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A Szovjetunió Kommunista (b) Pártja 
története megjelenésének 10 éves évfordulója 

A Szovjetunió Kommunista (bol-
seviki) Pártjának története megjele-
nésének 10 évfordulója  alkalmából 
a Román Munkáspárt udvarhelyme-
gyei szervezete nagygyűlést hivott 
Issze. A városi moziterem szűknek 
bizonyult a nagy tömeg befogadá-
sára és sokan a folyósókra  szo-
rultak. 

A nagygyűlést a szakszervezeti 
lenekar nyitotta meg az lnternácio-
láleval. 

Ezután Pásztor Tibor, a RMP me-
lyei bürójának tagja a nagygyű-
lést levezető elnöki minőségében ró-
nán és magyar nyelven üdvözölte 
i megjelenteket és röviden méltatta 
iz évforduló  jelentőségét, átadja a 
eót Stemmer Józsefnek,  a RMP 
negyei bizottság tagjának, aki 
lomán nyelven ismertette részletesen 
i Párttörténet jelentőségét, amely a 
egfontosabb  és legolvasottabb 
tónyve lett a dolgozóknak, a haladó-
zellemü emberiségnek és főként  a 
ommunistáknak. 
Keintzel József,  a RMP megyei 

írójának tagja magyar nyelven 
nondotta el hatásosan befejezett 
eszédét. 
Beszédeikben a szónokok elmon-

Iották, hogy a Párttörténet rövid 
infolyama  süritve magában foglalja 
izokat a tapasztalatokat, melyeket 
Bolsevikl Párt szűrt le a szociá-

zmus megvalósításáért vivott har-
ában. 
Ez a könyv gazdag forrása  a 

tarxista-leninista tanoknak és ut-
tutató minden ország munkásosz-
ilyának a szociálizmus felé  vezető 
ion. 
— Természetesen, minden or-
ráéban ez az ut különbözik az 
Jott körülményeknek megfelelően, 
t tartalmában azonos ut. 
- Lenin és Sztálin azt tanitják 
pártról, hogy az a munkásosztály 
csapata, vezető ereje és az osz-
ilyharc irányitója. A Román Munkás-
írt sikerei is annak köszönhetők, 
Dgy magáévá tette a bolseviki párt 
féleti  alapjait, határozott állást 
iglalt a megalkuvók ellen és a 
írt felépítését  a demokratikus cen-
álizmus alapján szervezte meg. 
— Kétség nem fér  ahhoz, hogy 
hősies Vörös Hadseregnek kö-

finhető,  hogy augusztus 23 a után, 
egerősitve a munkásosztály és a 
ilgozó parasztság szövetségét, meg-
ilósithattuk a polgári demokrata 
rradalmat és ráléphettünk a szo-
lizmus megvalósításának útjára. 
- A munkásosztály és a paraszt-
l szövetségében a vezetőszerep a 
unkásosztályé, mert a legközvet-
nebbül érdekelt a szociálizmus 
egvalósitásában. A munkásosztály 
iető szerepének tagadása, ahogy 
taz áruló Titó-csoport tette, a 

I pártot kulákpárttá változtatta, annak 
forradalmi  szellemét megtöri és az 
imperiálisták malmára hajtja a vizet. 

— A bolseviki párt története ut-
mutató számunkra. A 10. fejezete 
az iparosítás fontosságával  foglal-
kozik s megtanít arra, hogy az át-
menet idején az osztályharc kiéle-
ződik. 

— A Román Munkáspárt juniusi 
teljes ülésének határozata leleplezte 
Pătrăşcanu megalkuvó és nacionálista 
álláspontját és rámutatott arra, hogy 
a kizsákmányolók még nem tűntek 
el, léteznek s a harcot tovább kell 
ellenük folytatni  Éberségünket még 
csak ezután kell fokozni,  mert az 
angol-amerikai imperiálisták ügy-
nökei folytatják  aknamunkájukat. " 

— A bolseviki párt története 
megtanít arra is, hogy nem lehet 
felépíteni  a szocializmust a városon 
anélkül, hogy a falvakon  is felépi-
tenők. Eőbb elő kell készíteni a 

szociálista gazdálkodás előfeltételeit 
a falun  és azután áttérni a meg-
szervezésre. A munkásosztálynak be 
kell bizonyítania a parasztságnak a 
közös müvelés előnyeit a gya-
korlatban és akkor véglegesen a 
maga pártjára fogja  vonni a dolgozó 
parasztság milliós tömegeit. 

— Szükséges tanulmányozni a 
párttörténetet, a marxista-leninista 
elmélet enie kincsestárát, hogy győ-
zelmesen haladhassunk a dolgozó 
emberiség felszabadulása  felé.  Sa-
játítsuk el az emberiség ma élő leg-
nagyobb lángeszének, Sztálinnak a 
párttörténetben kifejtett  tanítását, 
amely a munkásosztály legértéke-
sebb fegyvere  a végső győzelemért 
indított harcában. 

Pásztor Tibor befejező  szavai 
után a szakszervezeti zenekar elját-
szotta a szovjet-himnuszt s a nagy-
gyűlés lelkes hangulatban ért véget. 

Termelési versenyek Udvarhely megyé-
ben a vetési munkálatoknál 

A kormánynak a vetési csatára 
vonatkozó intézkedéseit ismertették 
a megye földmives  testvéreinkkel. A 
dolgozó földművesek  már mindenhol 
készülődnek a nagy munkára, tisz-
títják a vetőmagot, javítják a szer-
számokat és minden előkészületet 
megtesznek az irányított mezőgaz-
dasági üzem megvalósítása érdeké-
ben. 

Minden gazda megkapta az egyéni 
termelési tervét és megértették, hogy 
ennek pontos megvalósítása feltét-
lenül szükséges a többtermelés ér-
dekében. Földműveseinket a jelen 
pillanatban élénken foglalkoztatja  a 
vetési csata. A városi dolgozók 
munkaversenyériek mintájára most 
a dolgozó földművesek  is termelési 
versenybe kezdtek. 

Az oklándi járás versenyre hivta 
ki a keresztúri alsó járást, a parajdi 

járás az udvarhelyi felső  járást és 
a keresztúri felíő  az udvarhelyi 
alsó járást. Jelenleg az oklándi járás 
vezet az előkészítő munkálatokban. 
A gazdák különben várva várják az 
esőt, hogy a harmadszori szántást 
és a vetést elvégezhessék. 

Megyénk földművesei  a talajmü-
velésben nagyjából megfelelnek  a 
technikai követelményeknek. A szo-
kásos ugarrendszerben azonban 
minden esztendőben nagy területe-
ket hagynak parlagon és csak le-
geltetésre használják. Ezért kívána-
tos a zöld ugar rendszerre való át-
térés, ami kormányunknak is tö-
rekvése. 

öntudatos dolgozó földműveseink 
tudják, hogy a vetési csata meg-
nyerése szolgálja a maguk és Nép-
köztársaságunk érdekeit. 

Ujabb árleszállítás 
a tömegfogyasztási cikkeknél 
Október elsején léptek életbe azok 

az árleszállítások, amiket Népköztár-
saságunk kormánya, a Román Mun-
káspárt kezdeményezésére, Gheor-
ghiu Dej helyettesminiszterelnök elő-
terjesztése alapján megvalósított. A 
tömegfogyasztási  cikkek árának 20 
—50% os leszállítása hatalmas lé-
pést jelent a dolgozók életszínvo-
nalának emelése terén. 

De nemcsak árleszállítással igyek-
szik a kormány adogozóknak jobb 
életet biztosítani, hanem azzal is, 
hogy egyidejűleg megsíüntette az 
akkordbérek megadóztatását és el-

törülte a fizetésfelvételnél  használt 
nyugta bélyegkötelezettségét. 

Az infláció  nehéz éveiben, a „mil-
liós világban" (ahogy mondani 
szokták) a munkás osztály hozta a 
legnagyobb áldozatot, legtöbbször 
éhezve és ingyen dolgozott, hogy 
biztosítsa a termelés helyreállítását, 
az ipar felépítését  és ezzel terem-
tette meg a stabilizáció előfeltételeit. 
Méltányos tehát, hogy most, amikor 
a Román Munkáspárt helyes poli-
tikája folytán  emelni lehet az élet-
szinvonalat, elsősorban a dolgozók 
részesüljenek ennek áldásaiban. 

A reakció az ujabb árleszállítá-
soknál sem alszik. Suttogó propa-
ganda indult meg, hogy a kormány 
ujabb pénzbevállást akar végrehaj-
tani, akkor, amikor a kormány ép-
pen az árleszállítások előkészítésén 
dolgozott. Voltak, akik bedőltek en-
nek a híresztelésnek és drága áron 
vásárolták meg azokat az árukat, 
amiknek az ára most jelentősen 
csökkent. Vájjon kinek volt érdeke 
ez a rémhírterjesztés ? Ki akarla az 
á'uját még a régi magasabb áron 
eladni ? Akik jobban hittek a sut-
togásnak, mint a Munkáspárt és a 
kormány egyenes politikájának, azok 
most is megjárták. 

Az árleszállítások során a marha-
hús árát a régi 116 lejről 70 lejre 
a cukorét 70 lejről 56 lejre, a tészta-
nemüekét 57 lejről 40 lejre, a sárga-
vászon árát 68 lejről méterenként 
53 lejre , a fehérített  vászon árát 
7! 50 lejről 58 lejre, a duplatalpu 
munkáibakkancs árát 1700 lejről 
1268 lejre, a női cipő árát 1250 lej-
ről 928 lejre, a gvermekcipő árát 
1045 lejről 500 lejre szállították le. 
Ezeken kívül leszállították még egy 
csomó textilnemű árát is hasonló 
arányban. 

A kormány árleszállítása fényes 
bizonyítéka annak, hogy a Rámán 
Munkáspárt által kezdeményezett 
politika helyes, mert a dolgozó nép 
érdekeit szolgálja. Amerikából ér-
kező levelek arról szémolnak be* 
hogy ott az árak rohamosan emel-
kednek, Franciaországról ne is be-
széljünk, mert az kőztudomásu, 
hogy ott súlyos gazdasági válság 
van, ugyanakkor pedig nálunK, ta-
nulva a Szovjetunió példájából, nö-
vekszik termelésünk, fokozzuk  a 
munka termelékenységét, növekszik 
a munkafegyelem  s ennek megfele-
lőig csökkenteni lehet az árakat. 

flz fis első utMely-
megyei kongresszusa 

A román-szovjet-barátok egye-
sületének első udvarhelymegyei 
kongresszusán 103 vidéki ARLUS-
kör képviseletében 197 vidéki ki-
küldött és a városi 4 kör képvi-
seletében 70 tag jelent meg. 

