat vittek magukkal. Ez a szamár
lett az árulójuk. Erre lett figyelmes
Kakassi Kálmán, aki megtudva, hogy
milyen veszedelmes gyilkosokat fo
gott el, a csendőrlégiótól erősítést
kért és erős fedezettel kisérték be
a gyilkos cigányokat a székelyudvarhelyi csendőrszárnyparancsnokságra, ahonnan kihallgatásuk után,
átadták őket a segesvári ügyészségnek.

Csak ritkított sorokban gépelt, oagy helyes és könnyen
oloasható kézírással irt közleményeket fogadhatunk el közlésre.

Városunkban a RDNSz két állandó
napközi otthont tart fennn, ahol
120 hadigondozott és szegénysorsu
munkásember gyermekéről gordoskodnalt. Az intézmények vezetőiből
és tagjaiból, valamint a város lakosságából támogató bizottság alakult, amely segítséget nyújt a napközi otthonok fenntartásához.
A bizottság legutóbbi ülésén ugy
határozott, hogy uj tagokat fog be
szervezni, az intézmények pedig
különböző akciókat indítanak a
munka eredményesebbé tétele érdekében.
Ennek megvalósítása már meg is
kezdődött. A vállalt feladatnak elsőnek a katonaság tett eleget. Azután
az UMTE sportegyesület rendezett
egy barátságos football-mérkőzést,
amelynek jövedelmét: 1515 ltjt adtak át. A sziguranca 3 láda szilvát,
112 kiló szöllőt és 24 kiló almát
juttatott el a napközi otthon gyermekei részére. A támogató bizottság
tagjai uj tagokat is szerveztek be,
akik segítséget fognak adni a gyermekek ellátásához. Más «ítézményeknél az akciók most vannak folyamatban. Láthatjuk ebből, hogy a
támogató bizottság tagjai megértették feladatukat és vannak, akik már
eleget is tettek a vállalt munkának.

x Köszönetnyiioánitás. Köszönetet mondunk a fúvós zenekarnak
és mindazoknak, akik felejthetetlen,
drága jó férjem temetésén résztvettek.
Özv. Gellérd Gézdné.

TEJGAZDASÁGI ROVAT
számú közlemény.
A tejszövetkezetek, tejszakosztályok és összes fölözőállomásaink
1948—49 évi kereskedelmi adójával
kapcsolatosan közöljük az alábbiakat :
Az olyan fölőzőállomások adóját,
amelyek a helybeli fogyasztási szövetkezettel fuzionáltak, a Federálé
jogügyi osztálya fellebbezte meg, az
önálló tejszövetkezetek fellebbezését
vajgyárunk készítette el.
A fellebbezéseket a bizottság elutasította azon az alapon, hogy az
adómegállapilások úgyis ideiglenes
jellegűek és a végleges adókivetés
decemberben történik meg, amelynek
kézhezvétele után fellebbezési lehetőség van.
Fölözőállomásaink megnyugtatásaképpen közöljük, hogy a számunkra
sérelmes adómegállapitás orvoslását
lehetségesnek tartjuk az alábbiak
alapján:
Fölözőállomásaink bérmunkajövedelmét a pénzügy tévesen jutaléknak minősítette és igy a jövedelmezőségi kulcstáblázat 595. pontja szerint 50'/o jövedelmezőségi kulcs
alapján állapította meg a tiszta jövedelmet, ami egy olyan fölözőállomás esetében, amely havi 10 000 lej,
tehát évi 120000 lej bérmunkadijat
kap, 60000 lej adóalapot, tehát
24.000 lej egyenesadót jelent.
Ezzel a megállapítással szemben
a fölőzőállomások működése nem
ügynökösködés, hanem a Romlacta
tulajdonát képező nyersanyag ipari
feldolgozása (tejszinkészités), amely
feldolgozási munkáért munkabért
kapnak, de viselik a feldolgozási
költséget, tehát munkájuk egyenlő
értékű bármely ipari vállalat bérmunkájával.
Olyan gyárak és műhelyek jövedelmezőségi kulcsa pedig, amelyek
más tulajdonát képező nyersanyagot
dolgoznak fel, tehát csak munkát
végeznek, csak 50°/0 kai lehet magasabb, mint az illető iparágban
dolgozó olyan üzemek jövedelmező
ségi ku'csa, amelyek saját tulajdonukat képező nyersanyagot dolgoznak fel (a Hív. Lap 105,V,8 számában megjelent 254.029 sz. döntés.)

