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takfalvi  Gáspár, Orbán Áron, Má-
tyás Bálint, Benedek József,  Huru-
bás János, Nagy Ákos dr., Bara-
bás Ákos, Izsák József  és Kósa 
István. 

A közgyűlés ugyancsak megvá-
lasztotta a szükebbkörü bizottsá-
got is. Igazgató lett Kósa István, 
elnök Kiss Géza, alelnökök Toader 
Ioan és Schiff  Hedvig. 

Ezután Kósa István, a megyei 
tanács igazgatója részletes felvilá-
gosítást adott valamennyi reszort-
felelősnek  tennivalóiról és köteles-
ségeiről. Beszédét hozzászólások 
követték, melyek során a még nem 
világos tennivalókat fejtették  ki. 

A hozzászólások után Peltzer 
Vilmos, a Román Munkás Párt 
megyei szervezetének nevében üd-
vözölte az újonnan megválasztott 
megyei tanácsot és biztosította ar-
ról, hogy amint a múltban is meg-
mutatta a Párt az utat, amelyiken 
haladni kell, ezek után is a leg-
hatékonyabb segítséget fogja  meg-
adni a kulturtanácsoknak, hogy 
elvégezhessék azokat a feladato-
kat, amiket a marxi-lenini alapo-
kon haladó uj társadalom a kul-
turmunka terén megkíván. 

Végül Schiff  Hedvig zárószavai 
következtek, aki megköszönve a 
bizalmat, vállalta, hogy a megvá-
lasztottak kulturéletünket azon az 
uton fogják  vezetni, amely legin-
kább megfelel  a dolgozó tömegek 
érdekeinek. 

A közgyűlés lelkes hangulatban 
az Internácionálé hangjai mellett 
ért véget. A kiküldöttek hazatér-
tek, hogy a gyűlésen kapott irá-
nyítással nekifogjanak  falvaink 
kultúréletének a megszervezéséhez, 
hogy lefektessék  annak a kultúrá-
nak az alapját, amelyik valójában 
a népé, amelyik megvalósítja a 
szociálista reálizmust, amelyik for-
májában népi, tartalmában forra-
dalmi, osztályharcos és szociálista. 

F. L. 

Udvarhely megyében a szárazságrai 
hivatkoztak. „Nem lehet vetni, nincs-
eső !" Nagyban hirdették, hogy az. 
elszaporodott egér-sereg teljesen el-
pusztít mindent és nem érdemes, 
vetni. Igyekeztek dolgozó népünket 
félrevezetni,  feledve,  hogy eddig is 
a nép vetett és tudja, mikor kell 
vetni, nem szükség őt irányítani.. 
Dolgozó népünk azonban a felvilá-
gosító munkából megértette a vetési 
csata tervszerűségének szükséges-
ségét és ha itt-ott kissé meg is 
késve, elvégezte a vetést. És most, 
hogy a Román Munkáspárt által ja-
vasolt vetési csatát becsületesen be-
fejeztük,  örülhetünk mindannyian, 
a munkás és a földműves  és a ha-
ladó értelmiség is, mert a korán 
beköszöntött tél hosszú estéi alatt 
nyugodtan pihenhetünk és tanulha-
tunk, hogy tovább folytassuk  az 
osztályharcot, melyben meglankad-
nunk nem szabad. 

Mert az osztályharc falun  külön-
böző formákat  ölt. A kapitálista 
elemek itt egy elrejtett ellenvetéssel, 
amott pedig erőszakos megnyilvá-
nulásokkal arra törekednek, hogy 
elvesztett hatalmukat visszaszerez-
zék. A dolgozó földmüvesség,  mint 
a munkásosztály hűséges szövetsé-
gese, a RMP vezetésével és irányí-
tásával fel  kell, hogy fedezze  az 
ellenség gonosz szándékait. 

Az idei őszi vetési csatában el-
ért sikereket annak köszönhetjük, 
hogy megértettük a RMP utasításait 
és a marxista-leninista tanításokat, 
a gyakorlatban végrehajtottuk. 

Most, midőn a dolgozó földmü-
vesség őszi munkáit befejezte,  arra 
kell törekedjék, hogy gépeit, szer-
számait a tél folyamán  kijavítsa, 
hogy az elkövetkezendő tavaszi ve-
tési csatát szintén öntudatosan és 
eredményesen vívhassa meg. 

A falukban  levő szervezetek a jó 
munka után ne bizakodjanak el. 
Fokozniuk kell a dolgozó emberek 
éberségét, hogy megelőzzék és si-
keresen visszaverjék a volt földes-
urak és kulákok kísérleteit a tavaszt 
vetési csata elszabotálásában. 

Leleplezték az uj 
háború uszitóit 
(A Tartós békéért, népi demokráciáért 

c. lap 1948. nov. 21-iki számából ) 

Sztálin elvtársnak a „Právda" tu-
dósítója kérdéseire adott válaszai, 
amelyekben Sztálin elvtárs, a ber-
lini kérdésben elért egyezménynek, 
a nyugati államok képviselői által 
történt megszegése példáján teljesen 
és véglegesen leleplezte az agresszió 
USA-ban és Angliában működő ösz-
tönzőinek céljait és módszereit, nagy 
hatással voltak az egész világ la-
kosságának széles köreire. Sztálin 
elvtárs rámutatott, hogy a háborús 
uszítók mindennél jobban félnek  a 
Szovjetunióval létrehozott megegye-
zéstől és együttműködéstől, mint-
hogy a Szovjetunióval való meg-
egyezés megrendíti ezeknek az urak-
nak a helyzetét és tárgytalanná teszi 
agresszív politikájukat. Ezzel Sztálin 
elvtárs emberek millióit fegyverezte 
fel  a való helyzet ismeretével, amely 
óriási befolyást  gyakorol a békéért 
vivott további harc fejlődésére. 

A Sztálin elvtárs válaszai nyomán 
az USÁ-ban, Angliában és a többi 
tőkés országokban keletkezett vissz-
hang arról tanúskodik, hogy lehullt 
az álarc az uj háborúra uszítók ar-
cáról és lelepleződött bűnös politi-
kájuk. Az imperiálista tábor megza-
varodott reakciós sajtója, Sztálin 
elvtárs nyilatkozatával nem tudott 
mást szembeállítani, mint a szoká-
sos szovjetellenes kirohanásokat és 
kormányaik agresszív politikájának. 

Megválasztották a megvei kulturtanácsot 
Vasárnap délelőtt 11 órakor a 

vármegyeháza dísztermében gyűl-
tek össze a falusi  kulturtanácsok 
kiküldöttei, hogy megválasszák a 
megyei kulturtanácsot, amelyik hi-
vatva lesz az elkövetkezendőkben 
az egész vármegye kulturális éle-
tét irányítani, a falusi  kulturtaná-
csokon keresztül. A közgyűlésen 
mintegy hatszázötven falusi  kikül-
dött vett részt, ezenkívül ott láttuk 
a katonai és polgári hatóságok, 
valamint a Román Munkás Párt 
megyei szervezetének a kiküldöt-
tét és az összes tömegszervezetek 
kiküldötteit is. 

Először az udvarhelymegyei 
szaktanács fuvószenekara  a Nép 
köztársasági Himnuszt adta elő. 
Majd Soós Mihály dr. alispán üd-
vözölte a megjelenteket, és beje-
lentette, hogy a közgyűlés főcélja 
megválasztani a vármegyei kultur-
tanácsot. 

— A gyűlés feladata,  mondotta, 
számbavenni az eddigi munkát és 
elkészíteni a jövőbeni munkapro-
grammot. Eddig hiányzott nálunk 
egy igazi haladószellemü kullur-
anyag, ezért sok helyen mostanig 
is tombolt az uraságoktól elvetett 
mérgező kulturszellem. Előttünk 
áll nagy barátunk, a Szovjetunió 
példája, módunkban van átvenni 
megvalósításait. Kulturánk formá-
jában legyen nemzeti, tartalmában 
szociálista. Mi itt született magya-
rok, székelyek, románok itt aka-
runk élni és együtt akarunk dol-
gozni. Ezek után ismertette a köz-
gyűlés napirendjét és a közgyűlést 
megnyitottnak nyilvánította. Java-
solta egy prezidiumnak a megvá-
lasztását, aminek elnökéül Kovács 
Domokost, a művészet- és tájé-
koztatásügyi minisztérium udvar-
helymegyei tanácsosát választotta 
meg a közgyűlés. 

Ezek után Petres István, az idő-
iközi vármegyei kulturtanács tit-
jkára tartotta meg beszámolóját az 
eddigi munkákról. 

I Eddig a legeredményesebb mun-
kál Kányád és Magyarhermány 
lkulturtanácsai végezték, aminek 
tatalmául a művészet- és tájékoz-
ítatásügyi minisztériumtól 100—100 
kötetes könyvtárat kaptak aján-
dékul. 

Ezek után Dózsa Klára, a művé-
szet* és tájékoztatásügyi miniszté-
rium kiküldöttje tolmácsolta a mi-
nisztérium üdvözletét. 

— A múltban a burzsoa-kapi-
álista rendszer alatt, mondotta, a 
;ulturotthonok a gyújtópontjai vol-
ak annak a célnak, mely a dol-
lozó tömegek lelkének és eszének 
a megmételyezését szolgálta. A 
városok és falvak  gazdagjainak a 
szórakozó helyei voltak és azt a 
iullurát terjesztették, amelyik a 
kizsákmányolás szolgálatában állt. 
^ dolgozó tömegeket évszázado" 
ion keresztül távoltartották a kul-
rától. 

— A népi demokrácia rendszere 
alatt, a munkásosztály és annak 
élcsapata, a Román Munkás Párt 
harcol a dolgozók kulturális, poli-
tikai és világnézeti színvonalának 
a felemeléséért. 
— Az osztályharcnak nemcsak gaz-
dasági és politikai téren kell kiéle-
ződni, hanem kulturális téren is és 
különösen éppen a falun,  mert a 
kizsákmányolók elleni harc, ter-
mészetesen, kulturális vonalon is 
megnyilatkozott. A kulákoknak és 
reakciós papoknak sok helyen si-
került beférközniök  a kulturtaná-
csok vezetőségeibe és igy befolyá-
suk alatt tartották az egész falu 
lakosságát. 

— Mik a feladatai  a kulturottho-
noknak, tette fel  ezekután a kér-
dést az előadó ? 
A dolgozó tömegek kulturszin-

vonalának az emelése, 
a felvilágosító  munkák elvégzése, 
a Szovjetunió hatalmas teljesítmé-
nyeinek a népszerűsítése. A kul-
turotthonoknak kell harcolniuk a 
sovinizmus ellen, az előítéletek, a 
babona ellen, a népi tehetségek 
kiemeléséért. 