A nagyszabású kongresszust 
Soós Mihály dr„ az ARLUS me-
gyei elnöke nyitotta meg, üdvö-
zölve a szervezetek kiküldötteit és 
Cova József  központi megbízottat, 
s rámutatva erra, hogy még mindig 
figyelmet  kell fordítanunk  a so-
rainkban megbúvó reakciós erőkre 
és háborús uszítókra, hogy azokat 
leleplezzük. 

— Tudnunk kell, mondotta, hogy 
népünk boldogulását és Népköz-
társaságunk függetlenségét  csak a 
Szovjetunióval való barátságunk 
biztosithatja. 

Tapssal fogadott  beszéde után 
megalakult a kongresszus elnök-
sége. A Román Munkáspárt, a 
tömegszervezetek és a hatóságok 
meleg üdvözlőszavai után a kon-
gresszus elfogadta  az előterjesz-
tett tárgysorozati indítványt. 

Kocsis János dr. főtitkári  jelen-
tésében beszámolt a román-szov-
jet-barátok egyesületének udvar-
helymegyei szervezeteiről. Eszerint 
az Arlusnak jelenleg 132 vidéki. 
4 városi (617 tag), 11 vállalati és 
intézményi (439 tag), 3 katona és 
10 iskolai (3850 tag) köre van me-
gyénkben. 

A beszámolóból nem csak az 
ARLUS uj lendülettel végzett mun-
káját ismertük meg, hanem az ön-
bírálat alkalmazásával a munka 
nehézségeit és a hibákat is. Hibá-
nak mutatta be, hogy nincsen 
megfelelő  i r á n y í t ó gárdája az 
ARLUS-nak és a vidéki munkát 
nem lehetett kellőképpen ellen-



őrizni, különösen a megfelelő  jár-
mű hiánya miatt. Hiány volt még 
a magyar nyelvű ismertető anyag-
ban is. A demokratikus szerveze-
tek segítségével, élükön a Román 
Munkáspárttal, azonban a hibák 
és hiányosságok kiküszöbölhetők. 
A tanulmányi kör jelentését Ven-
czel László olvasta fel,  rámutatva, 
hogy mennyiben tudja az Arlus 
azt a feladatát  megvalósitani. hogy 
népünkkel megismertesse a Szov-
jetuniót. A tanulmányi kör egy-
hónapos működése alatt szép 
munkát végzett. A pénzügyi jelen-
tést Szenkovits Olga olvasta fel. 

A hozzászólások során Váró 
Györgyné Tomori Viola dr. javas-
latot terjesztett elő, hogy minden 
•demokratikus tömegszervezetnek 
és intézménynek legyen egy Arlus-
szakosztályi felelőse,  aki egyúttal 
tagja az Arlus tanulmányi cso-
portjának, hogy igy az ARLUS 
és a szervezetek és intézmények 
között állandó kapcsolat legyen. 

Javasolták még, hogy a városi 
és falusi  dolgozók között a kap-
csolatot szorosabbra kell fűzni,  te-
hát a megyei ARLUS-vezetőség 
járjon ki többet vidékre. A javas-
latokat a kongresszus egyhangú-
lag elfogadta,  valamint azt a ja-
vaslatot is, hogy az ARLUS ro-
Tnán-orosz nyelvi tanfolyamot  lé-
tesítsen. 

A régi vezetőség lemondása 
folytán  az uj vezetőség megvá-
lasztására került ezután a sor. A je-
lölő bizottság javaslatára a követ-
kezőképpen választották meg egy-
hangúlag a vezetőséget. Elnök 
Soós Mihály dr., alelnökök Pave-
lescu Dumitru és Fekete János, 
(főtitkár  Kocsis János dr., h. főtit-
kár Grama József,  szervező fe-
lelős Benke László, kulturfelelős 

Tömöry Ödön dr., pénzügyi fele-
lős Szenkovits Olga, a tanulmányi 
kör elnöke Bányai János dr., tit-
kára Venczel László, a vidéki osz-
tály elnöke Kovács Győző, titkára 
Domszky István, a városi osztály 
elnöke Sámuel Mihály, titkára De-
meter Gyula dr.. a vállalati és in-
tézményi o. elnöke Fodor Tibor dr., 
titkára Jakab László, a tanügyi 
osztály elnöke Georgescu János, 
titkára Vári Albert dr.-né, a kato-
nai osztály elnöke Pleşoianu ez-
redes, titkára Tárábutá százados, 
ifjúsági  megbízottak Szőke András 
és Gálpál János. 

A választások után Cova József 
központi kiküldött tolmácsolta a 
központ üdvözletét. Megállapította, 
hogy az ARLUS eddig is eredmé-
nyes munkát végzett, igen nagy 
eredményt ért el a román-szovjet 
barátság erősítése érdekében, de 
szükséges a munka fokozása.  Ez 
annál is inkább fontos,  mert a 
Szovjetuniótól nem csak politikai 
utmutatást kapunk, hanem jelen-
tékeny gazdasági segítséget is. 
Ezáltal tudjuk Népköztársaságun-
kat tovább fejleszteni,  hogy meg-
valósítható legyen a szociálista 
társadalom. Ne legyen olyan em-
ber falvainkban,  aki ne ismerné 
a szovjet-kolhozparasztnak azt a 
munkáját, amelynek révén élet-
színvonalának emelését érte el. 

Ezután a kongresszus az orszá-
gos kongresszusi kiküldötteket vá-
lasztotta meg. Kocsis János dr.. 
Asztalos Letitia, Koncz István ke-
resztúri földműves,  Fábián Márton 
parajdi bányász személyében. 

Végül Soós Mihály az újonnan 
megválasztott vezetőség részéről 
megköszönte a bizalmat és ígére-
tet tett a munka lendületes folyta-
tására. 

IHogyaphermány a demoMiis haladás utján Magyarhermány MNSz-szervezeté-
nek az utóbbi időkig csupán 18 
tagja volt. Ez a szám a tisztújító 
közgyü éseket megelőző felvilágosító 
munka következtében egyetlen hét 
alatt 150 re szaporodott. Már egy-
magában ez a szám is biztositéka a 
további lendületes munkának, de ha 
még azt is figyelembe  vesszük, hogy 
a megválasztott uj vezetőség majd 
azokból a kisgazdákból fog  állni, 
:akiK minden erejükkel a dolgozó 
parasztság érdekeiért harcolnak a 
Román Munkás Part mellett, joggal 
hihetjük, hogy Magyarhermány la-
kossága, több más község mellett, a 
legszebb eredményeket fogja  elérni. 

Ebben a hitünkben megerősít az 
az eset is, amely nemrég történt 
Magyarhermányban. 

Kis idővel ezelőtt érkezett haza 
orosz hadifogságból  a falu  nagyra-
becsült kovacsmestere, akit itthon 
nagy csalódás várt. Felesége férjhez 
ment, kis istállója is összedőlt. A 
község lakossága nemcsak vigasz-
taló szavakkal, hanem cselekedetek-
kel is segítségére sietett. 

A Román Munkás Párt alapszer-
vezeti titkárának kezdeményezesére, 
aki egyszemelyben községi biró is, 
néhány szervezeti ember szekérrel 
megindult a faluban  és órák alatt 
összeszedte az istállóhoz szükséges 
anyagot. Ekkor az alapszervezeti 
titkár, értve az ácsmesterséghez, se-
gítő társaival együtt egyetlen nap 
alatt felépítette  az istállót, fedelet 
húzlak föléje  és ugy adták át a ko-
vacsmesternek. 

Ezután a község ifjai  kaszálni 
mentek, a leányok pedig szénát gyűj-
töttek, s igy par nap alatt háiom 
«zekér szénát szállítottak az újonnan 
épült csűrbe. Egyik demokratikusan 
gondolkozó rokona egy öl fát  vitt 
a kovács udvarára, hogy ebből sze-
net égetve, hozzá foghasson  mun-

kájához, kalapáljon a gazdálkodók-
nak patkót, javítsa szerszámaikat, 
k o v á c s o l j a s z o r o s r a a mun-
kások és parasztok közötti szövet-
séget Azt a szövetséget, amelyre a 
dolgozók kizsákmányolásmentes tár-
sadalmi rendszere, a szocializmus 
épül. 

9 háztartási alkalmazottak 
példamutató munkája 

Nem haladha'unk el szó nélkül 
amellett a munka mellett, amellyel 
Udvarhely város háztartási alkal-
mazottai, a mult rendszerekben és 
még a mai nap is egyesek által ki-
zsákmányolt e'vtársaink, igyekeznek 
haladni a fejlődés  utján. 

Érdekes és tanulságos látvány-
ban lehetett volna resziik mind-
azoknak, akik eljöttek volna a szak-
szervezeti székházba, hogy megnéz-
zék a háztartásbeli alkalmazottak 
által előadott „Egy hid elkészül" 
című színdarabot. 

Egyszerű falusi  emberek egyszerű 
gyermekei álltak ki a színpadra és 
mu atták meg. hogy megertették az 
idők szavát és öntudatra ébredtek. 

Ez az egyszerű tudni és tanulni 
akarás példaadás mindazoknak,akik 
a háztartási alkalmazottakban csak 
az egyszerű cselédet látják, intő 
példa arra hogy ha a munkabeosz-
tás kü önféle  is, de emberek va-
gyunk valamennyien, ha a régi rend-
szerek bűne folytán  le is maradtak 
az alkalmazottak a tudásban, most 
öntudatra ébredve, minden erejükkel 
azon vannak, hogy tanuljanak, dol-
gozzanak és fej  ődhessenek. 

Meg kell érteni mindenkinek, hogy 
a tudást nem lehet ki ajátitani egye-
seknek, ez valamennytUnk tulajdona. 

Udvarhely megyét tibben képviseltél! sikerrel a 
országos irodalmi és művészeti pályázatán 

Napról-napra észrevehető, hogv a 
demokratikus fejlődés  útjára tért 
országokban a kultura és művészet 
mennyi figyelemben  és gondozásban 
részesül állandóan és következete-
sen. Maguk az államok kormányza-
tai, valamint a különböző kulturális 
és más szervezetek szinte vetélked 
nek egymással, hogy a tudomány, 
irodalom és művészet érdemes kép-
viselőit mmél több elismerésben és 
támogatásban részesitsék, hogy azok 
— anyagi gondoktól mentesen — te-
hetségüket, tudásukat megerősíthes-
sék, kibővithessék és minél több 
értékes munkát végezhessenek, a 
közösség okulására, művészi gyö-
nyörködésére alkothassanak. 

