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A Magyar N'-pi Szövetség 
udvarhelymegyei hetilap a 

Szerte a világon nagy lelkesedés 
közepette és, hatalmas ünnepségek 

! keretében ünnepelték meg a világ 
dolgozói a Nigy Otuóberi Szociálista 
Porradalom 31 evfoidulójat.  Hatal-
mas mereiü volt az ünnepség Moszk-
vában, ahol a Vöiöo-teten már va-
sárnap reggel megkezdődtek az ün-

; «epségek. A diszfelvonulás  megkez-

II d é s e e l ő t t a b o l s e v i k i p á r t v e z e t ő i 
é s a k o r m á n y t a g j a i m e g t e k i n t e t t é k 
l e n i n m a u o r u m a t . A d i s z ő r s é g e t 

f  m o - e r . k ó m a r s a i f o g a d t a ,  a k i L e n i n 
s i r e m l é k e n e k l é p c s ő j é r ő l b e s z é d e t 

, m o n d o t t , k ö s z ö n t v e a n é p e t é s a 
h a d s e r e g e t . 

Megjelenik minden kedden reggel 
Felelős szerkesztő: Imets dános 

A moszkvai Szovjet diszü'ésén 
Viecsetzláv M Moiotov, a Szovjet-
unió kü ügyminisztere tartotta meg 
nagyjelentőségű jelentését az októ-
beri forradalom  31 évfordulója  al-
kalmából Moiotov jelentése nagy 
visszhangot keltett a nemzetközi po-
litikában és a világsajtóban A kül-
földi  lapok alcímekben emelik ki a 
jelentésnek a Szovjetunió uj gazda-
sági lendületere vonatkozó fejtege-
tését és a szociálista állam élcsapat 
szerepét a demokratikus és tartós 
békéért folyó  harc élén. 

Moiotov jelentését vázlatosan az 
alábbiakban ismertetjük olvasóinkkal. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Székelyudvarhely, Kőkereszt-tér 3 

a szociálista versenyben. „A verseny 
a szociálizmus épitésenek kommu-

A Szovjetunió a békéért való harc 
élén áll A második világháború 
megnyerése felvetette  a béke meg-
nyerésének kérdését. A Szovjetunió 
ragaszkodik azokhoz a megegyezé-
sekhez, amelyek az Amerikai Egyesült 
Államok, Anglia, Franciaország. Kina 
és közötte jöttek létre. A háború 
folyamán  és a háború után létrejött 
megegyezések és nyilatkozatok a 
békekötés céljait is szolgálták. Eddig 
öt békeszerződést kötöttek meg: 
0 aszországgal, Bulgáriával, Romá-
niával, Magyarorszaggal és Finnor-
szággal. A német és japán békekö-
tés ügye nem halad előre A Szov-
jetunió ellenzi Németország és Ja-
pán támadóhatalomként való újjá-
szervezését, viszont támogaija a bé-
kés célokat szolgáló iparuk helyre-
állítását. 

A Szovjetunió küzd a háborús 
uszítás ellen, a békéért. Konkrét ja 
vaslatai a leszerelés és az atomfegy-
ver eltiltása kérdésében ezt a célt 
szolgálják. 

A Közgyűlésen az Egyesült Álla-
mok és Anglia képviselői különös 
ellenségeskedéssel fogadták  a szov-
jet javaslatot, jóllehet nem voltak 
képesek megcáfolni,  hogy az atom-
bomba támadó és nem védekező 
fegyver,  amely a békés lakosság és 
a nagyvárosok elpusztítására szolgál. 
Ennek felhasználásáról  csak a fa 
siszta bestiák álmadozhatnak, ezért 
még az Egyesült Államokban is nő 
azoknak a tábora, akik az atomfegy-
ver betiltása mellett foglalnak  állást. 
A Haladó Pártélén Wallace szal.iöbb 
tudós, a dolgozók milliói, hasonlóan 
Angliában is, ahol az angol tudósok 
többsége elismerte a szovjet-állás-
pont helyességét. 

A második világháború után is 
folytatta  a Szovjetunió következetes 
külpolitikáját a támadó erők ellen. 
A háború alatt az Egyesült Nemze-
tek együttműködtek a fasiszta  ha-
talmak legyőzésében és fontos  egyez-
ményeket kötöttek, amelyeknek az 
volt a célja, hogy a háború után 
biztosítsa a tartós békét és a de 
mokráciát. A háború után Amerika 
és Anglia vezető köreiben változá-
sok történtek. Ezek ugy vélik, hogy 
nem érdekük a Szovjetunióval való 
megegyezés és együttműködés, mi-
vel a Szovjetunióval való megegye-
zési politika aláaknázza a háborús 
u&itók helyzetét. 

Az uj háborúra uszítók politiká-
járól mondotta S z t á l i n , hogy 
„Mindez  csakis az uj háborúra 
uszítók  szégyenletes  kudarcával 
végződhetik.  Churchillnek,  a leg-
főbb  uj háborúra uszítónak  máris 

nista módszere" — mondotta Sztá-
lin. Már Lenin szerint is a szociá-
lista társadalomban „válik lehetővé; 
hogy a vállalkozó szellem, a ver-
seny, a merész kezdeményezés, szé-
les, valóban tömegméretekben nyi-
latkozzék meg * Lenin ezeket a so-
rokat 1917 decemberében, 30 évvel 
ezelőtt irta. 

A művelődés terén is hatalmas a 
fejlődés.  Az országban 730000 fő-
iskolai hallgató van, 270 000 azok-
nak az egyetemi hallgatóknak a szá-
ma, akik levelezés utján tanulnak. 
A szovjetmüvészet, a tudomány nagy^ 
léptekkel halad előre. Sztálin meg-' 
mondotta, hogy ,nem elég u olér-
nünk, de a legrövidebb időn beifll 
tul kell haladnunk az országunk ha-
tárain tul levő tudomány eredmé-
nyeit". Az ország uj lendület, épiiés 
időszakaban áll A fasiszták  által 
lerombolt városok és falvak  felépí-
tése folyik.  Sztálin vezet, egyesit és 
lelkesít a harc.a. 

sikerült  elveszítenie  saját nemze-
tének  s az egész világ- demokra-
tikus  erőinek  bizalmát.  Ugyanez  m 
sors vár az összes többi háborús 
uszítóra.  Túlságosan  élénken  élnek 
még a népek emlékezetében  a 
legutóbbi  háború borzalmai és túl-
ságosan nagyok  a béke oldalán 
álló  szociális erők,  mintsem, hogy 
Churchill  agresszivitásának  tanít-
ványai legyőzhetnék  őket  és a dol-
gokat  ujabb háboiu felé  terelhet-
nék." 

Az amerikai választások eredmé-
nyei is azt bizonyiiják, hogy az 
amerikai nép többségé elutasítja, 
a végletekig támadó tervvel fellepő 
republikánus pártnak és Dcweynak 
pontikáját. 