Beszédét a Népköztársaság, a 
Munkás Párt és a Szovjetunió és 
annak nagy vezére, Sztálin élte-
tésével fejezte  be. A közgyűlés 
szűnni nem akaró tapsokkal ju-
talmazta a nagyszerűen felépített 
és kitünö irányítást adó beszédet. 

Ezután a megyei kulturtanács 
megválasztására került a sor. A 
jelölőbizottság visszatérése után 
Kovács László ismertette a bizott-
ság javaslatát, amit a közgyűlés 
közfelkiáltással  elfogadott.  A jog-
szerinti tagok mellett, megválasz-
tott tagok lettek: Szabó János 
munkás, Bartha Domokos földmi-
ves, Fekete Domokos földmives. 
Dombi Irén tanítónő, Mester Fe-
renc, Bartha Kálmán tanító, Dávid 
Lili, Vartopeanu Marin tanító, Pa-

Bz őszi oetési csata 
a dolgozók sikere 

A Román Népköztársaság föld-
müvelésügyi minisztere, Vaida Va-
sile elvtárs a „Scânteia" egyik szá-
mában a fenti  cim alatt vezércik-
ket irt, melyben az 1948 őszén el-
végzett vetési csata eredményeit 
boncolgatja. 

Ez évben október 5-től novem-
ber 7-ig tartó vetési csatában az 
ország földműves  dolgozó népe 
28.000 hektárral többet vetett, mint 
amennyi elő volt irányovva. A ve-
tések elvégzését a Román Munkás-
párt és az állam irányította. A ve 
tési csata hatilmas harc volt a dol-
gozó tömegek által a falusi  kizsák-
mányoló elemek ellen, másrészről 

egy tervszerűen végrehajtott munka 
sikeres elvégzése. 

Az őszi vetésben elért siker nagy 
mértékben annak a ténynek tulaj-
donitható, hogy a munkásosztály 
és a Román Munkáspárt vezetésé-
vel a dolgozó földmüvesség  legyőzte 
a földesúri  és kulák elemek ellen-
állását, amelyek minden eszközt fel-
használtak arra, hogy elszabotálják 
a vetési csatát. Megszokva azt, 
hogy mások munkájából éljenek, 
meggazdagodva a feketézésből,  arra 
törekedtek, hogy a dolgozó földmü-
vességet a terv végrehajtásában 
akadályozzák. Ezért kü ö .fele  mód-
szerekhez folyamodtak.  Igy nálunk 
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puszta tagadását. Nem tudta meg-
cáfolni  Sztálin elvtársnak azt a ki-
jelentését sem, hogy Moszkvában is, 
Párisban is, megegyezés történt a 
berlini kérdésben, amit aztán az USA 
•és Anglia kormányai a következők-
ben áruló módon megszegtek. Több 
újság még meg is erősiti Sztálin 
elvtárs e nyilatkozatát. 

A kapitálista országok, de külö-
nösen a népi demokratikus országok 
dolgozói, mélységes megelégedéssel 
fogadták  és kellően értékelték Sztá-
lin elvtárs válaszait. 

Sztálin elvtárs nem csupán lelep-
lezte az agresszió ösztönzőit. Mélyen 
eltüntette a hitet és önbizalmat a 
Nyugat milliónyi egyszerű emberé-

nek szivében, akiket nyugtalanított 
az imperiálista körök ágressziv poli-
tikája, amikor meggyőzően bemu-
tatta, hogy az uj háborúra uszitók 
politikája csakis szégyenteljes ku-
darccal végződhet. 

A Szovjetunió ismét a béke kö-
vetkezetes, megingathatatlan védője-
ként áll az egész világ előtt. Sztálin 
elvtárs mozgósító szavai a kapitá-
lista országok dolgozóinak széles 
tömegeit meggyőzik arról, hogy 
erősíteni kell azoknak sorait, akik a 
Szovjetunióval együtt küzdenek az 
uj háborúra uszitók ellen. Ezek a 
szavak a béke érdekében még eré-
lyesebb harcra lelkesítik a népeket. 

SZAKSZERVEZETI ROYAT 

Az udvarhelymegyei 
szakszervezeti tanács üléséről 

F. hó 22-én, szombaton ülést tar-
tott az udvarhelymegyei szakszer-
•vezeti tanács. A terem szép díszí-
tése a gyűlésnek ünnepi hangulatot 
adott, A gyűlés a bírálat és önbírá-
lat szellemében folyt  le. A jelenté-
sek során a keresztúri vegyes szak-
szervezet részéről Zapler megyei ki-
küldött elvtárs adott jelentést, a 
helyi vas- és fém-ipari  szakszerve-
zet részéről Lőrincz András elvtárs. 
Mindkét jelentéshez a jelenlevők sok 
kérdést tettek fel  és a hozzászólá-
sok során bírálták a hiányosságo-
kat. A keresztúri vegyes szakszer-
vezet jelentésénél megállapítható 
volt, hogy habár az utóbbi időben 
sokat fejlődött  a szakszervezet, a 
kollektív munka mégis hiányzik. Igy 

. fordult  elő, hogy a kiküldött elvtárs 
sok kérdésre nem tudott válaszolni, 
vşgy a válaszai nem fedték  a való-

ságo t , mivel nem ismerte pontosan 
minden reszort munkáját. 

A helyi vas- és fém-ipari  szak-
szervezetnél is megállapítható a 
kollektív munka hiánya. A pár ak-
tív vezetőségi tag mind a sport-
reszort munkáját végzi, mig a sport-
reszort-felelős  semmilyen munkát* 
sem fejt  ki. Igy csak egyoldalú mun-
kát végeztek s elhanyagolták a kul-
turális és nevelési munkát. Egyik 
szakszervezet sem tulajdonit kellő 
fontosságot  a gazdasági reszort 
munkájának. 

A politikai jelentéshez többen 
szóltak hozzá, majd Balássy Jenő, 
a ruházati szakszervezet titkára ja-
vasolta, hogy az udvarhelymegyei 
szakszervezeti tagok önkéntes ado-
mánnyal járuljanak hozzá a sztráj-
koló francia  bányászok támogatásá-
hoz, amit a megyei tanács egyhan-
gúlag elfogadott.  A megyei tanács 

aztán elfogadta  azt a javaslatot, 
hogy a városban levő összes szak-
szervezeti és intézményi könyvtára-
kat egyesítsük, mivel azok mind kis 
könyvtárak, hogy ezen keresztül 
létesítsünk egy nagy szakszervezeti 
könyviárat, amit a szakszervezetek 
munkásklubjában helyezünk el. 

Végül ismertették a szakszerve-
zeti káderreszort munkakörét, fon-
tosságát és munkamódszereit. 

A megyei tanács-ülés nagyon ta-
nulságos volt és lelkes hangulatban 
folyt  le, de a jelenlevők részéről 
bizonyos fokú  fegyelmezetlenséget 
tapasztaltunk, még a büró-tagok ré-
széről is. A jelenlevők ki-be járkál-
tak, magánbeszélgetéseket folytat-
tak, stb. 

Meg kell állapitanunk még azt is, 
hogy a megyei kiküldöttek nem tu-
lajdonítanak kellő fontosságot  az 
egy hónapban egyszer megtartott 
megyei tanács ülésnek, mert egyes 
szakszervezetek, mint pl. a tanári-, 
a mezőgazdasági bérmunkások-, a 
lövétei bányászok kiküldöttei nem 
jöttek el a gyűlésre s a PTT szak-
szervezet kiküldötte későn érkezett 
és rövidesen eltávozott. 

A megyei tanács ülésének hatá-
rozatát, hogy a sztrájkoló francia 
bányászokat anyagi támogatásban 
részesítsük, eddig a következő szak-
szervezetek hajtották végre és a 
gyűjtés eredménye a következő: 
a parajdi CAM szakszervezet 5.660 
lej, a helyi egészségügyi szakszerv. 
750 lej, a tanári szakszervezet 1.100 
lej, a városi alk. szaksz. 3.016 lej. 

Annak ellenére, hogy csak egy 
pár napja hoztuk ezt a határozatot, 
már is szép eredménye mutatkozik. 

D. R. 

Az udvarhelymegyei szakszervezetek 
közötti verseny október havi eredménye 

A megyei szakszervezeti tanács 
ugy a helybeli, mint a vidéki szak-
szervezetek között október 1-től de-
cember 31-ig terjedő időre versenyt 
indított a reszortok munkájának 
kollektivabbá tétele és a szakszer-
vezeti élet fellendítése  szempontjából. 

A verseny október havi eredmé-
nyeinek kiértékelése azt mutatja, 
hogy egyes szakszervezetek kivéte-
lével a szervezetek nem fejtettek 
ki olyan munkát, mint ahogy azt a 
körülményeik megengedték volna s 
igy a verseny csak kis százalékban 
érte el a célját. 

Az első hiba onnan eredt, hogy 
a versenynek a tagok körében való 
ismertetésére a vezetőség nem for-
dított kellő gondot s igy talán nem 
is tudta minden tag, hogy a szak-
szervezete versenyben áll a többivel, 
nem is beszélve arról, hogy a fel-
tételeket sem ismerték kellőképpen 
és nem tartották állandóan napi-
renden. Azonban nem csak a szak-
szervezetek, hanem a megyei ta-
nács is hibát követett el akkor, 
amikor nem gyakorolt kellő ellen-
őrzést a versennyel kapcsolatosan. 

Hiányos volt a verseny azért is, 
mert nem alulról épült fel  és nem 
volt az egyének és a reszortok kö-
zött verseny, amely tulajdonképpen 
alapja lett volna a szakszervezeti 
munka fellendülésének.  A másik 
hiányosság az, hogy a munkaterv 
összeállításánál a felelősök  nem 
vették figyelembe  a feltételeket,  s 
igy a munkaterv nem elég konkrét, 
túlságosan általános lett, nem fog» 
lalta magában mindazokat, amiket 
meg kellett volna valósítani. 

Hibák mutatkoztak a jelentések 
összeállításánál is, mert azok nem 
tartalmaztak eléggé pontos adatokat 
és sokan nem is a munkaterv alap-
ján jelentették az elvégzett munkát, 
amelynek következtében nem tud-
tunk elég tiszta képet nyerni és a 
kiértékeléssel is igen sok időt kel-
lett eltölteni. A jelentések csak az 
elért eredményekkel foglalkoztak  és 
legtöbbször elhallgatták azokat a 
hiányosságokat, amik fennállanak  a 
szervezetben, pedig a munkát csak 
ugy lehet megjavítani, ha a hibákat 
feltárjuk  és azokat megvitatjuk. 

A fenti  megállapítások a jövőre 
nézve szolgáljanak a szakszerveze-
teknek útmutatásként, hogy a kö-
vetkező hónapban az eredmények 
megsokasodjanak és fejlődés  álljon 
be a szervezeti életben. 

A verseny eredményeit aszerint 
állapítottuk meg, hogy melyik szak-
szervezet milyen százalékban telje-
sítette a munkatervét. 