Ilyen támogatás volt a célja a 
Magyar Nepi Szövetség országos 
közművelődési bizottságától a f.  év 
tavaszán kitűzött irodalmi és kép 
zőmüvészeti párázatnak is, amelyen 
önként jelentkezők és személy sze-
rint meghívottak pályázhattak A pá-
lyázat részleges eredményeit, a bí-
rálóbizottságok vélemenyezése a'ap-
ján, most hí dették ki és örö nmei 
láttuk, hoy a díjnyertes müvek 
közt van iöbb olyan, ami udvarhely 

megyei iró, művész alkotása. 
Így, mint falusi  színjátszásra al-

kalmas háromfelvonásos  szindarabotl 
10000 lej jutalomra méltónak talál-
ták a szeke'yud varhelyi Tomcsal 
Sándor »JubtIeum« cimü müvét,l 
amely »a falusi  osztályharc mail 
feszültségei  közepette mutatja beail 
ifjúsági  építőmunka jellemalakitó haj 
tását«. 

A népi demokrácia vértanúitólI 
hirdetett ügy győzeimének kifejezé-| 
sére kiirt indulópályázaton Ifj.  <3odál[ 
Gábor dr. a Józsa Be'a és SzabóÁrp 
emlékére szerzett ^Mártírjaink* cimll 
müvéért 2000 lej tiszteletdíjban ré f 
szesült. 

A szobrok és domborművek kö-| 
zül pedig Benczédi Sándor (Korond 
»Himnusz« c. jelképes szoborművé,! 
Márkos András (Székelykeresztur)l 
»Szabó A pád elhivatása* c. dora-l 
bormüve részesült 5000—5000 lejeíj 
jutalomban. 

Ezek a művészi sikerek azt bízol 
nyi*ják, hogy a demokrácia szellemei 
közönségünk minden részét mélyesl 
áthatott? mert a'kotó müvészeinketi 
is átgondol1, értékes müvek alkotáj 
sára tudja ftsztnnöíni,  lelkesíteni. 

Bz Rrlus nagyszabású tárlata 
Az előlünk hosszú ideig elzárt 

Szovjetunió végre megismerhető, a 
rej ély megoldódott. Most látjuk, 
milyen hatalmas épitő munka folyt 
a Szovjetunióban az elmúlt 30 esz-
tendő alatt 

A megyeháza nagytermében meg-
rendezett ARLUS kiállítás szemlél-
tető képekben és rövid ismerteté-
sekben mutatja be a Szovjetunió 
megalakulását és fej  ődését Látjuk 
a nagy októberi szociálista forradal-
mat, az idegen katonai beavatkozást 
és a hősies honvédő háborút, az 
ország nemzetgazdaságának 1921 — 
1923 között bekövetkezett helyreál-
lítását, az ország iparosításáért foly-
tatott küzdelmes korszakot (1926 — 
1929), a mezőgazdaság kollektivizá-
lásának munkaját (1930—1934), az 
uj alkotmany alkalmazásának és a 
szocálista társadalom kiépítésének 
a korát (1935—1940), a nagy hon-
védő háborút (1941-1943) és vé-
gül az ujjáépi'és és békés f  jődés 
korszakának napjainkig terjedő mun-
kásságát. A hatalmas Volga folyótól 

— Középiskoláink igazgatói. 
A közoktatásügyi minisztérium ujabb 
intézkedése folytán  a közgazdaság 
igazgatási szakiskola igazgatója Ven-
czel László, az ipari.szakiskola igaz-
gatója Kilyéni Imre. a tanítónőképző 
igazgatója Váró Györgyné Tomori 
Viola dr. lett. 

Aroerási hirdetmény 
Az Udvarhelymegyei Mezőgazda-

sági Igazgatósag 1948 évi október 
hó 15-én d e 10 óiakor, Rákóczi-
ut 12 sz. alatti hivatali helyiségében 
nyilvános árverést tart, a járási 
gazdasági felügyelőségek  részére 
szükséges bútorzat beszerzésére. A 
bútorok leírása és az árverési fel-
tételek munkanapokon, a hivatalos 
órák alatt a számvevőségi irodában 
tekinthetők meg. 

Kozseni  A., igazgató. 
Ing  Horváth  G. m. gazd. felügyelő. 

x Romon nyeloárákat adok, 
isko asokat előkészítek. Kerestély 
Laszlóné, Székelyudvarhely, Sztalin-
tér 12 

x Hat hold szántó, kaszáló a vá-
rosi határban eladó Értekezni lehet 
Kezsmárky dr. ügyved irodájában. 

öntözött terü'etekről felvett  képek pe-l 
dig a Szovjetunió szebbnél-szebb| 
vidékeit mutaijak be. 

A szépen megrendezett kiállítási 
hivatásának megfelelően  szolgálja i| 
Szovjetunió megvalósításainak megj 
ismeresét. Kívánatos volna, hog 
mindenki megtekintse az érdekei 
kiállítást. 

— Miklósfaloa  Is dolgozik o| 
demokráciáért. Miklósfalva  kis| 
falu,  de ujabban minden kicsíségi 
és felreesése  mellett is a mai szel-l 
lemnek megfeleld,  komoly munkál! 
végez, ugy politikai, mint kulturáliil 
vonalon Szeptember 19 én a márf 
januáiban megalakult ARLUS bízott 
ság tisztújító gyü'ést tartott, amelyetl 
Lőrincz Albert községi biró nyito!!| 
meg, majd Kóréh Pál Barna tanili 
ismertette az ARLUS jelentőségél 
utána pedig Keresztes Palné tartó 
ügyes politikai beszámolót. Antall 
István helybeli diáktestvér az ifjoJ 
ság tennivalóit ismertette. Verseket| 
szavaltak lelkesen Orbán Eszter f 
Késmárky Sándor községi titkár. A| 
gyü ésen az uj vezetőség meg 
lasztása során Egyed Csaba közsé| 
jegyzőt választották meg elnöknek. I 

— Köszönetnylloánitás Dráfi 
jó édesapánk, id. Hecser Kálmáa| 
elhunyta óta az igaz részvét annyi 
és oly sok oldalú megnyilvánulási 
val találkoztunk, hogy azt külöit' 
külön mindenkinek még csak meg-| 
köszönni sem vagyunk képesek 
uton mondunk tehát hálás köszö 
netet mindazoknak, kik hozzánltj 
nagy szomorúságunkban jó szivvel 
voltak, vigasztaltak, bánatunkbai 
osztoztak, végtisztességtételünMÍj| 
megjelentek, koszorút küldöttek, vag] 
más módon juttatták részvétüket ki| 
fejezésre.  A gyászoló család. 

— Ki kell cseretnl a fegyosrl 
tartási engedélyeket. A rendót-| 
főigazgató)ág  utasítására a székely 
udvarhelyi rendőrség az összei 
fegyvertartási  és viselési engedélly 
vagy ideiglenes engedellyel bíró szt 
melyek tudomására hozza, hogy 
telesek engedelyeiket uj tipusu en-
gedéllyel kicserélni. O-ttóber 20-i[| 
minden egyes fegyverre  vonat kon' 
lag külön kérést ken benyújtani i 
rendőrségen., ahol felvilágosítást  í 
adnak. 



A dolgozó parasztság egészségvédelme 
a Szovjetunióban 

Az összes társadalmi rétegek kö-
zül a parasztság veszi ki leginkább 
a részét a termelésből, mégis a 
parasztság egészségének védelmére 
fordítanak  általában a legkevesebb 
gondot. Vizsgáljuk meg, hogy áll a 
parasztság egészségvédelme a Szov-
jetunióban ? 

A forradalom  után a csecsemő-
védelem szolgálatában csecsemőgon-
dozókat alakítottak, egyelőre csak 
időszaki, majd állandó jelleggel. Fő-
képpen azokban a falusi  községek-
ben alakultak csecsemőgondozók, 
ahol sok volt a dolgozó nő (cukor-
répatermelés, kertészet stb.) 

Fogalmat alkothatunk magunknak 
a csecsemő gondozók számáról és 
fontosságáról,  ha tudjuk, hogy ezek-
ben már 1935-ben 3.200.000 gyer-
meket gondoztak. 

A három évnél idősebb gyerme-
kek számára alakították az óvodákat. 

Ugyancsak idetartozik a szülő-
otthonok megszervezése. A szovjet-
kormány azért, hogy a falusi  asz-
szonyoknak minél nagyobb segítsé-
get nyújthasson, még a legkisebb 
faluban  is szülőházat állított fel. 
így a csecsemő-halandóság és a 
szülési veszedelmek számát sike-
rült a legkevesebbre csökkenteni. 

Az orvosi segítség a Szovjetunió-
ban ingyenes, szakokra van osztva 
és mindenki által hozzáférhető.  A 
falu  részére vannak körzet! kórházak, 
tüdőgondozók. Elsősorban a paraszt-
ság élvezi ennek az egészségügyi 
szervezetnek az áldásait. Falvakon 
egészségügyi kollektívákat tartanak 
fenn,  amelyek élén egészségügyi 
alkalmazottak, szülésznők stb. álla-
nak, akikkel az orvosok állandó ösz 
szeköttetésben vannak. A különböző 

községek és kolhozok bármikor ren-
delkezésükre bocsátják az orvosok-
nak a szükséges szállító eszközöket. 

A szovjet-kormány nehéz munkát 
végzett, míg sikerült a falusi  egész-
ségügyet mai színvonalára felemelni. 
Az az elv vezérelte, hogy mindent 
a népért. Évenkint különböző külö-
nítményeket és karavánokat szer-
veztek a ragályos betegségek le-
küzdésére. 

A társadalmi betegségek (tüdő-
vész, vérbaj, rák és pellagra) kuta-
tását és gyógyítását külön erre a 
célra szervezett intézetekre bizták, 
amelyek a gyógyulást mindenki 
számára lehetségessé tették. Pl a 
tüdőbaj gyógyításához annyira szük-
séges szanatóriumok kérdését is si-
került ugy megoldani, hogy az mi-
nél nagyobb mértékben szolgálja a 
nép és dolgozó munkásság javát. 
A bojárok és nagytőkések kaukázusi 
és krimi villái szanatóriumokká vál-

•tak, ahol a földművesek  és munká-
sok gyógyulást és pihenést talál-
hatnak. 

Nagy nehézség volt eleinte a be-
teg-égek gyógyításában az orvosság 
kérdése. Amikor azonban az orvos-
ságok gyártása és árusítása állami 
monopólium lett, az orvosságok a 
nagytömegek részére is hozzáférhe-
tőkké váltak. 

A Szovjetállamnak állampolgárai 
egészsége iránti odaadó gondosko-
dását Sztálin generálisszimusznak 
ezek a szavai irányítják: az ember 
a legértékesebb tőke a világon. 
Ezért tesz meg a Szovjet állam min-
dent a dolgozók egészségvédelme 
érdekében, mert az állam, amely a 
nép által és a népért él, az élet és 
a virágzás utján tud haladni. 