A fasizmus  szétzúzásával a Szov-
jetunió megerősödő.r, kialakullak a 
népi demokratikus államok, amelyek 
egész sora a szociálizmus útjára lé-
pett Jugoszlávia nacionáiista vezető 
csoportjának árulása sok kárt oko-
zott a jugoszláv népnek, de a Ju-
goszláv Kommunista Párt, — nem 
kételkedhetünk benne, — meg fogja 
találni az u<at, amely a kommunista 
pártok testvéri csaladjába visszave-
zet Európa országaiban megnöve-
kedtek és megerősödtek a kommu-
nista pártok. Ázsiában gyökeresen 
megvál.ózott a helyzet. A demokra-
tikus tábor erői az egesz világon 
megerősödtek. 

Az 1917-es októberi forradalom 
sikere után a bolsevikok megmutat-
ták, hogyan lehet felep  tem egy szo-
ciálista államot, hogy földesurak  és 
kapitalisták nélkül is lehet nemzet-
gazdaságot újjáépíteni, hogy meg 
lehet valósítani a falvak  szociálizá-
lását, a mezőgazdaság kollektivizá-
lását s ezzel az egész dolgozó nép 
életszínvonalának mindaddig isme-
retlen felemelését  E feladatok  meg-
valósításában a bolsevik párt nagy 
harcot folytatott  az osztalyellenseg 
ellen s megtisztítva a pát sorait, 
még jobban megerősödött. A sikerek 
oka a bolsevik párt veze éseben rej-
lik, a nagy Sztálin vezetéseben, aki 
szorosan egyesitette a munkásosz-
tályt és a dolgozó parasztságot a 
szociálizmus győzelméert. 

Számos kapitálista ország van, 
ahol sok gazd gság ha mozódik fel, 
ahol megvan az emberek tapaszta-
lata, ahol felle  hetők a természeti 
kincsek és annyi más. De maga a 
kapitálizmus rendszere, amely leélte 
éié'ét, termelési anarchiájával ellent-
mondásaival, társadalmi és politikai 
válságaival bizonytalanságra, ka-
tasztrofális  összeomlásra és fórra-

I. Ujabb lendület felé. 
A jelentés első része Sztálin is-

mert utmu atásaiból indul ki: „Az 
ellenségek feleit  aratott győzelemmel 
fejezve  be a háborút, a Szovjetunió 
gazdasági fej'ődésérek  ujabb békés 
szakaszába lépett. Jelenleg a szovjet 
nép előtt az a feladat  áll, hogy 
— megszilárdítva kivívott gvőzel 
meit — uj gazdasági lendület felé 
haladjon e őre * 

Az ötéves terv az 1946 évi szá-
razság ellenére sikerrel halad a meg-
valósulás felé.  1947 ben az ipar túl-
szárnyalta évi programmját és elérte 
az 1940 év színvonalát. A folvó  év-
ben ezt a szinvonalat már 17 szá-
zalékkal meg is haladta. A munká 
sok és tisztviselők bérének összege 
1948 ban szinte kétszerese az 1940 
évben kifizetett  béreknek A szovjet-
nép eleget tett a Part felhívásának, 
fcogy  az öt-éves tervet négy év alatt 
valósítsa meg Hasonló a munka-
lendület a népi demokratikus orszá-
gokban, de nem lehet ugyanezt el-
mondani a kapitálista országokról, 
jóliehet ezek az országok kisebb 
mértékben szenvedtek a haboru alatt. 
Az Amerikai Egyesült Államokban 
az ipar nem éne el még az 1943 év 
80 százalékát. Ugyanakkor a rész-
vénytársaságok nyereségei növeked-
nek. 1939 ben 6.4 milliárd dollár, 
1943 ban 24 milliárd dollár és az 
elmúlt évben 30 milliárd dollár az 
amerikai monopóliumok nyereségei. 
A munkások bérei ezzel szemben 
csökkentek. A hivatalos adatok sze-

rint a munkanélküliek és félmunka-
nélküliek száma meghaladja a 8 
milliót. 

Franciaországban a munkások re-
álbére a haboru utáni években a 
felére  csökkent. A nemzeti jövede-
lemből a bancia kapiiálisták nyere-

sége 43 százalék, míg a munkások 
és tisztviselők munkabérei alig 39 
százalékot tesznek ki. A Marshall-
terv nem lendítette fel  a kapitálista 
Európa országait. Az amerikai hite-
leket nem Európa helyreállítására 
szánták, hanem arra, hogy biztosít-
sák az amerikai áruk szélesebbkörü 
eladását, amely ezen országok ipa-
rának elsatnyulásával jár. 

A mezőgazdaság fejlődése  a Szovjetunióban. 
Az 1948. évben a gabonaterme-

lés elérte az 1940 évi szinvonalat. 
A lakosság kenyérellátása nemcsak 
biztosítva van, hanem lehetővé vált a 
jövő évre állami tartalékok létesí-
tése. Az állam támogatásával a kol-
hozok növelhetik az állattenyésztést. 
A mezőgazdaság az államtól az 1948 
évben háromszor annyi traktort, 
kétszer annyi gépkocsit és mező' 
gazdasági gépet kap, mint az 1940 
évben. A szociálista verseny lendü-
lete kifej  ődésben van a falun  is A 
kolhozmunkások tízezreit tüntet-
ték ki. 

A legfontosabb  intézkedés a pénz-

reform  volt, amellyel egyidejűleg 
megszűnt a jegyrendszer. A keres-
kedelem megjavítása terén hozott 
intézkedések sokban hozzájárultak a 
dolgozók életszínvonalának emelé-
sehez. Ez a tény az egész világ 
előtt megmutatja, milyen óriási 
erőkkel és lehetőségekkel rendelke-
zik a szovjet állam. 

Uj hazafias  mozgalom keletkezett 
a dolgozó nép tömegeinek körében, 
a teivek túlteljesítéséért, a terv elő-
irányzatain felüli  megtakarításért. 
Ez a mozgalom Sztálin értékelése 
szerint „az uj szovjet-korszak zász 
lóvivője". Az egész ország résztvesz 

November 7. megünneplése a Szovjetunióban 

II. A demokratikus és tartós békéért 
folyó  harc élén. -



dafmi  megrázkódtatásokra itéli ezen 
országokat. 

Más a helyzet a Szovjetunióban, 
ahol megerősödött a szociálista tár 
sadalmi rend, amely kiapadhatatlan 
forrása  az állam ereje növekedésé-
nek, a munkairánti lelkesedésnek és a 

Alsófoku  káderiskolát fejezett  be 
"szerdán, november 10-én este S*é-
kelyudvarhelyen a Szakszervezeti 
Tanács A gyülekező hallgatóság 
«zemében látszott, hogy nem min-
dennapi esemény előtt állanak, ami-
kor vizsgára jönnek. Mindegyik át-
érzi, hogy hatheti komoly munka és 
tanulás után lényegesen felviiágoso-
«lot abban hagyják el a termet, mint 
amikor ide bejöttek. 

