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A Magyar Népi Szövetség 
udvarhelymegyei hetilapja 

Megjelenik minden kedden reggel 
Felelős szerkesztő: Imets dános 

Teljes odaadással 
folyik a gabonabeszolgáltatás 

megyénkben 

A MNSz vezetőségi 
választások előtt 
A Magyar Népi Szövetség százas 

intézőbizottságának csíkszeredai ha-
tározata alapján, Udvarhely várme-
gyében is folynak a vezetőségi vá-
lasztások előkészületei. 

A százas intézőbizottság határo-
zata szerint a MNSz teljes egészé-
ben magáévá teszi a Román Munkás 
Part célkitűzéseit és irányvonalát A 
határozat értelmében szervezeteink 
élére mindenütt a dolgozó szegény-
és középparasztság, városi dolgozó 
kisemberek és haladó szellemű ér-
telmiségiek kell, hogy kerüljenek. 
Szükséges, hogy az osztályharc szel-
lemében erőteljesebben harcolhas-
hassunk minden, a nép érdekeit ve-
szélyeztető törekvés ellen. Sorainkat 
meg kell tisztitanunk a reakciós, és 
más, nem oda való elemektől, és 
helyükre a nép érdekeit szemelőtt 
tartó munkás-vezetőket kell állítani. 

A helyt wervezetek vezetőség-
választási előkészítő gyűléseire min-
den községbe két, az átszervezés 
követelményeit szemelőtt tartó, meg-
felelő kiküldöttet jelöltek ki, akik 
részt vettek a Székelykereszturon, 
Olaszteleken, Parajdon, Oklándon, 
Bordoson és Székelyudvarhelyen 
megtartott járási értekezleteken. 

A járási értekezletek mindenütt a 
legnagyobb rendben zajlottak le, ami 
azt bizonyítja, hogy magyar néptö-
megeink megértik az átszervezés 
szükségességét és lelkesen csatla-
koznak a Román Munkás Párt tar-
tós békéért és népünk általános 
életszínvonalának emeléséért, vala-
mint a demokratikus rendszerű ál-
lamok közötti teljes együttműködé-
sének megvalósításáért vívott küz-
delméhez. 

A községi tisztújító közgyűlések 
szeptember 26 án, október 3 án és 
10-én lesznek, Székelyudvarhely vá-
ros tisztújító közgyűlése október 
17-én és Székelyudvarhely megyei 
tisztújító közgyűlése október 31-én 
lesz. 

Az átszervezett MNSz-szervezetek, 
a Román Munkás Párt mellett, a 
tartós békéért, országunk gazdasági, 
politikai és kulturális életszínvona-
lának emeléséért tovább folytatják 
a munkát mindaddig, amig orszá-
gunkban meg nem valósul a kizsák-. 
mányolástő! mentes, szociálista tár-
sadalom. 

- Sajtóértekezlet. A Szabad-
ság olvasói részvételével f. hó 15 én, 
szerdán d. u. 5 órakor a MNSz 
megyei szervezetének tanácstermé-
ben sajtóértekezlet lesz. A t. olvasók 
szíveskedjenek ezen az igen fontos 
értekezleten megjelenni. 

- Iskolai hir. Az 1948-49. is-
kolai évben a székelykereszturi fő-
gimnázium, mint vegyes liceum fog 
működni A felvételi vizsgák 16 án 
reggel 8 órakor kezdődnek. 

Megyénk falvaiban nagy lendü-
lettel folynak a cséplési munkálatok 
s azokkal együtt a gabonabeszolgál-
tatás. Bár megyénket ez évben is 
nagy elemi csapások érték, földmi-
veseink készséggel tesznek eleget a 
rájuk hárult beszolgáliatási kötele-
zettségüknek, megértik az idők sza-
vát, tudják, hogy egy minden dol-
gozóra előnyös szociálista társada-
lom kiépítésére kell törekednünk, 
s ebben a munkában ők is részt 
akarnak venni. 

Megyénkben 153 cséplőgép dol-
gozik, s el is követnek mindent, 
hogy a cséplést minél előbb befe-
jezzék, mert újból megérkezett a ve-
tés ideje is, ami sürgeti földműve-
seinket, hogy a vetést a jövő érde-
kében szintén elvégezzék. 

Nagyon sok községben különben 
olyan gyenge a búzatermés, hogy 
egyes gazdáknak még vetőmagja 
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sem marad. Ezért ezek részére ve-
tőmagot fognak osztani, 30 vagon-
nal, még pedig hamarosan, hogy 
az őszi vetési versenyben sikeresen 
részt vehessenek a földmivesek. 

A cséplés kezdete óta. e tudósí-
tás írásáig a búzából 1077, a rozs-
ból 45, árpából 76, zabból 45 ton-
nát szolgáltattak be a megyében, 
ami nagy emelkedést jelent és ha-
tározottan bizonyítja a földmivesek 
megértését és lelkiismeretességét. 

Különösebb esemény, kivált visz-
szaélés nem is történt a héten, 
mintha mindenki tanult volna a Fe-
nyédre ellenőrnek kinevezett Péter 
László .esetéből, akit visszaélése 
miatt már el is Ítéltek 6 hónapi el-
zárásra. Figyelmeztetés ez ellenőre-
inknek, hogy munkájukat, melyre 
megbízást kaptak, fokozott éberség-
gel, lelkiismeretesen végezzék. 

Szept.  19-én,  vasárnap 
d.  e. 10 órakor a sa jtóhét 
befejezéseképpen  nagy 

SCÂNTEIA ÜNNEPSÉG 
szórakoztató  műsorral* 

a moziteremben. 
Legyen mindenki  ott. 

Gomulka Wieceslav kijelentette, hogy 
teljesen egyetért a határozattal és 
tartalmas önbirálatot gyakorolva, el-
ismerte hibás politikáját. 

Gomulka ezeket mondotta : 
— A lengyelországi és külföldi 

reakciósok által terjesztett gyaláza-
tos híresztelések nem érinthetik a 
párt egységét Pártunk megerősödött 
ezután a teljes ülés után. 

Harcoljunk 
a hiiitéses-tifusz ellen 

A betegségeket jobb megelőzni, 
mint gyógyítani, ez a mai orvostu-
domány elve és célja. Ezen sark-
igazságtól vezettetve az egészség-
ügyi minisztérium, az egész ország 
területén, 1948 szeptember 12—19 
közötti időben kiütéses-tifusz elleni 
harcot rendelt el. 

Tudnunk kell azt, hogy a kiüté-
ses-tifusz veszedelmes ragályos be-
tegség, amelyet a ruhatetü terjeszt. 
A tetvesség tehát nagy veszedelem 
a közegészségre. 

A szeptember 12—19 közti kiüté-
ses-tifusz elleni harc hasonló lesz a 
február  havában megtartott kam-
pányhoz. A községi egészségügyi 
bizottságok és a körorvosok vezeté-
sével egészségügyi járőrök fognak 
házról-házra járni és minden lakást 
és egyént megvizsgálnak. 

Kérem tehát vármegyénk minden 
becsületes polgárát, legyen segítsé-
günkre ezen küzdelemben, végezze 
el a tisztálkodást és tetvetlenitést 
jószántából és idejében, ne várja 
azt, hogy a hatóságok végeztes-
sék el. Dr.  fiódy  Károly. 

A Lengyel Munkáspárt 
Központi Bizottságának határozatáról 

A Lengyel Munkáspárt Központi 
Bizottsága juniusi teljes ülésén le-
leplezte a párt egyes vezetőinek, 
köztük Wieceslav Gomulka főtitkár-
nak, jobboldaii ideológiai elhajlását. 

A Politikai Iroda tagjai közötti 
nézeteltérések alapvetők voltak s 
ezek négy főpontra vonatkoztak. 

A népi demokratikus országok és 
a Szovjetunió közötti kapcsolatok 
ideológiai alapjának téves értelme-
zése, a Szovjetunió Kommunista 
(bolseviki) Pártja vezetőszerepének 
téves értelmezése az imperiáhsta-
ellenes frontban, egyes nacionálista 
csökevények és végül az az irányzat, 
-mely a szegény és középparasztok 
kapitálista kizsákmányolói elleni harc 
halogatását célozta. 

Mindezek a hiányosságok egyes 
pártvezetőknek a marxista leninista 
tanok téves értelmezéséből, a reak-
ció erőinek túlbecsüléséből, Lengyel-
ország és az egész világ forradalmi 
erőinek lebecsüléséből származtak. 

Ezek a hiányosságok, melyek jobb-
oldali nacionálista elhajlásra vezet-
tek, veszélyeztették a szociálista 
Lengyelország felépítését. 

A Központi Bizottság és annak 
Politikai Irodája leleplezte a hibákat 
és hiányosságokat, határozatában 
megadta az irányvonalat mindezek 
leküzdésére. 

Leszögezte, hogy meg kell érteni 
az elkövetkezendő gazdasági, társa-
dalmi, kulturális és politikai átala-
kulások távlatait. Fel kell venni a 
kíméletlen harcot mindazon erőkkel 
szemben, akik Lengyelország szociá-
lista felépítését akadályozzák. Meg 

kell tisztítani a pártot az ellenséges 
elemektől. Fokozni kell a pártban a 
küzdelmet a nacionálista előítéletek 
és megalkuvó maradványok ellen. 

Külö ösen hangsúlyozza a párt 
kapcsolatainak megszilárdítását a 
munkásosztállyal, a szegény és kö-
zépparasztsággal és a haladó értel-
miségiekkei. 

Az itt kivonatosan ismertetett ha-
tározatot a központi bizottság tetjes 
ülése egyhangúlag tette magáévá. 

Ünnepel a „Yiaţa Sindicală" 
és testvérlapja a „Szakszervezeti Élet" 

Egy éve annak, hogy a dolgozó 
tömegekkel való szorosabb kapcso-
lat fenntartása érdekében az Orszá-
gos Szaktanács sajtóorgánuma, a 
Viaţa Sindicală naponként jelenik 
meg. A lap naponkénti megjelené-
sének közvetlen eredményei felbe-
csülhetetlenek. A szakszervezeti moz-
galom irányitója, lüktető motorja, 
szerves alkotórésze lett. Politikailag, 
gazdaságilag és kulturális téren 
irányt szabott és utat mutatott a 
dolgozók százezreinek. 