— Majakooszklj estet rendez 
szombaton, december 4 én este 8 
órai kezdettel a Szakszervezeti Ta-
nács kulturosztálya a szakszerveze-
tek székházában. Az estélyen a nagy 
szovjet-költő életét és müveit ismer-
tetik, előadáson és szavalókórus 
szereplésén keresztül. 

— Műsoros előadást rendez-
nek december 4-én, szombaton este 
a székelyudvarhelyi közegészségügyi 
állomás javára a székelyudvarhelyi 
kisiparosok a Kossuth-utca 19. sz. 
alatti székházukban. Az érdekes es-
télyre szeretettel elvár mindenkit a 
rendezőség. 

x 3ó ós olcsó borokat nagy 
választékban ad el nagyban és ki-
csinyben a »FENYŐVIZ« Rt. 1—2 

x Balássy-testoórek irógép-ja-
vító műhelyünkkel átköltöztünk Sztá-
iin-tér 25 sz. alá Antal mészáros 
volt helyiségébe. 1—3 

F I L M 
J ö n ! A bo ldogság út ja «Vön ! 

Két különböző világ eszméi ütköznek össze és ennek a harc-
nak a kibontakozását mutatja be ez a film.  A közösségi szellem 
küzdelmét, az önző, haszonhajhászó, egyéni érdekeiért gyilkolni is 
képes polgári magatartással, 

Birobidzsánban, az Amur folyó  partján játszódik a film 
cselekménye, az autonomi zsidó területen. A nagyrészt polgári ele-
mekből álló zsidó rétegnek a szovjet épitőmunkába való beleillesz-
kedését mutatja be. 

Egy család életében látjuk, hogyan vesznek részt a munka 
hatalmas hadseregében a különböző korú emberek, hogyan illesz-
kednek bele az uj életbe. Akad közöttük azonban olyan is Pinia 
Kopnian személyében, aki a dologtalan, élősdi életet nem tudja 
elhagyni, arany után kutat, a könnyű meggazdagodást keresi, mig 
vagyonéhsége a gyilkosságba nem vezeti. 

Ennek alapján az október havi 
eredmény a következő^ 
1. Közalkalmazottak szaksz. 99 °/o 
2. Tanári szakszervezet 79 . 
3. Tanitói szakszervezet 76 „ 
4. Kereskedők és magánalkal-

mazottak szakszervezete 75 „ 
5. Egészségügyi szakszerv. 66 „ 
6. Vas és fémipari  szaksz. 63 , 
7. Városi alk. szakszervezete 62 „ 
8. PTT szakszervezet 58 „ 
9. Háztartási alk. szaksz. 45 . 

10. Ruházati szakszervezet 36 
10. CFR szakszervezet 24 

Vidéki szakszervezetek: 
Szentkeresztbányai vas és fém-

ipari szakszervezet 58 °/« 
Parajdi CAM szaksz. 58 
Székelykereszturi vegyes szak-

szervezet 53 
Lövétei bányász szakszerv. 47 

Mihály  Lujza. 

Hirdetmény 
A székelyudvarhelyi legelőtársulat 

az 1949. évre 3 csordapásziori ái 
lásra pályázatot hirdet. Egy tehén 
csordához, egy tinócsordához és egy 
juh esztenához majornak. A pálya 
zat f.  évi december 15 éig adandó 
be az elnökséghez. 

Republica Populară Romană 
Judecătoria Populară Mix'ă Odorheiu 
Dos. No. 3159-1948. 

Soţia Iui Ferenczy Ludovic domi 
ciliată în Odorheiu, prin cererea 
inreg. la No. 15884-1948. a cerut 
declararea morţii prezumate a dis 
părutului Ferency Ludovic dom. în 
Odorheiu, care fiind  mobilizat ple 
când la front,  a murit în luna De 
cemvrie 1944. în urma exploziei 
unei granade la Buda (Ungaria). 

Se invită cei cari ştiu despre dis 
părut, să anunţe Parchetul Tribuna 
lului Odorheiu, care face  cercetări 
în cauză. 

Judecător şef,  Dr. Balogh Iosif. 
Prim grefier,  Carol  Sabău. 
Román Népköztársaság 
Népbiróság, Odorheiu 

Dos. No. 3159-1948. 
Ferenczy Lajosné székelyudvar 

helyi lakos 15.884—1948. sz. alatt 
beadott kérésében kéri holttányilvá 
nitását az eltűnt Ferenczy^Lajos 
volt székelyudvarhelyi lakosnak, aki 
bevonult katonának és elment a 
frontra,  Budán (Magyarország) egy 
gránát-találattól 1944 december ha 
vában meghalt. 

Kéri azokat, akiknek tudomásuk 
van az eltűntről, a székelyudvar 
helyi törvényszéken jelentsék be 
amelyik a vizsgálatot tartja ebben 
az ügyben. 

Balogh József  dr.,  vezető biró. 
.Carol  Sabău,  főjegyző. 

Szerkesztői üzenef 
R rőoénytermelés oarózslóla 

A Szabadság augusztus 3-iki, 32, 
számában teljesen azonos tartalmú 
cikket közöltünk más fogalmazásban 
Ezért ezt a különben érdekesen ösz 
szeállitott cikket nem közölhetjük. 

x lljsáqárusitót keresünk, aki 
azonnal munkába állhat. Vállalkoz 
jelentkezzék a Szabadság kiadóhi 
vatalában, Kőkereszt-tér 3. 



A Demokrata Nők Világszövetségének 
kongresszusa előtt 

A Romániai Demokrata Nők Szö-
vetségének udvarhelymegyei bizott-
sága plenáris gyűléseken ismertette 
a Demokrata Nők Világszövetségé-
nek Il-ik kongresszusát, rámutatva 
ennek a kongresszusnak nagy je-
lentőségére és arra a tényre, hogy 
a női tábor, amely a békéért, a 
demokráciáért és gyermekeink jobb 
jövőjéért harcol, ugy válhatik erős-
ségévé a demokratikus tábornak, 
ha a nők munkájukkal hozzájárulnak 
Népköztársaságunk megerősítéséhez. 

A DNV il-ik kongresszusát ér-
tékelve a megyei szervezet külön-
böző akciókat inditott, amelyekbe 
ugy a falusi,  mint a városi nők 
nagy lelkesedéssel kapcsolódtak bele. 
Az egész megye területén gyűjtést 
indítottak a görög szabadságharco-
sok gyermekeinek téli ruhával való 
megsegítésére. A városban 30 nő 
dolgozott a Gyermekvédelem kez-
deményezésére a babakelengyék él-
készítésén. A volt Imreh szanatóri-
umban lesz kórházunknak az uj 
szülészeti osztálya, ennek a kitaka-
rításában és az uj szalmazsákok 

megvarrásában 32 nő vett részt. A 
nyár folyamán  a RDNSz megyei 
szervezete gyapjút gyűjtött, amely-
ből a Napközi Otthon fektetőinek 
takarókat készítenek. A gyapjú meg-
fonását  most végzik a falusi  és 
városi asszonyok". Fonó-estéket ren-
deznek, ahol, mig a munka folyik, 
felolvasnak  a .Dolgozó Nő"-bői, 
vagy más női folyóiratokból.  A fal-
vakban ugyancsak önkéntes mun-
kával készítik a kulturházak függö-
nyeit. Nagyon sok faluban  gondos-
kodnak a szegénysorsu iskolás gyer-
mekeknek Írószerekkel és füzetekkel 
való ellátásáról. Terjesztik a női 
folyóiratokat  és mind több faluban 
készülnek a nők faliújságjai. 

A DNV II ik kongresszusa na-
gyobb lendületet ad a női munká-
nak. A nők megértik, hogy össze-
fogva,  milyen erőt jelentenek és 
milyen fontos,  hogy kivegyék a ré-
szüket abból a harcból, amelyet az 
uj társadalmi rendszernek, a szo-
ciálizmusnak megvalósításáért foly-
tatunk. 

A sepsiszentgyörgyi áll. magyar népszínház 
vendégszereplése Udvarhelyen és Kereszturon 

A sepsiszentgyörgyi állami ma-
gyar népszínház f.  hó 22-én elég 
kisszámú közönség előtt adta elő 
Vasíliev Orlin bolgár iró Riadó cimü 
drámáját. Ugy látszik, a közönség 
bizalmatlan volt a sepsiszentgyörgyi 
színházzal szemben, azért nem nézte 
meg előadásukat. Másnap már so-
kan nézték volna meg szívesen a 
darabot, amikor az ismerősöktől 
hallották, milyen művészi élmény-
ben volt részük, de akkor már késő 
volt, mert csak egy napig vendég-
szerepelt városunkban ez a nép-
színház. 

A bolgár szabadságmozgalom sze-
replőiből mutat te néhányat Orlin, 
akik a megszálló német csapatok-
kal szemben felvették  a küzdelmet 
és fegyveresen  harcoltak a kommu-
nista párt vezetése mellett a fasiz-
mus ellen. A polgári társadalom 
neveltjei, a mérnök, az orvostan-
hallgató, a tanitónő is a szabadság 
zászlaja alá álltak és bátran áldoz-
ták fel  életüket Marx és Lenin ta-

| naiért és hazájuk függetlenségéért. 
De bemutatta ez a darab a pol-

gári elszigetelődés csődjét is. Hiába 
akarja a polgár az otthonát elszi-

igetelni a politikától, mert a nem-
] politizálás jelszava alatt az imperi-
alista politikát segíti elő és azt éri 
el, hogy a család legifjabb  sarja a 
hitleri őrület bűvkörébe kerül és 
olyan melyre sülyed, hogy a legke-

gyetlenebb gonosztettet követi el 
saját honfitársaival  szemben a meg-
szálló németek zsoldjában. 

Mindnyájunk kérdésével fog'al-
kozott ez a darab. A szereplőkben 
ráismertünk egfegy  barátunkra, 
vagy esetleg sajátmagunkra, akik 
ugyanazokkal a kérdésekkel küz-
döttünk meg az elmúlt háborúban, 
mint a darab szereplői, ha esetleg 
nem is éppen olyan kiélezett és 
drámai fordulatokban  gazdag for-
mában, mint a darabban. 

A művészi együttes, gördülékeny, 
szép játékával, kihozta a darab 
szépségeit és kellő átérzéssel tol-
mácsolta az iró gondolatait. 

j Székelykereszturon a dolgozók 
nagy tömege tanúsított érdeklődést 
a darab iránt, annál is inkább, mi-

vel a színtársulat ezt megelőzőleg 
nagy tetszés mellett mutatta be a 
«Mélyre nyúlnak a gyökerek» cimü 
színmüvet is. 

Bokor András, a társulat igaz-
gatója az előadás előtt a telt mozi-
teremben megköszönte a hatalmas 
érdeklődést, melyet a város lakos-
sága kifejezésre  juttatott tömeges 
megjelenésével, a meleg fogadtatást, 
melyben Keresztúr munkássága ré-
szesítette a társulatot. 