Okióber 4 én indította meg ezt a 
káderi&kolát a Szakszervezeti Tanács 
oktatási reszortja. 

U ŷ szerveztük be, hogy a Szak-
szervezetek oktatási felelősein  ke 
tesztül kijelőhük a hallgatókat, ösz 
szesen 80 személyt. Az előadásokat 
az összesek részére tartottuk meg. 
a visszakérdezést viszont két cso-
portban, Kaderiskola hetenként há-
romszor volt, 2 - 2 órán keresztül. 
Az első órán tartottuk a visszakér-
dezést, a másodikon az előadást. 
Mind két csoportnak külön vezető-
sége volt, ami 4 - 4 tagból ái'ott : 
egy igazgatóból, két instmktorbó és 
egy titkárból. A két csoport kö/ött 
verseny volt. A verseny feltételei 
voltak: a pontos megjelenés, a fe 
gyelem és az anyag elsajátításának 
a mértéke. 

Sikerü<t az elvtársiasságot a hall-
gatók kőzött nagy részben megva-
lósítani, ugy, hogy azok, akik job-
ban tudtak, segítettek a gyengeb 
beknek. 

A vizsgát egy bizottság vezette le, 
amelynek tagjai Samu Lajos elvtárs, 
a Szaktanács oktatási felelőse,  Raf 
fain  Dezső, Sándor Dines, Mülmer 
Ilona insiruktorok és az egyik meg-
betegedett instruktor helyett ifj  Soó 
Gáspár elvtársak, az utolsó az első 
csoport igazgatója volt. 

A vizsgán minden hallgató 2 és 
fél  percet beszélhetett arról a tárgy-
ról. amelyiket kihúzott magának. 
Többen voltak, akik ugyanazt az 
előadást húzták ki maguknak, igy 
az egvik kezdte s a többiek folytat-
ták A vizsgán minden egyes hall-
gatónak felelnie  kellett. 

Végül Demeter Regina, a Szak-
szervezeti Tanács kuitur é* nevelési 
osz ályának felelőse  rövid záróbe. 
szédet mondott. 

A vizsga eredménye a következő: 
Nagyon jó eredménnyel végeztek 

15 en, jó eredménnyel 16 on, elég-
séges eredménnyel 8 an, gyenge 
eredménnyel 9 en. 

Ez a kiértékelés nem csak a vizs-
gán elhangzott feleletek,  hanem az 
egész iskolaidő alatti viselkedés és 
tanulás alapján történt. 

A két csoport közötti versenyt a 
második csoport nyerte meg, amely-
nek igazgatója dr. Vánky Kálmánné 
volt, instruktorok Raffain  Dezső, 
Asztalos Leticia és titkár Demeter 
Ilonka. 

Meg kell említenünk azokat a ne-
hézsegeket és hiányokat, amelyek 
ennek a káderiskoianak a megszer-
vezésében előfordultak. 

Nagy nehézséget okozott, hogy a 

szovjetemberek szellemi lendületének. 
A szovjet-nép a többi népek kö-

zött megtisztelő helyet foglalt  el a 
történelemben és bebizonyította, hogy 
a Kommunista Párt és a nagy S'tá-
lin vezetése alatt nagy, mindig ujabb 
tetteket képes véghezvinni. 

Szakszervezeti Tanácsnak nincs egy 
olyan terme, amelyiket csak káder-
iskola részére használhatna, igv az 
iskolákat kellett igénvbe venni Eze 
ket azonban nem tud uk ugy felsze 
relni és ugy feldíszíteni,  ahogy kel-
lett volna A másik nehézség az volt, 
hogy nem tud unk m gyarnyelvü 
forrásanyagot  szerezni. H anyós volt 
a káderiskola megszervezése is. Így 
a 80 jelölt kö/üi csak 55 látogatta azt 
rendesen és ebből csak 48 jött el a 
vizsgára. Ez azért történt meg, mert 
a Szakszervezetek veze őségei nem 
tulajdonítottak kellő fontosságot  az 
iskolának, ezért gépiesen jelölték ki 
a hallgatókat, anélkül, hogy azokat 
először összehívták volna és velük 
feldolgozták  volna ennek a fontos-
ságát. Az egész iskolai idő alatt 
nem őrizték ellen, hogy járnak e 
rendesen iskolába a jílöltek és nem 
érdeklődtek, hogyan haladnak a ta-
nulásban Nem segítettek nekik a 
szükséges forrásmunkákat,  esetleg 
füzetet,  ceruzát beszerezni. Nem gon-
doskod ak arról, hogy amíg kád-r-
iskolaba járnak, más szakszervezeti 
teendők alól fel  legyenek mentve, 
hogy egész szabadidejüket a tanú 
lásnak szentelhessék. A vizsgán is 
egyedül csak a városi alkalmazottak 
szakszervezetének delegáltja vett 
részt. 

A Szakszervezeti Tanács részéről 
hiba volt, hogy egyszer sem hívta 
össze az előadókat, hogy velük meg 
beszélje, hogyan adjanak eiö, hogy 
mindenki jegyezhessen. Csak egy-
szer hivta össze az iskola vezetősé-
gét megbeszélésre, hogy a felmerült 
hibákat kijavitsák, ahelyett, hogy az 
iskola előtt dolgozta volna fel  a ve-
zetőkkel a teendőket. Ugyszinén 
nem gondoskodott a Megyei Tanács 
arról, hogy a vizsgára a termet fel-
díszítse. 

— Ui olzsga hioatasos mii-
oószek rószóre. A művészet és 
tájékoztatásügyi minisztérium 7.770 
sz. rendeletével a művészeti szak-
szervezetek tagjainak, valamint az 
összes román, magyar, izraelita 
nyelvű látványossági vállalatok ösz-
szes fizetéses  alkalmazottai; drá-
mai, vígjáték, cirkusz, varieté, tánc, 
balett osztályai részére hivatásbeli 
végleges minősítésük céljából, vizs-
gát létesített. Kivételt képeznek e 
vizsgák alól azok, akik a bukaresti, 
jasi i, kolozsvári, temesvári, krajovai 
állami konzervatóriumot végeztek. 
A beiratkozás kötelező és a buka-
resti szakszervezetek tagjai részére 
nov. 5—20 között történik. A vizs-
gák ott nov. 20 án reggel 8 órakor 
kezdődnek. A vidékiek beiratkozásá-
ról, valamint a vizsgáztatási köz 
pontokról utólag adnak ki rendelke-
zést. 

É R T 6 5 I T É 5 
A Román Népköztársaság címere 

(vászon), mely a nemzetiszínű lobo-
góra jön, az UMGiSz könyvkeres-
kedésében beszerezhető. 