A tejipari vállalatok jövedelmezőségi kulcsa 6°/o lévén, az olyan
tejipari üzemeket, amelyek más tulajdonát képező nyersanyagot dolgoznak fel, igy 6+3°/o=9Yo jövedelmezőségi kulccsal lehet csak megróni.
Fenti példák esetében évi 120.000
lej munkadíj után 10 800 lej az adóalap, tehát 4.320 lej adó fizetendő.
A végleges adómegállapitásnál,
vagy fellebbezésnél igyekezni fogunk
ezt a szempontot érvényesíteni.
Addig a helyzet a következő: a
szövetkezetek a 263 712 sz. rendelet értelmében megállapított ideiglenes adójuknak csak 40°/o-át kötelesek befizetni, illetve a 40% nak
megfelelő hónapra esedékes 12 ed
részét.
Ez önmagában véve is olyan
könnyítés, hogy nyugodtan meg lehet várni a decemberi végleges adómegállapítást.
Több esetben tapasztalt tévedések eloszlatása véget közöljük, hogy
a vajgyár a bérmunka-szerződés 5.
szakasza éríelmében csak az áruval
kapcsolatos közvetett adók (forgalmi, proporcionális) megfizetésére
kötelezte magát, de a kereskedelmi
adót saját bérmunkadíj jövedelme
után a fölöző állomás köteles fizetni

5. számú közlemény.
A bérmunkadíj könnyebb megállapítása és az adókivetésnél tapasztalt nehézségek eloszlatása végett
a következőket rendeljük el:
Minden szövetkezetünk és fölözőállomásunk köteles ezután a tőlünk
kapott bérmunkadíjat nekünk leszámlázni. Számlázni keli visszamenőlegesen havonként is a tételeket.
A számlákat vajgyárunknál vagy
tejelosztónknál készséggel elkészítjük, de kéjünk minden fölözőállomást, hogy régi számlatömbjét hozza be a legközelebbi alkalomkor,
de még a hó folyamán. Ez a rendelkezés egyelőre a szövetkezeti
fölözőállomásokra vonatkozik.

„Transsyloania" oajgyár
Székelykeresitur
T. A. s. k.

Népellenes p a p o k "
népükkel dolgozó
papok
Hogy egyes papok hogyan hasz
Nem hisszük, hogy ezek a papok

nálják fel népfeletti hatalmukat a
nép ellen, egyik bizonyítéka Orbán
János keresztúri római katolikus
plébános kijelentése, aki a püspöki
körlevél felolvasása alkalmával azzal fenyegette meg híveit, hogy azo
kat, akik a demokratikus pártokkal
és szervezetekkel rokonszenveznek,
kizárja az egyház'tagjainak sorából.
Szász Dénes dr., gagyi unitárius
pap pedig a Demokrata Nők munkáját akarja olyan tevékenységgel
akadályozni, amely előbb utóbb -saját befolyásának vet véget. A demokráciát, amelyet évszázados kemény harc után a Román Munkáspárt célíudatos vezetése mellett sí
került megvalósítani, ugy tünteti fel
a tájékozatlan lakosság előtt, mint
valami küszöbön leskelődő, pillanatnyi veszedelmet, amely maholnap
eltűnik az ajtó elől. Ezért nem érdemes, sőt nem szabad különösen
a nőknek politizálni, mert a politizálás eddig az urak dolga volt, vagy
pedig a csizmadiáké. Népellenes munkájában az őszi vetési terv végrehajtásának akadályozásáig merészkedik, olyan kijelentésekkel, hogy
még az Isten is demokráciaellenes,
mert Iám, nem ad esőt.

ne emlékeznének a kizsákmányoló
politikai rendszerek idejéből is több
olyan évre, amikor még sokkal súlyosabb szárazság volt, még sem
merték volna akkor az Isten nevét
is belekeverni politikai játékaikba.
Jobban tennék, ha uszítás helyett
minden erejükkel támogatnák a nép
küzdelmét és legalább annyira bekapcsolódnának népünk demokratikus fejlődésébe, mint a siménfalvi
Gellért Imre unitárius pap és Ü.ő
Lajos keresztúri unitárius esperes»
akik tőlük telhetőleg támogatják a
demokratikus szervezetek munkáját,
helyesen szolgálva ezzel hiveik érdekeit.

— Teaestélyt rendez az IOOR

Székely udoarhelyen. A székely
udvarhelyi Vöröskereszt IOVR alosztálya f. hó 30-án, szombaton este 8
órai kezdettel a Kisiparos Szövetség
Kossuth utca 19 szám alatti székházának kultuttermeiben műsorral
egybekötött teaestéiyt rendez, melyre
városunk és vidéke közönségét ezúton is szeretettel meghívja. Műsor
után táncmulatság reggelig. Szíves
pártfogást kér a kulturbizottság.