Az OSzT sajtóorgánumán keresz-
tül az iskolák százait állította a 
szellemi nevelés szolgálatába, több- • 
száz menhelyet és napközi otthont 
szervezett a gyermekek részére, az 
életszínvonal emelésére a kantinok 
és áruelosztó szövetkezetek ugyan-
csak százait létesítette, kulturmüvé-
szeti téren népi színtársulatok, mű-

vészi csoportok, könyvtárak, zene-
karok, mozik százai és ezrei állnak 
a dolgozók rendelkezésére, üdülő-
házak, sportegyletek, önkéntes mun-
kabrigádok, mind-mind a Viaţa Sin-
dicală harcos munkásságának, épitő, 
alkotó hivatásának eredményei. 

Ezeknek a kimutatható eredmé-
nyeknek elismeréséül és a dolgozók 
hálájának kimutatására, a Megyei 
Szaktanács vasárnap, 12 én nagy-
szabású évfordulói  ünnepséget ren-
dezett, igen nivós és értékes műsor-
számokkal a Szakszervezetek Szék-
házában, ahol a dolgozók komoly, 
egységes összefogással határozták 
el, hogy a jövőben még szorosabbra 
fűzik kapcsolataikat az 05zT sajtó-
orgánumaival, amelyek a dolgozók 
lapjai s amelyek az osztályharcos 
Öntudat ébrentartásával győzelemre 
viszik a dolgozók ügyét és harcát. 



FILM 
A o a t r i l t a n í t ó n ő 

A Szovjet-kultura számunkra legismertebb alkotásai a szép fil-
mek. A sok kedves szovjet-film  közül a legkedvesebbek egyike: 
A satrii tanítónő. 

A filh  hőse egy kedves, meleg emberi érzésekkel teli tanítónő, 
aki fiatal  leányka létére nagy feladatot  vállal és vállalt feladatát 
hősiesen teljesiti egy hosszú életen át. Külső nehézségekkel, 
egyéni gyengeségekkel küzdve él egy messzi szibériai faluban. 

A falu  számára ö képviseli a kultúrát, az emberi jószándékot, 
szeretetteljes segitniakarást. Nehéz küzdelmeit megszépíti, de egyben 
meg is nehezíti szerelme: egy fiatal  forradalmár  menyasszonya, 
majd felessége  lesz, de boldogságuk csak pillanatokig tart, mert a 
cár rendőrei kegyetlenül közbeszólnak. 

Végre a forradalom  hoz gyökeres változást a kis tanítónő éle-
tébe is. Munkáját ezután nem gáncsolják többé, hanem segitséget 
nyújtanak és öreg korára életének teljes eredményét élvezheti. Az 
elhagyott kis faluból  szépen fejlődő  város lesz, az egykori fabódé 
helyén modern, nagy iskolaépület emelkedik. Az egykori elhagyott, 
árva kis tanítónőt világsikereket ért tanítványok hálás társasága és 
az állami elismerés egyaránt melege szeretetlel veszik körül. 

Diáklányok... 

9 MNSz városi szervezeté-
nek műsoros estélye 

F. hó 12-én, vasárnap este a 
MNSz városi szervezete nagyszabású 
műsoros estélyt rendezett. Bevezető 
szavaiban Benedek Sándor városi 
titkár, utalt arra, hogy a városi 
szervezetnek a megyei szervezettől 
való különválása és önállósulása óta 
ez az első alkalom a közönségelőtt 
való bemutatkozásra. Kifejtette, hogy 
a MNSz népi kulturánkat akarja fel-
karolni, a demokrácia szellemében. 

A szereplők legjobb tudásukat 
nyújtották, a szép számú közönség 
pedig élénk tetszésnyilvánítással ki-
sérte az egyes műsorszámokat. Be-
záró szavaiban Szilágyi Árpád vá-
rosi elnök az osztályharcos MNSz-t 
éltette és a szociálista kulturáról 
beszélt. 

A Nemzeti Néppárt 
művészi estje 

F. hó 11-én a liceum tornatermé-
ben a Nemzeti Néppárt művészi es-
télyt rendezett. Stelian Negreanu, a 
NNP titkára mondott bevezető sza-
vakat, amelyekben körvonalazta, mi-
lyen kulturát kívánnak felvirágoz-
tatni Népköztársaságunk szolgálata 
érdekében. 

A nagyszámú közönség előtt a 
NNP kultúr-csoportja, művészi szá-
mokkal mutatkozott be. Tánccal, 
énekkel, színdarabbal, szavalattal 
szórakoztatták a megjelenteket. Az 
estély az Internácionalé éneklésével 
ért véget. 

Széhelyheresztur sportja 
Ököloioás. 

Vasárnap este a Munkás-Sport-
otthonban zsúfolt nézőtér előtt ren-
dezték meg a SzMSE (Székelyke-
resztur) és az UTM (Medgyes) egye-
sületek közötti ökölvívó mérkőzést, 
mely a székelykereszturi munkáscsa-
pat fölényes 6:2 arányú győzelmé-
vel végződött. 

Az eredmények a következők: 
Váltósúly: Moraru Virgil (Med-

gyes)—Gidó Mihály (Keresztúr), pon-
tozással győz Gidó. 

Kisközépsúly : Vasile Vasile (Med-
gyes)—Barabás László (Keresztúr), 
pontozással győz Vasile. 

Középsúly : Comşa Gheorghe (Med-
gyes—Márkos László (Keresztúr), 
a III-ik. menetben Comsa feladta. 

Kisnehézsúly: Pop Mircea (Med -
gyes)— Sípos Gábor (Keresztúr), az 
!. menetben Pop feladta. 

A mérkőzéseket Erőss József tré-
ner vezette le kifogástalanul. A 
SzMSE-UTM ökölvívó mérkőzés si-
keres megrendezéséért a SzMSE szak-
osztály vezetőit illeti dicséret. 
Labdarúgás 

IMSz (Keresztúr)-IMSz (Medgyes) 
7 :2 (5:0). Fölényes győzelem. 

A játékvezető Winkler jól vezette a 
mérkőzést. 
T e k e 

SzMSE (Székelykeresztur)—Record 
(Medgyes). A székelykereszturi csa-
pat nagy fölénnyel játszva, 82 fá-
val győzött. 

TÖREKVÉS (Udvarhely) - SzMSE 
(Keresztúr). Szerencsével győzött az 
udvarhelyi Törekvés, 16 fával. 

x Cipők és táskák átfestését, 
bármilyen színre, vállalom. Dobrai 
Rákóczi-ut, 20. 1—3 

Közeledik az ősz, az uj iskolaév 
kezdete, egyre több diákarc tűnik fel 
az iskolák környékén. A mindig ked-
ves diákarcok közül ezidén különö-
sen boldog ragyogással tűnnek ki 
azok, akik azért jönnek, hogy be-
számoljanak a nyári önkéntes mun-
káról. Sokágú, értékes munkát vé-
geztek a diákok. Az egész munkát 
majd csak akkor lehet felmérni,  ha 
az iskolakezdés után mindenkinek a 
munkáját számbavesszük. Itt most 
csak néhány arcot ragadunk ki fu-
tólag abból a csoportból, amelyik 
Homoródfürdőn  teljesített szolgá-
latot. 

Szőke, mosolygósarcu leányka ül 
velem szemben és lelkendezve me-
séli, hogy milyen jó volt Homoró-
don, ahol a szentkeresztbányai gyer-
mekek mellett teljesített szolgálatot 
a gyermeknyaraltatás során. Negyed, 
vagy harmadmagával 45 gyermekre 
ügyelt, gondozta őket, de közben 
maga is élvezte a fürdő szépségét, 
a jó, bőséges ellátást. 

Röstelkedve vallja be, hogy mind 
remélték, hogy a következő csoport-
hoz beosztott leányok nem érkeznek 
meg és akkor ők tovább maradhat-
nak, olyan jól érezték magukat. 
Nemcsak a gondjaikra bizott gyer-
mekekkel barátkoztak össze, hanem 
a bánya vezetőségével is. Büszkén 
meséli, hogy elvitték őket s meg-
mutatták a bányát, egy csomó aján-
dékot is kaptak. 

Megbarátkoztak a Homoródon nya-
raló tanoncokkal is, segítettek nekik 
tenulni, megmagyarázták, amit azok 
olvasmányaik során nem értettek. 
Viszont a diáklányok is végighall-
gatták azokat az előadásokat, amiket 
a Román Munkáspárt megyei szer-
vezetének titkára tartott a tanon-
coknak és ők is szorgalmasan ta-
nultak, olvastak a tanoncokkal e-
gyütt. Mosolyogva mondja, hogy 
„bizony rájöttünk, hogy nem csak a 
gimnázista fiukkal lehet komolyan 
beszélgetni*. 

Aggódva kérdem, hogy nem volt-e 
túlságosan nehéz a szolgálat, mert 
tegnap egy másik leánykától, aki az 
udvarhelyi napközi otthon homoródi 
csoportjánál segített, azt hallottam, 
hogy a szentkeresztbányaiak szol-
gálata sokkal nehezebb volt. Élén-
ken tiltakozik és lelkesen jelenti ki, 
hogy nem volt nehéz, sőt ott volt 
jobb. Igy már helyes — gondolom — 
ha mindenki a maga munkahelyével 
van legjobban megslégedve. 

Egy másik kis önkéntes munkásra 

alig ismerek rá. Vézna, sápadt le-
ányka volt a nyár elején és most 
p ros arccal, jó erőben köszönt. 5 
hétig volt kint és azt mondja, hogy 
legszívesebben azonnal ismét ki-
menne, mert amióta hazajött, már 
ismét fogyott egy kicsit. A kinti 
munka nem fárasztotta,  élvezte a 
gyermekeket és a munkát ő is üdü-
lésnek érezte. Egy harmadik barnára 
sült leánykától ugyanezeket hallom. 

Az íróasztalomon heverő lapok is 
mind csak a munka öröméről szá-
molnak be, meg arról, hogy a nya-
ralás és gyermekgondozás mellett 
olvastak, tanultak a leányok, még-
pedig elsősorban politikát. Akik 
Homoródfürdőre  készülődtek, azok 
is demokratikus irodalmat kértek, 
mintha csak önkéntelenül is széle-
síteni akarnák ezen a téren is kap-
csolatukat azzal az élettel, amellyel 
most egészen szoros gyakorlati kap-
csolatba kerültek. 