Udvarhely várm. megyefőnöksége 
Építészeti hivatal 

Szám : 8843-1948. 
ÁRLEcJTÉSI HIRDETMÉNY 
Az érdekeltek tudomására hoz-

zuk, hogy 1948 november 15-én, 
16 órakor, eredménytelenség ese-
tén 1948 november 25-én ugyan-
abban az időpontban, a várme-
gyeháza épületének II. emeletén a 
műszaki hivatal helyiségeiben nyil-
vános árlejtés lesz a Szentlélek— 
keresztúri vármegyei uton levő 
33-as számú hid újjáépítéséhez 
szükséges anyag szállítására. 

Az árlejtés a LCP 88—110 sza-
kasza, valamint a nyilvános árlej-
tésekről szóló szabályrendeletek 
alapján történik. Az előméret-költ-
ségvetés, valamint a vállalati fel-
tételek naponta megtekinthetők a 
műszaki osztály helyiségeiben. 

A beszerzendő anyagok ertéke 
389.652 lej Garancia 5 százalék. 

Szám : 8844-1948. 
ÁRLEJTÉSI HIRDETMÉNY 

Az érdekeltek tudomására hoz-
zuk, hogy 1948 november 17-én, 
17 órakor, eredménytelenség ese-
tén 1948 november 27-én, ugyan-
abban az időpontban, a várme-
gyeháza épületének II. emeletén a 
műszaki hivatal helyiségeiben nyil-
vános árlejtés lesz az Udvarhely— 
parajdi vármegyei uton lévő 62. 
sz. hid újjáépítéséhez szükséges 
anyag szállítására. 

Az árlejtés a LCP 88-110 sza-
kasza, valamint a nyilvános árlej-
tésekről szóló szabályrendeletek 
alapján történik. Az előméret-költ-
ségvetés, valamint a vállalati fel-
tételek naponta megtekinthetők a 
műszaki osztály helyiségeiben. 

A beszerzendő anyagok értéke 
187.227 lej. Garancia 5 százalék. 

Szám 8845-1948. 
HIRDETMÉNY 

Az érdekeltek tudomására hoz-
zuk, hogy 1948, november 15 én, 
16.30 órakor, eredménytelenség 
esetén 1948 nov. 25 én, ugyanab-
ban az időpontban, a vármegye-
háza épületének II. emeletén a 
műszaki hivatal helyiségeiben nyil-
vános árlejtés lesz a Bisericani— 
cristuri uton lévő 26. számú hid 
újjáépítéséhez szükséges anyag 
szállítására. 

Az árlejtés a LCP 88—110 sza-
kasza, valamint a nyilvános árlej-
tésekről szóló szabályrendeletek 
alapján történik. Az előméret-költ-
ségvetés, valamint a vállalati fel-
tételek naponta megtekin hetők a 
műszaki osztály helyiségeiben. A 
beszerzendő anyagok értéke 
370.587 lej. Garancia 5 százalék. 

Szám: 8846-1948. 
HIRDETMÉNY 

Az érdekeltek tudomására hoz-
zuk hogy 1948 november hó 17-
én 16 30 órakor, eredménytelenség 
esetén 1948 november hó 27-én 
a műszaki hivatal helyiségeiben 
nyilvános árlejtés lesz az Udvar-
hely—parajdi uton lévő 59. sz. hid 
újjáépítéséhez szükséges anyag 
szállítására. 

Az árlejtés a LCP 88-110 sza-
kaszai, valamint a nyilvános ár-
lejtésekről szóló szabályrendele-
tek alapján történik. 

Az előméreti költségvetés, vala-
mint a vállalati feltételek  naponta 
megtekinthetők a műszaki osztály 
helyiségeiben. 

A beszerzendő anyagok ériéke 
187.229 lej. Garancia 5°/o. 

Szám: 8847-1948. 
HIRDETMÉNY 

Az érdekeltek tudomására hoz-, 
zuk, hogy 1948 november hó 17-
én 16 órakor, eredménytelenség 
esetén 1948 november 27-én ugyan-
abban az időpontban, a vármegye-
háza épületének II. emeletén a 
műszaki hivatal helyiségeiben nyil-
vános árlejtés lesz az Udvarhely— 
parajdi uton lévő 69. sz. hid új-
jáépítéséhez szükséges anyag száí-
litására. 

Az árlejtés a LCP 88— l l t . 
szakaszai, valamint a nyilvános 
árlejtésekről szóló szabályrendele-
tek alapján történik. 

Az előméret-költségvetés, vala-
mint a vállalati feltételek  naponta 
megtekinthetők a műszaki osztály 
helyiségeiben. 

A beszerzendő anyagok értéke 
187.227 lej. Garancia. 5 százalék.. 

Szám: 8848-1948.' 
HIRDETMÉNY 

Az érdekellek tudomására hoz-
zuk, hogy 1948. november hó 13-
án 1630 órakor, eredménytelen-
ség esetén 1948 november 24-éft 
ugyanabban az időpontban, a vár-
megyeháza épületének II. emele-
tén a műszaki hivatal helyiségei-
ben nyilvános árlejtés lesz az Ud-
varhely—gyergyói uton lévő 1 sz. 
hid újjáépítéséhez szükséges anyag 
szállítására. 

Az árlejtés a LCP 88—119 
szakaszai, valamint a nyilvános 
árlejtésekről szóló szabályrende-
letek alapján történik. 

A beszerzendő anyagok ériéke 
> 412.989 lej. Garancia 5 százalék. 

Szám 8849-1948. 
HIRDETMÉNY 

Az érdekeltek tudomására hoz-
zuk, hogy 1948 november 17-én, 
17,30 órakor, eredménytelenség; 
esetén 1948 november hó 27-én, 
ugyanabban az időpontban, a vár-
megyeháza épületének II. emeleté* 
a műszaki hivatal helyiségeiben, 
nyilvános árlejtés lesz az Udvar-
hely parajdi uton lévő 65. számú 
hid újjáépítéséhez szükséges anyag 
szállítására. 

Az árlejtés a LCP 88—110 sza-
kaszé. valamint a nyilvános árlej-
tésekről szóló szabályrendeletek 
alapján történik. Az előméret-kölf-
ségvetés, valamint a vállalati fel-
tételek naponta megtekinthetők a 
műszaki osztály helyiségeiben. 

A beszerzendő anyagok értéke 
187.227 lej. Garancia 5 százalék. 

Szilágyi  Ignác,  megyefőnök. 
Lőrincz  András, 

műszaki oszt. főnök. 