Örömmel látjuk, hogy Keresztúr 
lakossága mekkora érdeklődést ta-
núsít az ilyen nagyjelentőségű mű-
velődési élménnyel szemben, mint 
amilyen a Riadó előadása volt. 
Ugyanez nem mondható el Székely-
udvarhelyről. 

9 mnnkás-klub fejlődése 
A régi rendszerek klubja csak a 

kiváltságos osztályok, a kizsákmá-
nyolók szórakoztatását szolgálta, 
ezeket a munkásság legfeljebb  csak 
hirből ismerhette, még pedig rossz 
hírükből. 

Más a helyzet ma, amikor a Szak-
tanács kebelében létesült „Munkás-
Klub" szeretettel hiv és vár minden 
öntudatos munkást, aki napi mun-
kája után felfrissülni,  tanulni vagy 
szórakozni akar. 

A megyei Szaktanács mindent 
megtett és megtesz, hogy a dolgo-
zóknak megadhassa a lehetőséget a 
szórakozásra és a kulturális fejlő-
désre. 

Klubunk, bár még szegény kere-
tek között mozog, a várt eredményt 
részben meghozta, örömmel álla-
píthatjuk meg, hogy látogatóinknak 
száma napról napra nő és mind 
többen és többen találják itt meg 
testi és szellemi fejlődésük  útját. 

Addig is, amig a klubfejlesztési 
tervek valósággá válnak, a jelenlegi 
keretek közölt igyekezzünk mi is 
ötletünkkel, meglátásainkkal előse-
gíteni a .Munkás-klub" munkáját. 

Minden öntudatos munkás vegyen 
részt ebben az épitő munkában, 
mert a klub élet építésén keresztül 
is a szociálizmus felé  vezető utat 
készitjük elő. /. S. 

Megválasztották a RDNSz kikOldittjeit 
a Demokrata N i Világszövetségének II. koogresszusáro 

Mint már jelentettük, december 
elsején kezdődik a Demokrata Nők 
Világszövetségének II ik kongresz-
szusa Budapesten. A világ minden 
tájáról érkeznek a delegáltak a ma-
gyar fővárosba.  Sok ezer kilóméte-
res távolságokat utaznak át a nők, 
hogy részt vehessenek ezen a kon-
gresszuson, amely határkövet jelent 
a DNV eddigi haladásában. 

Az a három év, amely az első 
kongresszus óta eltelt, nagy mér-
tékben hozzájárult a nők táborának 
egybeforrásához.  Útmutatás volt ab-
ban a harcban, amelyet a világ de-
mokratikus erői a béke megerősíté-
séért folytatnak.  A RDNSz alig kilenc 
hónapja, hogy megalakult. De ha 
végig nézzük e rövid idő alatt foly-
tatott működését, látjuk, hogy mi-
ben nagy haladást tett a fejlődés 
utján. A március 8-i ünnepségeken 
hatalmas számban vettek részt a 
nők. Megmutatkozott a nők ereje a 
választások alkalmával, szavazataik-
kal hozzájárultak az uj alkotmány 
megerősítéséhez. Uj és uj állásokat 
foglaltak  el, ugy a politikai^etben, 
mint a közigazgatásban, a gyárak-
ban, ahonnan eddig ki voltak zárva. 
Hatalmas eredményeket értek el kul-
turális téren is. A női folyóiratok, 
ma már százezres példányszámban 
jelennek meg. Olvassák az újságo-
kat a legeidugodtabb községekben 
is és a falusi  asszonyok leveleket 
küldenek az ország minden részéből 
a sajtónak. A központi bizottság 
helyes összetétele sokban hozzájá-
rult az eredmények megvalósításá-
hoz. Most megtörtént a delegáltak 
megválasztása és újra láthatjuk, 
hogy abban vannak munkásnők, fa-
lusi asszonyok és értelmiségi fog-
lalkozásúak. 

November 29-én indulnak útnak 
a RDNSz kiküldöttei, Constanta 
Crăciun tanárnő, a RDNSz elnöke, 
képviselője Fehér megyének és tagja 

a Nagy Nemzetgyűlés elnökségének. 
Florica Mezincescu dr, titkára a 
RDNSz-nek, képviselője Mehedinţi 
megyének. Ofélia  Manole, titkára az 
RDNSz nek, államtitkára az egész-
ségügyi minisztériumnak és képvi-
selője Botoşan megyének. Mihail 
Mânească, Traina Fâclu, Betty Luca, 
titkárai a RDNSz nek és tagjai a 
központi bizottságnak. Székely Fran-
ciska, a központi bizottság végre-
hajtó bizottságának tagja, Florica 
Trenţoiu, Dolj megye képviselője, az 
Ekés Frontban fejt  ki tevékenységet, 
Biridan Sandu falusi  földm.  asszony, 
Botoşan megye képviselőre, Aneta 
Stefânescu,  Ilfov  megyében titkára a 
RDNSz-nek, Ripa Samielovici, tagja 
a központi bizottságnak, szerkesz-
tője a „Femeia"-nak, Szabó Etelka, 
Temes megye képviselője, munkásnő, 
a RDNSz nek és a MNSz központi 
bizottságának tagja, Serban Marga-
reta munkásnő a brassói Vörös 
Partizán-gyárban, Seftac  Etel, tit-
kára a satu maréi RDNSz-nek, Cio-
can Marié földműves,  a Seteanca 
szerkesztőségében dolgozik, Maria 
Moraru, a bucureşti textil Szakszer-
vezet elnöke, Pem Rozopol, a Ro-
mânia Liberă újságírója, Ada Gli-
goreanu, a „Scânteia"-nak a tudó-
sítója. 

A RDNSz, amely harcol a De-
mokrata Nők Világszövetségének 
célkitűzéseiért, magával viszi annak 
az 1500.000 tagnak a békevágyát, 
akik szoros egységben tömörülnek 
szervezete mellé és minden akara-
tukkal és erejükkel kifejezésre  jut-
tatják harci elszántságukat az impe-
riálista tábor ellen. Mindazok, akik 
a RDNSz célkitűzéseivel egyet érte-
nek, elküldik a delegáltak által bi-
zalmukat és szeretetüket erre. a 
kongresszusra, mert tudják, hogu* 
annak határozatai az emberiséget 
közelebb juttatják a kitűzött cél 
eléréséhez. 

Érdekvédelmi bizottság ellenőrzi az 
ifjúmunkások  helyzetét is 

Az Ifjumunkás  Szövetség kezde-
ményezésére megalakult Udvarhely 
megyében is az érdekvédelmi bizott-
ság, amely azért alakult, hogy a 
tanonc-ifjaknak,  a kollektív szerző-
désben előirt jogait biztosítsa, illetve 
ellenőrizze, hogyan adják meg azo-
kat a mesterek. 

Ez a bizottság Udvarhelyen és 
Kereszturon is ellenőrizte a kis mű-
helyeket s néhol a legembertele-
nebb kizsákmányolás alatt találta a 
tanonc-ifjakat.  Vannak még tanulók, 
akik egyáltalán nem kapnak fizetést, 
műhelyben alusznak, veri a meste-
rük, nem tanulják a mesterségüket, 
hanem dajkák, konyhalányok, szoba-
lányok, mosónők, kifutók  és szám-
talan más szerepet játszanak, csak 
éppen nem tanulók, akik mestersé-
get tanulni szegődtek. 

Kereszturon Pitó József  cipész-
mesternek egy tanulója van és ezt 
valóságos rabszolgának használja. 
Nem ad fizetést,  nem tanítja rende-
sen, mert talán* még ő sem tud. 
Veri a tanulóját, igaz, hogy ezt már 
a családján is gyakorolja, a felesé-
gén, gyermekein stb., de ez még 
nem jogosítja fel  arra, hogy a ta-
nulóját is megverje minden nap. A 
bizottság előtt is megmutatta ezt a 
hajlandóságát, hogy „ő tud paran-
csolni" a tanulójának, mert valami-
kor ő is igy tanult. Csakugyan saj-
náljuk, hogy ő is igy tanult, mert 
nem sokat tanult meg, azt látjuk, 

csak arról szeretnők meggyőzni, 
hogy nagyon sokat haladtunk azóta 
és nem szabad a munkás vagy 
tanonc-ifjakat  kizsákmányolni. 

Udvarhelyen is talált ez a bizott-
ság olyan tanulókat is, akik még 
műhelyben alusznak, 12-14 órát 
dolgoznak és fizetést  nem kapnak. 
Megemlíthetjük Nagy Ferencné 
„fodrászmester  úrnőt", aki a tanu-
lójának csak 400 lejes fizetést  ad 
és még azt mondja, hogy jól meg-
fizeti  őt, hiszen rengeteg borravalót 
kap. Ezt a szégyenteljes, kapitálista-
burzsóá megalázó szokást emlegeti, 
hogy a tanuló innen kapjon fizetést'. 

Mi ifjúmunkások,  innen is sze-
retnők felhívni  ezeknek a mester-
uraknak a figyelmét  arra, hogy most 
már a munkás ifjakkal  nem lehet 
azt tenni, ami nekik jól esik, mert 
ma a munkás ifjaknak  van egy 
szervezetük, amely minden dolgozó 
ifjú  érdekeit a törvény biztosí-
tékai alapján megvédi. 

Bárány Antal, 

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



TEJGAZDASÁGI ROVAT 
Ellenőrző kőrútjaink alkalmával meg-
állapítottuk, hogy a tejtermékekkel 
való feketézések  legnagyobb előse-
gitői azok a szövetkezeti vezetők, 
akik nem akarják tiszteletben tar-
tani a rendelkezéseket. Ugyanezek 
okai annak, hogy a tejbeszolgálta-
tási rendelet végrehajtása nehézsé-
gekbe ütközik. Ugyanezek a szemé-
lyek akadályozzák meg azt, hogy a 
tejtermékeket az állami kereskedelmi 
yállalat utján lehessen forgalomba 
hozni Nagy a vétkük az ilyen tej-
szövetkezeti vezetőknek és rövide-
sen mind megkapják méltó bünte-
tésüket. 

Hogy a fentiek  kikre vonatkoznak, 
azt nagyon jól tudják, akik hibásak. 
Utolsó alkalommal felszólítjuk  őket, 
hogy saját érdekükben térjenek a 
törvényesség útjára. Saját érdekük-
ben szívleljék meg alábbi közlemé-
nyünket és annak minden rendel-
kezését tartsák be szigorúan. 

11. számú közlemény. 
F. hó 16-ár. megjelent 6. sz. köz-

leményünkben közöltük a kereskede-
lem- és élelmiszerügyi minisztérium 
november 2-án megjelent 1182. sz. 
rendeletét, amely szerint szabotázs-
törvény alapján büntetik azokat, akik 
engedély nélkül tejtermékekkel ke-
reskednek. 