Két és fél hónapon keresztül vál-
tott csoportokban egyszerre 6 ta-
nitónőképzős leányka teljesített szol-
gálatot a homoródi gyermeknyaral-
tatásnái, részben az udvarhelyi nap-
közi otthon, részben a szentkereszt-
bányai munkások gyermekei mellett. 
Ugy látszik, nemcsak a leányok 
végzett munkája jelent értéket, ha-
nem az ezzel járó nevelőhatások is 
igen értékesek, nem szólva arról a 
testi gyarapodásról, ami örvendete-
sen látszik ezeken az egészségesen 
ragyogó arcokon. 

Dr.  Váró  György  né. 

Az alábbiakban — folytatólago-
san — fenti név alatt ismeretter-
jesztő céllal betűrendes sorrendben 
közöljük a tejiparban használatos 
fontosabb fogalmakat és azok rövid 
magyarázatát. 

Ajánljuk fölöző állomásainknak, 
hogy ezt a részt vágják ki és sor-
rendben őrizzék meg. 

A 
Rbsorbcló, elnyelés, felszívás. A 

tej és tejtermékek ezúton megsza-
gosodhatnak (1. szag). 

Blbumin. a tejben 0.7%, a to-
jásban 12%>-nyi mennyiségben ta-
lálható fehérjeféleség. 

Aludttej, teljes tej önmagától 
vagy mesterségesen baktériumokkal 
savanyitva. Savfoka kb. 36—38 S. 
H. (lásd savanyutej). 

Megyei Főorvosi H'vatal 

H i r d e t m é n y 
Tudomására hozzuk az érdekel-

teknek, hogy 1948 szept 25 én 10 
órakor a Megyei Főorvosi hivatal 
helyiségében a megyeháza II. eme-
letén árlejtést tartunk a vármegye 
területén levő 6 diszpenzár részére 
szállítandó bútorzat elkészítésének 
tárgyában. 

Az árlejtés értéke kb. 400.000 
lej. A bútorzat tervezete és a fel-
tételek megtekinthetők naponta a 
hivatalos órák alatt a megyei főor-
vosi hivatalnál. Az árlejtést a LCP. 
törvény 88-110 szakaszai értelmé-
ben tartjuk meg Óvadék 5 százalék. 

fíódy  Károly  dr  m főorvos. 

x Köszönetnyilvánítás. Minda-
zoknak, akik ferjem tragikus halála 
alkalmával fájdalmamon enyhíteni 
igyekeztek, koporsójára virágot he< 
lyeztek, hálás köszönetet mondok. 
Köszönetet mondok az állami vas-
udvarnak, az UMGlSz szövetkezet-
nek és a Kereskedő Társulatnak, 
amelyek külön is koszorút helyez-
tek a koporsójára. 

Özv.  Fritz  Karolyné. 
x A nagyérdemű közönség szí-

ves tudomására hozom, hogy női 
fodrászatomat Kossuth u. 1. sz. alól 
Kossuth u. 8. szám alá helyeztem 
át. A nagyérdemű közönség szíves 
pártfogását kérve továbbra is. Asz-
talosné  Málnási  Anna 1—2 

x Szerény iparos keres 40—45 
év körüli, szerény magaviseletű, 
gyermektelen nőt, házvezetésre, eset-
leg meleg otthonra talál. Cím a ki-
adóhivatalban. 1—2 

x Eladó egy szabász-asztal, két 
stelázsi és egy dobkályha. Érdek-
lődni lehet a kiadóhivatalban. 

x Tisztelettel értesítem a n. é. 
közönséget, hogy Piaţa Stálin 12 sz. 
alatt (Kerestély-udvarban) villany-
szerelési műhelyet nyitottam. Villa-
mos szakmába vágó dolgokkal kap-
csolatosan szívesen állok rendelke-
zésre és költségvetéssel díjmentesen 
szolgálok. Szíves pártfogást kér 
Papp Jenő  2—3 

SPORT 
UMTE törpe, ifj. -DINAMÓ törpe ifj. 

4:0 (2:0) 
Mindkét csapat komoly erőket 

képvisel, ugy látszik az utánpótlás 
biztosítva van. 

Vasárnap 12 én az UMTE rende-
zésében a marosvásárhelyi Rata 
női és férfi  tornászcsapata szertorna-
bemutatót tartott igen nagy sikerrel 

Ammóniák,. szúrós szagú gáz, 
mely az istállóban, árnyékszéken az 
ürülék bomlásakor keletkezik. Sok 
sajt érésénél is keletkezik a fehérjék 
legvégső bomlási termékeként. 

nioadók, az oltó hatására kelet-
kező kocsonyás, a tej összes alko* 
tórészeit bezáró anyag. Ezt aprítja 
a sajtmester a sajt készítésénél, ha 
bizonyos szilárdságot elért. A szi-
lárdság függ: a hőfoktól, az oltó-
mennyiségtől és a tej savfokától. 
Keménysajtoknál apróbbra, puha saj-
toknál nagy darabokra aprózzák. Az 
elsőknél esetleg melegítik, hogy jól 
leadja a savót. Az aprítás kéziesz-
közök (sajtkard, alvadékbárd, lant, 
kavaró) segélyével történik. Az al-
vadékból formázás utján lesz a sajt 

K í n t e jgazdaság i l e x i k o n . 



R SzoDjeiunió mezőgazdaságának fejlődése 
in. 

A Szovjetunió földművelésében 
döntő lépés a nagymértékű gépesí-
tés és racionálizálás (észszerüsités) 
volt. Mert sem Jaz, hogy a paraszt-
ság földet kapott, sem az, hogy szö-
vetkezetekbe tömörült, nem hozta 
volna meg azokat a bámulatos ered-
ményeket, amelyeket ismerünk, ha 
nem történik meg egyidöben az em-
beri erő nagymértékű fokozása a gé-
pek segítségével, s ha azokat az 
erőket nem használták volna fel 
tervszerűen, tudományos alapon. 
Micsurin mondotta : „Nem várhatunk 
a természettől kegyes adományokat, 
a mi feladatunk, hogy adományait 
tőle kicsikarjuk I" 

A gépesítés volt a legforradalmibb 
ujitás, ez az embert felszabadította 
és úrrá tette a földön. A paraszt 
már nem földhöz kötött rab, hanem 
a gépek büszke kormányosa. A má-
sodik világháború előtt a Szovjet-
unióban 242 000 kolhoz volt 117 
millió hektár bevetett területtel. Az 
első világháború előtt a parasztság 
birtoka 134 millió hektár volt. Eb 
bői egy családra 7 hektár esett, 
melybe erdő és legelő is bele volt 
számítva. Ma a kolhozokban egy csa-
ládra 20 hektár esik; sőt vannak 
olyan vidékek, ahol ennél is több 
jut egy családra Természetes, hogy 
ezt a munkát csak gépekkel lehet 
elvégezni. Az állam rengeteg milli-
árd rubelt fektetett bele gépekbe és 
igy létesítette meg a gépállomáso-
kat. A megértés kedvéért közöljük 
az alábbi adatokat. 

1940 ben a Szovjetunióban 523 
ezer traktor vo't, ami 12 millió lovat 
helyettesitett, 182 000 arató, cséplő-
gép. Ugyanebben az időben Német-
országban 18 400 traktor és 17 arató, 
cséplőgép volt. Anglia 50 arató-
cséplőgéppel és 21.000 traktorral 
rendelkezett. Ez azért van, mert a 
tőkés nyugati országokban a föld-
birtok el van aprózva, a feltételek 
léhát nem alkalmasak a gépesítésre. 
E tekintetben még Amerika is mesz-
sze elmarad a Szovjetuniótól. 
, Ha mindazokhoz a munkálatokhoz, 
amiket a gépek elvégeznek, állati 
erőt kellett volna alkalmazni, ez az 
állatokon kivül még 11 millió mun 
kást is igénybe vett volna. Így sza-
badította fel a szovjetkormány egy 
szer s mindenkorra a parasztságot 

Alig egy hete, hogy a RDNSz 
udvarhelymegyei bizottsága megtar-
totta első megyei konferenciáját, 
amelynek egyik célja volt, hogy a 
kritikán és önkritikán keresztül ki-
küszöbölje a hibákat, átszervezze a 
vezetőséget és frissebb ütemet ad-
jon a munkának. 

A konferencia hatása már is meg-
mutatkozik. Kattognak az írógépek, 
a megyébe több, mint száz körle-
vél megy szét, amely munkába ál-
lítja a falusi asszonyokat a most 
inditott tífusz elleni kampányban. 
A város területén működő csopor-
tokban 40 nő vesz részt a munká-
ban. A kerületi szociális felelősök 
a megyei közegészségügyi állomás 
munkájának elősegítésére adatgyűj-
tést fognak végezni. 

A sajtóhét keretében az utcai uj-
ságárusitás utján teszik lehetővé a 
női sajtónak a legszélesebb népi 
tömegek közötti megismerését és 
ezen keresztül kulturszinvonalának 
emelését. Egy délután sajtóvita ke-
retében megbírálják a „Dolgozó Nő"-t, 
a „FemeiaM és a „Săteanca" cimü 
folyóiratokat.  Véleményt mondanak 
a munkásnők, földmüvesnők, tanitó-

a legkínzóbb gondoktól. A szovjet 
kormány azonban nemcsak gépeket 
adott, hanem megtanította a föld-
művelőket a tervszerű gazdálkodásra, 
a tudomány igénybe vételére. A me-
zőgazdaság fejlődése nemcsak meny-
nyiségi, hanem minőségi is volt A 
termelés pedig nemcsak anyagi, ha-
nem társadalomépitő céllal is tör-
tént. Ezt a következők alapján ért-
hetjük meg. Míg például az első 
ötéves tervnél arra törekedtek, hogy 
a bevetett területet kibővítsék, hogy 
többet termeljenek, addig a második 
ötéves tervnél már nem a terület 
kibővítésére fordították a nagyobb 
gondot, hanem a jobb kihasználás 
volt a cél. Viszont a harmadik öt-
éves terv folyamán arra törekedtek, 
hogy nemesebb, ellenállóbb növény-
fajtákat termesszenek és bizonyos 
vidékeken addig nem müveit vagy 
egészen uj növényeket honosítottak 
meg. A főelv az volt, hogy egyes 
nagy vidékeket lehetőleg önállóvá 
tegyenek. Igy került el például a 
cukorrépa Szibériába és Középázsiá-
ba, ahol azelőtt nem ismerték, vi-
szont a gyapot és rizs eljöttek Euró-
pába, közelebb a fogyasztási terüle-

M B n B M B B O H B S U IDU 

A székelyudvarhelyi közegészség-
ügyi állomás felépítése és berende-
zése érdekében az elmúlt két hét 
folyamán további komoly lépések 
történtek. A városi időközi bizott-
ság f. hó 4 én hozott határozatával 
az egészségház épülethez tartozó tel-
ket is átadta az egészségügyi mi-
nisztériumnak, azzal a kikötéssel, 
hogy ugy az épületet, mint a telket 
a közegészségügyi állomás elhelye-
zésére használják fel. A miniszté-
rium a határozatot a telek és épü-
let felhasználására vonatkozólag is 
jóváhagyólag vette tudomásul. 