— Ipari , kereskedőim! szál* 
litási oáilalatok ós kisiparos 
mQhelyeK összeírása. Az állami 
tervbizottság közli azt a törvény-
rendeletet, amelynek értelmében az 
ipari-, szállítási-, kereskedelmi vál-
lalatok és kisiparos műhelyek köte-
lesek november 15—19 között az 
összeirási nyomtatványokat és uta-
sításokat az összeirási irodáknál 
átvenni. Székelyudvarhelyen a vá-
rosházán, a Lenin u'cai iskolában 
és az ipartes'ület székházában mű-
ködik összeirási iroda. Minden ipa-
rosnak és kereskedőnek, illetve ösz-
szeirás alá eső vállalat tulajdonosá-
nak kötelessége a törvényrendelet 
előírásainak eleget tenni, mert el-
lenkező eseiben a szabotázs törvény 
rendelkezései szerint büntetik. Vá-
rosunkban már megindult az iparo-
sok és vállalattulajdonosok jelent-
kezése. 

SZAKSZERVEZETI ROVAT 
Befejeződött  az udvarhelymegyei Szak-
szervezeti Tanács alsótoku káderiskolája 

R Szakszeroezeti Tanács közleménye. 



A nő a Szovjetunióban 
Nina Popova leírásában nemrég 

jelent meg „A nő a Szovjetunióban" 
cimü 'brosúrája, melyet a Román 
Munkáspárt adott ki. 

Ha e kis brosúrát áttanulmányoz-
zuk, meglátjuk a különbséget, amely 
a kapitálista országok női és a 
Szovjetunióban élő nők között van. 
Meglátjuk belőle, hogy a Szovjet-
unióban és náiunk a népi demo-
kráciában a nők egyenjogúságának 

, kérdése nem üres propaganda,, ha-
nem valóság, melyet a nők gyako 
rolnak is. 

A kapitálista országokban, ahol 
osztályokra tagolódott a társadalom, 
e rendszernek az elnyomása külö-
nös erővel nehezedik a proletár-
asszonyokra. A polgári társadalom-
ban a dolgozó nők száma óriási. A 

' kapitálista országokra jellemző, hogy 
a nők ezekben az országokban a 
férfi  munkájával egyenlő munkáért 
mindenütt kevesebb bért kapnak. 
Az Egyesült Államok kézműipará-
ban a nők bére alig éri el a fér-
fiak  bérének 60 százalékát. Angliá-
ban az állami vállalatoknál a nők 
65 százalékát kapják a férfiak  béré-
nek. Sőt a fém  és gépiparban a 
férfiak  bérének 53 százaléka alap-
ján fizetik  a nőket. A kapitálista 
országokban, mihelyt a háborús 
gazdálkodásról a békés gazdálko-
dásra tértek át, ez legjobban a nő-
ket sújtotta. Például az Egyesült Ál-
lamokban 1947 ban a munkásnők 
száma négy millióval csökkent. 

A kapitálista országokban a pa-
rasztasszonyok helyzete a legkilá-
tástalanabb. Az emberfeletti  munka 
a dolgozó nő minden erejét elra-
bolja ugy, hogy már gondolkozni, 
is fáradt.  A nőknek a kapitálista 
országokban nincsenek politikai jo-
gai. A gyarmatok és félgyarmatok 
női lakossága teljesen politikai jo 
gok nélkül sínylődik. Anglia és az 
Egyesült Államok papiron a nőknek 
jogokat ad, de a valóságban távol 
tartják őket a politikai élettől. A ka-
pitálista társadalomban a nő osz-
tozik az összes elnyomottakat érintő 
kizsákmányolásban, de ugyanakkor 
elszenvedi a férfival  szemben való 
egyenlőtlenséget is. A reakciós osz-
tályok tudósai érveikkel igyekeznek 
bebizonyítani, hogy helyes a nő el-
nyomása. Ezek az urak a „termé 
szettel" hozakodnak elő, a „termé-
szet", állítják, arra itélte a nőt, 
hogy maradjon a gyermekei és ház-
tartása mellett és ne vegyen részt 
a társadalmi életben. 

A munkásosztály ideológusai azok, 
akik először beszélnek a nők egyen-
jogúságáról. Az igazi utat a nők 
felszabadításához  a marxizmus mu-
tatta meg. A marxizmus felfedte  a 
nő elnyomásának igazi okát, mely 
a kizsákmányo'áson alapszik. A fel-
szabadulás kérdését összekapcsolta 
a munkásosztály felszabadulási 
mozgalmával. A nőkérdés megol-
dása a Szovjetunióban bebizonyí-
totta a nők „természetes" egyen-
lőtlenségéről szóló tan hazugságait 
és kézzel foghatólag  bebizonyította, 
hogy a marxizmus helyes uton jár. 

A cári Oroszországban a nőknek 
nem volt választó joga. A terme-
lésben a szakképesítést nem kívánó 
munkát végezte, ezért a fizetés  is 
sokkal alacsoryabb volt A polgári 
földesúri  Oroszország törvényei a 
férfitől  tették függővé  az asszony 
sorsát. Az orosz falusi  nő leány-
korában éjjel-nappal dolgozott apja 
házában és szemrehányásokat ka-
pott, mert apja adott neki enni, ké-
sőbb férje  házában robotolt és a 
férj  is ugyanugy szidta, mert ő 
táplálta. 

A cári Oroszország nemzetiségi 

asszonyai még szörnyűbb viszonyok 
között éltek. Az asszonyok Írástu-
datlanok voltak. A forradalom  gyö-
keres változást hozott a nők életébe. 
Lenin írja : „A bolsevik szovjet for-
radalom olyan mélyen vágta el a 
nő elnyomásának és egyenlőtlen-
ségének gyökereit, ahogyan azt a 
világ egyetlen pártja, egyetlen for-
radalma sem merészelte" Lenin a 
szovjethatalom első napjaiban fel-
hívta a figyelmet  arra, hogy a nő-
ket be kell venni az állam életébe. 
„A szovjethatalomtól kezdett munka 
csak akkor válhatik eredményessé, 
ha a pár száz oroszországi nő he-
lyett a nők milliói és milliói járul-
nak majd hozzá. Akkor egészen 
biztosan megszilárdul a szociáliz-
mus építésének ügye." 

A nők a férfiakkai  egyformán 
részt vesznek a szovjet-állam veze-
tésében. Megtaláljuk őket a legfel-
sőbb szovjet-képviselők között. Részt 
vesznek a nők a termelő munká-
ban is, éppen ugy, mint a férfiak. 
A második világháború előtt a dol-
gozók 40°/o a volt nő. Az uj ötéves 
tervek megindítása óia e szám 
megnövekedett. Ha az ipar bármelyik 
ágát nézzük, azt látjuk, hogy ott is 
jelentékeny a nők száma De-nagy 
szerepe van a nőknek a kolhozrend-
szer megerősítésében és fejlesztésé-
ben „Ami a kolhozista nőket illeti, 
ne feledjék  el, milyen erőt jelent a 
kolhoz és milyen jelentősége van a 
nők számára. Ne feledjék,  csak a 
kolhozban van lehetőségük egyen-
rangúakká válni a férfiakkal.  A kol-
hoz nélkül jogegyenlőtlenség, a kol-
hozban jogegyenlőség. Ugy ügyel-
jünk a kolhozrendszerre, mint a 
szemünk fényére",  ézt tanitja Sztá-
lin elvtárs. A nők szellemi erejét is 
felszabadította  a szovjet-állam. A 
Szovjetunió főiskoláinak  végzettjei 

között 42 százalék nő. A szovjet-nő 
a honvédő háborúban is megmu-
tatta, hogy a bolsevik-párt neveltje 
és méltóképpen állta meg helyét. 