Harc a békéért
III. Az A atomerő
kérdése
szanfranciszkói értekezleten fekHz atomdiplomácia.

1946 tavaszán kezdte meg az atombizottság működését. Ettől kezdve
a Szovjetunió nem szilnt meg az
atomenergia ellenőrzését és az atomfegyver b e t i l t á s á t szorgalmazni.
1946. december 14 én az Egyesült
Nemzetek Szervezetének Közgyűlése
határozatilag szögezte le a fegyverkezés szabályozása és általános
csökkentése elvét. A határozat keresztülvitele a Biztonsági Tanács
feladata.
A Biztonsági Tanács 1947 március 5-iki ülésén Gromikó szovjetkiküldött már kénytelen megállapítani, hogy az Egyesült Államok
képviselői a leghatározottabban ellenzik az atomfegyver betiltására
vonatkozó megállapodás megkötését,
bár erre történelmi példák is adódnak, mint a mérges és fullasztó
gázok eltiltása.
— Az atomfegyver, mint elsősorban a polgári lakosságra nézve veszélyes fegyver betihását, az emberiség ősrégi hagyományai irják elő.
Évszázadok folyamán az irányelv:
asszonyok, gyermekek és öregek
vére ne szennyezze be győzelmeteket, sok népnél nagy népszerűségnek örvendett, mondotta Gromiko.

8 szoojet és az amerikai
álláspont.
A Szovjetunió álláspontja az atomenergia kérdésében, mint a leszerelési kérdésben is, egyszerű és világos. Előbb az atomfegyver betiltása,
azután az ellenőrzés. Az amerikai
álláspont ezzel szemben: először
az ellenőrzés, ....azután az atomfegyver betiltása Az atombizottság
amerikai tagjainak, ugy látszik,
nem az atomfegyver betiltása a
célja, mint inkább a Szovjetunió
uránium-telepeinek ellenőrzése. Az
amerikai javaslat (Baruch terv) szerint egy nemzetközi szerv létesítendő, amely tulajdonosává válik
az atomvállalatoknak s igy mint
valami világtröszt gyakorolna ellenőrzést és befolyást független államok gazdasági életében.
. Az angol atomenergia-tudósok
egyesülete tanácsának 1947 január
20 án kelt emlékirata ,házkutatási
rendelethez" hasonlítja az amerikai
terv szerinti felügyelet gyakorlását.
Az atomenergia tudósai az amerikai
terv egyik komoly hibájának tekintik a felügyeletre vonatkozó javaslatokat, amelyek különösen széles
jogokat biztosítanak az ellenőrző
szerveknek. Arra az amerikai javaslatra, hogy kizárólag ennek a nemzetközi szervnek álljon jogában a
tudományos kutatások végzése, a
tudósok joggal hangsúlyozzák, hogy
,a veszély nem a kutatásban, hanem az eredmények alkalmazásában
áll", azaz a rombolás céljaira való
felhasználásában.
Miután a kérdést a Biztonsági
Tanács csak egyhangú határozattal
döntheti el, az imperiálista hatalmaknak a „vétó"-jog utjukba állott,
ezért megkezdték ellene a harcot.

NI a „oétó" ?
A vétó latinul annyit jelent:
„tiltakozom". Az ókori Rómában a
néptribunok joga volt e szó kimondásával a népellenes törvénye' ket visszautasítani. A régi lengyel
alkotmányban is szerepelt a vétó.
Minden nemes szavazatával (nie
pozwolem) meggátolhatta a törvényjavaslat törvényerőre való emelkedését. Ez a vétójog történelmi
eredete.