Az épület még befejezetlen álla-
potban van, teljes befejezéséhez, 
vízvezetékkel, villannyal, telefonnal 
stb. való felszerelésihez kb. másfél 
millió lejre van szükség. A várme-
gyei egészségügyi tanács kebeléből 
alakult Közegészségügyi Állomás 

és tanárnők és az értelmiségiek is 
Egyben rámutatnak arra, hogy a 
nők öntudatraébredéséhez milyen 
mértékben járult hozzá a női sajtó. 

Az uj kerületi felelősök a velük 
megtartott első gyűlésre felfrissült 
munkakedvel jöttek el, hogy lefek-
tesssék az uj munkatervet, amely-
nek megvalósítása uj és uj munka-
társakatfog biztosítani a RDNSz-nek, 
amely Népköztársaságunk megerősí-
téséért küzd. 

Most építik ki a kultur- és sajtó 
felelősökön keresztül a levelező 
kollektívát, mely lehetővé teszi a 
megye legtávolabbi falujában lakó 
nők számára is, hogy meglátásaikat, 
észrevételeiket és a munkájuk során 
felmerülő nehézségeiket eljuttassák 
a megyei bizottsághoz. 

A gazdasági reszort kiszélesiti 
munkáját, ismertetve a tagok előtt 
a konzerváló konyhák célját és fel-
használásának előnyeit. A megyei 
bizottság a konferencián adminisz-
trációs felelősnek román nőtestvért 
választott, ami által az együttlakó 
népek közötti viszony elmélyítése 
még erősebbé válik. 

tekhez. Ezeknek a nagy müveletek-
nek egyik feltétele a talaj megjaví-
tása volt, mert enélkül tervszerű 
gazdaság nem valósulhat meg. A 
munkálatokat rendszer szerint vég-
zik el. Sivatagok termékennyététele, 
uj öntözött földek létesítése, folyók 
szabályozása, mind mind a szovjet-
földmüvelés fejlődését biztosítja. 

Nemcsak a földet, hanem a nö-
vényzetet is ujjá teremtik a Szovjet-
unióban. Ez azonban azért jár si-
kerrel, mert a szovjet-tudósok egy-
séges terv szerint dolgoznak és mert 
az uj kulturált bevezetése a földmü-
velésben a szovkkozok és kolhozok 
utján történik, melyek ugyancsak 
egységes terv szerint járnak el. 

Ugyanígy számos újfajta textil-
rostot, kémiai és más ipari növényt, 
valamint gabonafélét és állati takar-
mánynövényt tenyésztettek ki, me-
lyeket a nagyvilág még alig ismer. 
Valóban, a Szovjetunió földmüvelése 
a világ leghatalmasabb fejlődését 
mutatja Itt nem egyszerűen élelem 
és nyersanyag termelésről van szó, 
hanem egy uj világtörténelmi kor-
szak bimbói hajtanak ki. 

Bizottság a szükséges összeg össze-
hozására f. hó 19-én az egész me-
gye területén egészségnapot rendez. 

Szeptember 12-én a Demokrata 
Nők Szövetségének kiküldöttei a ki-
ütéses lifusz elleni hadjárat egész-
ségügyi járőreihez csatlakozva min-
den házba ellátogatnak a megye 
egészségügyi viszonyainak a hely-
színen való felvételére és kérdőive-
ket fognak kitölteni. Erre az adat-
gyűjtésre azért van szükség, hogy 
a közegészségügyi állomás a beteg-
ségek megelőzésére irányuló munka-
tervét elkészíthesse. 

A szeptember 19- én megrende-
zendő egészségnapon orvosaink és 
egészségügyi közegeink a megye 
minden községében és városában 
műsoros kulturdélután keretében 
tartanak előadást az illető község-
ben legidőszerűbb egészségügyi kér-
désről. 

A közegészségügyi állomás bizott-
sága a szaktanács utján a megye 
iparosságát külön is meg fogja ke-
resni, hogy önkéntes munkaválla-
lással tegye lehetővé ennek az 
egészségünk megvédése érdekében 
annyira fontos intézménynek minél 
előbbi üzembe helyezését. 

Az elmúlt hét folyamán a köz-
egészségügyi állomás felépítéséhez 
a következők nyújtottak önkéntes 
segítséget: 1—1 szekér homokot 
szállítottak be: Antal Lajos, Antal 
Ferenc, Antal Sándor, Bíró Lukács, 
Hodgyai László, Németh Áron, Né-
meth Dénes, Németh István, özv. 
Németh Isfvánné és Székely Miklós. 
A Bolyai Demokrata Diákszövetség 
udvarhelyi tagozata az aug. 26-án 
megrendezett József Attila-est jöve-
delméből járult hozzá a közegész-
ségügyi állomás felépítéséhez és fel-
szereléséhez. Pethő épitész mester 
1 napi önkéntes munkaszolgálatra 
jelentkezett. 

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

Ünnepelték a MNSz ifjúsági 
vBPsenysneh győzteseit 
A Magyar Népi Szövetség köz-

ponti ifjúsági bizottságának kezde-
ményezésére megyénk MNSz ifjú-
sági bizottságai között is szervezési 
és újjáépítési verseny indult, amely-
nek I diját Petek község, II. diját 
Rava község, III diját Betfalva köz-
ség ifjúsága nyerte. 

A peteki ifjak által nyert I. díj 
1 drb. háromszögű piros zászlóból, 
15 drb. irodalmi és politikai könyv-
ből állt. Ezenkívül az ifjúsági cso-
port két legjobb sportolóját Dénes 
Lajost és Miklós D. Sándort az if-
júsági egység-kupa diplomájával tün-
tették ki. 

A dijakat az augusztus 29 én 
megtartott, 18 számból álló műso-
ros ünnepély keretében adták át 
Petek községben. 

Az ünnepélyen résztvett Rácz Al-
bert vármegyei kiküldött, aki a me-
gyei szervezet nevében üdvözölte a 
nagyszámú közönséget és az ifjú-
ságot, amely komolyan, lelkesen vé-
gezte el vállalt feladatát. 

A műsor végeztével Dáné Dezső 
vm. ifjúsági felelős mondott ünnepi 
beszédet, elismerését fejezve ki és 
további eredményes munkát kívánva 
Petek község MNSz ifjúsági bizott-
ságának. 

A III. dijat Betfalva MNSz ifjú-
sági bizottsága nyerte. Betfalván is 
tartalmas műsoros ünnepély kereté-
ben adta át Gergely Márton vm. if-
júsági szervező felelős az 1 drb. 
plakettből, 5 drb könyvből és 2 dip-
lomából álló dijat. 

A II. dij átadása alkalmával Rava 
községben rendezett ünnepségről az 
az előbbi számunkban már megem-
lékeztünk. 

Ha van pénz: 
van keresztelés 

, Hallatott már magáról György 
Árpád lövétei plébános. Volt eset, 
mikor szegény embereket nem te-
metett el mindaddig, mig hátrama-
radottai az utolsó rongyát el nem 
adták, hogy kepehátrálékát kifizet-
hessék. Nem elégedett meg a plé-
bános ur azzal, hogy felhívtuk fi-
gyelmét a további magatartására a 
szegény parasztsággal szemben, most 
ismét megfeledkezett hivatásának 
betöltéséről, amiért az egyház poszt-
jába állította. A közelmúlt vasárnap, 
amikor Gábos Lajos lövétei lakos, 
gyerekét meg akarta kereszteltetni, 
György Árpád plébános úr ezt meg-
tagadta, azzal a kijelentéssel, hogy 
ameddig a kepét ki nem egyenlíti, a 
gyermeket nem kereszteli meg. Ez 
a kijelentése a plébánosnak a temp-
lomban történt a nagy közönség 
előtt, ami természetesen, ugy a ke-
resztszülőknek, mint a gyerek szü-
leinek megszégyenítésével járt. 

Máté László, hogy ne legyen bot-
rány, a színhelyen kifizette Márton 
Lajos egyházi adóját, a keresztelő 
csak igy történt meg. György Árpád 
plébános úr elfeledi azt, hogy a kul-
tusztörvény értelmében semmiféle 
egyházi adóhátrálékot sem közigaz-
gatási. sem más szerveken keresz-
tül kikényszeríteni nem lehet. A 
plébános urnák állami fizetése van, 
elégedjék meg azzal, ha van valaki 
a községben, aki neki valamilyen 
támogatást akar nyújtani és ne kö-
vetelőzzék olyan testvéreinkel szem-
ben, akik meggyőződésből vagy pe-
dig anyagi lehetőségük folytán nem 
tudnak ehez hozzájárulni. 

H a l a d a m u n k a 
a közegészségügyi állomás érdekében 

Élénkül az ütem a RDNSz munkájában 



JIljLUS-KÖZLEMÉNYEK 

Egy milliomos kolhoz 
Szibéria Altáj tartományának leg-

aszályosabb vidéke az Aleiszk-puszta. 
Itt létesült az 1920-as években Mo-
Iotovo község. Egy távolabbi falu 
néhány szegény földmives családja 
választotta ezt a helyet, hogy közö-
sen gazdálkodva virágzó élet indul-
jon a nehéz talajon. 10 szekér régi 
épületfát vittek magukkal, melyből 
ideiglenesen összeállították a szük-
séges gazdasági épületeket. A tartó 
mányi gazdasági hatoságok a köz-
alapokból 3 pár ökröt, 2 lovat, 3 
tehenet és gazdasági eszközöket a-
jándékoztak. Igy kezdődött a közös 
gazdálkodás s ebből fejlődött ki a 
szovjet-állam segítségével a mai vi-
rágzó Molotovo kolhoz. 