Ezt az áldozatos munkát csak 
azért tudta elvégezni, mivel a Szov-
jetunióban nagy gondot fordítanak 
a nőre, az anyára. A szovjetrend-
szerben bölcsődék, napközi ottho-
nok, étkezdék teszik lehetővé, hogy 
a dolgozó nő kivegye részét a."köz-
életből is. A nyaraltatási akció ré-
vén a mult évben az állam hat 
millió gyermeket nyaraltatott. A bol-
sevik párt állandó munkát végez a 
nők politikai felvilágosítása  terén. 
„A munkás- és parasztasszonyok 
nevelik ifjúságunkat,  országunk jö-
vőjét. ők azok, akik megnyomorít-
hatják a gyermekek lelkét, vagy lel-
kileg egészséges ifjúságot  adhatnak 
nekünk, olyan ifjúságot,  amely or-
szágunkat a haladás utján irányít-
hatja", — ezt mondja és tanitja 
Sztálin. 

A felsorakoztatott  adatok világos 
képét adják annak a kétféle  állás-
foglalásnak,  melyet a kapitálista és 
szociálista rendszer foglal  el a nő-
kérdésben. Ezek az adatok erős 
fegyvert  adnak a demokratikus női 
mozgalmak kezébe, mert ennek se-
gítségével folytathatják  a harcot 
nálunk is a fejlődés,  haladás felé. 
;Ezért mindannyiunknak kötelessége, 
ihogy a nőket, akik minden elnyo-
mottak között a legelnyomottabbak 
svoltak, bevonjuk a Román Népköz-
társaság építésébe, hogy méltókép-
pen kivegyék a részüket a szociá-
lizmus felépítésének  és megvalósí-
tásának nagy munkájából. Ha a ta-
nulságokat levonjuk és saját viszo-

nyainkra alkalmazzuk, akkor erőtel-
jes közös munkánkkal megvalósít-
juk itt hazánkban is a szociálizmus 
boldog országát. 
' — — II 

x Két uj szöoőgép bordával 
és teljes felszereléssel  eladó. Szent 
Ferenc-utca 8. 2—3 

Ismerjük meg korunk könyveit 
M a x i m G o r k i j : Az anya. 

A budapesti Szikra kiadásában, uj, teljes fordításban  jelent meg 
Maxim Gorkijnak Az anya cimü hatalmas regénye. Gorkij még 1906-ban, 
Amerikában irta ezt a regényt és a főszereplők  alakjait egy Zalomov nevü 
munkásról és annak édesanyjáról mintázta. 

Gorkij élénk színekben állitja elénk a tőkés oroszországbeli munkás 
helyzetét. Az anya, a regény főalakja  Pelágéja, mint a legtöbb munkásasz-
szony, szótlanul tűrte a nyomor elől a részegségbe menekülő férje  ütlege-
léseit. Férje halála után is a munkások nyomorúságos, céltalan életét foly-
tatta, amig forradalmár  fia,  Pável Vlászov és barátai révén meg nem ismer-
kedik a szociálista eszmékkel. 

Ez életének uj értelmet ad. Az addig félénk,  visszahúzódó anya beáll 
az elnyomottak felszabadításán  dolgozó szociálisták közé és a maga gyenge 
erejével is hatalmas szolgálatokat tesz a nagy ügynek. Megismerjük ebből 
a könyvből a szociálista mozgalmak szines alakjait, veszedelmes életüket és 
küzdelmüket s meglátjuk, hogy az eszméért milyen kemény harcot vivnak. 

Pável Vlászovot, mint a május-elsejei tüntetés vezetőjét bebörtönzik 
és száműzik. De egy helyébe tizen is lépnek, hogy továbbvigyék a zászlót 
és ezek között van az anya is, Pelágéja. 

A regényben az a legmegkapóbb. ahogy a generációs probléma megoldó-
dik a szociá'izmus világosságában. Mi magunk is tapasztaltuk, milyen mély 
szakadék tátong az apák és fiuk  nemzedéke között. Ez a különbség ma 
különösen kiéleződött, amikor az ifjúság  a szociálista építésben látja az élete 
célját, az idősebb generáció pedig nem tud beleilleszkedni az ifjúság  forra-
dalmi gondolkozásába. 

Az anya a szociálista mozgalmon keresztül ismerkedik meg egy ma-
gasabb eszmevilággal, azoknak a gondolkozásával, akik a népet akarják fel-
szabadítani, ez szüli meg benne az emberi élet utáni vágyat és ez emeli 
fel  fia  mellé és teszi a szociálista eszme harcosává. Ebben a harcban, fia  és 
a hozzá hasonló forradalmárok  oldalán haladva eltűnik minden korkülönb-
ség és az addig elnyomott anya is magasrendű, igazi emberi életet élhet. 

A regényben lirai szépséggel jutnak szóhoz az elnyomottak emberi ér-
zései, amelyek a szociálista eszme szolgálatában felszabadult  és testvéri kö-
zösségben dolgozók emberszeretetét, gyöngédségét tükrözik. 

Gorkij még az októberi szociálista forradalom  előtt megtalálta az egyet-
len helyes utat. Beállott az elnyomás és kizsákmányolás ellen küzdők sere-
gébe, Az anya cimü regényében, a világirodalom egyik legszebb alkotásában 
tett hitet a szociálizmus mellett és állított a szociálizmus előharcosainak 
maradandó emlékműdet. 

Falusi nők is lelkesen 
vesznek részt a RDNSz 

irányító iskolájában 
A szociálizmus megvalósításáért 

folytatott  harcba mind több nő kap-
csolódik bele tevőlegesen, mert a 
nők mindenütt megérezték, hogy az 
uj társadalmi rendszer az igazi em-
beri szabadságot valósítja meg. 
Hogy a nők rátermettségükhöz méltó 
értékes munkát tudjanak végezni, 
szükséges, hogy politikailag is fel-
készültek legyenek, mert csak ilyen 
felkészültséggel  érthetik meg az osz-
tályharc szükségességét és munká-
juk fontosságát. 

Ezt a célt szolgálja a RDNSz me-
gyei bizottsága által megindítóit irá-
nyító iskola, amelyen 22 nő vesz 
részt. Ezek közül 9 a megye falvai-
ból jött be tanulni, míg a többiek 
városiak. 