Ismeretes, hogy tejszövetkezeteink 
(fölözőállomásaink)  mint az „Apro-
lacta" hivatalos gyűjtői, ilyen enge-
dély alapján dolgoznak, illetve mint 
ilyenek jogosak a tejtermékek gyűj-
tésére. Nem jogosak azonban arra, 
hogy ezzel a jogukkal visszaéljenek 
és a tejtermékekkel (vajjal, tejföllel) 
való feketézést  elősegítsék. 

A tejbeszolgáltatást rendszabályozó 
174-948 sz. megyefőnökségi  rendelet 
6. szakasza előírja, hogy a csarno-
kokban előállított tejtermékeket csak 
abban az esetben szabad a terme-
lőnek visszaadni, ha megelőzőleg az 
illető község eleget tett beszolgálta-
tás! kötelezettségének. Megállapítot-
tuk, hogy a tejszövetkezetek legna-
gyobb része nem tartja tiszteletben 
ezt a rendelkezést és rendszeresen 

visszaadja a tejtermékeket a terme-
lőknek anélkül, hogy a beszolgálta-
tandó mennyiséget beadták volna. A 
termelőtől azután a megszokott feke-
tézők gyűjtik össze a tejfeit,  vajat 
és viszik a zugpiacra. 

Az emiitett eljárásukkal az illető 
szövetkezetek vezetői maguk az első 
elősegitői a tejtermékekkel való fe-
ketézés virágzásának. Minden bi-
zonnyal azért, mert megvan a meg-
felelő  hasznuk ez után. Hivatalos 
helyről kapott felvilágosítás  alapján 
közöljük, hogy azok a tejszövetke-
zeti és tejcsarnoki vezetők, akik e 
közlemény közzététele után a gépi-
leg előállított tejtermékeket vissza-
szolgáltatják a termelőnek, mielőtt 
a község a beszolgáltatási mennyiség-
nek eleget tett volna, ugyanolyan 
elbirálás alá esnek, mint az enge-
délynélküli tejtermékkereskedők és 
a 351—945 sz. szabotázstörvény 
alapján büntettetnek. 
, Fenti közleményt az „APROLACTA" 
Állami Kereskedelmi vállalat megbí-
zásából tettük közzé, amely nem 
hajlandó többé tűrni azt, hogy az 
udvarhelymegyei tejszövetkezetek 
gyüjtésjjogukat arra használják fel, 
hogy a kereskedelmi vállalat érde-
keit kijátszodják. 

Jelen közleményünket körlevél 
formájában  is megküldjük minden 
érdekelt tejszövetkezetnek és köz-
ségi csarnoknak és kérjük, hogy a 
közleményben és körlevélben közöl-
tek tudomásulvételét azonnal Írásban 
igazolják nekünk. 

Ezúton hívjuk fel  az alább felso-
rolt azon szövetkezeteket, amelyek-
nél a mult hét folyamán  tett ellen-
őrzés során tapasztaltuk a szabotázs 
ismertetett formáját,  hogy a tejszín-
visszaadást azonnal szüntessék meg. 
mert legközelebb nem leszünk kí-
mélettel : 

Ábránfalva,  Gyepes, Abásfalva, 
Tibód, Malomfalva,  Miklósfalva,  Szé-
kelydobó, Ócfalva,  H szentlászló, 
Recsenyéd, H.- szentpál. 

„Transsyloanla* oajgyár 
Székelykeresztur 

T. B. s. k. 

Leszállította a minisztérium a korpa árát 
Előző híradásunkkal szemben kö-

zöljük, hogy a tejtermelő és beszol-
gáltató gazdák számára kiutalt korpa 
árát a minisztérium az előző 550 
lejről 4 lejre szállította le. Ehez csak 
a bélyegilletékeket számítjuk fel.  A 
korpa szétosztása különben már 
megkezdődött. November és decem-
ber hónapokra is kaptunk 5—5 va-
gon korpakiutalást. Sajnos, mivel ez 
a mennyiség a megyében nem ta-
lálható meg, más megyéből kell 
behoznunk és emiatt az ára bizo-
nyos emelkedést mutat. Az alapár 
azonban itt is 4 lej. Alábbiakban 
közöljük a korpaszétosztással kap-
csolatos rendelkezésünket. 

12. számú közlemény. 
A korpafelvétellel  és kiosztással 

kapcsolatban az alábbi utasítást 
adjuk: 

1. A kiutalás alapján, amelyet a 
szövetkezet megbízottjának adunk 
ki, az illető szövetkezet jelentkezik 
abban a malomban, amely a kiuta-
láson fel  van tüntetve és a kiutalás 
ellenében átveszi a korpát a ma-
lomból. 

2. A korpát azoknak a termelők-
nek kell kiosztani, akik október hó 
folyamán  tejet adlak be. Minden 
beadott liter tej után egy fél  kg. 
korpa jár. A tejlitermennyiséget ugy 
kell kiszámítani, hogy minden bea-
dott kgr. zsir megfelel  32 liter tej-

nek. Az októberi elszámolás alapján 
ki lehet tehát azt is számítani, hogy 
minden deka tejszin mennyi tejnek 
felel  meg. 

Ha az elszámolt zsir 30 kgr. és 
a beadott tejszin 90 kgr., a számí-
tás a következő: 30x32 = 960 I. 
tej, tehát 10 dkg. tejszin 093 I. tej. 

3. A korpát lista alapján kell ki-
osztani. El kell késziteni egy név 
sort azokról a termelőkről, akik ok-
tóber folyamán  tejet szolgáltattak be. 
A névsorba be kell irni az egyes 
termelőnek járó korpamennyiseget, 
amelynek átvételét a termelő köteles 
aláírással igazolni. 

4. Ha a termelő nem óhajtja 
igénybe venni a korpát, azt át lehet 
adni olyan más termelőnek, ak; a 
tejbeszolgáltatásnak eleget tett. vagy 
ha ilyen nem óhajt korpát, más 
olyan termelőnek, aki tejet adott. 
Az eredeti jogosult köteles aláírás-
sal megerősíteni, hogy a korpáról 
lemondott x vagy y javára. 

5. A korpa árát telepünk kifizette 
és azt előlegképpen folyósítjuk  és a 
legközelebbi (novemberi) tejárak el-
számolásánál levonjuk. A szétosztó 
szövetkezet nem számithat semmi 
hasznot fel  a korpa után. 

Itt kérjük, közöljék velünk azt, 
hogy az ujabb korpakiutalásból igé-
nyelnek e abban az esetban, ha an-
nak az ára a szállítási költségek 
miatt kb. 6 lejre emelkedik. Közöl-

Uj holttányilvánítási törvényrendelet 
A hivatalos lap 273. számában 

nove.liber 23 án, a háború alatt az 
ország határain kívül eltűntek holttá-
nyilvánitását szabályozó törvényren-
delet jelent meg. 

Ez a 339 sz. rendelet eltekint a 
173—1941 és 293-1944 sz. törvé-
nyekben előirt egyes formaságoktól. 

Az alábbiakban röviden ismertet-
jük a nagyfontosságú  törvényt. 

Mindazok, akik 1941 junius 22-től 
1945 május 9 ig terjedő időközben 
a háború alatt az ország határain 
kivül eltűntek, az 1946 augusztus 
3 án a hivatalos lap 178 számában 
közzétett 598 sz. egyszakaszos tör-
vényrendelet 1, 5, 7, 8 bekezdései-
ben foglalt  rendelkezések szerint 
holttá nyilváníthatók. 

A kérés két példányban az eltűnt 
utolsó lakhelyének illetékes népbi-
róságához nyújtandó be, amely a ké-
rés egyik példányát az ügyészség-
hez teszi át a vizsgá'at lefolytatása 
végett. Az ügyészség 2 hónapon 

A MNSz városi 
szervezetének hirei 

A Magyar Népi Szövetség városi 
szervezetének ének- és zenekari 
hangversenye december 8-án este 8 
órai kezdettel lesz a moziteremben. 
Szervezetünk ének- és zenekara 
ez estén fog  bemutatkozni Székely-
udvarhely közönsége előtt, ezért 
kérjük szíves támogatásukat. 

A MNSz ének- és zenekari hang-
versenyének közelségére való tekin-
tettel a heti próbák idejét az aláb-
biak szerint állapítottuk meg. 

Hétfő,  nov. 29 : férfikari  próba. 
Kedd, nov. 30 : zenekari és ve-

gyeskari összpróba. 
Szerda, dec. 1: zenekari próba. 
Péntek, dec. 3: zenekari és ve-

gyeskari összpróba. 
A próbák kezdete este pontosan 

8 órakor. 

A MNSz városi szervezete felhívja 
tagjainak figyelmét,  hogy december 
2 án este 8 órakor saját székházá-
ban műsor keretében taggyűlést 
tart. 

A II. kerület december 4 én este 
8 órakor szintén a székházhan mű-
soros teaestélyt rendez. 

Városi szervezetünk kerületei tag-
díj beszedési versenyt indítottak. A 
tagdíj beszedést az utcafelelősök 
végzik, akik tagjainkat néha nem ta-
lálják otthon. Ezért kívánatos volna, 
hogy tagjaink keressék fel  az utca-
felelősöket,  hogy igy tudják ren-
dezni a folyó  évi tagdíj-befizetése-
ket A MNSz minden öntuJatos 
dolgozó tagja rendezze tagsági diját, 
hogy jövő évre ne maradjon hát -
rálék. 

jék sürgősen, hogy a rendes meny-
nyiséget igényelik-e vagy azonfelül, 
hogy csak annyi korpát hozassunk 
le, amennyire szükség van. A mos-
tani kiutalásnál megtörtént, hogy 
egyes községeknek nem utaltuk ki 
a teljes nekik járó októberi mennyi-
séget, mert pillanatnyilag nincs még 
elég korpakészlet a megyében, de 
amint ujabb korpamennyiség gyűl, 
azonnal kiadjuk a pótkiutalást és 
igyekezünk lehetőleg a korpát a 
községbe ki is szállítani, hogy ujabb 
költséget a szállítással ne okozzunk. 

„Transsyloanla" oajgyár 
Székelykeresztur 

belül köteles a kérést az ügycso-
móval együtt visszaküldeni a nép-
bírósághoz. Ugyanezen idő alatt a 
nepbiróság a kérvényező fél  .költsé-
gére a kérést kivonatosan egy el-
terjedt lapban és a hivatalos lapban 
közzétenni rendeli. A közléstői szá-
mított 2 hónap elteltével a népbiró-
ság 15 napon beiül tárgyalási ha-
tárnapot tüz ki. 

Az uj törvény lényeges könnyí-
téseket tartalmaz. Nem a halál, csak 
az eltűnés tényét kell igazolni. Tehát 
két tanúnak eskü alatti vallomása, 
amellyel igazolják, hogy az eltüntet 
1941 junius 22—1945 május 9 kö-
zötti időpontban a háború alatt az 
ország határain kivül látták utol-
jára, elegendő az ítélet kimondására. 
Nem kell sem sebesülést, sem elha-
lálozást igazolni. 