Ma Molotovót 3 oldalról füzes 
erdő veszi körül. A házak mellett 
és a széles utcák szélein gyümölcs-
fák húzódnak. A falu központjában 
szép kőházakat találunk. S ezek kö 
zül messzire kiemelkedik a közép 
iskola 2 emeletes épülete és a kol-
hoz-iroda. Malom, műhelyek és ga-
bona-raktárak épültek. A falu szélén 
sorakoznak az istállók, juhaklok, 
disznóólok S ezeket az épületeket 
mind téglából építették s cseréppel 
fedték. Gátakkal gyűjtik össze a 
patakok vizét és csatornákkal veze-
tik a földekre. S mindezeket a kol-
hoz lelkes munkásai saját erejük-
ből valósították meg Grinco kolhoz-
elnökük tervei alapján. 

192 család dolgozik együtt 6625 
hektár területen, melyből 3 484 hek-
tár a szántó terület. A mezőgazda-
sági gép- és traktor-állomás segít-
ségével a munka könnyebbé és gaz-
daságosabbá vált és sok időt tudtak 
a kolhoz-munkások a termelés mi-
nőségi fokozására szentelni. A kez-
deti hektáronkénti átlag 7"9 méter-
mázsa gabona-hozamot 1940-re si-
került 19'6 mázsára felemelni, tehát 
a termelési eredmény közel meghá-
romszorozódott. 45 hektárnyi terü-
leten 71 gyümölcsfajtát (alma, körte, 
szilva, meggy stb) honosítottak meg 
s az évi jövedelmet a kezdeti 173 
rubelről 437.500 rubelre emelték. 
Öntöző berendezések segítségével 
sikerült feljavítaniuk a zöldség-ker-
tészetet is, ugy hogy amig ebből 
1936-ban 1916 rubel volt az évi 
jövedelem, 1945 re ez 845 825 ru-
belre emelkedett 

A kolhoz 5 állattenyésztő major 
és egy méhészet fölött rendelkezik. 
Az 1946 évi adatok szerint ezekben 
348 tehenet, 170 disznót, 2.404 ju-
hot, 70 lovat, 257 baromfit  és 24 
család méhet tenyésztettek a kolhoz 
szükségleteire és a jövedelem nö-
velésére. 

A mezőgazdasági artel (szövetke-
zet) szabályzata szerint minden kol-
hoz köteles, hogy a földművelésen 
és állattenyésztésen kivül, a helyi 
viszonylatoknak megfelelően, az ösz 
szes mezőgazdasági termelési ágakat 
kifejlessze és olyan állandó jelleggel 
működő ipari üzemeket létesítsen, 
amelyek hozzájárulnak a kolhoz 
munkások általános jólétének eme-
léséhez. Ezért létesültek Molotovó-
ban is a különböző üzemek. 

1934 ben létesült a tégla gyár, a-
mely teljesen kielégíti a kolhoz min-
den szükségletét. Az építési munká-
latok elvégzésére egy külön — és 
minden más munkától felmentett — 
24 kolhoz-munkásból álló csoportot 
szerveztek. Ez a munkacsoport épí-
tette fel 1935—37 között a 10 osz-
tályos közép iskolát, a különböző 
üzemek részére szükséges épületeket, 
a gazdasági épületeket és folyama-
tosan alakítja át a régi lakóházakat. 

A munkálatokat tervszerűen végzik 
és a tervek összeállításánál építész-
mérnök is közreműködött. 

A különböző megtakarításokból, 
valamint az állam segítségével a kol-
hoz saját gép állomást is szervezett, 
melyet 3 Diesel motorral, 4 teher-
autóval, egy személyszállító gépko-
csival és nagyszámú mezőgazdasági 
géppel és eszközzel szereltek fel. A 
gazdaság és a háztartások gépesí-
tése érdekében egy saját villany-
áramot szolgáltató üzemet is létesí-
tettek még 1937-ben, mely ma már 
150 lóerő teljesítményű. Ez működ-
teti a malmot, az olajütőt, a külön-
böző feldolgozó üzemeket, ez szol-
gáltatja a világítást. 

1. Az UMGISz Kossuth utcai üzle 
tében a Szoojet Ifjúság nagy-
vonalú épitő munkájában gyö-
nyörködhetik városunk közönsége. 
Annak az ifjúságnak a munkájá-
ból kapunk egy kis ízelítőt, amely 
ifjúság a Szociálista Haza felépí-
tésének aktiv tényezője. A szov-
jet-ifjúság magáévá tette Tanító-
mesterének, Sztálin elvtársnak a 
mondását: „Hogy alkothass, 
tudnod kell, hogy tudhass, 
tanulnod kell". A 26 millió 
szovjet-ifju nagyszerű munkáját ve-
gyük példának, kapcsolódjunk bele 
az Arlus munkába, hogy részt 
kapjunk a szociálista társadalmi 
rend megvalósításából mi is, ro-
mán pénkőztársaságbeli ifjúság! 

2. Orbai János kirakatában a gyü 
mölcskertászet nagyszerű újítá-
sairól veszünk tudomást. Belefe-
lejtkezünk abba a sok nehézséget 
és áldozatot kívánó munkába, 
melyet Micsurin kertészei fejtettek 
ki azért, hogy gyümölcskertté va-
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A székelykereszturi ARLUS helyi 
szervezete f. hó 5 én ismeretter-
jesztő közgyűlést rendezett. Az 
ARLUS vezetőségén kivül jelen vol-
tak a helyi politikai pártok, ható 
ságok és kulturális szervezetek ve-
zetői és nagyszámú közönség. 

A közgyűlést Moldován S. alelnök 
nyitotta meg román és magyar nyel-
ven, majd Borbély István tanár, az 
ARLUS titkára hosszabb beszédben 
ecsetelte ennek a szervezetnek a 
szerepét, mely jórészt kulturális szer-
vezet, de hivatva van a tudományos 
és gazdasági kapcsolatokat is meg-
teremteni és kimélyíteni a Szovjet-
unióval. 

A székelykereszturi ARLUS egy-
éves múltra tekint vissza, de most 
az eddiginél sokkal komolyabb 
munka kifejtésére készül, mert az a 
baráti viszony, mely a Szovjetunió 
és a Román Népi Köztársaság kö 
zött fennáll, feltétlenül megkívánja, 
hogy ez a szervezet sokkal aktívabb 
munkát fejtsen ki és széles körben 
ismertesse meg a Szovjetunió né 
peinek művészetét, műveltségét és 
életkörülményeit s ezen kivül min-
den olyan más megnyilvánulását, 
mely bármely vonatkozásban hatás 

Mindezeken kivül több kulturális 
intézményt is létesítettek. 1 yen in-
tézmény az óvoda és napközi otthon, 
melyben a megfelelő korú gyerme-
kek egész napjukat töltik, élelme-
zést kapnak, szórakozásukról gon-
doskodnak és nevelésüket biztosítják 
nevelők és orvosok felügyelete alatt. 
A kolhoznak saját klubja van mozi-
teremmel, könyvtárral, olvasó terem-
mel és játék teremmel. Itt a kolhoz-
munkások mindenfajta művelődési 
lehetőséget megkapnak s igy szel-
lemi fejlődésüknek rendkívül hatásos 
eszközei. 

íme — néhány mondatban — ez 
egy kolhoz falu lelkes munkásainak 
munka-eredménye rövid 25 esztendő 
alatt. A kolhoz tette lehetővé, hogy 
az egyéni erőkhöz hozzájárulhasson 
a társadalmi együttműködésből szár-
mazó hatóerő, mely az eredménye-
ket sokszorosan megnövelte, kikü-
szöbölve a kizsákmányolás minden 
lehetőségét, s megszüntetve a, nyo-
mort. 

rázsolják a Szovjetuniót. 
3 A Koncz-patika kirakatánál bol-

dogan állhat meg minden dolgozó: 
A szociálista társadalmi rendszer 
valósággá tette a dolgozók milliói-
nak álmát: nyáron kikapcsolód-
hátik a nehéz munkából s testi-
lelki Udülásre mehet a Szovjet-
unió leggyönyörűbb vidékeire. 

4 A Szakszervezet épületében levő 
kirakat a szoojet-ipar olyan 
előrehaladásáról tesz tanúbizony-
ságot, amely halomra dönti mind-
azt az imperiálista próbálkozást, 
amely félelmében lekicsinyelte a 
szovjet ipar nagyszerűségét 

5. Az Arlus vármegyei központi he-
lyisége is uj szint kapott. Kira-
kata a legértékesebb kirakata lett 
városunknak. Belső helyiségeiben 
művészi kivitelezésű képsorozatok 
között dolgozik az Arlus uj veze-
tősége a szeptember 26 i nagy 
kép-kiállitás megrendezésén és az 
október 3-iki vármegyei Arlus 
kongresszus előkészítésén. 

sal van a mi népünk életére is. 
A tartalmas beszéd igen jó hatást 

gyakorolt; azt mindenki feszült fi-
gyelemmel hallgatta s megállapítható 
volt, hogy ez a gyűlés a kívánt 
eredményt és célt teljes mértékben 
elérte. 

Ezzel az ismeretterjesztő közgyű-
léssel kapcsolatosan megnyilvánult 
érdeklődés mutatja, hogy szükséges, 
hogy az ARLUS helyi szervezete ha-
sonló gyűléseket rendezzen. Az ilyen 
nagyban hozzájárul az egészséges, 
demokratikus fejlődés megteremté-
séhez, mert csak igy ismerhetjük 
meg minden vonatkozásban a de-
mokrácia bölcsőjét és ennek hű el-
lenőrzőjét, a Szovjetuniót. 

B. Zs. 

— A CASBI felhívja mindazo 
kat, akik tőle kapott laká t vagy 
bútort használnak, illetve bérelnek, 
hogy a lakásbéreket és butorhasz 
nálati dijakat azonnal fizessék be, 
minthogy a hivatal felszámol. Fel 
világositájok a vármegyeházának I. 
emeleti 31. szobájában kaphatók. 

Megjelent a „ M a r x Tőkéje" 
cimü mű magyar nyeloen. 

Adakozzunk a 
Napközi Otthonok 
gyermekei javára 

A nyaraltatásből haza érkezett 80 
kisgyerek a városunkban levő 2 
Napközi Otthonban van elhelyezve. 
Látszik rajtuk, hogy megerősödtek, 
megnőttek. Vidámak és boldogok. 

