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A Magyar Népi Szövetség 
udvarhelymegyei hetilapja 
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A PETŐFI-ÜNNEPSÉGEK  UTÁN 
Elhangzottak,  befejeződtek  már 

azok az emlékünepségek,  amelye-
ken Erdély  magyarsága,  a de-
mokratikus  románság képvisele-
tének  részvételével,  szép és lelke-
sítő  megnyilatkozások  közien ün-
nepelte meg a 98 évvel ezelőtt 
történt  nagy esemény: a segesvári 
csata és Petőfi  Sándor  hősi  ha-
lála évfordulóját.  Már  98 évvel 
ezelőtt  történt  az az esemény, 
melynek  évfordulóját  ilyenkor  év-
ről-évre  megünnepeljük,  — mégis 
azt kell  éreznünk,  hogy ez az em-
lékező  ünnep máig sem vált  ide-
jét multa szokássá,  nem fölösle-
ges. Petőfi  alakja  érdekli  az em-
bereket,  érezzük,  hogy eszméi nem 
avultak  el, sőt  szellemi  magatar-
tása, igehirdetése  az idő  multával 
mind  élőbbé  válik,  mind  közelebb-
ről  hangzik  világunkban,  példája 
mind  erősebben  követeli  a köve-
tést  lelkiismeretünkben. 

Miért  ? U  az örök  költő,  az, 
akinek  a fiatalság  örök  heve, lel-
kesedése,  a nép meseteremtő  kép-
zelete  a költőt  minden  időben  el-
képzelte  és elképzeli.  Senki  és 
semmi elől  meg nem hátráló,  tüz-
lelkü  garabonciás, a nép igazá-
nak hirdetője,  harcos támogatója, 
aki azért  jött,  hogy a jókat,  az 
ártatlan  szegényeket  megsegítse, 
a gonoszokat,  az elnyomókat  meg-
csúfolja,  megfenyítse,  közéleti  em-
ber, akinek  legfőbb  életelve  a min-
denkinek  egyenlő  joga és szabad-
sága, az emberiség haladása,  em 
ber, akinek  elvei és cselekedetei 
teljesen egyek,  egymást meg nem 
hazudtolják  aki,  ha kell,  élete 
feláldozásával  is kész  igazolni, 
hogy amit hirdet:  lelkének  leglel-
kéből  való, halaiáig vallott,  leg-
szentebb meggyőződése. 

Ilyen  volt  Petőfi  Sándor,  s hogy 
ilyen volt,  s ilyennek  is kellett 
lennie: származásánál,  küzdelmes 
ifjúságánál,  tehetségének  termé-
szeténél,  korának  ráhatásánál 
fogva,  — elmondták  róla az el-
hangzott,  szép ünnepi beszédek-
ben. És elmondtak  róla még sok 
egyebet is, sok magasztalát.  Mi 
azonban azt gondoljuk,  hogy mind-
ezeknek  a szép beszédeknek  az 
elmondásával,  s a szép beszédek 
helyeslő  meghallgatásával  még 
nem tettünk  eleget  annak a köte-

Irtá:  TOMPA  LÁSZLÓ 
lességnek,  amit Petőfi  szelleme 
tőlünk  megkövetel. 

Ugy  érezzük,  nem elég ilyenkor 
csak elgondolnunk,  milyen dicső-
séges nagy ember volt  Petőfi  Sán-
dor,  mennyi szép és örökérvényű 
gondolat  hirdetője,  milyen igazi 
példaadón  becsületes,  önfeláldozó, 
elöljáró  harcosa a szabadságnak, 
a ma ismét teljes érvényesülést 
követelő  demokratikus  szellemnek, 
ha közben,  vagy az ünnepség után 
magunkba  tekintve,  nem tudunk 
magunknak  megnyugtatón  számot 
adni,  követtük-e  valamiben az ő 
példáját,  tettünk-e,  szóban, Írás-
ban, vagy cselekedetben,  valami 

érdemlegeset  az ő szellemének  győ-
zelméért. 

Dicsőséges  alakjának  egy-egy 
ünnepi megidézése  csak ugy nem 
lesz üres hiábavalóság,  ha őt  — 
bár nem is tudjuk  utóiérni — leg-
alább követni  igyekezünk.  Meg-
vizsgáljuk,  mi valósult  meg az ő 
hitvallásából,  céljaiból  eddig,  mi 
hiányzik  azokból  még a gyakor-
latban, s aztán hozzá hasonló be-
csületességgel,  hűséggel,  állhata-
tossággal  törekszünk  valamit,  ké-
pességeink  szerint, megvalósítani. 
Egy egy ilyen vizsgálat  bizony 
még sok hiányt, sok megvalósu-
latlan  feladatot  fog  számunkra  is 

megmutatni.  Az ezekért  való mun-
kára,  még pedig  állandó,  kitartó 
munkára  kell  magunkat  elszán-
nunk nekünk  is, — csak így  le-
szünk méltók  arra, hogy öt iga-
zán, ünnepelhessük. 

Ót, aki miután egyik  legszebb, 
látnoki  versében elénekelte,  hogy 
csak gondolatnak  is milyen gyö-
nyörűséges  meghalni  a szent vi-
lágszabadságért,  elment meghalni 
a magyar szabadságért,  amely 
— mint ő vallotta  — része a vi-
lágszabadságnak.  Elment  meg-
halni, hogy újra meg újra feltá-
madjon,  mint örök  hírnök,  örök 
figyelmeztetés  arra, hogy a sza-
badság  még nem teljes,  s ezért  az 
embereknek  sokat  kell  még itt is, 
máshol is kitartóan  küzdeniük! 

szervezet sürgős tisztogatását követelte 
a MNSz udvarhelymegyei intézőbizottsága 

Julius 29.-én tartotta meg a megyei intézőbizottsági gyűlését az udvarhelymegyei MNSz 
Julius 29.-én délelőtt a városháza 

tanácstermében ült össze a megyei, 
intézőbizottság. A gyűlésen a végre-
hajtóbizottság tagjain kivül jelen volt 
még Imets János és Izsák Domokos 
képviselő is. 

Deák István vármegyei ügyvezető 
elnök megnyitó szavai után Imets Já-
nos emelkedett szólásra. Vázolta a 
a MNSz helyzetét és viszonyát a többi 
demokratikus pártokkal, majd beszá 
molt a parlamenti munkáról, melyet 
szervezetünk parlamenti csoportja 
végez. 

— Sokan arról beszélnek — mon-
dotta Imets János — hogy a MNSz-
ben két irányzat indult meg, egyik 
a régi MADOSz irányvonalát követi, 
a másik pedig a szervezetünkben 
meghúzódott reakciósok demokrácia-
ellenes irányvonalát. Jegyezzük meg, 
hogy a MNSz-ben nincs és nem is 
lesz két irányzat, mert aki más uta-
kon jár, mint a kijelölt ut, azt kizár-
juk sorainkból. 