A holttányilvánitott örökösei a 
jogerős ítélettől számított egy éveit 
belül az öröklött vagyont nem ide-
genithetik el és nem kérhetik ezen 
idő alatt a közösség megszüntetését. 
E?en idő alatt 3 évnél hosszabb 
bérleti szerződést nem köthetnek. 

A holttányilvánitott házastársa 
nem köthet uj házasságot, csak a 
jogerős ítélettől számított egy év 
elteltével. 

Azok, akik oly személynek holttá-
nyilvánítását kérik, akiről tudják, 
hogy életben van, a büntetőtörvény-
könyvben irt súlyos büntetéssel súj-
tatnak. 

A kérés és eljárás bélyegmentes, 
egy csekély összegű illeték fizetendő. 
A mentesség természetesen nem vo-
natkozik a hirdetésekre. 

üz állami textil-áruház 
k ö z l e m é n y e i 

A hét folyamán  a megyei szövet-
kezeti hálózat 70000 m. vászon-
árut és 2 500 kg. gyapotfonalat 
kapott. Ez az első alkalom, hogy 
ilyen tekintélyes mennyiségben ju-
tott ide ebből az áruból, mert ez-
idáig 20000 méternél több itt so-
hasem került ki szétosztásra havon-
ként. Jele a gyári termelés emelke-
désének s egyben mutatja a kor-
mány gondosságát a falusi  dolgozók 
iránt. 

Cipőalosztályunk gummi- és kau-
csuk-árut osztott ki, úgymint hó-
cipőt, sárcipő', hócsizmát elsőrendű 
kivitelben s ezen kivül gummi-talp 
áll rendelkezésre olcsó áron. 

Bevezettük a drogé- és rövidárut 
s rövidesen a megye gyógyszertárai 
részére gézt és vattát osztunk. 

Szentkeresztbánya dolgozói ré-
szére szombatra és vasárnapra pont-
áru-karavánt küldtünk ki személy* 
zettel egyetemben, ahol is a két nap 
alatt 360 vevő ju'ott pontáruhoz, 
olyan munkával, hogy az árusítás 
szombaton éjjel 3 óráig tartott, s 
vasárnap reggel 6 órakor már ismét 
folytatódott.  Ez az akció folyik  to-
vább, minden szombat és vasárnap, 
mindaddig, amig a pontokat be nem 
váltottuk Szentkeresztbányán. 

A személyzeti keret lelkesen 
veszi ki részét a munkából és sza-
bad idejében az üzem keretében a 
most induló esti ideológiai, szak-
mai és kultur-továbbképző előadá-
sok megszervezésével szellemi és 
szakmai ismereteit fejleszti,  hogy 
ezzel is mipél jobban szolgálja a 
közösséget. 

Ami a világítási problémánkat il-
leti, polgármesterünk gondoskodása 
folytán  uj hálózatot építettek be, s 
igy munkánk most már nincs aka-
dályozva az eddigi siralmas világí-
tás miatt. 
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Az osztályharc 
Derzsben 
Derzsben az utóbbi időben meg-

lapult a huláhság. Az amerikai el-
nökválasztás után azonban újból 
megkezdték a suttogó propagandát, 
atomháborúról beszélnek. Azt is ta-
pasztaltuk, hogy a szociálizmus és 
a népi demokrácia-ellenes szólamai-
kat és propagandájukat az öntudat-
lan szegény embereken keresztül 
akarják a nép közé belopni. A sze-
gény emberek közül sokan a kulá-
kok befolyása  alatt, hajlandók a 
reakciót és a háborús uszítókat ki-
szolgálni és az ő híreiket terjeszteni. 

De a politikailag kellően megszer-
vezett és a szegénységből álló ve-
zetőség megmutatta és megmutatja 
a reakciónak, hogy semmitől sem 
riadunk vissza, hanem építjük a 
jobb jövőnket, a kuláksággal fel-
vettük a harcol. 

Kezdett kiéleződni az osztályharc. 
Nyíltan hangoztatják a kulákok, 
hogy a vezetőség nem megfelelő, 
mert semmiféle  beszolgáltatástól 
sem menti meg a gazdákat. Mi nem 
is kívánjuk a zsiros gazdákat kí-
mélni, mert osztályharcot folytatunk 
és az a célunk, hogy a dolgozó pa-
rasztság életszínvonalát felemeljük  s 
igy haladjunk a szociálizmus felé 
vezető uton. Dénes Dénes, 

Derzs. 

Ülke, Fancsal, 
Szenttamás 
Udvarhelymegyében nagyon fon-

tos a telefon,  mert a hegyek közé 
rejtett községeket az őszi esőzések 
és a zord tél idején nehéz megkö-
zelíteni. Telefon-összeköttetés  nél-
kül egyes falvak,  úgyszólván, telje-
sen elszigetelődnek, ami nagyon 
hátráltatja ugy a szervezeti, mint a 
közigazgatási munkát. 

A Román Munkáspárt kezdemé-
nyezésére, Ülke község lakossága ide-
jében felismerve  a helyzetet, újjáépí-
tette a megrongált telefonhálózatot. 
Ebbe az értékes újjáépítési munkába 
kapcsolódott be a MNSz napról-
napra öntudatosabb ifjúsága.  Hogy 
Székelyudvarhellyel és a szomszé-
dos falvakkal  állandó telefonössze-
köttetést biztosithassanak, Ulke köz-
ség 15 ifjú  dolgozója 300 órás ön-
kéntes munkát végzett. 

A szomszédos Fancsal és Szent-
tamás községek földműves  dolgozó 
ifjai  is részt vettek a telefonháló-
zat építésében. Nem csak a szük-
ség késztette az ifjúságot  erre az 
önkéntes munkára, hanem az a fel. 
ismerés, hogy nynden, amit felépí-
tenek a sajátjuk, a népé, s minden 
újjáépítési munkával egy lépéssel 
előbbre jutunk a kizsákmányolás 
megszüntetése és a szociálista tár-
sadalom megvalósítása terén. 

Szederjes 
Szederjes község Udvarhely vár-

megye déli határán fekszik  a vasúti 
fővonal  mentén, mintegy 500 lakosa 
van. Határa nagyon kicsi. A de-
mokratikus földreform  során kapott 
a község 161 hold földet,  ami a 
szomszédos szász községben kisajá-
tított földekből  fönnmaradt.  Két éve 
még csak, hogy müvelésbe vették e 
birtokokat, de már is látszik a lelki-
ismeretes munka eredménye, a ka-
szálónak használt 11-ik osztályú 
helyeket szántóterületekké és gabo-
natermő földekké  változtatták át. 
A lakosság legnagyobb része 1—2 

holdas kisgazda. Nyers munkával 
szerzi meg a mindennapi kenyeret. 

Ami az újjáépítési munkát illeti, 
e téren is vannak eredmények. 
Rohammunkát végeztünk, utak ja-
vítására, legelők tisztítására, ezen-
kívül a tervbevett kulturház építésé-
hez szükséges anyagok beszerzésére 
önként vállaltuk a munkát, a követ 
közmunkával hordottuk össze, a 
szükséges téglát ifjaink  saját maguk 
vetették ki és megvan a remény, 
hogy hamarosan tető alá is kerül az 
épület. 

Népünk maga vette kezébe sorsa 
irányítását, s hisszük, hogy a Ro-
mán Munkáspárt útmutatásait kö-
vetve rövidesen győzelemre visszük 
a demokratikus kormányunk által 
tervbevett újjáépítési munkál. 

Egy kérésünk van : lehetőleg föl-
det és munkalehetőséget kérünk. 
Egyik fájó  sérelmünk, hogy a köz-
ség régi uradalmának 175 holdas 
jó búzatermő földjét  a szomszéd 
község lakosságának adták s azok azt 
régóta juh-legelőnek használják, ak-
kor, amikor a mi községünk lakói-
nak nincs földjük,  ahol dolgozzanak. 
Joggal kérdhetjük, mennyivel több 
haszna volna abból ugy a község-
nek, mint népünknek, ha e föld  ren-
deltetéséhez hiven újra szép, sárga 
buza kalászokat teremne a legeltetés 
helyett ? 

Máté  L. Mihály. 

Szolokma 
Szolokma Udvarhelymegye egyik 

legeldugodtabb kisközsége. A városi 
lakosok közül legtöbben azt sem 
tudják, hol fekszik.  A község ki-
veszi a részét az újjáépítési mun-
kában. 

Amint a vetési csatát, a járásból 
az elsők között 99 százalékban be-
fejeztük,  következtek az önkéntes 
közmunkák. Községünk dolgozói egy 
150 méter hosszú útszakaszt 6 m es 
híddal szántóföldeken  és kerteken 
át nyitottak és építettek meg, amely 
jelenleg 3 munkáscsalád házához 
vezet. A község fejlődésére  nézve is 
nagyon fontos  ez, mert 15 bennvaló 
helyet biztosított ez az utcanyitás. 
Ugyancsak önkéntes munkával ké-
szítettünk egy 10 m-es pallót és 
kimeszeltük a községházát. 

Meglepő tapasztalat az is, amikor 
30—40 éves emberek az első szó-
litásra 33-an jönnek az analfabéta-
tanfolyamra,  mert azt akarják, hogy 
el tudják olvasni az uj eszméket 
hirdető Írásokat. Ők is öntudatos 
harcosai kívánnak lenni a szociáliz-
musnak s tudják, hogy ehez érte-
niük kell az írás-olvasáshoz. 

Igy szolgálja Szolokma község 
lakossága az ország újjáépítését és 
a szociálizmus utjának egyengetését. 

Jakab  András. 

Székelyyécke 
Az elmúlt rendszer alatt közsé-

günk népének egészségével nem 
törődtek. Nem számított, hogy nagy 
a halálozási arányszám, sok a fer-
tőzéses beteg és nagy a csecsemő-
halandóság. A múltban minden ma-
nikűrözött nagyságának megvolt a 
háziorvosa, ha a rúzs mértéktelen 
használatától bőrfertőzést  kapott, a 
házi orvos kéznél volt. Ezzel szem-
ben községünkben és a környező 
falvakban  orvosi ellátás terén a leg-
lehetetlenebb helyzet uralkodott. Ha 
valaki súlyos beteg volt, a közsé-
günktől 15—20 kilóméterre levő 
orvoshoz kellett vinni, rossz időben 
és tengelyig érő sárban. Az ered-
mény mindig az volt, hogy a sú-
lyos beteg állapota, a rossz és 

hosszú uton való szekérrázás miatt, 
még súlyosabb lett. Orvosi költsé-
geken kivül a magas szekérbér 
anyagilag teljesen legyengítette az 
amugyís anyagi gondokkal küzdő 
rétegeket. 