Ők nem tudják, hogy a tél köze-
ledtével a felnőttek gondjai szapo-
rodnak... 

Ők csak érezni fogják városunk 
és falvaink jólelkű embereinek és 
intézményeinek róluk való gondos-
kodását. Ők a háború ártatlan áldo-
zatai, kiknek meleg ételt, jó ruhács-, 
kát, nevelést az Otthonon keresztül 
az emberbaráti szeretet biztosit. A 
gyermek nem kér. Ő majd adni fog 
a jövő gyermekeinek, ha ma segí-
tünk rajta. Továbbra is melengessük, 
közösen neveljük őket nagyra és 
öntudatra Közönségünk tehát, ha a 
gyermekek nevében gyűjtők fogják 
felkeresni,  fogadja azokat szívesen 
és támogassa a Napközi Otthonok 
munkáját pénzzel és természetbeni 
adománnyal. 

a Román üörőskereszt szó-
kelyudoarhelyi fiókjának IOUR 
alosztálya felhívja az összes ér-
dekelt hadirokkantak, hadiözvegyek 
és hadigondozottak figyelmét, hogy 
irodája Székelyudvarhelyen, Kossuth 
Lajos u ca 22 szám alatt, az emele-
ten van, ahol ügyes bajos dolgaikat 
díjmentesen intézik el. Hivatalos 
órák : hétköznapokon d. e. 9—1 
óráig. Kedden és pénteken d. u. 
4 - 7 óráig. 

9 MNSz S napos 
Mderisliolája Széhely-
uiMelyen 

A MNSz Udvarhelymegyei Szer-
vezete f. hó 6—10 ig káderiskolát 
tartott Székelyudvarhelyen 40 részt-
vevővel. Az iskola előadója Varga 
Csabí közp. kiküldött volt, aki a rö-
vid 5 nap alatt a legidőszerűbb po-
litikai, szervezeti és káder-anyagot, 
valamint a tisztújító közgyűlések-
kel kapcsolalos teendőket ismertette 
behatóan a hallgatókkal. 

Az iskola végeztével, 10-én este 
az előadó, valamint Asztalos Albert 
közp kiküldött meleg szavakkal ecse-
telték a hallgatók előtt azt a ko-
moly és magasztos munkát, mely 
kint a terepen a tisztújító közgyű-
lések előkészítésénél, azok levezeté-
sénél és dolgozó népünk felvilágo-
sításánál rájuk vár. 

A hallgatók mindannyian a leg-
nagyobb örömmel és határtalan lel-
kesedéssel tettek Ígéretet, ho^y tu-
dásukat kellőképpen fogják értéke-
síteni a nép között és minden igye-
kezetükkel azon lesznek, hogy fela-
datuknak százszázalékosan eleget 
tegyenek. 

öt napos megfeszített munka után 
friss erővel telitett uj káder dolgo-
zik azért, hogy a tisztujitásokon 
a MNSz szervezetét ténylegesen a 
magyar dolgozók erős-osztályharcos 
szervezetévé változtassa. 

Igy indulnak útnak, a RMP irá-
nyítását elfogadva és ideológiájá-
nak erős fegyverével felvértezve, a 
magyar dolgozók, a magyar dolgo-
zókért, hogy lankadatlan erővel, 
megalkuvást nem ismerve harcolja-
nak a szociálizmus felépítéséért. 

Egy  káder-iskolai  hallgató. 

ízléses,  szép képsorozatok  jelenlek 
meg városunkban 

Az ARLUS gyűlése Székelykereszturon 



Államkapitalizmus 
és az államosítás 

A közelmúltban végrehajtott álla-
mosítás kapcsán sok kérdés merült 
fel. Tudjuk azt, hogy a második vi-
lágháború előkészítésekor, az alatt 
<és az után a nyugati, kapitálista 
•országokban is bekövetkezett egyes 
•vállalatok államosítása, igy létrejött 
az úgynevezett államkapitálizmus. 
Tudjuk, hogy a fasiszta Németor-
szágban is ellenőizést gyakorolt az 

-állam a termelés felett, ez is állam-
kapitálizmus. 

Ismeretes, hogy országunkban a 
még létező magántőke felett is el-
lenőrzést gyakorol az állam. De váj-
jon vannak-e közös vonásai a nyu-
gati államok államkapitálizmusának, 
•államosításának és az országunkban 
és a népi demokrácia országaiban 
végrehajtott államosításnak ? 

Hogy erre a kérdésre válaszolhas-
sunk, meg kell néznünk, hogy az ál-
lamkapitálizmus felett milyen állam 

.gyakorolja az ellenőrzést, tehát ki-
nek az érdekeit szolgálja az illető 
állam, meg kell néznünk, hogy mik 
'voltak az államosítást előidéző okok. 

A második világháború alatt a 
nyugati monopol-kapitálista orszá-
gokban, hogy biztosítva legyen a 
tőkések további busás profitja és a 
kizsákmányolási lehetőség, a nem 
korszerűsített és nem jövedelmező 
<ts a hadiipari vállalatokat államosí-
tották. Ezt ugy csinálták, hogy a 
tulajdonos megmaradt a vállalat 
•élén, mint „igazgató" és még bő-
séges „kártalanítást" is kapott az 
.államtól. 

Az ilyen államosítás a kizsákmá-
nyolás, a profithajsza még erősebb, 
™ég kíméletlenebb formáját jelenti. 
Ez az államosítás nem végleges jel-
legű. Nem jelenti azt, hogy a ma-
gántőke beolvadna az államkapitá-
lizmusba, mert, amint a gyakorlat 
mutatja, a háború befejezése után 
különböző értékes állami vállalatok, 
amelyeket eddig amugyis egyes tő-
kések vezettek, újra hivatalosan is 
•visszamennek magánkezelésbe. Te-
hát láthatjuk, hogy az ilyen állami 
tőke csak eszköz a tőkések érdekei-
nek bizonyos kritikus időben való 
megvédésére, a monopolista állam-
kapitálizmus a dolgozók számára 
háborús kényszermunkát, a burzsoák 
számára a profitok háborús védel-
mét jelenti. (Lenin) 

Egészen más jellege van az álla-
mosításnak, az államkapitálizmusnak 
a népi demokrácia országaiban, s 
igy nálunk is. 

A szociálista Szovjetunió hadse-
regének felszabadítása lehetővé tette, 
kogy a dolgozók ragadják magukhoz 
•az állam vezetésének egy részét, le-
hetőség nyilt arra. hogy kiépítsenek 
egy uj rendszert. Így országunkban 
egy fejlődési folyamat kapcsán a 
•dolgozók vették át az ország irányí-
tását és a munkásosztály pártja, a 
RKP, majd a RMP vezetésével meg-
indult a harc gazdasági sikon is. 

Hogy megszüntessék a kizsákmá-
nyolást, hogy egy magasabb élet-
szinvonalat teremthessenek meg, an-
nak első feltétele, hogy a termelő-
eszközök, fontos vállalatok, intézmé-
nyek, az egész nép, az állam tulaj-
donába menjenek át, hogy tervszerű 
gazdálkodást vezethessenek be. A 
közelmúltban végrehajtott főbb ter-
melési eszközök és vállalatok álla-
mosítása révén megerősödött nem-
zetgazdaságunkban a szoc iá l i s ta 
szektor. Ez a szociálista szektor 
alapja a kialakulóban lévő szociá-
lista termelésnek. Ebből a termelés-
ből adódó értéktöbblet az egész or-
szág felvirágoztatását szolgálja, amint 

azt az utóbbi időben foganato-
sított intézkedések bizonyítják. 

Megmaradt még gazdasági éle-
tünkben egy rész, amely magánké-

zen van, tehát kapitálista szektor. Ez 
azonban az állam ellenőrzése alatt 
áll, olyanformán, hogy annak kizsák-
mányolási lehetőségei korlátozva 
vannak. Ez a szektor a szociálista 
szektor mellett gazdasági életünk-
nek államkapitálista szektora. 

Látjuk tehát azt, hogy az államo-
sítás, az államkapitálizmus jellege 
aszerint változik, hogy melyik osz-

tály a hatalom birtokosa és aszerint 
változik az is, hogy kinek az érde-
keit szolgálja. Természetes tehát, 
hogy amig a nyugati hatalmak ál-
lamkapitálizmusa, államosítása a tő-
kések érdekeit szolgálja, a népi de-
mokrácia országaiban az államoaitás 
a do'gozók érdekét szolgálja és egy 
döntő lépés, — minőségi ugrás — 
a szociálizmus felé. S. fi. 

A SCANTEIA négyéves évfordulója 
Szeptember 19 én 4 éves évfor-

dulóját ünnepli a »Scânteia«, a Ro-
mán Mur.káspárt központi lapja. 

1944 szept. 19 én jelent meg tör-
vényesen a Scânteia, melyet a kom-
munista párt 1930 ban jelenteted 
meg, de amelyet törvényen kivüli 
állapotba helyezett az a polgári 
nagybirtokos rendszer, amely gyil-
kos terrorral  fojtotta el a munkás-
osztály uj világra hivó szavát. Az 
»illegálitásban« megjelenő Scánteiá-
ra hatalmas feladat hárult az Anto-
nescu-rezsim alatt: a tömegek mnz-
gósitása a szentnek elkeresztelt 
rablóháboru ellen. 

Ennek a feladatának a legnagyobb 
veszélyek közepette bátran és hősi-
esen tett eleget a lap iró-gárdája. 
Érdekes megemlíteni ezalkalommal, 
hogy a lap cikkei sokszor hangver-
seny és színházi műsorok, sorsje-
gyek hátán jelentek meg s buzdí-
tották ellenállásra a tömegeket. 

A dicsőséges szovjet had sereg, 
mely hazánkat is felszabadította, 
tette lehetővé először a Scânteia tör-
vényes megjelenését. 

Ettől a pillanattól kezdve napról-
napra vezeti a Scânteia a munkás-
osztály harcát a Munkáspárt veze-
tése és irányítása mellett, hazánk 
szociálista felépítéséért. 

A polgári sajtóval szemben, me-
lyet a szenzációhajhászás, az üzlet! 
reklám, a botránykrónika, a felelőt-
len uszítás jellemez, az uj társa-
dalmi rendért küzdő tajló:a szociá-
lista sajtó minden sora és minden 
szava az igazságot szolgálja. Min-
den oldala a szociálizmus magas 
erkölcsiségét tükrözi vissza. 