Imets János képviselő beszámolója 
után a szakbizottságok felelősei  szá 
mot adtak eddigi munkájukról. 

Lendületes munka indult 
meg a vidéki szerveze-
tekben. 

A beszámolók adatai szerint a vi-

déki szervezetekben a legnehezebb 
munkaidő ellenére is lendületes munka 
indult meg. Valamennyi szakbizottsági 
vezető beszámolója a MNSz tagjainak 
egyre erősbödő öntudatos munkájáról 
tanúskodik. így a szervezési, közmű-
velődési, női és ifjúsági  vonalon a 
munka fokozatos  fellendülése  érezhető. 
Sokan vannak ugyan még olyanok, 
akik tájékozatlanságból távol tartják 
magukat az aktiv bekapcsolódástól, 
de azoknak be kell látniuk, hogy 
egyedüli helyük a MNSz ben vap. 

Tisztogatás a megyei 
szervezetben 

A szakbizottsági felelősök  beszá-
molója után Deák István ügyvezető-
elnök emelkedett szólásra. Hosszssr.n 
fejtegette  a háború után előállott za-
varos helyzetből fakadó  tájékozatlan-
ság okait. 

— Az imperialisták által indított 
bűnös háború utáni időben a komoly 
demokrata erők mellé útitársak is ke-
rültek, olyanok, akik most már nem 
hajlandók velünk együtt tartani, mon-
dotta. De ezek nem is jöhetnek ve-
lünk tovább, mert demokráciánknak 
fejlődésre,  haladásra, tisztulásra van 
szüksége, hogy meg tudja valósítani 
azt az eszmét, amit a felszabadító 
szovjet-csapatok hojstak. 

Kifejtette,  hogy bélféle  demokrácia 
van : ujtipusu haladó demokrácia, mely 
a nép szolgálatába állítja minden ere-
jét, tudását, gazdasági lehetőségeit és 
van az u. n. liberális, polgári demok-
rácia, mely a tőkéseknek, a nagybir-
tokosoknak, a magánosoknak az ér-
dekeit szolgálja és ki akarja használni 
a népi erőket a maga javára. 

A mi helyűnk a népi demok-
rácia oldalán van! 

— A haladó szellemű demokrácia 
oldalán állunk és oda is kell állanunk, 
ha azt akarjuk, hogy jövőnk és jo-
gaink biztosítva legyenek, mondotta 
Deák István. A nyugati demokrácia 
célja, hogy tömegeinket a Szovjet-
Unióval és a Kommunista Párttal 
szembefordítsa,  mivel nagyon jól tud-
ják, hogy a szociális haladást min-
denütt a Kommunista Párt viszi előbbre. 
Nekünk tehát megállani nem lehet. 
Nem akarunk többé nemzeti kisebbség 
lenni, hanem békésen együtt akarunk 
élni azokkal a népekkel, akik együtt 
laknak velünk ezen a földön. 

— Aki nem áll a haladó szellemű 
népi demokrácia mellé, — folytatta  — 
annak nincs keresni valója a soraink-
ban. Ezeket le kell leplezni a tömegek 
előtt és könyörtelenül ki kell zárni a 
szervezetből. Széjjel kell csak nézni 
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sorainkban és a közénk furakodott 
népáruló áldemokratákat el kell tá-
volítani. Nyomatékosan hangsúlyozta, 
hogy a Magyar Népi Szövetségben a 
széles népi tömegek érdekeinek kell 
érvényesülni. Nem szabad, hogy olyan 
elemek legyenek benne, amelyek el-
fordíthatnák  a szervezet politikai irány-
vonalát egy társadalmi réteg ellen. 

—Az ilyenirányú tevékenység nagyon 
is meglátszik ott, ahol a Magyar Népi 
Szövetségben, illetve annak vezetősé-
gében nagy gazdák voltak csak. Az 
ilyen helyeken szervezetünk politikai 
irányvonala elferdült  a nagy gazdák 
érdekében és politikájukba reakciós 
magok vetődtek el. 

— Az ilyen helyeken sikerült a szer-
vezetet szembe állítani a Kommunista 
Párttal, amelyben a megélhetésért, a ki 
zsákmányolás ellen küzdő nincstele-
neket látták csak, akikkel el akarták 
hitetni, hogy csak a nagy gazda lehet 
jó magyar, mondotta Deák István me-
gyei ügyvezető elnök. 

— Nekünk oly szervezetet kell meg-
teremteni, mely adott alkalommal tudja 
tartani a helyes politikai vonalat, hogy 
a magyar ne forduljon  szembe a ma-
gyarság elementáris elemeivel, mert 
így újra igába kerülnénk. Nem kell 
megengedni, hogy az önmaguk érde-
kei ellen cselekedjenek. 

t,zek után előterjesztette a végre-
hajtó bizottság javaslatát a tisztogató 
bizottság összeállítására vonatkozólag, 
mely három választott és 5 adatgyűj-
tő tagból áll. 

Az intézőbizottság** tagjai 
követelik a tisztogatás 
gyors lefolyását. 

A felszólalások  során egyöntetűen 
követelték az intézőbizottság tagjai, 
hogy a tisztogatást szervezetünkben 
a legsürgősebben hl|í3ák végre. Le-
szögezték, hogy a tisztogatásnak kö-
rültekintőnek, igazságosnak, de kö-
nyörtelennek is kell lennie, mert csak 
igy biztositható szervezetünkben a 
komoly fejlődés  és haladás a népi 
demokrácia oldalán. 

Az intézőbizottsági gyűlés d. u. 3 
•órakor ért véget. Az ügyvezető-elnök 
zárószavai eiőtt a tagok lelkesen ün-
nepelték a jelenlévő Imets János és 
ízsák Domokos vármegyei képviselő-
ket és éltették a Magyar Népi Szö-
vetséget. —th. 

Feloszlatták a 
nemzeti-paraszt pártot 

A DPB végrehajtóbizottságának ja-
vaslatára a minisztertanács az alkot 
mány 107. szak. értelmében kimondotta, 
hogy a Iuliu Maniu vezetése alatt lé-
vő nemzeti parasztpártot feloszlatja. 
A minisztertanács határozatát Teohari 
Georgescu bélügyminiszter a képvise-
lőház elé terjesztette, nagy beszédben 
ismertetve a nemzeti-parasztpárt és 
vezetőinek államfelforgató  tevékeny-
ségét. 

A belügyminiszter beszéde után a 
pártok képviselői szólaltak fel.  A 
Magyar Népi Szövetség részéről Czikó 
Lőrinc képviselő helyeslését fejezte 
ki a kormánynak a nemzeti paraszt-
párt feloszlatásáért. 