tették le annak a szervezetnek az
alapjait, amelynek az a feladat jutott, hogy a békéért harcoljon. Ez
a szervezet az ENSz, amelynek alapokmánya értelmében a vétó azt jelenti, hogy minden a béke érdekeit
érintő kérdésben az Egyesült Államoknak, Nagybritánniának, a Szovjetuniónak, Franciaországnak és Kínának összhangban kell müködmök
és a Biztonsági Tanács nem határozhat olyan kérdésekben, amelyekben ez az öt nagyhatalom nem
egyhangú határozatot hozott. A vétó
közös munkára serkenti a nagyhatalmakat és kizárja a lehetőséget,
hogy egymás ellen működjenek. A
vétó tehát az Egyesült Nemzetek és
a világbéke érdekeit szolgálja. Megszüntetése egyértelmű az ENSz felbomlásával. A Népszövetségben nem
létezett a vétójog és ez egyik komoly oka volt a Népszövetség felbomlásának. Ezért vezetett az ut
Genfből egyenesen Münchenbe, ahol
Anglia és Franciaország megegyeztek a támadóval. A vétójogot nem
a Szovjetunió, hanem az Egyesült
Államok kezdeményezésére léptették
életbe. Sztálin, aki a krimi konferencián a szovjetküldöttséget vezette,
a Szovjetunió nevében beleegyezett
Churchill és Roosevelt javaslatába,
mert a nagyhatalmak egyhangúságának elve együttműködésük és az
általános béke érdekelt szolgálja.
Így került be a vétójog, mint a
béke őre az ENSz alapokmányába.
«

Hz atombombáról.
1945 augusztus 6 án két amerikai
repülőgép jelent meg Hiroshima japán város felett. 17 perccel reggeli
8 óra után hatalmas robbanás
rázta meg a vidéket, mely egyben
az atomkorszak megszületését adta
tudtára a világnak. Az atombomba
kétségenkivül óriási romboló hatását az u. n. atomdiplomácia igyekezett kellőképpen ki is használni
és ugy állítani be a történteket,
mintha két atombombának ledobása kényszeritette volna megadásra
a .felkelő nap" országát. A történeti valóság azonban az, hogy a
robbanást követő napon szovjet-kötelékek hatalmas támadást indítottak a Mandzsúriát megszállva tartó
japán csapatok ellen. Itt tünt ki a
szovjet-hadsereg hatalmas számbeli
ereje is, ellenére a félelmetes erejű
fasiszta támadásnak, milliós hadserege állott érintetlenül a TávolKeleten.
A japánok közt pánik tőrt ki és
úgyszólván ellenállás nélkül megadták magukat A hiroshimai bombázásról még ekkor jóformán értesüléseik se lehettek. A hét éve húzódó kinai hadmüveletek, majd a
négyéves sziget-háború Japán ellenállóképességét annyira aláaknázták
már, hogy az atombomba, de kivált
a szovjetbeavatkozás csupán a kegyelemdöfést adta meg az összeomláshoz.
Az atomerő felszabadítása uj korszakot jelent az emberiség történetében. Langevin világhírű francia
fizikus szerint: „az emberiség jövőjére ez a találmány éppen olyan
jelentős befolyással lesz, mint valamikor a tüz hatalmának a felfedezése és kihasználása."
A Szovjetunió, melynek tudósai
már 1940-ben figyelemreméltó felfedezéseket tettek az atomerő terén,
azért harcol az ENSz-ben, hogy ezt
a gőznél és elektromosságnál mérhetetlenül hatalmasabb erőt a haladás és a béke szolgálatába állítsa.

Az amerikai imperiálisták célja
nem az emberiség fejlődése, a történelem kerekét szeretnék visszafordítani, hogy a népek feletti kizsákmányoló uralmuk tűnő éveit
meghosszabbithassák. Ezért állították az atombombát diplomáciájuk
szolgálatéba. De a Szovjetunió nein
ijedt meg az atomdiplomáciától és
ekkor kényszerült az amerikai imperiálizmusBfinomabb" eszközökhöz
nyúlni — a Truman-elvhez és a
Marshall-tervhez. Amikor a Szovjetunió lerántotta a leplet Európa
„megsegítéséről", újra visszatértek
az atombombához Ezért váltott ki
nem kis megrökönyödést az imperiálista körökben, Molotovnak a
nagy októberi szociálista forradalom
30-ik évfordulója alkalmával megtartott beszédében tett azon bejelentése, hogy „az atombomba-titok
már régen nem létezik", visszaemlékezhettek még régebbi kijelentésére:
— Ne felejtsük, hogy az egyik
fél atombombáira a másik fél is
felelhet atombombával, sőt még
valami egyébbel is.
Visinszkij szovjetfőmegbizott az
ENSz közgyűlésén nem csinált már
titkot abból, hogy a Szovjetunió is
rendelkezik atombombával.
— Nagyon veszedelmes ábrándokba ringatná magát az, aki azt
hinné, hogy ma egvetlen ország
birtokolja csak az atomfegyver monopóliumát.
A Szovjetunió konkrét békejavaslataival szemben az imperiálisták
nem mernek nyilt elutasító álláspontra helyezkedni, akrobatikus elmefuttatásaikat gúnnyal párosult
szellemességgel tette nevetségessé
Visinszkij, akinek október 12 i
nagy beszéde nemcsak szónoki remekmű, hanem az imperiálisták elleni hatalmas fegyver.