Az uj tipusu sajtó élén a szov-
jet sajtó áll. a proletárerkölcs je-
gyében, a dolgozó nép szolgálatá-
ban. A 7 milliós példányszámban 
megjelenő Pravda, a Szovjetunió 
vezető orgánuma valóban példája 
ennek az uj, egészséges szellemű 
sajtónak. 

Az élet sokoldalú tükrözője, az 
alkotó ember és az alkotó munka 
hirdetője. A közös munka eredménye, 
ahol nemcsak a hivatásos újság-
írók és levelezők, írók és művészek, 
hanem maguk a tömegek irják a la-
pot, amelyet milliók olvasnak s 
amely a világ legelterjedtebb napi-
lapja. 

Így vált a sajtó, mely a burzsoa-
társadalomban, a tömegek félreve-
zetését szolgálja, a szociálista állam-
ban és a szociálizmus megvalósítá-
sát közvetlen célul kitűző népi de-
mokráciákban a tömegek gazdasági 
átnevelésének, a tömegek felvilágo-
sításának eszközévé. 

Ismerjük meg korunk könyveit 
T a m á s A l a d á r : Megsebzet t i f júság 

A budapesti Szikra kiadásában jelent meg 1947-ben Tamás 
Aladár: Megsebzett ifjúság  c. regénye, amit az iró 1942 és 1945 
között irt Mexico-Cityben. 

Két kötetes munkájában finom  tol'al irja le a kapitálizmus 
utolsó korszakának, utolsó szakaszának társadalmi rothadtságát. Az 
ifjúság  nem tud beleilleszkedni a társadalmi rendbe, mert látja, 
meg kell látnia, észre kell vennie a rendszer hibáit, kinövéseit. 
Miért kevés a napszám, miért kevés a kere-et? És általában, 
miért ne lehetne kissé könnyebb az élet? Kevesebb a gond és 
több a kenyér? Hiszen a napsütésen érezni lehet, hogy áldás 
száll alá vele a földre,  a zsenge vetést növeszlő tavaszi eső is 
megérkezik mindig és az életet fakasztó  föld  szinte várja, hivja 
a munkáskezet. Nem, nem itt van a hiba, a hiba az emberekben 
van, ök az okai, ha ros^z az aratórész, ha kicsi a kenyér. Az em-
berek okozzák a gondot, a bánatot. Ezen kellene változtatni. De 
hogyan, miképpen? Gondolkozik, kutat, keres az ifjúság.  Eljut fü-
lébe az igazság: a föld  azt illeti, aki megműveli, a föld  termése 
azé legyen, aki verejtékével kihozza belőle a kenyeret. Ezért har-
colnak a kommunisták . . . Az ifjúság  rájön arra, hogy a kommu-
nista eszme az egyetlen egészséges életforma  mindannyiuk jövőjére 
nézve. De az első megmozdulásnál is, már szinte legyőzhetetlen 
akadályokba ütköznek. Reményt nem vesztve , a megpróbáltatá-
sokon kereresztül csak jobban megacélozódva, s ha kell, illegális 
uton is harcolnak céljuk eléréséért. 

A regény főszereplője  Balog Imre festőművész,  aki egy folyó-
iratnak készit rajzokat és ebből él. Demokratikus irányzatú rajzai 
miatt kenyér nélkül marad. Résztvesz egy tüntetésen, ezért bör-
tönbe kerül, ahol ártatlanul szenved egy féléven  keresztül. Mikor 
a börtönből kikerül, még határozottabb meggyőződéssel szenteli 
életét a kommunizmust megvalósító harcnak. 

A regény többi szereplőinek biztos reménykedésével fejezi  be 
az iró könyvét, hiszen érzi, látja már az ifjúság,  hogy a bátor 
munka és erős akarat rövidesen célja megvalósításához vezet. 

Románia sajtója, élén a Scánteiá-
val, ezt a célt szolgálja s a négy 
éves évfordulón, ha a Scânteia iró-
gárdája : a hivatásos újságírók, a 
munkás levelezők, az olvasók száz-
ezres tömegei vsszatekintenek a 
megtett útra, büszkén és boldogan 
állapíthatják meg, hogv munkájuk 
nem volt hiába való. Hatalmas lé-
péseket tettünk meg a szociálizmus 
megvalósítása felé. A Scânteia min. 
den mult száma egy-egy kilométerkő 
a népi demokrácia szélesedő ország-
útján, minden száma, mint az 
iránytű, biztos utmutatója Románia 
dolgozó népének és hirdetője egy 
uj erkölcsnek, a proletárerkölcsnek. 

Lapunk, a Szabadság, mely sze-
rény keretek között ad hangot a 
dolgozó nép törekvéseinek, szol-
gálva a dolgozó nép igazságát és a 
proletárerkölcsöt, a négy éves év-
fordulóra  elküldi a maga és olvasó 
táborának szívélyes üdvözletét és 
meleg szeretetét annak a lapnak, 
amely a polgári hazugságok elleni 
harcán keresztül az uj társadalom-
nak rendithetetlen szócsöve hazánk-
ban. 

Az állami yasüzlet 
közleményei 

Az állami vasüzletbe a kővetkező 
uj áruk érkeztek: 1000 kgr. keres-
kedelmi öntött vas, főző és melegítő 
kályhák, minden méretben, tüz-
helyráma, öntött üstök, kályha-
piatok. Zománcozott edény, első osz-
tályú. Cement. Olajfestékek nagy 
választékban, ecsetek, meszelők, ru-
hafesték, maró és mosószóda, üveg-
szervizek, poharak. 

Központunk felhívására felhívjuk 
szövetkezeteink figyelmét, hogy áru-
megrendeléseiket minél előbb adják 
be, hogy az áru utánpótlás, a jelen-
legi készleteket kiárulva, minél gyor-
sabban történjék. 

A Centrocom Metal legújabb kör-
levele értelmében a kasza nagybani 
eladási ára 224 lej, mig kicsinyben 
264 lejért áruljuk. 

Felhívjuk azon szövetkezeteket és 
egyéneket, akik a jelenleg feltünte-
tett árnál magasabban vásároltak 
üzletünkben kaszát, az eredeti szám-
lával üzletünkben jelentkezzenek, 
hogy az ár-különbözetet visszaté-
ríthessük. 

Egyben arra is felhívjuk a szö-
vetkezetek figyelmét, hogy a jelen-
legi olcsó kaszaárakra való tekintet-
tel a jövő évre való szükségleteiket 
a még meglévő készletből kielégít-
hetik. 

F e l h í v á s 
A házi állattenyésztőket és bará-

tokat tisztelettel felkérjük, hogy f. 
hó 19 én, vasárnap délelőtt 10 óra-
kor a városháza kistermében a 
házi állattenyésztők szakszervezeté-
nek megalakítása céljából megtar-
tandó értekezleten megjelenni szí-
veskedjenek. 



Mi történik a nagyoilágban ? 
Kül - és belpolitikai tájékoztató 

H e n r y W a l l a e e a vá-
lasztási küzdelemben. 
Az Egyesült Államokban megin 

dúltak a választási küzdelmek. Henry 
Wallaee a munka napján tartott ha-
talmas beszédében kifejtette, hogy 
az egyszerű amerikai polgár tiltako 
zik a megtorlás káros politikája és 
a háborús őrület ellen, amelyet a 
demokrata republikánus elemekből 
álló kormány folytat. Rámutatott 
azokra a munkásellenes intézkedé-
sekre, amelyek az amerikai jogokat 
lábbal tiporják. Kimutatta, hogy 
Truman sokkal többkor adott ki 
parancsot a sztrájk letörésére, mint 
bármelyik előző amerikai elnök. 

Az uj Schuman-kor -
inányt is m e g b u k t a t t a 
a francia  nép. 

A franciaországi  kormányválság 
tovább hullámzik. Három napos kor-
mányzás után az uj Schuman-kor-
mány kénytelen volt beadni lemon-
dását, mert a parlament bizalmat-
lanságot szavazott. Most már vilá-
gosan látszik, hogy csak demokra-
tikus egységkormány képes a vál-
ságot megoldani, amint azt a fran-
cia kommunista párt már régen 
megállapította. Most a francia kom-
munista párt ujabb nyilatkozatot 
adott ki, amelyben megismételve 
előző nyilatkozatait, kijelenti, hogy 
kész magára vállalni a felelősséget 
a demokratikus egységkormány meg-
alakításáért. Vállalja, hogy a poli-
tikája szem előtt tartja a gazdasági 
és pénzügyi újjáépítést, biztosítja a 
munkásosztály és az ország vala-
mennyi dolgozója vásárlóerejének 
emelését és mindent megtesz a nem-
zeti függetlenség megteremtése, a 
köztársaság megvédése és a béke 
megmentése érdekében. 

A hosszú ideje húzódó1 francia 
kormányválság világosan mutatja, 
hogy a nyugati imperiálista hatal-
mak válságát, belső gyöngeségét 
nem lehet a régi módszerekkel, tü-
neti kezeléssel megoldani. Mélyen-
fekvő gazdasági és társadalmi bajok 
elszaporodása okozza a válságot, 
amit csak gyökeresen lehet megol-
dani. Mutatja azonban azt is, hogy 
a nép érdeke és akarata ellen nem 
lehet már kormányozni, mert az ön-
tudatos munkásosztályt nem lehet 
eltántorítani a nép érdekének ko-
moly védelmezésétől. 

Ujabb jobboldal i 
k o r m á n y F r a n c i a o r -
szágban. 
Auriol köztársasági elnök Henry 

Queuille t bizta meg kormányalakí-
tással, aki parlamenti beszédében 
az előző kormányok pénzügyi poli-
tikáját tette magáévá. Jaqes Duclos 
a kommunista párt nevében kijelen-
tette, hogy csoportjuk nem sza-
vazza meg az uj miniszterelnök 
m e g b í z a t á s i kérését, mert a 
munkásosztály ellen akar kormá-
nyozni, további életszinvonalsülyesz-
téssel akarja megoldani a gazdasági 
válságot és de Gaulle tábornok 
jobboldali politikájának az úttörője. 