A képviselőház egyhangúlag sza-
vazta meg a párt feloszlatását,  amivel 
a reakció mesterkedésének egyik leg-
erősebb támasza szűnt meg. 

Hadifoglyaink  Mármarosszigeten 
Mult heti számunkban tett igére-

tünkhöz hiven alább közöljük a már 
marosszigeti fogolytáborban  lévő ud-
varhelymegyei illetőségű foglyok  név-
sorát. Természetesen, a névsor teljes 
nem lehet, hisz naponta érkeznek most 
is foglyok  a táborba. 

Lévai István Szolokma, Sándor Ist 
ván, György Mózes Zetelaka, Márton 
Lajos Felsőrákos, Csöbi András Csöb, 

Etéd, Mátiz Zsigmond E'éd, Gergely 
Domokos Homoródszentmárton, Ger-
gely Lajos Zetelaka, Góró József  Szé-
kelykeresztur, Józsa Ákos Korond, 
Kásás Ká-oly Farcád, Sükei Ákos 
•Korond, Vas István Ülke, Bajka Máté 
Olasztelek, Sorosán Péter Nagysoly-
mos, Mátyás Domokos Zetelaka, Lu-
kács Albert Fenyéd, Dávid András 
Küsmőd, Nagy Imre Zetelaka, Tamási 
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Györfi  István Bikafalva,  Máté Károly Vilmos Korond, Tőrök Domokos Cse Atyha, Sándor Mózes Városfalva,  Bem 
kórt Dénes Recsenyéd, Bokor József 
Székelykeresztur, Bokor Károly Fiat-
falva,  Sebestyén Samu Bözöd, Simon 
Márton Lengyelfalva,  István András 
Homoródalmás, Jakab János Homo-
ródszentpéter, Lukács Tamás Bika 
falva,  Lakatos István Nyikómalom-
falva,  Márton Antal Zetelaka, Szobosz-
lai László Székelyszentkirály, Takó 
János Vargyas, Jánosi József  Parajd, 
Szombatfalvi  János Kissolymos, Bence 
Dezső Bágy, Szabó József  Homoród-
almás, Ilyés Sándor Székely bethlen-
falva,  Lőrincz Miklós Miklósfalva,  Pa-
takfalvi  Áron Farcád, Hegyi János 
Alsóboldogfalva,  Kacsó Péter Sófalva, 
Csatári Bertalan Székely szállás, Sebők 
András Zetelaka, Farkas Samu Szál-
dobos, Pál Sándor, Fülöp József  Mak-
falva,  Miklós József  Gagy, Hegedűs 
Árpád Magyarzsákod, Sükei Ákos 
Korond, Jenei György Bözödujfalu, 
Lázár Béla Bardoc, Lázár Lajos Far-
cád, Izsák Dániel Kiskede, Lőrinc 
Gáspár Bardoc, Birton Gyula, Amb 
rus János Szentegyházasfalu,  András 
János Rjva, Boros Lajos Zetelaka, 
Bencédi József  Bencéd, Bálint József, 
Bálint László Korond, Csög József 
Szentkeresztbánya, Derzsi József,  Dá-
niel Géza Nagysolymos, Törley Ernő 

kefalva,  Vass Károly, Lőrincz János 
Homoródjánosfalva,  Györfi  Gergely 
Máréfalva,  Rigó Árpád Székelyzsom-
bor, Deák Sándor Székelykeresztur, 
Bankő Gyula Száldobos, Dobai Péter, 
Pál György Lövéte, Sós Gyula Homo-
ródszentpál, Sándor András Város 
falva,  Sánduly Ferenc Zítelaka, Kiss 
József  Erked, Fazekas Dénes, Csatári 
Bertalan Székelykeresztur, Sebestyén 
Samu Bözöd, Farkas Zsigmond Etéd, 
Kacsó Péter Alsósófalva,  Gsgyi Imre 
Alsóboldogfalva,  Pál Sándor (?), Tókos 
Lajos Lövéte, Farkas Sámuel Száldo 
bos, Sebők András Zetelaka, Bekő 
Dénes Etéd, Gödör Árpád (?), Deme-
ter András (?), Molnos Mózes, Bálint 
János, Fábián Sándor Korond, Fan-
csali István Bogárfalva,  Radó László, 
Ferenczi L9jos, Lőrinc Sándor, Lukács 
Béla, Manczkós Balázs, DecsovL«jos, 
Gidó Bálint, Gothárd Domokos, Fa-
zekas Mózes, Fülei Ernő, Sepsi Béla, 
Pál András, Demény Gergely Székely 
udvarhely. 

Legújabban, hivatalos forrásból  ka-
pott értesülés szerint, a mármarosszi-
geti és foksáni  táborokban levő hadi-
foglyokat  közelebbről hazabocsátják. 
Leigazoltatásuk már meg is kezdő-
dött. 

Vidéki tudósításokat 
kér a Szabadság! Most, hogy huzamos kényszerű 

szünetelésünk után ismét megkezd-
hettük a munkát, óhajtásunk és szán-
dékunk, hogy erősebben és szorosab-
ban magunkhoz kapcsoljuk falusi  test-
véreinket, ügyeikkel többet foglalkoz-
zunk. Ennek egyik jele, hogy már az 
előbbi számunkban rendes, külön ro-
vatot is kezdtünk, a gazdasági kérdé-
sek szakszerű megtárgyalására. 

Szándékunk megvalósításához, ter-
mészetesen, szükségünk van külső se-
gítségre is, szükségünk van a falu,  a 
vidék életét, eseményeit ismertető tu-
dósításokra. Felkérjük tehát erre a 
munkára mindazokat, akik ilyennel 
minket korábban is megsegítettek, de 
másokat is, akiknek ez mintegy hiva-
tásuk, igy különösen, a vidéki szer-
vezetek, a Magyar Népi Szövetség 
vidéki tagozatainak vezetőit. Kérjük, 
hogy mindazokról a községükben, vi-
dékükön történt eseményekről, moz-
galmakról, amelyek gazdáinkat, ipari 
dolgozóinkat, haladó értelmiségi olva 
sóinkat érdekelhetik, küldjenek be mi 
nél előbb, röviden fogalmazott,  a lé 
nyegre szorítkozó tudósításokat. 