Az iskola előadási anyagát figyel-
mesen hallgatják, szorgalmasan és 
lelkesen tanulják és sokszor egészen 
meglepő értékes feleletet  adnak, 

Tisztában vannak asszonyaink az-
zal, hogy a tanulással és tudásuk 
gyarapításával aktiv épitői a szociá-
lizmusnak és az egész nép boldog 
jövőjének. 

9 világ ifjúsági napjának 
megünneplése Udvarhelyen 

A Romániai Demokratikus Ifjúság 
Országos Szö\/etsegéntk Ud^arhe y-
megyei tanácsa november 10 én 
ünnepelte a Demokratikus Ifjúsági 
Világszövetség napját és fennállá-
sának 3. évfordulóját. 

A nap jelentőségét és az ifjúság 
harcát az IMSz központjától kikül-
dött Gavrilov elvtárs ismertette, ro-
mán és magyar nyelven. Gavrilov 
elvtárs rámutatott arra, hogy a gö-
rög, spanyol, kinai ifjak  és az ösz-
szes gyarmati sorsban élő ifjak 
napról-napra nagyobb erővel har-
colnak a kommunisa pártok irányí-
tása és vezetése mellett a kapitá-
listák kizsákmányolása ellen és füg-
getlenségük kivívásáért. Ismertette 
a világ ifjúmunkásainak  ez évben 
Varsóban megtartott konferenciáját 
és annak határozatait, többek kö-
zött azt is, amely kimondja, hogy 
a mesterek kötelesek tanoncaikat 
rendesen fizetni  és megadni min-
den lehetőséget a tanonc ifjúnak 
arra, hogy tanuljon, szórakozzék és 
pihenjen. 

A jelenvolt 800 ifjú  határozatban 
melegen üdvözölte a Demokratikus 
Ifjúsági  Világszövetséget, kifejtve, 
hogy az ifjúság  vállalja, hogy a di-
csőséges Komszomol példáját kö-
vetve, a Román Munkáspárt irányí-
tása mellett, minden erejével hoz-
zájárul ahhoz a harchoz, amit 
a DIVSz folytat  nemzetközi viszony-
latban. 

Közösséget vállaltak a görög, 
spanyol, kínai ifjúság  és minden 
gyarmati ország ifjúságának  sza-
badságharcával, mert harcuk és cél-
juk ugyanaz: az imperiálizmus tel-
jes megsemmisítése, az ifjúság  ne-
velésének és haladásának bizto-
sítása. 

— Mi az egész világ dolgozó if-
júságával közösséget vállalunk — 
szól a határozat — harcban és 
munkában, mert a háború nem 
egyéb imperiálista gazdagodási vágy-
nál, nekünk pedig vérünk ontásánál. 
Mi a Román Népköztársaság ifjai 
a Román Munkáspárt vezetésével 
dolgozni fogunk  : a szociálista tár-
sadalom kiépítésén és ebben a 
munkában nem gátolhat meg min-
ket semmiféle  imperiálista gáncsolás. 

Ifj.  A S. 



TEJGAZDASÁGI ROTAT 
6. számú Közlemény. 

Az engedélynélküli tejtermékke-
reskedelem megakadályozására a 
kereskedelmi és közélelmezési mi-
nisztérium f.  hó 2-án 1182 sz. alatt 
rendeletet tett közzé. 

Enneh a rendeletnek az alap-
ján a szabotázstörvény rendel-
kezései szerint büntetik azokat, 
akik engedély nélkül tejtermék-
kel kereskednek. Alább közöljük 
kivonatosan az 1182—1948 számú 
rendelet szövegét: 

,1. A turóféleségek,  vaj- és más 
tejtermékek fogyasztásának  rend-
szabályozása céljából a jelen rende-
let közzétételétől kezdve tilos a ke 
reskedelmi és közélelmezési minisz-
térium engedélye nélkül túrót, vajat 
és más tejterméket kereskedelmi 
célra felvásárolni. 

2. A jelen rendelet ellen történt 
vétségeket a 351—1945 sz. szabo-
tázstörvény rendelkezései alapján 
állapítják meg, ítélik és büntetik. 

3. Minden ellenkező rendelkezés 
érvényét veszti. 

4. A belügyminisztérium közigaz-
gatási igazgatósága, a kereskedelmi 
és közélelmezési minisztérium ta-
nulmányi és kereskedelmi ellenőrző 
igazgatósága kötelesek jelen rende-
letet végrehajtani." 

A rendeletet Teohari Georgescu 
belügyminiszter és Bucur Schiopu 
kereskedelemügyi miniszter irták alá. 

Saját érdekében figyelmeztetünk 
minden fölözőállomást,  azok vezetőit 
és kezelőit, hogy tartózkodjanak a 
tejtermékkereskedelemtől és ne fo-
gadjanak el megbízást a gazdáktól 
sem tejtermékek (tejszin, vaj) érté-
kesítésére. 

7. számú közlemény. 
Az erdőmunkások ellátására nagy 

mennyiségű túróra van szükség. 
Megbízásunk van arra, hogy minél 
több sovány tejet vásároljunk fel  a 
termelőktől sajtkészités céljából. 
Tudjuk, hogy sok községben a ter-
melők szívesen átadják a fölözött 
tejet is, mert igy biztosan értékesí-
teni tudják azt. 

A fölözött  tejet literenként 350 
lej árban vesszük át. Ez azt jelenti, 
hogy a termelő minden liter 32% 
zsírtartalmú tejért 10 lejt, 10 lej 50 
bánit kap. Ugyanakkor biztosítjuk 
azoknak a termelőknek, akik teljes 
tejet hajlandók átadni, a nagyobb 
mértékű korpaellátását és a sovány 
tej árának előlegben való kifizetését. 

A soványtejet, természetesen, nem 
tej formájában  szállítjuk el, hanem 
ezt a fölözőállomáson  be kell oltani 
és sajtalakban kell a fuvarosnak 
(autónak) átadni. Minden 13 liter 
soványtejből 1 kg. soványsajtot 
kell előállitani. Ez azt jelenti, hogy 
annyiszor 13 liter soványtej árát 
fizetjük  ki, ahány kiló soványsajtot 
kapunk. A savót ingyen visszaadjuk 
a termelőnek. A sajtkészités a fö-
lőzőállomások szempontjából igen 
egyszerű dolog, hiszen csak egy-
szerű oltást kell végezni. Oltót mi 
adunk. A többletmunka egyben 
többletjövedelmet jelent, mert a fö 
lőzőállomásnak (szövetkezetnek) min-
den átadott kiló soványsajt után 
6'80 lejt fizetünk  kezelési dij cimen. 
Olyan szövetkezetnél, ahol havi 
2.700 liter sovány tejet gyűjtenek 
be, ez a jutalék 1.200 lej körül van. 