A nöi sajtó fontos  értekezlete 
Nemrég sajtóértekezletre hivta ösz-

sre a RDN-Sz az ország minden 
megyéjéből a sajtófelelősöket.  Részt-
vettek a konferencián  a «Dolgozó Nő«, 
a »Femeia« és a »Sâteanca« szer-
kesztőbizottságának tagjai is. 

Florica Mezíncescu, a RDNSz tit-
kára bevezető beszédében rávilágí-
tott azokra a feladatokra,  amelyek 
a női sajtóra hárulnak, a munkás-
osztály által vezetett harcban. 

Az újságírók szakszervezetének 
nevében Zaharia Stancu üdvözölte 
a konferenciát. 

— A női sajtó ezzel a konferen-
ciával megteszi az első lépést ab-
ban a harcban, amely hivatva van 
a sajtót megtisztítani az oda nem 
való elemektől, mert csak igy vál-
hat részesévé és irányitójává a szo-
ciálizmus megvalósításáért folytatott 
küzdelemnek, mondotta. 

Elizabeta Luca, a központi bizott-
ság sajtófelelőse  elemezte a női 
sajtó eddigi tevékenységét és bátor 
kritikával mutatott rá a hiányossá-
gokra, amelyeket ki kell a jövőben 
küszöbölni. 

— Munkánkon keresztül meg kell 
erősítenünk kapcsolatainkat a tö 
meggel. Éberségünket növelve ma-
gunkévá kell tennünk az osztály-
harcos szellemet. Különösen vonat-
kozik ez a »Femeia« és a »Dolgozó 
Nő« re, mert egyik sem nyújtja azt, 
amit vártak tőle, mondotta. 

Ezután került sor a kiküldöttek 
beszámolójára. Elizabeta Luca ösz-
szegezte az elért eredményeket és 
rámutatott arra, mit kell tenni, hogy 
a hiányosságokat kiküszöbölve a 
női sajtó meg tudjon felelni  a rá-
háruló feladatoknak. 

Két vendége is volt a konferen-
ciának. Az egyik Alexandrescu asz-
szony, aki 36 évet töltött Párisban. 
Elmondta, hogy a mult évben meg-
látogatta Romániában élő rokonait. 
Amikor Párisba visszautazott, elő-
adást tartott a romániai nők hely-
zetéről. Ugylátszik, rossznéven vették 
ezt a francia  hatóságok, mert rövid-
del utána megjelent a lakásban a 
rendőrség és két órát tartó ház-
kutatást rendezett. Majd felkisérték 
a rendőrségre, ahol őt 9 órán át, a 
fiát  pedig 14 órán át egyfolytában 
vallatták Utána bezárták egy pin 
cébe, ahonnan 3 nap múlva enged-
ték ki, de 20 perc alatt el kellett 
hagynia az ország területét. Így jött 
vissza hazájába és igéri, hogy min-
denben támogatni fogja  itt a nők 
harcát. 

A másik vendég az ausztriai új-
ságírók kiküldötte, KurtMelach volt. 
Az osztrák nők üdvözletét hozta, 
azoknak a nőknek az üdvözletét, 
akiknek helyzete napról-napra nehe-
zebb lesz, Ausztria lassan átcsúszik 
az imperiálisták igája alá, mert be-
került a Marshall terves országok 
sorába. Ez pedig azt jelenti, hogy 
lassan eltűnik minden az országból, 
kiviszik a friss  tejet, elszállítják az 
állatokat, megállítják a gyárakat. De 
hozzák az amerikai tejport, impor-
tálják a drága konzerveket és a még 
drágább gépeket. A bécsiek egy év 
óta nem ettek friss  húsból készült 
ételt, A felnőttek  számára még tej-
por sem jut. A helyzetük minden 
nap nehezebb lesz, és Ausztria, 
ameiy még a háború előtt gazdag 
ország volt, igy lesz a Marshall terv 
folytán  mind szegényebb. Eljövete-
lekor megkérdezte az osztrák nőket, 

mit vigyen nekik Romániából? Az 
asszonyok azt felelték:  hozd el ne-
künk a reményt, a biztatást és a 
lelkesedést, hogy tovább tudjunk 
harcolni a végső győzelemig. 

Kurt Melach szavain keresztül a 
konferencián  résztvevők megláthat-
ták azt a nagy különbséget, amely 
az osztrák nők élete és a mi éle-

tünk között van. Megértettük, mit 
jelent az, hogy a népi demokráciák 
országaihoz tartozunk, ahol teljes 
kapacitással dolgoznak a gyárak, 
van friss  tejünk, fehér  kenyerünk és 
munkánk által segítünk felépíteni 
egy uj társadalmat: a szociállzmust. 

B. B. 

A konkordátum műhelytitkairól 
Hogyan kötötték meg annak ideiân a konkordátumot. 

Lázár Józsefnek  a konkordátum 
és a Státus cimü cikkéből érdekes 
adatokat tudunk meg az 1927-ben 
megkötött konkordátum műhely-
titkairól. 

A római egyezményt a román 
kormány részéről aláiró Pop Valé-
riu, akkori igazságügyminiszter meg-
emlékezéseiben arról számol be, ho-
gyan csikarták ki a vatikáni körök 
az Erdélyi Katolikus Státus képvi-
selőinek, az egyezményhez való hoz-
zájárulását. A Vatikán mindenáron 
fedezni  akarta magát a magyar ka-
tolikusság felháborodásával  szemben 
és ezért szükségesnek tartotta a 
közvélemény előtt a dolgokat ugy 
beállítani, mintha az Erdélyi Római 
Katolikus Státus képviselőinek hoz-
zájárulását birta volna. 

Pop Valériu az „Acordul dela 
Roma" cimü, 1934 ben megjelent 
könyvének 59—60 ik oldalán a kö-
vetkezőket írja: 

„A nuncius (Dolci) megbízást ka-
pott a kardinálistól (Pacelli, a mostani 
XII. Pius pápa), hogy szerelje le a 
Státus képviselőinek ellenállását. 
Hallgatva szemléltem a szembenálló 

akaratoknak eme hosszú és drámai 
összeütközését, mely különben ér-
demileg már nem érdekelt. A lélek 
látszólagos szerénységével adagolt 
unszolásokat, lassan-lassan a tekin-
tély hangja váltotta fel,  hogy a vé-
gén a művésziesen kezelt brutális 
kényszer ereje érvényesüljön. A di-
plomácia eme művészetének súlya 
alatt, Balázs kanonok (az erdélyi 
katolikusság tiszteletreméltó egyéni-
sége) visszavonult a terem egyik 
sarkába és gyermekmódra zoko-
gott. 

Egy pár udvarias szóval illet-
tem, mire azt válaszolta : „hogyne 
sírnék, mikor azt látom, hogy a 
Vatikán is ugy kezel bennünket, 
mint a rabszolgákat és arra kény-
szerit bennünket, hogy hozzájárul-
junk saját lefejezésünkhöz".  Azon-
ban minden hiábavaló volt. Dolci 
nuncius éjfél  után kikényszerítette 
hozzájárulásukat és ezzel teljesen 
megfelelt  annak a megbízatásnak, 
amelyet feletteseitől  kapott. Most 
már a Szentszék gátlások nélkül 
aláírhatta az egyezményt, teljesen 
fedezve  volt" 

Október 6 
1849 augusztus 13 án Görgei 

Artúr a cári csapatok előtt Világos-
nál letette a fegyvert.  Az osztrák és 
cári seregek csak egyesült erővel 
tudták ieverni a szabadságért küzdő 
honvédhadsereget. Európa egéről le-
hullott az utolsó szabadcsillag. 

A reakció nem ismert irgalmat és 
kíméletet. 1849 október 6-án 13hős 
honvédtábornokot végeztek ki „a 
szeretett király" parancsára. 

A magyar forradalom  ügye a ha-
talmas túlerővel szemben elbukott, 
de a harc mégsem volt hiábavaló. 
Emléke évtizedeken át ellenállásra 
tüzelte a függetlenségre  és szabad-
ságra törekvő nemzedékeket. 

A márciusi fiatalok  és a liberális 
köznemesség kezéből kiesett zászlót 
100 esztendő múlva a munkásosz-
tály vette fel,  hogy megvalósítsa a 
polgári demokrata forradalmat  s azt 
tovább vigye a szociálizmus meg-
valósításáig. 

Nem érdektelen felemlíteni,  hogy 
a haladásért való küzdelemben ma 
is, mint egykor 49-ben, azoknak a 
reakciós erőknek utódaival találjuk 
magunkat szemben, mint a 48-as 
szabadságharcosok. A földesúri  és 
kapitálista osztályt támogató egy-
házi reakcióval. 

Az arisztokrácia és a katólikus 
egyház vezetői, akárcsak ma a Va-
tikán, ellenségei voltak a szabad-
ságnak. Amig a katólikus alsópap-
ság jelentős része önfeláldozó  haza-
fiasságról  tett tanúbizonyságot, ad-
dig a főpapok  nagyrésze nemzetel-
lenes magatartást tanúsított. Ezért 
kellett a magyar szabadságharc kor-
mányának Hám János és Szcitovszky 
János hercegprímásokat hazaáru-
lókká nyilvánítania. 

Amikor pedig az osztrák és a cári 
csapatoknak sikerült a szabadság-
harcot leverni, nem kiméivé a le-
győzött nemzet fájdalmát  és önér-
zetét,, akkor is nyíltan ünnepeitéka 
főpapok  az ellenség győzelmét. 

Szcitovszky János, az új herceg, 
primás 1849 okt. 4-én, tehát két 
nappal az aradi vértanuk kivégzése 
előtt, a pécsi belvárosi templomban 
hálaadó istentiszteletet tartott. 

Egy francia  közmondás azt tartja, 
hogy minden elmúlásból egy uj élet 
csirája bontakozik ki. 

A szabadságért életüket áldozó 
13 hős aradi vértanú sirja fölött  nő 
már a szociálizmus hatalmas sza-
badságfája. 

MHuelfíi előadás 
SzéhBlyhBPBSztupon 

A székelykereszturi Munkás Sport-
egyesület kézilabda-szakosztályának 
műkedvelői szeptember 25 és 26-án 
előadták Erdélyi Mihály „Két kapi-
tány" c. operettjét. A közönség ér-
deklődése igen nagy volt s igy a 
moziterem zsúfolásig  megtelt mind-
két előadáson. A darab szórakoztató 
zenéje, melyet Farkas Sándor dr.. a 
székelykereszturi filharmorinnTsok  ve-
zetője irt át ez alkalomra s részben 
szerzett is, nagyon jó volt, a darab 
azonban igen sok kívánnivalót hagy 
maga után, mert irodalmi és ne-
velő értéke nincs. 