Gyorsaság, rövid, tárgyilagos fogai 
mazás az újság természetéből eredő, 
szükségszerű kívánalom a mi részünk 

ről. Az újság azért újság, hogy lehe-
tőleg minél gyorsabban, idejében fog-
lalkozzék az eseményekkel, jelensé-
gekkel, nem akkor, amikor azok már 
esetleg elavultak. Rövidségre pedig fő-
képpen lapunk szük terjedelme miatt 
kell törekedni, minthogy e szük helyre 
is sokat és sokfélét  kell hetenként be-
férkőztetni,  ami csak ugy lehetséges, 
ha figyelmet  fordítunk  az arányos be-
osztásra, arra, hogy egy-két ügy túl-
ságosan terjengős megtárgyalásával ki 
ne szbritsuk a többi közölnivalót. 

Ugyancsak ilyen tárgyilagos szük-
ségből ered az a kérésünk is, hogy 
lapunkba szánt közleményét hozzánk 
mindenki pénteken reggelig szíves-
kedjék eljuttatni, mert különben nem 
tudjuk azt a legközelebb sorra követ-
kező lapszámba beosztani és kinyo-
matni. 

Végül tudósítóinkat még arra is kér-
jük, szíveskedjenek közleményeiket 
mindig aláirni. A szerkesztőségnek 
ugyanis, a lapban megjelenő közlemé 
nyek szerzőinek kilétét, természetesen, 
mindig tudnia kell. Ez akkor is szük 
ség, ha a beküldő indokolt esetben 
nem kívánja közöltetni aláírását. 

A szovjet-kenyér 
Sürgölődő munkások tömege lepi el 

a Federale hatalmas raktárépületét. 
Szekerek, autók jönnek, mennek s vi 
gan nyikorog a kenetlen tenge'y a ne-
héz teher alatt. Iszadó, félmeztelen 
emberek zsákolnak, lapátolnak s az 
ütemes munka vig hangulata lengi be 
a magtár környékét. 

Értékesebb, mint az arany, féltettebb 
kincs mindennél, amivel dolgoznak: 
buza, szovjet buza! 

Megérkezett, valóság, itt van, nem 
ígérték, nem biztattak vele, nem előz-
ték meg hetekig tartó tárgyalások. 
Leszállítását nem kötötték semmiféle 
politikai, vagy gazdasági feltételekhez. 
Küldté*, adták, mert nekünk kell, szük-
ségünk van reá. 

A nagy barát, a Szovjetunió meg-
segített, csendben, keresetlenül, nem 

^lőzte meg semmiféle  propaganda, mint 
a párisi konferenciát,  ahol szabadsá-
gunkat akarták szájharmonikáért és 
borotvapengéért megvásárolni. 

Kértünk, adlak. Megadjuk, mikor lesz 
és fizetünk  érte annyit, amennyibe a 
Szovjetuniónak a termelése került. A 
nehéz esztendőn nemsokára tul va-
gyunk, termésünk legtöbbet igér. Kő-
vér, dus buza-kalangyákkal van tele 
a határ s a gazda szeme mosolyogva 
nézi munkájának áldásos gyümölcsét. 
De addig is, mig ebből kenyér lesz, a 
szovjet-búzából sütött kenyér van a 
dolgozók asztalán. Szentkeresztbánya 
dolgozó munkása volt az első. aki ezt 
megkapta s a dolgozó munkáskezeit, 
akik az éhség minden kinját átszen-
vedték ebben az évben, szovjet búzá-
ból sütött foszlós  kenyeret esznek. 
Szovjet búzából sütött kenyeret eszik 

| a városi dolgozó, a munkás, a tiszt 
viselő, a kisiparos, a kispolgár és a 
reakciós, az, aki azt súgja szomszéd-
jának füléhez  hajolva, hogy az angol 
buza, az angolok küldték. És még ez-
zel is meg akarja a kézzel fogható  és 
érzékelhető valót hamisítani. Ezek, 
akik mindent nyugatra állítanak be, 
akik a nyugati nagy trösztök és ka-
pitálista államok csahos kutyái, akik 
keletre ugatna», mig nyugatra farku-
kat csóválják. Nincsenek tisztában az-
zal a hatalmas segítséggel, amelyet a 
Szovjetunió adott és ad nekünk. En-
nek a segítségnek nincs uzsoraára, 
nem kell drágán megfizetni,  sem ma, 
sem holnap, mint az amerikai segítséget. 

A szovjetek országa az emberek 
közötti és a népek közötti kizsákmá-
nyolás és elnyomás megszüntetését 
valósította meg s ezen az elvi alapon 
épiti ki gazdasági kapcsolatait is. 

Dolgozók küldik a búzát, a nyers-
vasat, gyapotat, más országok dol-
gozóinak, nem üzleti számításból, ha-
nem a világ tartós békéjének megva-
lósításáért. 

Az a kenyér, amelyet szovjet-buzá-
ból sütünk, megsemmisít minden rá-
galmat és annak még maradványait 
is és kézzelfoghatólag  érteti meg min-
denkivel az újfajta  egyenlőségen és 
barátságon alapuló gazdasági kapcso-
latokat, aminőket a Szovjetunión kívül, 
soha egyetlen nagyhatalom sem léte-
sített szegény és megszorult kis orszá-
gunkkal. 

Dénes András 

Eredményt akar? Hirdessen a Szabadság-
/ 



A nép 
politikai nevelése 

Ma ez kissé különösen hangzik, mi-
vel az elmúlt társadalmi rendszerek 
idején a nép ilyen irányú nevelést nem 
kap'ott. Ezt az akkori vezetők céltuda-
tosan csinálták, mivel a politikát a töb-
bi javak közt szintén monopolizálták. 
Ezt két okból tették: egyfelől  azért, 
mert a politika busás hasznot hajtott 
részükre a nép kizsákmányolásán ke 
résziül, másfelől  pedig azért, hogy a 
politikai öntudatlanság katakombáiban 
tévelygő nép ne tudjon felvilágosulni, 
mert akkor vége a kizsákmányolásnak 
és a dolgozó nép vérét szivó uralko-
dó rendszernek. 

Milyen más a helyzet ma, mikor 
elvárjuk mindenkitől, hogy politizáljon, 
sőt azt is megkívánjuk, hogy követ 
zetes politikát folytasson. 

Ellenben erre népi tömegeinket fo 
kozatosan rá kell nevelnünk. Ezt kö-
veteli meg a demokratikus társadalmi 
rendszer, mely a nép érdekében való, 
de elfeledkezünk  a megvalósítás ne-
hézségeiről — épp a politikai nevelés 
hiánya miatt. 

Népünk a politikai nevelést nem 
nélkülözheti tovább, mert csak politi-
kailag fejlett  tömegekkel tudjuk orszá-
gunkat újjáépíteni, a fasiszta  marad-
ványokat kiirtani, a reakciót lebunkóz-
ni és ezek által dolgozó népünk élet 
színvonalát emelni. Ehez a munkához 
azonban segítőtársakra van szüksé-
günk a társadalom azon elemeiből, 
amelyeknek hivatása a népnevelés. 