Divatossá lett az Imperiálisták
részéről marxista-leninista idézetekre hivatkozni. Austin amerikai
főmegbizott kijelentésére, hogy szikesen hozzáfog a marxizmus-leninizmus tanulmányozásához, Visinszkij
nem maradt adós a válasszal.
— örvendek, hogy Austin ur a
marxizmus-leninizmus tanulmányozásához fog, csak azt veszem rossz
néven, hogy azelőtt idézett, mielőtt
tanulmányozását befejezte volna.
Nem vált volna nevetségessé 1
A Közgyűlésben feltörő kacagás
talán még hatásosabb volt Visinszkij
válaszánál.

R demokratikus békéért.
Megállapítható már most, hogy
az imperiálisták azon törekvése,
hogy a nagy Szovjetunió ellen bizalmatlanságot keltsenek, hogy ugy
tüntessék fel a szociálista államot,
mint a nemzetközi együttműködés
ellenségét, csúfos kudarcot szenvedett.
Sztálin. generálisszimusz szavai,
melyeket Stassennel folytatott beszélgetéséből idézünk, minden félremagyarázás lehetősége nélkül szögezte le a Szovjetunió lenini-sztálini külpolitikáját.
— A Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok természetesen
együttmüködhetik egymással. A kö.
zöttük fennálló különbségnek nincs
lényegbevágó jelentősége, amikor
együttműködésről van szó. Németország és az USA gazdasági rendszere azonos, mégis háború tőrt ki
közöttük. Az Egyesült Államok és a
Szovjetunió gazdasági rendszere különböző, mégsem viseltek háborút
egymás ellen, hanem együttműködtek a háború alatt.
A Szovjetuniónak a német-kérdésben elfoglalt álláspontja, a leszerelés, a fegyverkezés csökkentése és az atomfegyver betiltása
Hérdésében tett konkrét javaslatai:
harc a békéért, a nemzetek közötti
egyenjogúságon alapuló demokratikus békéért.

R töroények a nép érdekeit
kell, hogy képoiseljék
A fenti cim alatt nagy jelentőségű
cikket közöl a Scânteia október 7.
száma Adrian Mihálca igazságügyminiszteri főtitkártól.
A cikkben foglalkozik a biróságok
és a jogászok uj feladataival. Kiemeli azt, hogy a Román Népköztársaságban az igazságügyi szerveknek
legfőbb feladatuk a dolgozó nép érdekének a védelme. Ennek a feladatnak ugy tudnak eleget tenni, ha
a régi fasiszta időkben létrejött törvényeket nem a paragrafusok szigorú alkalmazásával érvényesítik, hanem az anyagi igazság keresésénél
a dolgozó nép érdekeit veszik figyelembe. Ezt a célt szolgálja a
népielemek mind nagyobb bekapcsolása az igazságügy menetébe.
Államj életünk mostani helyzetében, amikor a Román Munkás Pártnak, mint a munkásosztály élcsapatának vezetése alatt haladunk a szociálizmus megvalósítása utján, a
népi igazságszolgáltatásra nagy feladatok várnak. Az osztályharc kiéleződése, a béke védelme, az elért
eredmények megtartása és ezek
továbbfejlesztése mind azt követelik,
hogy törvényeinket felül kell vizsgálni és azokat az osztályharc szellemében kell alkalmazni. A bíróságoknak az a feladatuk, hogy megvédjék a munkásosztály érdekelt. A
bírónak tul kell tennie magát a nem
demokratikus törvények szószerinti
alkalmazásán és marxista ideológiá-

val fölfegyverkezve ki kell harcolnia
a munkásosztály érdek-képviseletét,
ugy, hogy eltűnjenek a dolgozók
érdekeinek elsikkasztását célzó kiegyezések.
Vigyáznia kell a bírónak a szabotálókra, a kízsákmányolókra, az
állam szociális érdekeire és mindarra, ami a döntő harc sikeres megvívását veszélyezteti. A bírónak a
munkásosztály mellett a helye és a
dolgozó földmüvesség oltalmazója
kell, hogy legyen. Le kell vetkőznie
a bürokratizmus és a formáiizmus
átkos jelenségét.
Minden bírónak, ügyvédnek a
passzivitása az osztályharc ellenségeivel való együvétartozását jelenti.
Ezeknek a tanulságoknak a meglátása céljából szükséges a fent hivatkozott és itt röviden összefoglalt
cikknek komoly feldolgozása jogászaink körében.
P. Zs.