Ilyen együttest komolyabb dara-
bokban is lehetne sikerrel szerepel-
tetni. 

A szereplők közül Nagy Ibolya' 
Fodor Irma, Kiss Károly, Kovács 
Sándor, Kenderesi Vilmos, Cikmán-
tori András és neje, Szakáll Zoltán 
és László Sándorné játszottak ügye-
sen. Rendező Derzsi Zoltán volt. 

Az előadás tisztajövedelmének egy 
részét sportfelszerelés  beszerzésére, 
a más részét pedig a görög sza-
badságharcosok segélyezésére for-
dítják. 

B. Zs. 



Gabonavetömagok csávázása és porozása TEJGAZDASÁGI ROYAT 
Uj tej gyűjtési rendszer. 

S z é k e l y u d v a r h e l y l a k o s s á g a té l i te jszükségleté i iek 
biztos í tása érdekében. 

A vetőmagvakkal terjedő beteg-
ségek megelőzésére szolgáló fertőt-
lenítő eljárást csávázásnak, pácolás-
nak, oltásnak vagy avatásnak nevez-
zük. Célja, hogy a különböző kór-
okozó gombáknak a vetőmagvak 
felületére,  barázdájába, szakállában 
megakadt szaporitó sejtjeit, az úgy-
nevezett spórákat megölje. 

A vetőmagvak utján terjedő be-
tegségek leküzdésére a gyakorlatban 
kétféle  eljárás terjedt el. Az egyik a 
nedves eljárás, amelynél a vetőma-
got gombaölő oldattal kezeljük, a 
másik a száraz eljárás, amelynél a 
vetőmag felületét  finom  gombaölő 
porral vonjuk be. Az előbbi a tu-
lajdonképpeni vetőmagcsávázás (ned-
ves pácolás), az utóbbi pedig a vető-
magporozás (száraz pácolás). 

N e d v e s e l járás 
A nedves csávázási eljárások kö-

zül a legalkalmasabb és a legtöké-
letesebb eljárás a következő : 

A vetőmagot fakádban  vagy hor-
dóban lévő, megfelelő  1%-os higi-
tásu rézgálicos oldatba öntjük, ugy, 
hogy a folyadék  azt teljesen ellepje. 
Az áztatás alatt a magot többször 
jól felkavarjuk,  a felszínre  kerülő 
üszögös és léha szemeket pedig le-
kanalazzuk. Legcélszerűbb 25 kg. 
vetőmagot befogadó  kosarakat hasz-
nálni. 

A gyorsabb csávázás érdekében 
célszerű két egyforma  kosarat hasz-
nálni, hogy amikor az egyik kosarat 
a csávázó oldatból kivesszük, a 
másikat a vetőmaggal megtöltve 
azonnal betehessük. Ha a csávázási 
időtartam (kb. 15 perc) letelt, a 
kosarat a kádból azonnal ki kell 
emelni, majd a kádak tetején ke-
resztbe rakott két lécre kell állitani, 
hogy a csávázó oldat a kosárból a 
kádba visszafolyhasson.  Az oldat-
hoz minden kosár vetőmag után a 
megfogyatkozott  oldat-mennyiséget 

Ez a gyár már 1901 óta műkö-
dik Székelykereszturon megszakítás 
nélkül és több, mint 40 munkást 
foglalkoztat. 

Ez évben a telepre beérkezett 12 
vagon lenszalma és egy vagon ken-
derszalma. Az idei lentermés a 
földibolha  és csimasz miatt gyen-
gén sikerült s ezért a gyár vezető-
ségének a közbenjárására a len- és 
kenderipari hivatal Nagyszeben, Fo-
garas és Brassó vidékén az állami 
birtokoktól 15 vagon lenszalmát vá-
sárolt s ezzel biztosította a gyár 
üzemben tartását és a munkások 
és tisztviselők foglalkoztatását. 

A munkások jelenleg a lenszalma 
gubózásával és az áztatási munká-
latokkal foglalkoznak.  Ezután követ-
zezik majd a törés, tilolás és kóc-
rázás. A munkálatokban ezideig özv. 

Minden téren folyik  az újjáépítés. 
Fiatal és öreg egyaránt veszi ki ré-
szét a munkából, hogy helyreállítsa 
mindazt, ami tönkrement és újra 
átadja a közösségnek, hogy népünk 
életszínvonalának felemelését  szol-
gálja. 

Munkásságról és dolgozníakarás-
ról tett bizonyságot a rugonfalvi 
ifjúság  a szeptember 16 án tartott 
közgyűlésén, ahol határozatilag 444 
munkaórát vállalt, a kultúrotthon 
nagytermének rendbeszedésére és a 
színpad újjáépítésére. 

pótoljuk. Egy mmázsa buza, vagy 
rozs 100 liter oldatból kb. 15 liter 
oldatot vesz fel. 

Száraz e l járás 
A vetőmagporozást legtökélete-

sebben a házilag előállítható, bakkra 
helyezett, forgatható,  tiszta hordó-
ban, vagy pedig gyárilag előállított, 
forgatható  dobokban lehet elvégezni. 
Legelőnyösebb egy 100—150 literes 
fa  vagy vashordót használni, amely-
nek oldalára a vetőmag betöltésére 
szolgáló körülbelül 15-20 cm. 
négyszögletes nyílást vágunk. A nyí-
lás elzárására jól záró fedőt  készí-
tünk. A dobokkal, vagy hordókkal 
óránkint 300—500 kg. magot lehet 
porozni. 100 kg. maghoz 20—25 
dkgr. port kell számítani. Ha nagy-
szemü, pl. búzavetőmag, akkor 20 
dkgr., ha pedig aprószetnü, 25 dkgr. 
szükséges. 

A csávázó oldat készítésekor a 
vízmennyiséget és az ahoz szüksé-
ges szermennyiséget mindenkor 
pontosan be kell tartani. 

Ezek szerint 100 kg. vizhez csak 
1 kg. rézgálicot kell hozzáadni és a 
csávázó vetőmagot csak 15 percig 
szabad az oldatban tartani. 100 li-
ter oldattal 5 mmázsa búzát vagy 
rozsot lehet csávázni. 

A csávázás mésszel, vagy sósviz-
zel, ahogy egyes községeinkben 
szokásos, szigorúan tilos. 

A nedves eljárással csávázott ga-
bonát legkésőbb 3 napon belül el 
kell vetni, mert az áztatás által a 
vetőmag csirája életnek indul és ez 
által el nem vetés esetén azt tönkre 
tehetjük. 

Az akár nedves, akár száraz el-
járással csávázott gabonát étkezési 
célra felhasználni  nem szabad, mi-
vel a csávázóanyag méreg és káros 
hatással van ugy az emberi, vala-
mint az állati szervezetre. 

Horváth  Géza. 

Magyari Ferencné munkásnő és 
Balázs Dénes munkás tüntették ki 
magukat, becsületességükkel, szor-
galmukkal és hozzáértésükkel. 

A gyár szövetkezeti alapon mű-
ködik s egy hét tagból álló, nem 
régen kinevezett igazgatóság felel 
az ügyek viteléért. Technikai veze-
tője évtizedek óta Pataki Fridolin. 
Fenntartását, illetve továbbmüködé-
sét a Nemzeti Banktól kapott 
3.610.000 lej kölcsön biztosította, 
s igéret van arra nézve, hogy rö-
videsen ujabb kölcsönt fog  kapni. 

Ennek a gyárnak üzembentartása 
és iparának virágzása nemcsak Szé-
kelykereszturra és környékére nézve 
fontos,  hanem nagy fontossággal 
bir nemzetgazdasági szempontból 
is, s igy az állami tervgazdálkodás 
munkatervében is szerepel. B. Zs. 

Az ipari munka vezetését Borbély 
Sándor helybeli asztalosmester vál-
lalta, ezzel kb. 30 ingyen munka-
órára kötelezte magát a közösség 
érdekében. 

Követendő példa a rugonfalvi  if-
júság munkavállalása. Az ifjúság  ta-
nulni akar és hogy tanulhasson, ál-
dozatot is hoz. 

A rendbeszedett kultúrotthon a 
szórakozva-tanulásnak égy fontos 
eszköze, amely nemcsak az ifjúság-
nak, hanem az egész község lakos-
ságának az érdekeit szolgálja. 

Megyénkben az eddig érvényben 
volt rendelkezés szerint minden köz-
ség maga állapította meg azt a tej-
mennyiséget, amelyet a hivatalos 
tejgyüjtőnek hivatalos áron átadtak. 

Sajnos, ez a rendszer nem hozta 
meg a várt eredményt. Azok a ter-
melők, akik a mai napig sem akar-
ják megérteni azt, hogy a termékek-
nek az irányított gazdálkodás elvei 
alapján kell forgalomba  kerülniök, 
valótlan termelési adatokat vallottak 
be (különösen a fejőstehénlétszámot 
illetőleg) és egyes elöljáróságok és 
szövetkezeti vezetők is támogatták 
ezt a módszert. 

A legkritikusabb helyzetben a szö-
vetkezet vezetői voltak, akik igy 
törvénytelenséget követtek el. Min-
den oldalról megnyilvánult a szö-
vetkezeti vezetőknek az a kívánsága, 
hogy állapittassék meg a megyei 
hatóságok részéről minden községre 
az a kötelező tejmennyiség, amely-
nek átadása után a fölösleges  meny-
nyiség szabadon fölözhető  legyen. 

A megyei gazdasági tanács elfo-
gadta a szövetkezeti vezetők előter-
jesztését és határozata alapján a 
174—948 sz. rendelet megállapította 
községenként az átadandó tejmeny-
nyiséget azzal, hogy az ezen felüli 
mennyiség szabadon fölözhető.  Az 
emiitett rendeletben előirt mennyi-
ségek igen méltányosan vannak 
megállapítva, de október hónapban 
igy is biztosítva látszik kb. 8—10 
ezer kg. vaj termelése. 

A cél az, hogy előbb a helyi szük-
séglet jusson teljes kielégítéshez és 
csak azután szállítsunk vajat más 
városokba. 

A „Transsylvania" vajgyár október 
hónaptól kezdődőleg külön motor-
kerékpáros szervezőket fogla'koztat 
azzal a feladattal,  hogy az uj gyűj-
tési rendszert meghonosítsák és no-
vember elejére a vajtermelés bizto-
sítása mellett Székelyudvarhely tej-
ellátásának problémáját is meg a-
karja oldani. 

A 174—948. sz. rendelet lehető-
séget nyújt arra, hogy 6 -8 héten 
belül megoldható legyen a lakosság 
tejjel és vajjal való tökéletes ellá-
tása. T.  A. 