Tanitó Testvéreim 1 Rátok vár egy 
részben népünk politikai nevelésének 
íeladata, mely feladat  egy igazi de-
mokrata érzelmű tanitó előtt épp oly 
szent kell legyen, mint a parányi gyer-
mek lelkének és szellemi életének ne-
velése. Mint ahogyan gyönyörködni 
tudtok nehéz és türelmes munkátok 
gyümölcsében az évvégi vizsga alkal-
mával, ugy fogtok  tudni utána gyö-
nyörködni népünk politikai nevelésének 
.gyümölcsében, a nagy vizsga : a de-
mokrácia megvalósulásában. 

Ezt a munkát népünkért kötelessége-
tek vállalni, ha méltók akartok lenni 
a >néptanitó« névhez. Ki kell emel-
kednetek abból a »nempolitizáló« mi 
voltotokból, melyben közületek még 
sokan vannak. Lépjetek ki a demok-
rácia felé  vezető- útra. Jertek velünk, 
hogy ne azonosítsanak a >nempoliti 
zálók«-kal. Azokat ismerjük, de csak 
ugy, mint a mai társadalom élőhalot-
jait. Óva intünk a reakciótól megfertő-
zött belső ellenségeinktől, akik mint a 
társadalom leprái, ki vannak közösitve 
a politikailag öntudatra ébredt tanitók 
soraiból. Az ilyenek visszaélnek a nép 
bizalmával, mely legdrágább kincsét, 
a gyermekét és annak egész jövőjét 
bizta rájuk. 

T anitó Testvéreim I Legyetek útitár-
sa ink a demokrácia utján és segítsetek 
azt egyengetni. Hívjuk azokat, akik 
akarnak és tudnak velünk jönni. 

Akik nem akarnak és nem tudnak 
velün k jönni, tisztuljanak közülünk. A 
demokrácia türelmes, de ha kell, ütni is 
tud. Remélem, hogy tanitó testvéreim 
azon része, mely idáig távol tartottaakö-
zös érdekű munkától magát, meg fog-
ja érteni az idők hivó szavát és nem 
log saját érdekei ellen cselekedni. 

Deák István 

A Kommunista Párt 
felvilágosító gyűlései 

A Román Kommunista Párt az or 
szág és a dolgozó réteg felemelése 
céljából nehéz és komoly feladatok 
megoldása előtt áll. Minden embernek, 
az egész ország lakosságának tudo-
mást kell szereznie arról, hogy az or-
szág újjáépítését, a gazdasági élet 
helyreállítását, a dolgozó réteg élet 
színvonalának emelését, zz ország ke-
nyérrel való ellátását, a vasutiforga-
lom zavartalan menetének biztosítását, 
a hidak, utak, vasutak megjavítását 
és újjáépítését a Kommunista Párt 
kezdeményezésére és javaslataira ha-
tározták el és viszik véghez. Ebben a 
szellemben született meg a Párt hat-
hónapos munkaterve az életszínvonal 
emelése érdekében, amelyet az egész 
ország lakossága nagy lelkesedéssel 
tett magáévá. A munkából mindenki-
nek ki kell vennie a részét. A Kom-
munista Párt, hogy helyesen lássuk 
a teendőket, az egész országban nagy-
gyűlések keretében mutatja meg az 
utat és világosit fel.  Ilyen nagygyűlést 
tartott julius 29 én Székelyudvarhelyen. 
A hangszórókkal felszerelt  Szabadság-
téren mintegy 4000 főnyi  földműves, 
munkás és haladó értelmiségi gyűlt 
össze, hogy meghallgassa Csiki F. Já-
nos vármegyei párttitkár hatalmas be-
szédét a párt előtt álló feladatokról. 

Csiki F. János beszédében ismer-
tette a szovjet nagylelkű segítségét, 
ami által kenyérhez juttatott bennün-
ket és megmentette az ország lakos 
ságát a súlyos éhségtől. Rámutatott to-

vábbá a reakció akna-munkájára, amely 
Maniuval az élén, az elszökni akaró 
müparaszt Mihalache és társai által 
összefogva  a nyugati áldemokrata 
országok kapitálista rekciósaival az 
országot meg akarták fosztani  függet-
lenségétől, anyagi romlásba és pusz-
tulásba sodorni azt. Ugy a külföldi, 
mint a belföldi  reakciónak mesterke-
dése a Kommunista Párt éberségén, a 
dolgozó réteg öntudatán megtörk és 
az ország lépésről lépésre határozottan 
halad a fejlődő  demokrácia utján. Be-
szélt továbbá a stabilizáció előkészíté-
séről és annak fontosságáról,  a Párt 
által kidolgozott és a kormány által 
magáévá tett hathónapos munkaterv 
jelentőségéről, ennek keretén belül a 
termelés fokozásáról  és az ország dol-
gozóinak ipari cikkekkel és élelmisze-
rekkel való ellátásáról. 

Csiki F. János beszédéből mindenki 
megértette, hogy a Kommunista Párt 
tovább folytatja  kíméletlen harcot 
az országfelforgató  Antonescu és Szá-
lasi maradványok ellen. A Kommunista 
Párt az országban rendet, békét és 
jólétet biztosit és szoros barátságot 
tart fenn  a szomszédos demokratikus 
államokkal, főként  a Szovjetunióval. 
A Kommunista Párt munkája, az ön-
tudatos falusi  és városi munkássággal 
és a haladó értelmiséggel szoros ösz-
szefogásban  biztositéka annak, hogy 
az ország népére jobb élet vár. 

(D.  A.) 

Az állampolgárság rendezése 
Az * 1924 évi állampolgársági tör-

vény óta, amely először adott alkalmat 
a Romániához csatolt területek lakói-
nak a román állampolgárság rendezé-
sére, még mindig sok ezren vannak, 
akiknek állampolgársága rendezetlen. 
Emiatt sok kellemetlenség, bizonyta-
talanság sújtja azokat, akik akár hi-
bájukból, akár hibájukon kívül még 
nem jutottak ahhoz, hogy be legyenek 
írva az állampolgárok névjegyzékébe. 

A folyó  évi május 30 án megjelent 
törvény ujabb egy évi időt enged az 
állampolgárság rendezésére az ilyenek 
nek. A mostani törvényes feltételek  sok-
kal enyhébbek az eddigieknél, úgyhogy 
most már majdnem mindenki hozzá 
juthat az állampolgársághoz. E tör-
vény szerint, ha valaki 1920 szeptem-
ber 26-án Románia területén lakott, 
vagy ezen időpont előtt Románia te-
rületén született vagy pedig bárhol 
olyan szülőktől született, akiknek ez 
időpontban Románia területén volt la-
kóhelyük, kérhetik a román állampol 
gársági névjegyzékbe való felvételüket 

a lakóhelyük törvényszékéhez benyúj-
tott kérvényben. 