A mult rendszernek ezt a sötét 
foltját  a mai demokratikus rendszer 
felszámolta.  A helyi pártszervezet kez-
deményezésére, Bartalus Gyula kör-
jegyzővel az élen, valamint Hódy 
Károly dr. megyei t. főorvos  megértő 
támogatásával Székelyvécke kör-
orvosi székhely lett. A pártiumbeli 
két község részére Kovács Árpád 
dr. személyében valóban demokra-
tikus orvos került a községbe. Ma 
már nem kell drága orvosbér mel-
lett a betegeknek 30 kilómétereket 
szekerezni, mert a körorvos házról-
házra jár és ingyen kezeli a szegény 
betegeket és a szegényeknek ingyen 
gyógyszert ad. Az iskolás gyerme-
kek vitamintablettát kapnak, ezzel 
pótolják a nagy gyümölcshiányt. 
Hódy Károly dr. megyei t. főorvos 

A huszadik század egyik legna-
gyobb vívmánya a villamos energia 
felhaszná  ása. Ez nyitotta meg az 
emberi civilizáció egy egészen uj 
fejezetét.  Lenin felismerte^  a villa-
mosítás fontosságát  s az ő zseniá-
lis tervei képezték a Szovjetunió 
villamosításának alapjait. Hogy mi-
lyen fontos  szerepet tulajdonított 
Lenin-a villamosításnak, azt mutatja 
az a hires megállapítása is, hogy 
„kommunizmus annyi, mint a ta-
nácsok uralma és az egész ország 
villamosítása". Ennek a megállapí-
tásnak megfelelően  fontos  szerepe 
volt a villamosításnak mindegyik 
ötéves tervben. A villamosítás ké-
pezte egyik alapfeltételét  a Szovjet-
unió iparosításának és a világtör-
ténelemben páratlan ipari fejlődésé-
nek. 

Népköztársaságunk is ismeri a 
villamosításnak korszakalkotó jelen-
tőségét és nagy súlyt helyez ennek 
fejlesztésére.  A villamos energia 
felhasználása  könnyíti meg különö-
sen a mezőgazdaság gépesítését. 

Székelykereszturon az államosítá-
sig a SETA (Societate Electrică 
Transilvăneană pe acţiuni) tartott 
fenn  egy kis villanytelepet, amely 
egy 108 és egy 36 lóerős Diesel-
motorral fejlesztette  a villanyáramot 
mintegy 650 áramfogyasztó  lakás-
nak. Az üzem mindig ráfizetéssel 
dolgozott és természetesen nem tu-
dott máskor áramot szolgáltatni, 
csak az esti órákban, mert nagy 
anyagpazarlás lett volna a gépeknek 
csekély nappali áramfogyasztás  mel-
lett való működtetése. 

Az államosításkor a SETA-t is 
átvette az állam, megalakult a vi-
déki villanytársaság, mint állami 
üzem (Societate Regională de Elec-
tricitate întreprindere de Stat). Az 
uj vállalat első dolga volt, hogy az 
elhasznált állapotban levő székely-
keresztúri 108 lóerős gépet alapo-
san kijavíttatta, hengerfurást  végez-
tetett és uj dugattyukat szereltetett 
fel. 

Ez azonban csak a kezdet volt. 
A következő fejlődési  fok  az a lé-
pés volt, hogy a majdnem egész 
Délerdélyre kiterjedő villanyháló-
zatba bekapcsolja Székelykereszturt 
és a közbeeső községeket. A föld-
gáz energiát felhasználó  nagy köz-

minden támogatást megad a múlt-
ban elhanyagolt két községnek. 

A székelyvéckei Demokrata Nők 
Szövetségének tagjai ismét szép ta-
nújelét adták önkéntes munka-
vállalási készségüknek. Az újonnan 
létesített körorvosi állás rendelőjét, 
várószobáját, valamint a körorvosi 
lakást egy hétig tartó önkéntes 
munkával a következő asszonyok 
hozták rendbe: id. Birton Mihályné, 
Csiszár Ágostonné, Boér Péterné, 
Tott Birton Andrásné. Amikor az 
orvos neje látta a szépen rendbe-
hozott helyiségeket a DNSz jelen-
levő tagjainak megígérte, hogy mun-
kájával mindig támogatni fogja  a 
szervezetet. Községünk hálás a je-
lenlegi kormánynak, a Pártnak és 
Hódy Károly dr. főorvosnak  azért, 
mert lehetővé tették Székelyvéckén 
a körorvosi állás létesítését és bíz-
nak abban, hogy a mai rendszer 
támogatni fogja  a falusi  és városi 
dolgozókat továbbra is. 

Szappanvos Péter. 

ponti erőmütelep Dicsőszentmárton-
ban van s innen vezetik a magas-
feszültségű  vezetékek az áramot 
Medgyesre, Erzsébetvárosra, Seges-
várra, Szentágotára, Gyulafehérvárra, 
Szászvárosra, Dévára stb. 

Tőkésgazdálkodás mellett elkép-
zelhetetlen. hogy egy vállalat na-
gyobb befektetést  eszközöljön, ha 
nincs semmi kilátás arra, hogy az 
a közeljövőben jövedelmező legyen, 
Tehát a tőkés gazdálkodásban Szé-
kelykeresztur még évtizedekig kín-
lódhatott volna a kis villanytelepé-
vel és csak esti áramszolgálta-
tással. 

Nem igy áll azonban a dolog a 
szociálizmus felé  haladó népi de-
mokrácia üzeménél. Itt nem a pro-
fit  az elsődleges szempont. Az ál-
lam minden dolgozó életszínvonalát 
emelni kivánja s igy még áldozat 
árán is szolgálja a közérdeket. Szé-
kelykereszturnak mindössze 206 da-
rab cserefaoszloppal  kell hozzájá-
rulnia az állandó áram bevezetésé-
hez. Ezzel megvalósul a Segesvár 
és Székelykeresztur közé eső köz-
ségek villanyárammal való ellátása 
is. Fehéregyháza, Héjjasfalva,  Ujszé-
kely, Wsóboldogfalva.  Fiatfalva  soha 
sem jutottak volna villanyáramhoz 
enélkül a vezeték nélkül. 

A villanyvezetéknek Segesvártól 
Székelykeresztur felé  való vezetését-
már meg is kezdték. A kis. város 
lakossága örömmel ajánlotta fel  a 
közmunkát a villanyoszlopok beál-
lításához s igy remélhető, hogy a 
tervnek megfelelően  még ebben az 
évben, rövid egy hónap alatt elké-
szül a magasfeszültségű  vezeték és 
megoldódik Székelykeresztur és vi-
déke állandó villanyárammal való 
ellátása. 

Az államosított villanyüzemnek a 
Székelyföldre  irányuló tevékenysége 
is azt mutatja, hogy az államosított 
üzemek kizárólag a nép érdekét 
tartva szem előtt az egész dolgozó 
nép felemelését  kivánják szolgálni. 
Népköztársaságunk a halhatatlan 
Lenin által megmutatott uton ha-
ladva a villamosítással is akarja ipa-
runkat és a mezőgazdaság gépesí-
tését szolgálni s igy biztosan haiad 
a szociálizmus megvalósításának az 
utján. 

Népköztársaságunkban javul 
a dolgozók életszínvonala 

Megoldódik (Székelykeresztur villany-kérdése 



Mi történik a nagyoilágban ? 
Kül- és belpolitikai tájékoztató 

Visinszkij ujabb nagy 
beszéde az ENSz gyű-
lésén 
Visinszkij 8z0vjet-főmegbiz0tt  az 

Egyesült Nemzetek Szövetségének 
tagfelvételi  politikai bizottságában 
nagy beszédet mondott az uj tag-
államok felvételével  kapcsolatban. 
Megelőzőleg Arce argentínai kikül-
dött, aki különben otthon nőgyó-
gyász, amellett erősködött, hogy a 
közgyűlés a Biztonsági Tanács aján-
lása nélkül is fölvehessen  uj tag-
államokat a Szövetségbe. Az impe-
riálista államok ilyen mesterkedé-
sekkel szeretnék keresztül vinni, 
hogy csatlósállamaikat bejuttassák 
az ENSz-be. 

Visinszkij az indítvánnyal szem-
ben erős érveléssel és szellemes-
séggel bizonyitotta be, hogy a Biz-
tonsági Tanács ajánlata nélkül uj 
tagot nem lehet a Szövetségbe fel-
venni. Az uj indítvány elfogadása 
egyúttal a vétójog megszüntetését 
is jelentené, holott a vétójog az 
ENSz létezésének egyik legfonto-
sabb alapja. Az ilyen „szakértők", 
mint Arce és társai, csak kiforgat-
ják a Szövetség alapokmányának 
érteimét és az igazságot. Szereplé-
sük emlékeztet annak a népmese-
beli kutyának történetére, amelyik 
az elefántot  ugatja, csak azért, 
hogy „bátor kutyának" nevezzék. 

Az angol-amerikai küldöttségnek 
ama vádjára, hogy a szovjet-kül-
döttség a vétójoggal visszaél a 
Biztonsági Tanácsban, Visinszkij 
találó példákkal igazolta, hogy ép-
pen Anglia és Amerika kiküldöttei 
voltak azok, akik visszaéltek a vétó-
joggal, amikor a népi demokrácia 
országainak tagfelvételi  kéréseit visz-
szautasitották. 

Visinszkij hatalmas érvelésének 
hatására az argentínai küldöttség 
visszavonta demokráciaellenes ja-
vaslatát. 
K inában győzelemről-

győzelemre halad a 
néphadsereg 
A 35 kinai tartomány közül ti-

zenháromnak a fővárosát  már el-
foglalta  a népfelszabadító  hadsereg. 
Az előnyomuló csapatok elérték a 
Nagy Csatorna egyes szakaszait. 
Peking falai  előtt a nagy csaták 
tovább dúlnak. Az idegen állam-
polgárok rémült menekülése Sang-
hájfcól  fokozódik.  A Tiencsintől 50 
kilóméterre fekvő  Shengfang  város-
kát a népfelszabadító  hadsereg el-
foglalta  és elvágta a visszavonulók 
útját, és a Tiencsin—Shengfang  kö-
zötti országutat elzárta. Ez a harc 
egy állandóan öntudatosabbá váló 
népnek a harca a szabadságért, 
amely a Csang Kaj Sek seregeiből 
a felszabadító  hadsereghez átpártolt 
csapatokkal megerősödve, kitartóan 
harcol a felszabadításig. 
Folyik a küzdelem 

a francia  munkásság 
jogaiért 
A francia  bányászok sztrájkjához 

csatlakoztak a kereskedelmi alkal-
mazottak is, akik határidő nélküli 
sztrájkot szavaztak meg gyűléseiken. 
A nagy tengeri kikötők dokkmun-
kásainak sztrájkja is tovább tart. 