Garantált, elsőrendű
égetett tégla, cserép,
kupás-cserép kapható
korlátlan mennyiségben az

UMGliz szövetkezetnél

Mi történik a nagyvilágban ?
Ktti- ós belpolitikai tájékoztató
H e v e s összeütközések
Franciaországban a
sztrájkold b á n y á s z o k
és a karhatalom
között.
A francia kormány ugy próbál véget vetni az északfranciaországi szénmedence bányász-sztrájkjának, hogy
kirendelte a rendőrséget és csendőrséget, hogy a katonaság segítségével a bányákat elfoglalja a sztrájkoló munkásoktól.. A bányászok
azonban ellenállást fejtenek ki és
több helyen került súlyos összeütközésre sor a karhatalom és a munkások között. Az egész ország munkássága szqlidárls a sztrájkoló bányászokkal és országos gyűjtéssel
segíti őket. Mig a népi demokráciában a munkásság jóiéte fokozódik,
addig a Marshall-tervbe bekapcsolódott országok gazdasági válsággal
küzdenek és nő a munkanélküliség.

tűzte ki az Akropolisz tetejére a német horogkeresztes zászló heiyébe
a görög nemzeti lobogót. Ezzel a
jellel indította el a görögök szabadságmozgalmát a megszálló németekkel szemben. Most az aihéni katonai
törvényszék halálra Ítélte ezt a sza*
badsághőst. A világ demokrata közvéleménye tiltakozik ez ellen az Ítélet ellen és á romániai hivatásos
újságírók szakszervezete is erélyeshangú tiltakozást jelentett be Glezosz
halálraitélése ellen.

A gőrőgkatólikus
kérdés.
Kormányunk a bukaresti pápai
nunciusnak válaszjegyzéket küldött
a görögkatólikusoknak az ortodox
egyházba való visszatérése ügyében.
A válaszjegyzék visszautasítja a
Vatikán vádjait és tiltakozik a Román
Népköztársaság belső ügyeibe való
beavatkozás ellen, amely a lelkiismereti szabadság megsértését is jelenti.

A m e x i k ó i j a v a s l a t az
E N S z p o l i t i k a i bizotts á g a előtt.

Megnyílt a Román
N é p h öztársaság
Akadémiája.

Mexikó kiküldöttje javaslatot terjesztett az ENSz politikai bizottsága
elé, indítványozva, többek kőzött,
hogy az ENSz közgyűlése szólitsa
fel a nagyhatalmakat, tegyenek meg
minden erőfeszítést a nézeteltérések
kiküszöbölésére és a tartós béke
helyreállítására, a krimi egyezmény
szellemében. Ezt az együttműködési
javaslatot elvileg elfogadta a szovjet
küldöttség is, de módosító javaslatában kérte annak megállapítását,
hogy a tartós béke megteremtése
érdekében kifejtett erőfeszítések csak
akkor járhatnak sikerrel, ha az előzőleg megkötött nemzetközi egyezményekben foglalt kötelezettségeket
a szerződő felek alapos vizsgálat
tárgyává teszik. Az igy módosított
javaslatot az ENSz albizottsága egyhangúlag elfogadta és azt a közgyűlés elé terjesztik. Amig a békeszerető á lamok élükön a Szovjetunióval
mindent megtesznek a tartós béke
megteremtésére, azalatt Churchill,
Landudnóban mondott beszédében
féktelenül uszit a Szovjetunió ellen
és arra biztatja az imperiálistákat,
hogy kezdjenek támadó háborát a
béke nagy őre ellen.

A kormány tagjainak jelenlétében
nyitották meg a Népköztársaság
Akadémiájának első ülését, ünnepélyes keretek kőzött. A szociálizmus
.felé haladó népi demokráciában a
szellemi tevékenység nem lehet a
népellenes osztályérdekek kiszolgálója, hanem minden tevékenységével a dolgozók érdekét kell, hogy
szolgálja, igy az uj Akadémiának is
egy magasabbfoku élet kialakításán
kell dolgoznia a nép érdekében.

K o r e a kérdése.
Míg a szovjet nfegszállás alatt
lévő Észak-Koreában teljes a rend,
ugy, hogy a szovjet-küldöttség az
ENSz közgyűlésén javasolhatta Korea megszállásának megszüntetését,
addig Dél-Koreában hatalmas lázadás tört ki a tűrhetetlen népelnyomó, báb-kormány tevékenysége ellen. A fegyveres lázadás leverésére
most a megszálló amerikai csapatok
készülnek, mert a kormány nem tud
rendet teremteni.