Bár az ismertetett feltételeknek  lát-
szólag megfelelnek,  még sem juthat-
nak román állampolgársághoz ez al-
kalommal sem azok, akik 1920 óta 
valamely idegen állampolgárságot sze-
reztek vagy a román állampolgárság-
ról lemondottak. Ilyen lemondásnak 
számit az a körülmény, ha valaki 
1940 augusztus 30 ika előtt egyfolytá-
ban 10 évig külföldön  tartózkodott 
román útlevél nélkül. Azok a nők, akik 
idegen állampolgárokhoz mentek férj-
hez, román állampolgárságukat külön 
nyilatkozatban fenntartották,  nem veszí-
tették el az állampolgárságukat és ha 
az 1945 ös névjegyzékben még nin-
csenek felvéve,  ez alkalommal kérhe-
tik a román állampolgárság elnyerését. 

A felvételekhez  szüséges kérés és 
eljárás bélyegmentes minden esetben. 

Állampolgársági ügyekben a MNSz 
jogügyi irodája bárkinek szívesen ad 
felvilágosítást. 

AZ I F J Ú S Á G S Z A V A 
Országos ifjúsági 

értekezlet Segesváron 
Az egész ország lakosságát meg-

mozgató Petőfi  ünnepségek előtti na-
pokban a MNSz országos ifjúsági  ér 
tekezletet tartott. Ezen az értekezleten 
megyénk ifjúságának  képviseletében 

Biró Béla megyei ifjúsági-felelős  és 
Horváth József  ifjúsági  közművelődé-
si felelős  vettek részt. 

Az értekezletet Kóthai Miklós orszá-
gos ifjúsági  felelős  nyitotta meg. Meg-
nyitó beszédében vázolta az eddig el-
végzett munkát, majd lelkes szavakkal 
tért át a jövő évi munkatervre, melyet 

az ország demokratikus magyar ifjú-
ságának a Petőfi  év szellemeoen kell 
megvalósítania. Fokozott erővel kell 
szervezkednünk, sokszorozott kitartás-
sal kell megvalósítanunk Petőfi  halha-
tatlan eszméit. Ezek az eszmék már 
gyökeret vertek a világ haladó szel-
lemű ifjúságának  lelkében és szégyen 
volna, ha mi, akikhez Petőfi  a legkö-
zelebb áll, nem tennők magunkévá. 
Nem szigetelődhetünk el a demokrati-
kus építő munkában, hanem minden 
demokratikus ifjúsági  szervezettel fel 
kell vennünk a kapcsolatot s a felnőt-
tek oldalán harcolva együtt kell meg-
teremtenünk a komoly, népi demokrá-
ciát. Feltétlenül bele kell kapcsolód-
nunk az ország politikai, közművelő-
dési és gazdasági életébe. 

Az értekezleten tisztán és világosan 
kijelölték a vármegyék ifjú-kiküldöt-
tei azt az irányvonalat, melyen a 
MNSz ifjúságának  haladnia kell. Ez 
az irányvonal sem lehet más, mint a 
haladást, fejlődést  és függetlenséget 
biztosító népi demokrácia irányvonala. 

A két napos értekezlet igen sok gya-
korlati tanulsággal járt. Megyénk ifjú-
ságának ez évi munkáját falun  és vá-
roson ennek az értekezletnek a szel-
lemében kell végeznie. Akkor, amikor 
az egész ország ifjúsága  minden ere-
jét megfeszítve  dolgozik, Udvarhely 
megye ifjúsága  nem maradhat tétlenül. 
Itt nálunk kell megtestesülnie legtelje-
sebb mértékben Petőfi  szellemének. 

Felhivás megyei ifjúsági 
szervezeteinkhez 

Hogy munkánk ne legyen véka alá 
rejtve, meg kell szerveznünk a pontos 
és gyors sajtótudósicást. Ezért felszó-
lítjuk ifjúsági  szerveinket, azok minden 
tagját, hogy bármilyen ifjúsági  meg-
mozdulásról azonnal értesítsék megyei 
ifjúsági  bizottságunkat. Szinelőadások-
ról, műsoros estékről, táncokról, poli-
tikai és közművelődési előadásokról rö-
vid tudósítást küldjenek be, hogy 
munkájukból mások is munkakedvet 
merítsenek s ezáltal szervezetünket 
erősítsük. 

Szakszervezet i 
választások 

Az Országos Szakszervezeti Tanács 
junius 26.27-iki ülésén elhatározta, 
hogy a közelgő szakszervezeti válasz-
tásokat a szakszervezeti önkormányzat 
jegyében folytatja  le. Ennek a hatá-
rozatnak célja és értelme röviden az, 
hogy ugy az Országos és Megyei 
Szakszervezeti Tanácsok, mint az egyes 
foglalkozási  ágankénti szakszervezeti 
csoportok vezetőivé olyan egyéneket 
kell választani, akiknek multbani te-
vékenysége biztositék arra, hogy szak-
szervezeti működésűkben nem irányít-
ja őket pártpolitikai külön cél, sem 
intézmények, vagy azokban dolgozó 
alkalmazottak külön érdekei. A meg-
választandó vezetőknek minden szer-
vezett dolgozó érdekeit egy mértékkel 
kell kezelniük. 

Ezen elvek szem előtt tartásával és 
érvényesítésével kell, hogy megtörtén-
jenek megyénkben is a szakszervezeti 
választások s azoktól egyetlen szak-
szervezeti tag se maradjon távol. Vi-
szont a többség által az előadott el-
vek alapján megválasztandó vezetők-
nek előlegeznünk kell minden bizal-
munkat. H—. 



KIS HÍREK 
a nagyvilágból 

HÍREK 
J A U R E S 

1914 julius 31 én gyilkos  kéz  oltotta 
ki  a legnemesebb francia,  a munkás-
mozgalom tántoritatlan  élharcosának 
életét. 

Jaures  a békéért  harcolt  s ezért  ut 
jában állt  a háborúra spekuláló  im-
periálista  köröknek 

A francia  kommunista  párt egyik 
előfutárának  tekinti,  a francia  nép s 
a munkásosztály  hódolattal  áldoz  em-
lékének,  halálának  33 éves évfordulója 
alkalmából. 

— Aszékelyudvarhelyi ref.  kollégium 
értesiti a szülőket, hogy a tanítónő 
képző és fiu  főgimnázium  csak ugy 
tudja biztosítani a helyet ez uj isko-
lai évben, ha a m. t. szülők az iskola 
javítási költségéhez iskolai előleg gya-
nánt egy millió lejt befizetnek  aug. 
15-ig, továbbá ha minden künn és 
bennlakó tanuló egy egy szekér fát 
beszolgáltat augusztus 20-ig. Tájékoz-
tatót szívesen küld az intézet. 