A „Transsylvania" 
vajgyár közleményei 

2. számú közlemény. 
A megyefőnökség  174 — 948. sz. 

rendeletével kapcsolatban közöljük 
az alábbiakat: 

A rendeletet a szövetkezeti veze-
tők többször megnyilvánuló kíván-
sága előzte meg, akik saját felada-
tuk megkönnyítésére kérték a ren-
delet kiadását, inert igy határozot-
tan meg van állapítva az, hogy min-
den községi elöljáróságnak, minden 
tejszövetkezetnek vagy fölözőállo-
másnak mi a kötelessége. 

A rendelet kötelezettséget ró min-
den tejszövetkezeti vezetőségre, mert 
mint a „Romlacta" állami vállalat 
megbízottai kötelesek mindenben a 
tejbeszolgáltatás pontos végrehajtá-
sában minden segítséget megadni 
megbízóiknak,ellenkező esetben köny 
nyen szabotázs vétségébe eshetnek. 

A rendelettel kapcsolatban a fö-
lözőállomások teendője a következő: 

1. Sürgessék azonnal a községi 
időközi bizottságot, hogy állapítsák 

meg minden termelőre a beszolgál-
tatandó mennyiséget. 

2. Kérjék el a kiróvási névsort és 
a hónap végén jelentsék a biróna't 
ama termelők névsorát, akik nem 
tettek eleget kötelezettségüknek. 

3, A hónap folyamán  figyelmez 
tessék azokat a termelőket, akik 
nem viszik a tejet a csarnokokba. 

3. számú kőzlemány. 
1. Alacsonyabb hőmérséklet mel-

lett a tejszín hamarabb megvasta-
godik, mint melegben. A 40-45°/o-
os tejszíneket igen nehéz hideg 
időben a kannákból kivenni ésvkü-
lönösen nehéz dolog lesz télen. 

Felszólítjuk fölözőállomásainkat, 
hogy térjenek át a hideg fölözésre 
és igyekezzenek 30—35°/o os tej-
szint adni. 

2. Az alább felsorolt  fölözőállo-
mások nem küldték be a tejkifize-
tési listákat. Ezek a fölözőállomások 
nem kapnak addig ujabb pénzt, 
amíg a kifizetési  iveket be nem ad-
ják. Amikor tehát pénzért jelentkez-
nek, az iveket is hozzák be: Kará-
csonfalva:  május 16—31, junius, 
julius. Homoródujfalu:  ugyanaz. 
Patakfalva:  junius, julius. János-
falva:  junius, julius Lókod: junius. 
Abásfalva:  junius 

Firlosmartonos, Énlaka, Firtosvár-
alja, Malomfalva,  Bikafalva,  Szenter-
zsébet, Petek, Sándortelke, Bögöz, 
Telekfalva,  Szolokma, Zsombor és 
Keményfalva  : julius. 
3. A tejkifizetési  ivek nyugtaképpen 

is szolgálnak és mint nyugták bé-
lyegezendők. Annyiszor 6 lej bélye-
get kell a tejkifizetési  ivekre ragasz-
tani, ahány 100 lejen felüli  összeg 
szerepel a kifizetési  iven, amit a 
termelőtől kell levonni. A szeptem-
beri tejárkifizetési  iveket már csak 
bélyegzetten fogadjuk  el. 

„Transsyloanla" oajgyár 
Székelykeresztur 
Tekonczia  András. 

Szekelyheresztup sportja 
HALADÁS (Keresztúr)- - DINAMÓ (Ud-

varhely) 2:5 (2:1) 
Játékvezető Rátz András. 

Görögdinnye Északon. 
A hideg északon levő Moghilev 

vidéki „Szociálista büszkeség" kol-
hozban termelési kísérletező állo-
mást létesítettek. Itt a tudomány 
emberei tanulmányozzák a növények 
Bielo Rusiába való áttelepülésének 
lehetőségeit. A görögdinnye ültet-
vények áthelyezésének kísérletei a 
faggyal  szemben való ellenállás te-
kintetében eredménnyel végződtek. 

565 ujraópitett iskola 
és 595 klub. 

A Kárpátalja vidékén levő üjgorod 
város tanárainak kezdeményezésére 
ez év nyara folyamán  egy hónapot 
szentellek az iskolák, kórházak, 
klubok és könyvtárak épületeinek 
kijavítására. Ennek a kezdeménye-
zésnek hatalmas visszhangja volt a 
dolgozók soraiban, ugy. hogy leg-
utóbbi értesülésig 565 iskolát és 
595 klubot, valamint könyvtárat épí-
tettek ujjá a Kárpátalján. 

Hogyan dolgozik a székelykereszturi 
Voluntas" len- és kenderfeldolgozó  gyár 

A rugonfalvi  kultúrotthon rendbeszedése 



Egészségnap Udvarhely megyében 
A közegészségügyi állomás bízott-

sága által tervbevett egészségnapot 
a megye 59 községében szeptember 
19-én rendezték meg az illető köz-
ségek egészségügyi bizottságai és 
a Demokrata Nők Szövetségének he-
lyi tagozatai. Az ezt megelőző héten 
gyűjtötték össze a megye összes 
községeiben ugyanezek a szervek a 
fertőző  betegségekre és golyvára vo-
natkozó adatokat. 

Minden dicséretet megérdemel, 
ahogy sok községben ezt az adat-

Sor kerül a zetelaki 
plébánosra is 

Néhány napja felháborító  egység-
bontó szavak hangzottak el a zete-
laki katolikus templomban. Hadnagy 
János dr? plébános, aki már több 
izben tanújelét adta egyéni, népelle-
nes magatartásának, ismételten pré-
dikációjába szőtte saját érdekeit szol-
gáló, de népet uszító mondanivalóit. 

— Kedves keresztény testvéreim, 
azt is meg kellett érnünk, hogy 
ezentúl egyetlen hitoktatónak sem 
szabad betegye a lábát az iskolákba... 

Fölösleges hangoztatnunk, hogy 
ezzel a valótlan állítással a közok-
tatásügyi minisztérium, illetve a Gh. 
Vasilichi közoktatásügyi miniszter 
által kiadott tanügyi reform  ellen 
akarta lázítani a lakosságot. Az 
ellen a tanügyi reform  ellen, amely 
lehetővé teszi a szegénysorsu szü-
lők gyermekeinek majdnem ingye-
nes tanulását. Azzal, hogy a közsé-
gekben felállított,  gyökerükben meg-
változtatott, demokratikus szellemű 
iskolák 7 osztályát teljesen ingye-
nessé tették, felmérhetetlen  lehető-
ségeket nyitottak meg a falusi  tan-
köteles gyermekek előtt. Mindezt, 
ugy látszik, a plébános ur nem 
akarja megérteni és tudomásul venni, 
sőt a kormánynak ezt a szegénysé 
get felkaroló  intézkedését ugy akarja 
feltüntetni,  mint a vallás szabad 
gyakorlását megszüntetni akaró erő-
szakot. Nem gondol arra, hogy ép-
pen a hitoktatásnál követtek el e-
gyes hitoktatók súlyos hibákat ak-
kor, amikor vallási felsőbbrendű-
ségre való hivatkozással már az 
óvódás gyermekek lelkébe beoltották 
az egymás vallása iránti gyűlöletet. 
Ez, természetesen, jó eszköz volt az 
anyagi haszon biztosítására, de pusz-
tító hatása volt az emberek, nemze-
tek közötti egységre nézve. 

Tudjuk, hogy Hadnagy János plé-
bános umak csak a népuszitás az 
életcélja és azt is tudjuk, hogy 
egyéni érdekeinek megvédéséért nem 
riad vissza semmilyen eszköztől, de 
ennek ellenére sem vártuk volna el 
tőle, hogy az iskola államosításakor 
leltárba felvett  iskolai berendezések 
között a szentképek és kereszt át-
adását a hiszékeny nép szemében 
olyan elrémítő eseménynek tüntesse 
fel.  hogy egyes szülők az állami 
iskolába már beiratkozott gyerme-
keiket töröltessék a tanulók jegyzé-
kéből. Ezt a falu  józan lakosságá-
nak a saját érdekében nem is volna 
szabad eltűrnie. 

Hadnagy János p'ébános ur pe-
dig ne hívjon ki templomi politizá-
lásával ellenvéleményeket, ne hivja 
magához az embereket a hitoktatás 
idejének és helyének megbeszélése 
űrügyével, ahol a munkásosztály 
lebt-csülesével és Népköztársaságunk 
bemocskolásával foglalkozik,  hanem 
végezze azt a kötelességét, amely 
hiteinek demokratikus szellemben 
való nevelésével hárul rá, különben 
magára vessen, ha viselkedésének 
következményeit súlyosan kellene 
megéreznie. 

gyűjtő munkát elvégezték. Meglát-
szik, hogy az illető községek bizott-
ságai megértették az akció fontos-
ságát. A leggondosabb munkát ezen 
a téren Bözödujfalun  végezték, in-
nen érkezett be a legnagyobb gond-
dal összeállított és a legkönnyebben 
áitekinthető jelentés. Sok helyről 
még nem érkeztek vissza a kérdő 
ívek és néhány község egészen hasz-
nálhatatlant töltötte ki az iveket. 
Ezek gondosabb kitöltés végett u-
jabb iveket fognak  kapni. 

Amint a begyűjtött adatokból ki-
tűnik, megyénk területén jelenleg 
nagyobb arányú szamárhurut járvány 
van, ezenkívül vérhas, tífusz,  difte-
ritísz, skarlát és maláriás megbete-
gedésekről számolnak be a jelenté-
sek Ijesztően sok a tüdőgümőkó-
rosok száma. Igen sok a mellhártya-
gyulladásos és a hosszabb idő óta 
lázas, ezideig még meg nem állapí-
tott betegségben szenvedő beteg. E 
két utóbbi csoportba tartozók egy 
része valószínűleg szintén gümőkó 
ros. Egyes községekben meglepően 
nagy a golyvások száma. 

A megrendezett egészségnapokon 
gyűjtés volt a közegészségügyi ál-
lomás felépítése  és berendezése ja-
vára és délután, illetve este müso 
ros ünnepség Az egészségügyi kul-
turestek nagyobb sikere érdekében 
a vármegyei főorvosi  hivatal saját 

költségére minden község részére 
táncengedélyt váltott ki, igy a mű-
sort mindenütt tánc követte. 

A gyűjtések és műsoros estek jö-
vedelméből ezideig a közegészség-
ügyi állomás bizottságához a követ-
kező összegek érkeztek és fizettet' 
tek be a 43526. sz „Laborator de 
Igienă" csekkszámlára: Parajd 14.060 
lej, Lövéte 4 635 lej, Zetelaka 4 616 
lej. Korond 2 760 lej, Aitósófaiva 
2200 lej, Szekelyszenterzsébet 1365 
lej, Nagysolymos 1349 lej, Szent-
egyházasfalu  1.222 lej, Szentke-
resztbánya 1150 lej, Kányádi körzet 
2.794 lei, Andráafalva  9J3 lej, Telek-
falva  385 lej. 