Palesztinában tovább
dalnak a harcok.
Palesztinában újból fellángoltak a
harcok és ezeknek során a zsidó
csapatok visszafoglalták Neghev fővárosát, Beersebát, melyet az ellenségeskedések megkezdésekor az
egyiptomi csapatok foglaltak volt el
a zsidóktól. Most teljes erővel folytatódik a zsidó csapatok támadása
Betlehem irányában.

Görögország.
Manolis Glezosz görög újságíró
neve ismeretes a görög szabadságharc történetében, mert 1041-ben ő

üdatoh o vetési csatáról
A vetési csata fontosságáról már
többször és hosszasabban is irtunk.
Adatszerű kiegészítésül most közölhetjük, hogy a legutóbbi esőzés
után földmives dolgozóink sürgősen
nekiláttak a szántásnak-vetésnek és
október 15 tői október 20-ig, tehát 5 nap leforgása alatt megyénkben 5783 hektár területet vetettek
be. Ezek szerint oklóber 20 ig az
előirányzott vetési terv 44°/o-át teljesítették. ft vetési munkálatok elvégzésében kitűntek Kissolymos,
Nagysolymos, Sükő Homoródalmás,
Ége, Petek, Dálya, Jásfalva, Bágy,
Oklánd, Atyha. Lemaradtak a munkálatok elvégzésében Sándortelke,
Décsfalva, Bögöz, Hodgya, Miklósfalva, Telekfalva, Bikafalva, Rugonfalva, Tarcsafalva, Vécke, Betfalva,
Zsákod, Fenyéd, Magyaros, Szentpál.
Nem akarják megérteni a vetési
csata fontosságát és szabotálják a
munkálatok elvégzését, különösen a
nagygazdák Bethlenfalván, Zetelakán,
Lövétén és Vargyason.

Szépen sikerült
a SCÂNTEI îl bálja
Nagy közönség előtt, változatos
műsorral zajlott le a Scânteia bálja
23-án, szombaton este az erre a
célra szépen berendezett és feldíszített moziteremben. Az érdekes
műsorszámok nagy tetszést váltottak ki a közönségből. A jó és mindenki számára hozzáférhető olcsó
italok és ételek mellett reggelig szórakozott kedélyesen, a nemzetiségi
és demokratikus egyetértés jegyében a közönség.

Szabotálókat büntetett meg
szigorúan a töroényszék
A székelyudvarhelyi törvényszék
mellett működő szabotázs bíróság
a népi demokrácia gazdasági fejlődését akadályozó és a rendelkezéseket be nem tartó szabotálókat itélt
el. Különösen a borjuk levágásának
tilalma ellen követnek el a szabotálok súlyos cselekményeket.
A biróság munkájának komolyságára jellemző, hogy egy napon több,
mint nyolc ügyben hozott marasztaló Ítéletet. A szabotálók díszes
csoportjába tartozik Ambrus Ignác
lövétei molnár, aki a törvény által
megállapított 12 százalék őrlési
vám helyett csak 3 százalékot vett
és aki semminemű nyilvántartást
nem vezetett. Igy a közfogyasztástól 1400 kg. gabonát vont el. A biróság háromhónapi börtönre, 5000
lej kártérítésre itélte és elrendelte a
nála talált gabona elkobzását.
A csokor egyik diszes virága
Dolga Ádám tarcsafalvi volt mészáros, aki iparáról lemondva, hogy
adót ne fizessen, most feketén folytatja üzelmeit. A csendőrség megfigyelés után megcsípte a közegészséget veszélyeztető kufárt, amint

engedély és bejelentés nélkül borjút
vágott és azt kiárusítani igyekezett
Félig kikészített bőr és 14 hólyag
tanúskodtak még arról, hogy nem
első esete az álmészárosnak. A biróság 15000 lej pénzbüntetésre és
5000 lej különböző költségek megtérítésére itélte.
Borjú levágásával elkövetett szabotázs miatt a bíróság elitélte még
Kovács Dénes, Mátyás Dénes bethlenfalvi, Kocsis Imre, Varga József,.
Fülöp Lőrinc parajdi és Tiboldi József székelyszentmiklósi lakosokat.
Pap Róza, Ambrus Erzsébet, Pap.
Zsuzsánna bencédi, Simó Juliánná
székelyszentmihályi lakosok vajjal
feketéztek és ezért nyerték el méltóbüntetésüket.
Bakk A. Péter, Kiss János, Elekes
Mihály, Ferencz Sándor, özv. Ferencz Gy. Györgyné, Ferencz János,.
Kisfaludi Miklós és Szélyes Déneskecsetkisfaludi lakosok, mert a tavasszal kapott tavaszi buza vetőmagot nem vetették el, hanem azt
más célokra használták fel, összesen mintegy 40000 lej pénzbüntetést kaptak.