— Bazárt rendez a Magyar Népi 
Szövetség női csoportja, amely f.  hó 
10 én d. e. 11 órakor nyilik meg a 
szövetség székházának földszintjén, 
ízléses kézimunkák, játékok, művészi 
cserépedények lesznek ezen a vásá-
ron kaphatók, amelyek, remélhetőleg, 
mind el is fognak  kelni 

— Petőfi-ünnepély  Fehéregyházán. 
Julius 28-án Székely udvarhely város 
közönsége Imeís János képviselővel 
az élén nagy tömegekben zarándokolt 
a fehéregyházi  Petőfi  siremlélhez, 
hogy lerója kegyeletét a szabadság 
nagy költőjének emléke iránt. Az ün 
nepély fényének  emelésében előljárt 
a 80 éves múltra tekintő Székely Dal-
egylet Petőfi:  »Egy gondolat bánt 
engemet* és >Mi volt nekem a szerelem* 
cimü, megzenésített költeményeinek 
alőadásával. Kerestély Gyula alkalmi 
beszéde után a Székely Dalegylet és 
az Iparos önképző Egylet Székely-
udvarhely közönsége nevében koszo-
rút is helyeztek, a költő sírjára, fo-
gadalmat téve ezzel: >hogy nem fa-
jult el még a székely vér, minden kis 
cseppje drága gyöngyöt ér.* Áldozat-
készségéért köszönet is illeti valameny-
nyiünk nevében a dicséretes multu 
Székely Dalegyletet. A fehéregyházi 
ünnepségen különben Kacsó Sándor 
képviselőnk mondotta az ünnepi be-
szédet, rendkívüli hatással buzdítva az 
ifjúságot  a demokrácia ügyének győ 
zelemhez juttatására. 

— A buza-adó szempontjából az uj 
jáépitést és stabilizációt irányító mi 
niszterközi bizottság rendelete alapján 
Udvarhely megye felsőudvarhelyi  és 
parajdi járását a 3. osztályból a 2 ba 
sorolták. Vármegyénk gazda lakossága 
örömmel veszi tudomásul ezt a hirt. 

— Elmaradnak a Székely Szinház 
itteni előadásai. Megemlékeztünk már 
a marosvásárhelyi Székely Szinház 
vidéki körútjáról, amely most történik 
meg sorozatos sikerek közben, né-
hány magyarságlakta városban. A 
sikerek valóságos nagyságát jellemzi 
az is, hogy az igazgatóságnak az 
előadások tervezett idejét egy két nap-
pal mindenütt meg kellett hosszabbí-
tania a közönség kívánságára. Ezért 
a szinház előadásait városunkban előre-
láthatólag csak egy hónap múlva kezd-
heti meg. 

(Világosság  — Budapest.)  A ma-
gyarországi összeesküvésről kiadott 
Fehér Könyv érdekes adatokat közöl: 
A reakció azon hamis hirére, hogy 
le akar mondani, Tildy Zoltán köz-
társasági elnök kijelentette: «Nem fo 
gok lemondani, sohasem akartam le-
mondani. Feladatunk megszerezni a 
Szovjetunió bizalmát. Hinnünk kell a 
békében. Akik uj háborúban remény-
kednek, nem tudják, milyen erős a 
Szovjetunió.* — A megszökött Nagy 
Ferencről Tildy megjegyezte: «Nem 
volt ítélőképessége és elragadta fejét 
a hatalom, nem olvasott és nem tanult.* 

(New-York.)  Az amerikai szakszer-
vezetek támogatják a polgári liberális 
Henry Wallace-t az amerikai elnök-
választáson. 

(New  York.)  A Tass iroda közli: 

Drága Telefonos  Kisasszonyka  ! 
Életemben mindig hódolója voltam 

a szépnemnek és e nem képviselőiből 
soha nem sértettem volna meg egyet 
sem. 

Tessék elhinni, ez most sem szán-
dékom. S talán, ha szembe állnánk 
egymással, kalaplevéve (igaz, hogy 
nincs kalapom) mély bókok ós hódo-
latok közt kérném, legyen olyan szí-
ves és a telefonelőfizetőkkel  bánjék 
egy kissé udvariasabban, mert nem 
csak ilyen hozzám hasonlókból áll a 
világ és igy akadhatnak olyan férfiak 
is, akik azt az el vet vallják, hogy »amilyen 
a mosdó, olyan a törülköző*. És hogy 
vannak ilyenek, ezt bizonyítja a kö 
vetkező eset: 

Ez óv julius 31 én, csütörtökön es-
tefelé  a MNSz szervezet irodájában 
tartózkodtam egy barátommal. A külső 
szobában barátságosan beszélgettünk, 
amikor egyszere hangos szóváltás von* 
ta magára figyelmünket.  Csodálkozva 
tekintettünk egymásra, hiszen ilyesmi 
nem szokott előfordulni  a MNSz szék-
házában. Amig egymást bámuljuk, 
erélyes hangon a következő épületes 
szöveget halljuk: «D voastră sunteţi 
pentru public, şi nu publicul pentru 
D voastiă*. Azaz: A kisasszony van ' 

Uj törvény készül a 
társadalombiztosítóról 

A Társadalombiztosító önkormány-
zatáról az Országos Szaktanács tör-
vénytervezetet készített, mely szerint 
a Központi Társadalombiztosító Pénz-
tár és a Társadalombiztosító Pénztárak 
jogi személyiséggel rendelkező auto-
nóm közintézmények lesznek, amelye-
ket azok fognak  vezetni, akik járulé-
kaikból fenntartják  az intézményeket. 
A vezérigazgatót az Országos Szakta-
nács javaslatára az igazgatótanács je-
löli ki. 

Ez azt jelenti, hogy végre valahára 
rend lesz a Társadalombiztosító körül 
és nevének megfelelőleg  hivatása ma-
gaslatára emelkedik. 

x Pianínót vagy rövid zongorát 
bérbe veszek. Cim a kiadóban. 

Howard Smith a «Columbia* rádiótár-
saság hírmagyarázója a jugoszláviai 
helyzetet ismertetve arra ösztökéli az 
Egyesült Államok kormányát, vessen 
véget Európa reakciós elemei támo-
gatásának. Az Egyesült Államok kö-
vetségei, fejezte  be fejtegetéseit  Ho 
ward Smith, meg kell szüntessék a 
jövőben a jobboldali pártok kizáróla-
gos támogatását. 

(London  — Rador.)  Attlee angol 
miniszterelnököt nem támogatják a 
szakszervezeti munkáspárti képviselők, 
ha a kormány nem változtatja meg a 
politikáját. 