Székelyudvarhely, szeptember 26 i 
egészségnapján szép eredménnyel 
járó utcai gyűjtést rendezett a Ro-
mániai Demokrata Nőszövetség.' A 
gyűjtés eredményéről szóló hivata-
los jelentés ezideig meg nem érke-
zett be. Az unitárius egvház kultúr-
termében megrendezett műsoros es-
télyen a terem igen szűknek bizo-
nyult a nagy tömegekben érkező 
vendégsereg befogadására. 

A mindvégig élvezetes műsor a 
köztársasági himnusszal kezdődött, 
majd Benedek József  dr. tartott ér-
tékes előadást az egészségvédelem-
ről. Ezután három ksdves gyermek-
szám : szavalat, gyermekjelenet és 
spanyoltánc következett. A kitűnően 
megrendezett és előadott gyermek-
számok osztatlan sikert arattak, mé-
gis meg kell jegyeznünk a 2 utóbbi 

tartalmára vonatkozóan, hogy ezek 
már nem felelnek  meg a mai kor 
szellemének Varga Irma szavalt, 
Csiky Andor dr. zenekari kísérettel 
játszott el néhány népdalt, végül az 
„Egy hid elkészül" cimü egyfelvo-
násos színdarabot adták elő az 
egészségügyi szakszervezet tagjai. 

Több községben az egészségnapot 
szeptember 26-án és október 3-án 
tartották meg. 

Harmincéves a 
Komszomol. 

Október 29-én ünnepli a Komszo-
mol, a Szovjetunió kommunista if-
júságának Lenin szövetsége, 30 éves 
fennállását  Érdemes ebből az alka-
lomból ennek az ifjumunkás  szerve-
zetnek a munkájával foglalkoznunk, 
mert nálunk még nagyon sokan nin-
csenek azzal tisztában. 

Lenin és Sztálin alapították eze-
lőtt 30 évvel a Komszomolt, mint a 
Szovjetunió kommunista (bolsevik) 
partjának segítőtársát és utánpótlás-
képző szervezetét, amelyik az ifjúság 
széles tömegeinek politikai irányí-
tását végezte. 

Az októberi forrardalom  harcaiban 
született ez az ifjumunkás-szervezet. 
A küzdelemben acelozódott meg, 
hogy a szocialista építés korszaká-
ban egyik leghatalmasabb tényező 
legyen I ja Ehrenburg: Éjjel nappal 
cimfi  hatalmas regényében örökítette 
meg a nacionálista építés korszaká-
nak komszomolista ifjúságát. 

A honvédő háborúban a Komszo-
mol s/ervezet a szovjethaza szabad-
ságáért és a becsületért állott k: a 
küzdőtérre és tagjai bátran áldozták 
fel  életüket is a fasizmus  elleni vé-
dekező háborúban 

Amint most Sztálin a Komszo-
moihoz intézett felhívásában  meg-
jelölte: a Szovjetunió újjáépítésének 
és fejlesztésének  mostani korszaka 
azt követeli az ifjúságtól,  hogy a tu-
domány és technika minden ágában 
tökéletesítse magát. A Komszomol-
nak támogatnia kell az ifjúságot  a 
tudomány elsajátításának minden 
munkájában Feladatuk, a különböző 
szervezetek kulturális színvonalának 
emelése mellett, kü önösen a ter-
mészettudományok elsajátítása. 

A Komszomol a kommunista párt 
irányitasa mellett 30 eve neveli az 
ifjúságot  a Szovjetunióban s a ne-
veles eredmenye nemcsak a hon-
védő háború hőseiben mutatkozott 
meg, hanem a munkaversenvek és a 
kulturális színvonal emelkedése te-
rén is. Számunkra példamutató le-
het ez a gyönyö'üen megszervezett 
és eredményes ifjúsági  munka. 

— Tudakozódás Bedő Al-
bert ooit hadifogoly  után. A 
Magyar Nepi Szövetség udvarhely-
megyei szerzezete felkéri  a községi 
szervezetek vezetőségeit, állapítsák 
meg, nem lakik-e községükben Bedő 
Albert volt magyar hadseregbeli had-
nagy, volt hadifogoly,  aki ezelőtt 
kb két hónappal érkezeit haza a 
Szô  jetunióbó Aki tud róla, jelentse 
a MNSz megyei szervezetéhez (Szé-
kelyudvarhely, Kőkereszttér 3). Erre 
azért van szükség, mert a MNSz 
berecki szervezete kutatja Tuzson 
Ferenc berecki szü eiésü hadnagy 
hollétét, aki állítólag Bedő A ber tel 
együtt esett fogsagba  4 évvel ez-
előtt 

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

Ismerjük meg korunk könyveit 
J ó x s e t A t t i l a f o r r a d a l m i  v e r s e l 

József  Attila forradalmi  versei cimü gyűjteményt Cserépfalvi 
adta ki 1945 ben az első szabad magyar könyvnapra. 

József  Attilával az lörtént, ami a kapitalizmus igen sok te-
hels^gének a sorsa volt. Nyomorgott küzdótt, elbukott, tragikus 
halált halt (nem birván tovább az éhezést, öngyilkos lett) és ha-
lála után elismerték tehetségét. Most szobrot em Itek neki az<>n 
a helyen, ahol öngyilkos lett, Balaton-zárszón. Ehhez a késői 
elismeréshez azonban egy egész világnak kellett megváltoznia. 
A kapitálizmus kitaszította m< gábói József  Attilát, a szegeny mosónő 
fiát,  aki nem volt hajlandó „ bérdalokat * énekelni, de a kapitaliz-
mus végül m^gis gyengébbnek bizonyult, s ha nem is Iragiku-an, 
de elmúlt és József  Attila emléke egyre erősödik, beteljesítve szavait: 

. . . élete, ha van élte még egy, . . . a proletár utókoré. 
Cseppet sem csudálatos, hogy a kapitalista Magyarország 

egyetemiről annakidején kizárták József  Attilát, söt, hogy az élet 
bői is kiü dözték azok, akik ellen lázított. Hiszen költészete az 
oiztályharcot hirdette tisztán, félreérthetetlenül,  pl Vigasz cimü 
versében: 

...Fázol.  Hát  mondd  hihetsz-e annak, Szivére  veszi terhünk,  gondunk. 
Ki  fűtve  lakik  öt szobát, Vállára  venni nem bolond... 
falain  havas tájak  vaunak, „, .. , , . 
meztelen nők,  meg almafák?  ™ T  í 

Mit/yult  vágunk  a yqes télnek. 
Hihetsz-e?  Szagos  kis dorong  A jégből  csak lucsok  fakad, 
édes  szivarja s mig mi morgunk,  de  hű társ-éhezők  kísérnek. o langyos vizben ül s borona, „ , , , „ , . ,, . . , , 6 ha most a tyuksz»munkre  lepnek, hogy oh, mi mennyire nyomoraunk!  , , , : . , , ' * * J  hogy lábunk  cipőnkbe  dagad, 
Ha  pincéjébe szenet hordunk,  rajtad  is mu't.  Lásd  harc az élet, 
egy pakli  balkánt  is kibont!  ne tékozold  bizalmadat. 

Rövid, fiatal  élete alatt a szocialista reálizmus költője volt. 
Versei a legszebb magyarnyelvű pHdni ennek az uj művészi stí-
lusnak. Kevés szóval találóan jellemzi a dolgozó nép sorsát. Lehet-e 
kevesebb szóval jellemezni a proletárcsalád sorsát, ahol még a 
káposztatorzsa is nyalánkság: 

... Mondd,  mit érlel  annak a sorsa, veszekszenek,  kié  a torzsa, 
ki  családjáért  dolgozik,  és csak a nagylány néz mozit... 

Hiába nyomta el a régi világ József  Attilát, hiába éheztette 
egész osztályával együtt, mert elérkezett az az idö, amikor a pro-
letáriátus kezébe v tte sorsának inta?é-ét és egyik vezére éppen 
ő, aki Petőfihez  hasonlóan előre megjósolta; 

Én egész népemet logotn nem középiskolás fokon  tanitani! 



Mi történik a nagyoilágban ? 
Kül- és belpolitikai tájékoztató 

Vis inszk i a x E N S z köz-
gyű lé sén m e g m u t a t t a 
a v i l ágbéke utj&t. 
Az Egyesült Nemzetek Szerveze-

tének párisi közgyűlésén Visinszki 
szovjet helyettes külügyminiszter 
beszéde keltette a legnagyobb feltű-
nést Ez a beszéd a békeszerető 
milliók hangját tolmácsolta a világ 
közvéleményének. Az imperiálista 
hatalmak által mesterségesen szitott 
háborús hangulatot egy csapásra 
szétoszlatta Visinszki hatalmas bé-
kebeszéde. 

Vizsgálat tárgyává téve az Egye-
sült Nemzetek Szervezetében ülő 
nagyhatalmak legutóbbi tevékenysé-
gét. Visinszki bebizonyította, hogy az 
Egyesült Államok kormánya mindent 
elkövet, hogy az ENSz tekintélyét 
lerombolja és munkáját elgáncsolja. 
Kimutatta, hogy a Biztonsági Tanács 
nem csau, hogy nem tette meg a 
szükséges intézkedéseket, hanem el-
lenkezőleg éppen az erőszak elköve-
tőinek nyujiott támogatást. Példa-
képpen a palesztinai kérdést és In-
donezia ügyét hozta fel,  ahol a 
Biztonsági Tanács határozatának 
nem tudtak érvényt szerezni. 

Rámutatott Visinszki arra is, hogy 
a 30 hónapja létesített atombizottság 
papirhegyeket használt el, de komoly 
tevékenységet képtelen volt kifejteni. 
Ismételten kifejtette  a szovjet állás-
pontot, hogy nem lehet addig atom-
ellenőrzésről beszélni, amíg nincs 
betiltva az atomfegyver  használata. 
Bebizonyította, hogy az Egyesült 
Államok kormánya megváltoztatta 
külpolitikáját és terjeszkedési és vi-
láguralmi tervek megvalósítására 
irányuló politikát folytat.  Leleplezte 
az amerikai sajtó háborúra uszító 
tevékenységét is. 

Nem maradt meg azonban Vi-

Székelyzsomboron szép őszi nap-
sütésben találkoztam a demokratikus 
hadsereggel. Félelmes kinézésű, mar-
cona harcosok helyett vidám, mo-
solygó, színházi előadást tartó fia-
talokkal találkoztam. Megtudtam, 
hogy a hadsereg színháza szóra-
koztatja éppen a katonai gyakorla-
taikat akkor befejező  katonákat. 
Természetesen, a polgári lakosság-
ból is sokat hozott ide a kíváncsi-
ság, hogy az uj, demokratikus had-
sereg színházát megnézzék. 