Községeink népe sz^p sikerrel szerepelt
az agyagfalvi ünnepen
Az agyagfalvi nagy székely nemzetgyűlés századik évfordulójának
helyszíni megünnepléséről a megelőző számunkban csak röviden emlékezhettünk meg. Kiegészítésül meg
kell említenünk, hogy községeink
kulturotthonainak tánccsoportjai, szavalókórusai és énekkarai elismerésre
méltólag vettek részt az ünnepélyen.
A kulturcsoportok zenés felvonulása és a nemzetgyűlés emlékére
állított kopjafa megkoszorúzása után
Szilágyi Ignác megyefőnök megnyitó
beszéde következett, majd nagy sikerrel szerepeltek a bögözi, siklódí,
nagygalambfalvi és agyagfalvi kulturotthonok tánccsoportjai. A peteki,
siklódi és agyagfalvi kulturotthonok
énekkarai, általános tetszést keltve,

népdalokat adtak elő, elénekelték a<
Köztársasági himnuszt és az Internacionálét, a peteki és székelymagyarosi szavalókórusok pedig Petőfiversek jelenitésével szórakoztatták a
közönséget. Közben a székelyudvarhelyi szakszervezet zenekari számai
élénkítették a műsort. Kovács Ignácné udvarhelyi és Nagy Anna
agyagfalvi tanítónők szavalataikkal
járultak hozzá az ünnepély sikeréhez. A műsor közepe táján mondotta
el nagy ünnepi beszédét Balogh
Edgár nemzetgyűlési képviselő,
A sikerült emléknapot gazdag esti
műsor zárta be, hatásos egyfelvonásos színdarabbal, népi ének- és
táncszámokkal.

9 tanügyi refnrm
eredménye iUsásófalván

hassanak nevelő munkájukhoz. Itt
megtalál mindent a gyermek, ami
után vágyik. Szomjas leike szivhatja
a tudomány mézét és azokat az
eszméket, melyekben a jövő épül fel.

Nagy a sürgés-forgás a régi iskolánk falai között. Megkezdődött
az uj iskolai év. Kitárta kapuit iskolánk, hogy befogadja a tanulókat,
uj korszakot nyitva meg számukra,
az egységes gimnázium felállításával.
Alsósófalva népe megértette a
hivó szót. Egymásután jelennek meg
a múltévben még Parajdon járt, kis
gimnázisták, kiknek öröme határtalan. Hisz nem kell már ezután naponta 3—4 km. utat megtenni.
— Van már nekünk is iskolánk,
igy kiált fel az egyik kis fiu, nem
kell többet Parajdra járni I
Alsósófalva gyermekei és a szülők
tudják, hogy az iskola nem kényszer, hanem olyan adomány, melyet
meg kell becsülni. Tisztában vannak
azzal, hogy a tanügyi reform nagy
lehetőséget nyújt minden gyermeknek, mert az egységes gimnázium
elvégzése után mehet hajlama és
tehetsége szerint bármelyik szakiskolába. A múltban sokan az anyagi
tehetség hiánya miatt nem tanulhattak tovább. Most ez az akadály
megszűnt. Tanulhat, aki akar.
Az iskola kapui megnyiltak. A
tanítók várják, hogy benépesedjenek
az osztályok s komolyan hozzálát-

A MNSz városi
szervezetének hirei
A tisztujitó közgyűlés után, szervezetünk október 20 án a kerületi
és utcafelelősökkel gyűlést tartott
amelyen a tennivalókat állapították
meg. A munka egészségesebbé tétele érdekében kulturfelelőst állítottak be a kerületekbe, akik megszervezik a kulturcsoportokat és összegyűjtik a dalkör tagjait. November .
hónaptól kezdődőleg teaestélyeket
rendeznek kerületenként, művelődési
előadásokkal összekötve.
Minden második hét csütörtökjén
műsoros taggyűlést tartunk, amikor
minden kerület egy műsorszámmal
fog szerepelni. Első ilyen taggyűlésünk október 28 án este 8 órakor
lesz a városi szervezet székházában.
Kérjük városi szervezetünk női és
férfi tagjait, hogy akik szeretik a
dalt, jelentkezzenek a dalkörbe.
Az elnökség.