(Szabad  Nép.)  A magyar katholifeus 
püspöki kar ugy döntött, hogy meg-
őrzi semlegességét és a küszöbön álló 
választásokon egyetlen pártnak sem 
nyújt kifejezett  támogatást. 

a közönségért, nem pedig a közönség 
a kisasszonyért. 

Mindjárt tudtuk, hogy a telefonköz-
pont körül van a baj. 

Hát bizony, itt baj van, ezt magam 
is nagyon sokszor tapasztaltam. 

Számtalan esetben megtörténik, hogy 
a hivásra a központ vagy jelentkezik, 
vagy nem. Abba is beletörődtem, hogy 
ha valami fontosat  akarok beszélni a 
Kommunista Párttal, vagy a Szakta-
náccsal, akkor egyszerre két, három 
nem kívánatos partnert is hozzám kap 
csolnak. Vagy pfdig  megkezdem a 
hívást reggel nyolc órakor, és 11 óra-
kor többszöri sürgetésemre, hallatlan 
nyugalommal adja meg a központ a 
választ: «Telefonul  ocupat*. Vagy 
azt, hogy «Telefonul  deranjat». És 
ezt három órai várakoztatás után. 
Holott a hivés után azonnal jelentenie 
kellene, hogy foglalt,  vagy elromlott 
a hívott szám telefonja,  mert hiszen 
az előfizetőnek  is van joga, és pedig 
az, hogy «fogja  be a száját*. 

Hát kedves kisasszonyka, én be is 
fogom  a számat, mert vannak, akik 
beszélnek helyettem, és megmondják, 
hogy «Magácska van a közönségért, 

J és nem a közönség magáért*. 
Kertész  János 

x Köszönetnyilvánítás. Hálás köszö 
netünket fejezzük  ki mindazon isme-
rősöknek, jóbarátoknak, a Székelyud 
varhelyi Polgári Önképzőkörnek, és 
Székely Dalegyletnek, kik drága ha-
lottunk : ifj.  Péter Áron temetésén 
megjelentek vagy mélységes fájdal-
munkat részvétükkel igyekeztek eny-
híteni. A gyászoló család. 

— Megkezdte működését megyénk 
területén a cséplést ellenőrző megyei 
bizottság. A helyszíni vizsgálatok so-
rán megállapította a bizottság, hogy 
Zsombor, Homoródujfalu  és Lövéte 
községekben súlyos visszaélések tör-
téntek. Mindhárom községben egyes 
gazdák hadaróval csépelték buzájukat, 
hogy ezáltal kivonják magukat a be 
szolgáltatási kötelezettség alól. Az el-
lenőrző bizottság vizsgálatot indított a 
bűnösök ellen. Tiz személyt, akik el-
len eljárást indítottak, a csendőrség 
letartóztatott. 

— Házatság Izsák  Teréz  és Kálni 
Győző  augusztus 2 án Szökelyudvar-
helyen házasságot kötöttek. (Minden 
külön értesítés helyett.) 

— Az udvarhelyi érettségizők ered-
ményei. Az 1946—47 iskolai év végén 
megtartott érettségi vizsgálatokon az 
ifjúság  két helyen vizsgázott. A ref. 
kollégium diáksága Brassóban, mig a 
róm. kat. gimnázium ifjúsága  Csíksze-
redán. A Brassóban megtartott érett-
ségi vizsgálatokon 112 tanuló jelent-
kezett, köztük 17 udvarhelyi. Sikere-
sen vizsgázott 95 tanuló, ebből 15 a 
helybeli református  kollégium tanutója. 
Mindössze két helybeli tanulónak nem 
sikerült a vizsgája. A Csíkszeredán 
megtartott vizsgára 89 tanuló jelent-
kezett, köztük 22 udvarhelyi. Sikere-
sen vizsgázott 70 tanuló, ebből 16 az 
udvarhejyi róm. kat. gimnázium ta-
nulója. Hat helybeli tanulónak nem 
sikerült a vizsgája. 

— Felépül Erdély első szabadtéri 
színpada. Marosvásárhely dolgozói kul-
turmunkájuk során elhatározták egy 
Szabadtéri Szinpad felépítését  a mun-
kás-művészet számára. Ámbár óriási 
akadályok gördültek a munkásság: 
lelkes csoportjának terve elé, de ők 
legyőztek minden nehézséget és fára-
dozásukat siker is koronázta, ameny-
nyiben a városi téglagyár és a szent-
györgyi téglagyár az alapozáshoz szük-
séges téglaanyagot, tíz helybeli fake-
reskedő a faanyagot  adta össze, a fu-
varosok pedig a szükséges anyagot: 
ingyen szállították a helyszínére. Igy 
a dolgozók lelkes munkája révén Ma-
rosvásárhelyen rövid időn belül fel-
épül Erdély első szabadtéri szinpada. 

X Tanár mérnöki állások várnak be-
töltésre a székelyudvarhelyi ipari lí-
ceumnál. Román német, magyar tör-
ténelem, 2 mérnöki állás (első sorban 
gépészmérnökök számára.) 

x Szorgalmas, erélyes pónzbesze-
dőt alkalmaz a Magyar Népi Szövet-
ség Udvarhelymegye kerületére. Felté-
telek és javadalmazás személyes je-
lentkezéskor lesz közölve. 

Üzleti forgalmát  fellen  diti». 
ha a Szabadságban h i r d e t i 

SPORT 
A vasárnapi eredmények: UMTE— 

Akarat (Medgyes): 2:1. Női kézilabda 
mérkőzés a nemzeti bajnokságért. Mind-
végig élvezetes, erős küzdelem. 

Akarat-UMTE: 6 : 4 . Férfi  kézi-
labda-mérkőzés a nemzeti bajnokság-
ért. Egyenlő ellenfelek  küzdelme a 
szerencsésebb győzelmével. 

Explozivi (Fogaras)-UMTE 5:1. 
Barátságos football-mérkőzés.  A mér-
kőzés érdekessége, hogy Navrea az 
UMTE ellen játszott. 

Az UMTE f.  hó 10-én nagyszabású 
sportünnepélyt rendez a városi sport-
pályán, az egész napot kitöltő ver-
senyszámokkal, amelyek között az 
Arzenál, Karres, Viktória atlétái is 
szerepelnek. A sportünnepély kereté-
ben a nagyszebeni Arzenál férfi  és 
női kézilabda csapata méri össze erejét 
az UMTE vel a nemzeti bajnokságért 
és «visszavágó* mérkőzés lesz az Ex-
plozivi és az UMTE football  csapatai 
ellen. 

EGY TELEFONELÖFIZETÖ PANASZAI 