A sztrájkok az egész országban 
fokozódtak és általános nyugtalan-
ság nyilvánul meg a lakosság kö-
rében. 
R o m á n - l e n g y e l 

gazdaság i e g y e z m é n y 
A minisztertanács jóváhagyta a 

Lengyelországgal most megkötött 
gazdasági szerződést, mely a két 

ország közötti gazdasági együttmű-
ködés alapjait fekteti le. Az egyez-
ményt ünnepélyes keretek között 
irták alá 

Moszkva i d iákok l e v e l e 
a m e r i k a i kartársaik hoz 

Az Egyesült Államokbeli oklaho-
mai egye-emi hallgatókhoz intézett 
levelükben a moszkvai egyetemi hall-
gatók felháborodással vették tudo-
másul az amerikai alkotmány-áthá-
gást, hogy az oklahomai egyetemről 
kitiltották a szines diáklányokat. 
Örömmel vették tudomásul, hogy ez 
ellen az alkotmányellenes intézkedés 
ellen a diákság tiltakozását fejezte 
ki és meggyőződésüket fejezték ki, 
hogy előbb, vagy uióbb az igazi 
demokrácia mégis csak győzni fog. 

f l e g h a l t  B e n e s vo l t 
csehsz lovák köztár-
saság i e lnök . 
Benes Eduárd dr., a csehszlovák 

köztársaság volt elnöke, aki nemrég 
vonult vissza a politikától betegsége 
miatt, birtokán meghalt. A temeté-
sen a kormány tagjai és nagyszámú 
közönség vett részt. A gyászbeszédet 
Zapotoczky miniszterelnök mondta. 

L e m o n d o t t Y i l m a h o l -
land k irá lynő . 
Vilma holland királynő, leánya, 

Juliánná hercegnő javára lemondott 
a trónról. 

A magyarország i i p a r 
fejlődése. 
A magyarországi lapok az ujabb 

öt hónapi terv-időszakról nyilvános-
ságra hozott adatok alapján megál-
lapítják, hogy a magyar gyáripar 
termelése nemcsak az elmúlt évi 
eredményhez képest mutat fejlődést, 
hanem felülmúlja 25 százalékkal az 
utolsó békeév termelési színvonalát 
is. Ez is mutatja, hogy a tőkés rend-
szer fokozatos felszámolása, a ter-
vesités nem csak a háborús rombo-
lásokat tudta helyrehozni, hanem be-
láthatatlan ipari fellendülés útját is 
nyitotta meg. Világosan mutatják 
ezek az adatok is, hogy a tőkés 
rendszer válságából egyetlen kiút 
van, a rendszer felszámolása és a 
szociálista tervgazdaságra való minél 
gyorsabb áttérés. 

Az a lbán kormány v á -
lasza a g ö r ö g kor-
mánynak . 
Az albán kormány válaszolva az 

athéni fasiszta görög kormány jegy-
zékére megállapítja, hogy a jegy-
zékben Albánia ellen felhozott vá-
dak alaptalanok, mert ezzel csak az 
Albániával szemben elkövetett ha-
társértéseket akarja igazolni. Az al-
bán jegyzék megállapítja, hogy Al-
bánia menedéket nyújtott a görög-
országi terror elől menekülő gyer-
mekeknek, nőknek és öreg embe-
reknek, a nemzetközi törvények alap-
ján, de az átszökő katonákat lefegy-
verezték és gyüjtőtáborban helyez-
ték el. 

A d e m o k r a t a jogászok 
v i l ágszöve t ségének 
értekez le te . 
Prágában most ült össze a de-

mokrata jogászok világszövetségének 
harmadik világértekezlete, melyen 
tizenhat ország 150 kiküldöttel kép-
viselteti magát. 

Fszak- K o r e á b a n 
d e m o k r a t i k u s kor-
m á n y a l a k u l t . 
A nemzetgyűlés megszavazta az 

észak-koreai alkotmányt és megvá-
lasztotta az elnöki tanácsot, melynek 
elnöke Kln-Du Bon, az északkoreai 
munkáspárt egyik vezetője lett. A 
Koreai Népköztársaság kormányá-
nak megalakításával a népi demok-
rácia távolkeleten is a győzelmes meg-
valósulás felé tett egy hatalmas 
lépést. 
Ú j r a kel l kérn i 

az á l l a m p o l g á r s á g el-
i smerését . 
Mindazok az idegen állampolgá-

rok, akik »naturálizálás« utján kér-
ték a román állampolgárságot, azon-
nal nyújtsanak be egy kérést az 
igazságügyminiszterhez, »naturalizá-
lási* ügycsomójuk számára hivat-
kozva és kérjék állampolgárságuk-
nak az uj 125—1948 számú tör-
vény alapján való elismerését. A ké-
résre 16 lej okmánybélyeg, 2 lej 
10VR és 5 lej törvénykezési bélyeg 
kell. A kérés mellekletek nélkül 
nyújtandó be, a minisztérium min-
den kérésre külön fog válaszolni, 
közölve, hogy milyen okmányok 
szükségesek az állampolgárság el-
nyeréséhez. 

N e m lehet többet 
szegény jogon pere ln i . 
A központi bélyegbizottság leg-

utóbbi ülésén kimondotta, hogy az 
eddigi bélyegmentességet a pere-
lésnél megszünteti, ugy hogy ezután 
senki sem perelhet szegényjogon 
bélyegmentesen. 

N e m t á r g y a l j á k le 
a h iányosau felszerelt 
adófel lebbezéseket . 
A pénzügyminisztérium utasításai 

szerint szept. 15-én kezdik meg a? 
fellebbezési bizottságok az adófel-
lebbezések tárgyalását. Mivel csak. 
azokban az ügyekben tüz ki tárgya-
lást a bizottság, amelyek iratai kel-
lőképpen fel vannak bélyegezve, néz-
zen mindenki utána a pénzügyigaz-
gatóságon adófellebbezése bélyeg-
zésésének. 

N é p i a l a p o k r a he lyez-
ték a K o m á n Vörös-
keresztet . 
A Román Vöröskereszt, eltérve az: 

eredeti feladataitól, jótékonykodó,, 
előkelő hölgyek vetélkedési és fel-
tűnési színhelyévé vált. Néhány hó-
napja sikerűit megtisztítani a Román; 
Vöröskeresztet ezektől a vezetőktől 
és most célkitűzéseinek megvalósí-
tását szolgálhatja ez az intézmény 
is. Célja a Román Vöröskeresztnek, 
hogy ugy segítsen az embereken,, 
hogy egeszséges, munkaképes egyé-
nek szolgálhassák a békét, a hala-
dást, a népek közötti béke gondo-
latát. 

A CAftBI  felszámolása*. 
A kormány elrendelte a CASBt 

gyors felszámolását, hogy ezzel ele-
jét vegye mindazoknak a nehézsé-
geknek, amik a CASB1 intézménye 
körül felmerültek. Az idegen javak 
ellenőrzését a fegyyerszüneti  szerző-
dés értelmében létesítették volt an-
nak idején, de most már, mint ön-
álló intézmény a CASBl időszerűt-
lenné vált. Mindazok, akik tévedés-
ből kerültek a CASBI ellenőrzése alá,, 
jegyzőkönyv alapján visszakapják 
tulajdonukat, a nép ellenségeinek, 
vagyona viszont a nép tulajdonába 
megy át és a dolgozók érdekeit fogja 
szolgálni. 

Megkezdődtek az építkezések 
Székelyudvarhelyen a munkásság 
életszínvonalának emeléséért 

Ha Székelyudvarhely főutcáján vé-
gig megyünk, láthatjuk, hogy itt is, 
ott is nagy téglarakások vannak, 
épitkezéseR folynak. Lázas ütemben 
halad a munka. 

Kormányunk azon célból, hogy a 
dolgozók életszínvonalát emelje, el-
határozta, hogy állami üzleteket ál-
lit fel. Ezek az üzletek a nagyobb 
városokban már meg is indultak. 
Székelyudvarhelyen létesítésük most 
van folyamatban. Több ilyen állami 
üzlet lesz Székelyudvarhelyen, cipő-, 
ruha-, textil-, fűszer- és csemege-
üzletek, stb. 

Városunk nem vasúti központ, 
sőt elég távol esik a fővasutvonal-
tól. Eddig az életfenntartáshoz szük-
séges cikkek beszerzése óriási ne-
hézségekbe ütközött a magánkeres-
kedők által, mert amíg az áru vá-
rosunkba érkezett, - a szállítás meg 
a különböző illetékek felszámításá-
val — oly magasra emelkedett az 
eladási ára, hogy a legtöbb esetben 
nem tudta megvenni a dolgozó tö-
meg. S ezért ki voltak szolgáltatva 
a magánkereskedők kapzsiságának, 
kik lelkiismeretlenül nem vették fi-
gyelembe azt, hogy a munkás-tömeg 
meg tudja e, vagy sem vásárolni 
azt, amire szüksége van. 

Ezt az áldatlan állapotot szünteti 
meg kormányunk az állami üzletek 
létesítésével. Azt akarja, hogy a mun-
kásság hozzá tudjon jutni majdnem 
gyári áron szükségleti cikkeihez és 

hogy meg tudjon élni — ha egy-
előre szerényen is — munkája és 
keresete után. 

Ezen üzletek fellendítik a dolgo-
zók életszínvonalát nálunk is. Az 
állam, ha már állami üzletekről be-
szélünk, gondoskodik, hogy ellássa 
üzleteit mindenféle áruval. 

Lesz kenyör, ruha, cipő 1 
A munkásnak nem kell attól retteg-
nie, hogy gyermekeinek nem tudja 
biztosítani a mindennapi kenyeret. 

Kormányunk ezzel az intézkedé-
sével is megmutatta, hogy igenis 
törődik a dolgozó tömeggel, s prog-
rammjában a legelső helyen áll köny-
nyiteni a munkásság életén. 

A munkásság van hivatva arra, 
hogy megvalósítsa a szociálizmust, 
amelyben megszűnik embernek em-
ber által való kizsákmányolása s 
ebben a nehéz harcában segiti a 
munkásságot demokratikus kormá-
nyunk is. l—a. 
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Lapunk ui helyiségbe költözött. 
Értesítjük a Szabadság előfizetőit 

és olvasóit, hogy szerkesztőségünk 
és kiadóhivatalunk a MNSz városi 
szervezetének székházába költözött 
Kossuth Lajos-utca 22 szám alá. 

Nyomatott az „ÖMGISz" könyv-
nyomdájában Székelyudvarhelyt. 