Az összes francia  szakszervezeti 
szövetségek emlékiratot terjesztettek 
a kormány elé, amelyben az árak-
Kai arányos munkabért követelnek. 
A frar  cia kommunista párt teljes 
erejével harcol a munkások jogaiért 

mindaddig, amig azokat ki nem vív-
ták olyan mértékben, hogy a mun-
kásság a kormányban is kellő 
számban képviselve legyen. 

A franciaországi  Országos Szak-
tanács vezetősége nyilatkozatban 
tiltakozott a néniét nehéz- és hadi-
ipar feltámasztására  törekvő angol-
amerikai megszálló hatóságok in-
tézkedése ellen, amellyel visszaad-
ták a németeknek a Ruhr vidéket, 
mert ez az intézkedés közvetlenül 
veszélyezteti Franciaország bizton-
ságát és a békét. 
A nyugatnénietországi 

kommunisták szilár-
dan ragaszkodnak a 
Szovjetunió békepoli-
tikájához 
— Meg kell erősítenünk a német 

munkástömegek akaratát, hogy a 
jövőben ne használhassák fel  ágyu-
tölteléknek az imperiálisták érdeké-
ben. Németországot a német mun-
kások szabad országaként akarjuk 
felépíteni,  demokratikus köztársaság-
ként, amely többé sohasem idéz 
elő háborút, jelentette ki Max Rei-
man, a három nyugati övezetbeli 
kommunista párt elnöke, a bajor-
országi kommunista párt harmadik 
kongresszusán mondott beszédében. 

Ez a kijelentés azt bizonyítja, 
hogy a nyugatnémetországi kom-
munista párt hiven követi a marx-
ista-leninista elveket és nem ismeri 
el az úgynevezett megszállási sta-
tútumot, de bátran felveszi  a harcot 
a jobboldali szociálistákkal, hogy 
a Szovjetunió békepolitikáját követve, 
a kongresszus egyhangú határozata 
értelmében, Nyugatnémetország dol-
gozó népét, a tartós békéért és fej-
lődésért harcoló demokráciák egy-
ségébe vonja be. 

Az olasz reakeiós kor-
mány rálövetett a tün-
tető nápolyi munkás-
ságra 
A marshallizáit országok imperiá-

lista bérenc- vezetőinek béke- és 
munkásellenes politikájáról tanúsko-
dik a nápolyi munkásság ellen el-
len elkövetett terror-cselekmény. 

A nápolyi munkásság tiltakozó 
nagygyűlést rendezett a Terre Anun-
ziata-i „Ilva" gyár 100 munkásának 
elbocsátása ellen. A gyűlés után, 
szolidáritásuk jeléül tüntetően vo-
nultak fel  a városháza felé.  A kül-
döttség vezetésével felvonuló  tünte-
tőket, a városháza előtt De Gasperi 
rendőrsége brutálisan megtámadta 
és rájuk lőtt. Több munkás súlyo-
san megsebesült. 

Az imperiálista álla-
mokban emelfeedik,  a 
demokrata államok-
ban apad a munka-
nélküliség 
Az imperiálista államok „támo-

gatása" következtében Berlin nyu-
gati övezetében az utóbbi két hét 
alatt a munkanélküliek száma 83 500-
ról 92.000-re emelkedett. 398 vál-
lalat megszüntette működését, a 
többi pedig csökkentette a munka-
órát. 

Ugyanebben az időben a Szovjet-
unió békepolitikáját folytató  álla-
mokban, igy országunkban is, nagy 
lendü'ettel folyik  a nagyipar fejlesz-
tése, üzemek, gyárak, bányák gépe-
sítése és ennek következtében any-
nyira megszűnt a munkanélküliség, 
hogy a fejlődő  nagyüzemeknél 
szakmunkáshiány mutatkozik. 

Görögország 
A november 17-én éhségsztrájkba 

kezdett 620 halálraítélt görög sza-
badságharcos tovább folytatja  az 
éhségsztrájkot. A sztrájkhoz 200 
más fogoly  is csatlakozott. A gö-
rögországi Egina szigeten lévő bör-
tönt a monarcho-fasiszták  teljesen 
elszigetelték és a hozzátartozók lá-
togatását is megtiltották. November 
22-én 15 tüdőbeteg, éhségsztráj-
koló halálraítélt foglyot,  válságos 
állapotban Eginából az athéni Ave-
rof  börtönbe szállítottak. 

Felülvizsgálta pártak-
tiváját a Román Mun-
káspárt 
A Román Munkáspárt Központi 

Vezetőségének 1948 junius havi 
teljes ülésén hozott határozata ér-
telmében folyó  év novemberében 
meg kellett kezdeni a pártaktíva felül-
vizsgálását. 

A felülvizsgálásnak  a bírálat és 
önbírálat jegyében kell lefolynia  és 
a Párt vezető szervei összetételé-
nek komoly megjavulásához kell 
vezetnie. Hozzá kell járulnia a párt-
tagok öntudatának és politikai szín-
vonalának emelkedéséhez, a forra-
dalmi szellem és az osztályéberség 
megszilárdulásához, az idegen be-
folyások  kiirtásához. 
A f e l ü l v i z s g á l a t  kedvezőbb 

feltételeket  teremt országunkban a 
proletáriátus előtt álló nagy fela-
datok megvalósításához a szociáliz-
mus felépítéséhez  vezető uton. 

TESTVÉREK! 
Siessünk  a görög nép 

téli  segélyezésére,  mert 
ez a nép  szabadsághar-
cát vívja! 

Az 6 harcuk minden 
szabadságszerető  nép 
harca. 

Hadigondozottak 
figyelmébe 

Az 1947 aug. 15—1948 ápr. l-ig 
járó hadinyugdijakat miniszteri ren-
delet alapján felülvizsgálják.  Azok, 
akik a véglegesen megállapított 
nyugdíjra csak előleget kaptak, vagy 
nem a teljes nyugdijösszeget vették 
fel,  a különbözetet rövid időn belől 
megkapják. 

Akiknek nyugdijuk még nincs fo-
lyósítva, azok csak a végleges ren-
dezés után kaphatják azt meg. Senki 
se menjen személyesen Bukarestbe, 
vagy ne adjon megbízást „kijárok-
nak" a nyugdijrendezésre, mert azt 
központilag fogják  intézni, a vonat-
kozó törvényrendelet szellemében,, 
szintén rövid időn belől. 

A hadigondozottakkal, három terü-
leti csoportban, minden 2 hétben 
gyűlést tartunk, ahol ismertetjük a< 
tennivalókat és felvilágosítjuk  az 
érdekelteket a rendelkezésekről. A 
gyűlésre meghívjuk az érdekelteket. 

Pontáru-bevásárlásra sorrendi szá-
mokat adunk ki, hogy a tülekedést 
elkerüljük az üzletek előtt. 

A Szabadságban minden héten 
közöljük az IOVR-tagokat érdeklő 
rendelkezéseket. Minden ügyben for-
duljanak a Lenin-ut 7 sz. alatt levő 
irodához. 

A második teaestélyünket decem-
ber U-én tartjuk meg, özv. Szabó 
Károlyné éttermeiben változatos, 
gazdag műsorral, tánccal egybekötve. 

Az IOVR vezetősége. 

A kinai néphadsereg nagy győzelme 
A jelenlegi kinai események vilá-

gosan bizonyítják, hogy a demokrá-
cia és a béke táborának ereje és 
sikere mindjobban növekszik az 
imperiálizmus elleni harcban. 

Mukdennek a népi hadsereg által 
történt felszabadítása  olyan követ-
kezményekre vezetett, amelyeknek 
nem csupán a Kínában folyó  felsza-
badító harcra van hatalmas jelentő-
sége, de az agresszív amerikai im-
periálizmus ellen a többi országok-
ban vívott küzdelemre is. 

Mukden bevétele után egész 
Mandzsúria — a jelentős természeti 
kincsek (szén, vasérc stb.) országa, 
valamint Kína ipari szempontból 
legfejlettebb  területe — a népi kor-
mány kezére került. 

Csang-Kai-Sek csapatai szörnyű 
vereséget szenvedtek, ami döntő 
lehet a demokratikus erők kinai 
győzelme szempontjából. Nankingból 
érkezett hivatalos jelentések szerint, 
a népi csapatok nagy támadásának 
eredményeként, Csang-Kai-Sek elve-
szítette öt hadseregét és az ameri-
kai fegyverek  legnagyobb részét. A 
népi csapatok további támadása 
Észak- és Közép-Kinában, amely 
Mukden elfoglalása  után fejlődött  ki, 
ujabb komoly veszteséget okozott 
Csang-Kai-Sek hadseregének és köz-
vetlenül veszélyezteti fővárosát,  Nan-
kingot. valamint több más nagyvá-
rost (Peking, Hankau, Sanghai). A 
népi csapatok győzelmes támadása 
kirobbantotta a nankingi kormány 
válságát. Csang-Kai-Sek mindinkább 
elveszíti befolyását  az országban. 

Az amerikai és angol imperiális-
ták sietve teszik meg intézkedései-
ket kínai védenceik rothadó, züllött 
rendszerének megmentésére, amely 

a népi mozgalom nyomására össze-
omlóban van. Az amerikai dollárok 
és ágyuk azonban nem mentik meg 
a Koumintang-rendszert a teljes 
szétzülléstől. Erről a züllésről ékes-
szólóan tanúskodik az a tény, hogy 
Csang-Kai-Sek egész ezredei és 
hadosztályai több ponton leteszik a 
fegyvert  és átállnak a népi csapatok 
oldalára. 

A Kina felszabadításáért  folyó 
harcnak persze még távolról sincs 
vége, csupán uj, nehézségekkel teli 
szakaszába lép. Egy azonban világos: 
sem Csang Kaj Sek reakciós kor-
mánya, sem annak nagylétszámu 
hadserege, sem Kina marshallizá-
lása, sem az amerikai dollárok és a 
korszerű amerikai haditechnika, nem 
tudják megakadályozni a kinai nép 
győzelmes felszabadító  harcának 
növekedését és fejlődését. 

Az is világos, hogy Kinában nem 
csupán a reakciós, áruló klikk szen-
vedett vereséget: Csang Kaj Sek 
hadseregével együtt, amelyet joggal 
neveznek az Amerikai Egyesült Ál-
lamok külügyminisztériuma hadse-
regének, vereséget szenvedett az 
amerikai imperiálizmus is. 

A legutóbbi kinai események meg-
mutatják, hogy az amerikai dollárok 
és ágyuk tehetetleneknek bizonyulnak 
annak a népnek az akaratával szem-
ben, amely hősiesen védelmezi a 
szabadság, demokrácia és nemzeti 
függetlenség  ügyét. 

Jan  Marék. 
(A Tartós békéért, népi demokráciáért 

c. lap 1948. évi november 21 iki számából.) 