Beszédbe elegyedve egy magyar 
katonával, megtudom tőle, milyen-
nek ismerte meg a demokratikus 
román hadsereget. Örömmel ujsá-
gólja hogy most a katonaság tu-
lajdonképpen egy nagy iskola, ahol 
nagyon jő ellátásban részesülnek, 
jó ruhákban gyakorlatoznak, csak 
testvéri bánásmódot tapasztalnak, 
nemzeti különbséget nem tesznek 
kö/öttük és az elméleti kiképzés 
során megismerkednek a demokra-
tikus eszmékkel. 

Régebben az egyszerű katona 
nem tudta megfizetni  a színházat, 
most a napi gyakorlatok közben is 
élvezhet színházi előadást s ez vi-
dítja fel  őket, mielőtt éjjeli pihenőre 
hajtanák fejüket. 

Régen könnyes szemmel kisérte 
ki az anya a vonathoz a fiát,  mely 
azt az ismeretlen és ellenséges kör-
nyezetbe vitte katonai szolgálatra. 
Most, amikor a demokratikus had-

sinszki a politikai helyzet bírálásá-
nál, hanem konkrét javaslatot is tett 
a béke megvalósítására. Javasolta 
az összes haderőknek egy év alatt 
egy harmadra való csökkentését, az 
atomfegyver  támadó fegyverként 
való használatának azonnali eltiltá-
sát és nemzetközi ellenőrzőszerv lé-
tesítését a Biztonsági Tanács kere-
tében a határozatok végrehajtásának 
ellenőrzésére. Ezekkel a javaslatok-
kal megmutatta, hogy a Szovjetunió 
komolyan akarja a békét megvaló-
sítani. 

Bevin angol külügyminiszter és a 
nyugati imperiálista hatalmak kép-
viselői igyekeznek vagy elhallgatni, 
vagy megkerülni a szovjet javasla-
tot, hogy ne kelljen nyiltan szint 
vallaniok, és kimondaniok, hogy a 
háborút kívánják. 

Az angol-amerikai blokk minden 
mesterkedése ellenére is az ENSz 
főbizottsága  egyöntetűen elhatározta, 
hogy napirendre tűzik a Szovjet-
uniónak a fegyverkezés  korlátozá-
sára és az atomerő ellenőrzésére vo-
natkozó javaslatát. 
Téres összeütközések 

F r a n c i a o r s z á g b a n . 
Francaországban a munkásság 

mind élesebben tiltakozik De Gaul 
terrorszervezetei ellen. A De Gaul-
szervezetek rendőri segítséggel tar-
tanak gyűléseket, de az öntudatos 
francia  munkásság erélyesen tilta-
kozik a jobboldali szervezkedés ellen. 
Ezeknek során véres összeütközé-
sekre került sor a munkásság és a 
jobboldali szervezetek között ugy 
Párisban, mint vidéken is. 
Október 5 - é n kezdődik 

a b u r g o n y a és az olaj-
m a g v a k begyűjtése . 
Most folynak  a burgonya és az 

seregbe vonulnak be a fiaink,  az 
anyák mosolygó arccal teszik őket 
útra, mert tudják, hogy baráti kör-
nyezetbe s egy olyan iskolába kül-
dik, ahol azok demokratikus neve-
lésben részesülnek. 

Felhívok azért minden bevonuló 
ifjút,  hogy örömmel álljon a mai 
demokratikus hadsereg sorába, mely 
hivatva van a munkásosztály jobb-
létéért és a szociálizmus megvaló-
sításáért megvédeni népköztársasá-
gunkat a külső és belső ellenségek 
ellen. 

Baló Gvula. 

olajmagvak begyűjtésére vonatkozó 
előkészítő munkálatok. Meg kell ál-
lapitaniok e községi bizottságoknak 
a termőföld  nagyságát, a burgonyá 
val beültetett terület nagyságát és 
a községi átlaghozamot, hogy ezek 

Szeptember 26-án megyénk 44 
községében zajlottak le a MNSz 
tisztújító közgyűlései. 

A falu  lakossága megértve az idők 
szavát, rájött arra, hogy csak egy-
séges szervezetbe tömörülve tud 
eredményesen haladni a szociálizmus 
felé  vezető uton. Ezért először meg-
tisztítja sorait az oda nem való ele-
mektől és a MNSz élére olyan ve-
zetőket választ, akik szívvel, lélek-
kel a dolgozó nép érdekét fogják 
szolgálni. 

Dolgozó tömegeink tudják, hogy 
ezek a választások szervefen  kap-
csolódnak bele abba a hatalmas 
építő munkába, amelyet Népköztár-
saságunk felvirágoztatásáért,  a szo-
ciálizmus megvalósításáért folytat, 
nemzetiségi különbség nélkül, hazánk 
minden dolgozója. 

Ezzel a választással azt akarjuk 
elérni, hogy a MNSz csupán a vá-
rosi kisemberek, a falusi  dolgozó 
földmivesség  és a haladó értelmiség 
nemzetiségi szervezete legyen. 

Ebben a munkában a Román 
Munkáspárt irányításával és segit-

A Megyei Szaktanács városunk 
dolgozóinak régi kívánságát teljesí-
tette és egyben tátongó ürt pótolt, 
amikor a Szakszervezetek székházá-
ból a Munkás-klubot átköltöztette és 
kibővitve a Szaktanács épületének 
utcára nyiló, nagy és tágas termei-
ben helyezte el. 

Az újonnan szervezett Munkás-
klubot szeptember 25 én d. u. 5 
órakor ünnepélyesen adta át rendel-
tetésének a tömegszervezetek, ható-
ságok és nagyszámú szakszervezeti 
dolgozó jelenlétében, a Megyei Szak-
tanács. Barabás Sándor elvtárs, a 
Szaktanács elnöke a klubot meg-
nyitó beszédében párhuzamot vont 
a régi idők és a ma klubjai között. 
Régen a kiváltságosak szórakozásait 
szolgálták a klubok, mig ma a Mun-
kás* klub szeretettel hiv és vár min-
den dolgozót, minden öntudatos 

alapján a községi beszolgáltatást 
terveket el lehessen készíteni Eze-
ket a terveket minden községházán 
okt. 10-ig láthatólag ki kell füg-
geszteni. A begyűjtést november 
20 ig kell végrehajtani. A burgonya 
és az olajmagvak begyűjtése hiva-
tott ugy gondoskodni a városi mun-
kások ellá'ásá ól, hogy azzal a dol-
gozó földművesek  ne legyenek meg-
terhelve, hanem csak a zsirospa-
rasztok. 

ségével érte el szervezetünk az ed-
digi eredményeket. 

A választások eddigi sikereit kö-
szönhetjük részben községeink ha-
ladó értelmiségeinek is, akik értékes 
munkájukkal járultak hozzá a vá-
lasztás sikeréhez. 

Vannak azonban olyan tanítók, 
akik még mindig a „nem politizá-
lás" jelszavát használva, távol tart-
ják magukat politikai vonalunktól, 
ez a magatartásuk azonban szintén 
politika csakhogy a reakció oldalán 
Népköztársaságunknak ilyen taní-
tókra nincs szüksége, ilyen tanítók-
kal nem lehet szocíálizmust építeni 

Meg kell említenünk még a nőket 
is, akik mint utcafelelősök  felvi-
lágosító munkát végeztek és sok 
más támogatással tették sikeresebbé 
választásunkat. A nők kijelentették, 
hogy a férfiak  oldalán akarnak egy 
háborumentes, uj, szociálista hazát 
építeni, ahoi fiainkat  a hadseregben 
és iskolában nem egymás elleni 
gyűlöletre, hanem testvéri szeretetre 
Népköztársaságunk becsületes, öntu-
datos po'gáraivá nevelik. P J. 

osztályharcost, aki napi munkája 
után felfrissülni,  tanulni, vagy szó-
rakozni akar. 

Az uj Munkás-klub, bár ma még 
szerény kereiek között mozog, de 
hivatása magaslatán áll. néhányszáz 
kötetes könyvtára ideológiai, szép-
irodalmi és szakmai vonatkozásban 
szórakoztatja, tanitja és neveli dol-
gozóinkat, mig sakk- és billiárd-
asztalai testi és szellemi versenyre 
hívják mindazokat, akik a sportnak 
kedvelői. Olvasó asztalain a Román 
Munkás Párt és a szakszervezetek 
napilapjai állandó politikai tájékoz-
tatóul szolgálnak. De tervbe van 
véve egy egész sor szellemi és tár-
sasjáték beszervezése. 

A kezdet ennyi, városunk dolgo-
zóin a sor, hogy megmutassák és 
bizonyságát adják annak, hogy meg-
értve a kezdeményezést, érezni és 
tudni fogják,  hogy ez a klub az 
övék, hogy látogatásuk a klubban 
serkentse és buzdítsa a Megyei 
Szaktanácsot a hiányosságok sürgős 
pótlására, a klub állandó fejleszté-
sére és minden dolgozó igényeinek 
kielégítésére. 

— Rz idegen állampolgárok-
nak ki kell cserélni állampolgársági 
engedélyüket, a belügyminisztérium 
rendelete folytán,  amelyet a 238-as 
törvény alkalmazására vonatkozólag 
adott ki. Az érdekeltek jelentkezze-
nek a rendőrségen az idegenellen-
őrző hivatalnál, ahol a szükséges 
felvilágosítást  megadják. 

Készüljünk a MNSz uj vezetőségének 
a megválasztására 

A város i szervezet e lnökségének a felhívása. 
Testvérek! A MNSz országos központi százas intézőbizottsá-

gának csíkszeredai határozata alapján szervezeteink tisztújító gyű-
léseket tartanak, ahol az uj vezetőséget választják meg. 

E választások hiven kell, hogy kövessék a csíkszeredai gyűlés 
határozatát, mely szerint a vezetőséget a dolgozó földművesekből, 
városi kisemberekből és haladó értelmiségiekből kell kiválasztani. 

A MNSz székelyudvarhelyi városi szervezete 1948 október 
17.-én, vasárnap délután 4 órakor fogja  megtartani tisztújító köz-
gyűlését műsoros ünnepség keretében a városi mozi termében. 
A MNSz minden tagja legyen ott a választáson. 

Testvéri üdvözlettel: Az e lnökség . 

Milyennek láttam 
a mai katonaságot? 

A MNSz tisztújító közgyűlései 
Udvarhely megyében 

Megnyílt Székelyudoarhelyen 
a Munkás-klub 