Kérjük szíveskedjenek azonnal 
közölni velünk, hogy melyik község 
tud sovány-sajtot (sovány tejet) 
adni. Tulajdonképpen a tejbeszol-
gáltatási kötelezettség teljes-tejre 
vonatkozik és igy a termelőket kö-
telezni lehetne a teljes-tej beadá-
sára, de mi szeretnénk, ha kényszer 

nélkül is minél nagyobb mennyi-
ségű soványsajtot állítanánk elő. 

Soványsajtot akkor is lehetne 
késziteni, ha nem minden termelő 
adja át a másodtejet, mert annyi 
fölözött  tejet oltunk be egyes fö-
lözőállomásokon, amennyit össze 
lehet gyűjteni, de természetesen 
nem érdemes foglalkozni  vele, ha 
napi 30-40 liternél kevesebb fö-
lözött tej gyűl össze. 

Várjuk sürgős jeléntésüket. 
8. számú közlemény. 

A „Romlacta" Állami Kereske 
delmi Társasággal folytatott  meg-
beszélés alapján elhatároztuk, hogy 
azokat a községeket, amelyek a be-
szolgáltatás terén elől járnak, min-
den hónap 20 ika tájban nagyobb 
összegű előleggel látjuk el. 

Ezt az előleget még e hó folya-
mán folyósítani  fogjuk  és külön 
levélben értesítjük azokat a közsé-
geket, amelyek előlegre jogosultak. 
Közöljük egyúttal, hogy milyen idő-
ben jelentkezzenek az előleg felvé-
teléért. 

A korpaellátással kapcsolatban 

Iskoláink uj átrendezése és elhe 
lyezése során a műszaki középis-
kolát Székelyudvarhely legszebb fek-
vésű épületében, az ódon falakkal 
körülvett „Székelytámad" várban 
helyezték el. 

A várat évszázadokon keresztül 
elnyomók lakták, akik innen ural-
kodtak a környék lakossága felett. 
Most 1948 őszén az eddig elnyo-
mott dolgozók gyermekei előtt nyi-
totta meg kapuit és az uj műszaki 
középiskolában gép , villamossági-
és faipari  szakok felső  tagozatai 
működnek. 

Az iskolának 160 tanulója van, 
ebből 90 bentlakó. Látszik, hogy 
a szülők értékelni kezdik az ipari 
munkát, mert az első évfolyamra 
88 tanuló iratkozott be és még 
mindig vannak jelentkezők. Eddig 
bizonyos vonakodás volt észlelhető 
az ipari szakiskolákkal szemben, 
mert nem volt elég »uri« foglalko-
zás iparosnak, jó szakmunkásnak 
lenni. A felvilágosító  munka foly-
tán és demokratikus kormányunk 
intézkedései alapján a szülők egyre 
többen adják gyermekeiket ezekbe 
az iskolákba. Különösen a gépipari 
szakra özönlenek a falusi  dolgozók 
gyermekei. A tanulók 75 százaléka 
szegényebb sorsú dolgozók fiaiból 
kerül ki. 

Az elhanyagolt állapotban átvett 
épület rendbehozása most folyik.  A 
diákság maga is lelkesen dolgozik, 
kályhákat, ajtókat, szekrényeket ja 
vitanak. A villamossági szakosok 
az egész épületben a villanyhálóza-
tot szerelik. 

Legnagyobb a zaj az első év-
folyam  mükelyében. Hosszú aszta-
lok mellett piros arcú, izmos fiúcs-
kák reszelnek olyan nagy buzga-
lommal, mint akik tudják, hogy az 
ő szaktudásukra épitjük fel  demo-
kratikus ipari államunkat Reszelő 
gyakorlatot tartanak. Erős kis ke-
zükben szinte szikrázik a reszelő, 
amig a táblára rajzolt ábrák pon-
tos másolatát kialakítják. 

A második évfolyamos  mülakato-
sok, a negyedik évesek irányítása 
mellett már komoly munkát végez-
nek. A javító munkák elvégzése 
után a most nyilt állami vasüzlet-
nek főzőkályhákat  fognak  késziteni. 

Koszta János mühelyfőnöktől  ar-

közöljük, hogy a hét folyamán  a 
korpakiutalásokat kézhez adjuk, de 
közöljük egyúttal azt is, hogy első-
sorban azoknak a községeknek jut-
tatunk korpát, amelyek a beszol-
gáltatásnak eleget tettek, illetőleg 
egyelőre csak annyi korpát utalha-
tunk ki, amennyi a beadott tejnek 
megfelel,  azaz minden beadott liter 
tej után 1 h kg. korpát. 

F. hó 10-én elkészítettük a kimu-
tatást, amelyből kitűnik, hogy egyes 
községek milyen mértékben tettek 
eleget a beszolgáltatás] kötelezett-
ségnek. A kimutatást az illetékes ha-
tóságoknak beterjesztettük az eljá-
rás megindítása végett. 

Beterjesztettük ugyanakkor azok 
ellen a községi elöljárók ellen a 
feljelentést,  akik még nem küldték 
be azoknak a termelőknek a név-
sorát, akik nem tettek eleget a tej-
beszolgáltatási rendelkezésnek. Tud-
nia kell minden fölőzőállomásnak 
és illetékesnek, hogy ezúttal a tej-
beszolgáltatás teljesítésének elha-
nyagolása büntetéssel jár azokra 
nézve, akik hibásaknak bizonyulnak, 
legyen akár termelőről, akár elöl-
járóról szó. 

„Trcmssyloanla" oajgyár 
Székelykeresztur 

T. n s. k. 

ról értesülünk, hogy nincs elég fel-
szerelése az iskolának. Több esz-
tergapadra, fúrógépre  volna szükség. 
A szükséges felszerelés  beszerzése 
céljából a közoktatásügyi miniszté-
riumhoz fordultak  pénzbeli segítsé-
gért s így remény van arra, hogy 
a jövő évben teljes felszereléssel 
kezdheti meg szoktatást a székely-
udvarhelyi műszaki középiskola. Az 
iskola Kilyéni Imre igazgató veze-
tése mellett, olyan nevelésben ré-
szesiti az ifjúságot,  amely öntuda-
tos, minden nemzeti gyűlölködés és 
elnyomás ellen küzdő, erős szak-
munkás gárdájává válik a szociá-
lista társadalomnak. 

Üzenet a korai 
disznó-rikatóknak 
A hideg beköszöntével mind sű-

rűbben hangzik fel  megyeszerte a 
disznósivitás. A reakciós hírverés 
ujabban azt terjeszti, hogy a levá-
gott disznóból sokat be kell szol-
gáltatni a hatóságoknak. Erre a gaz-
dák öntudatlan része igyekszik disz-
nóját gyorsan levágni, még mielőtt 
egészen ki volna hizva. 

Az öntudatos gazdáknak feleste 
ges megmagyaráznunk, milyen nagy 
kárt okoznak a korai disznó-vágás-
sal maguknak és a nemzetgazdaság 
nak, de jó, ha a kevésbé öntuda-
tosok számára kissé foglalkozunk 
ezzel a kérdéssel. 
i Mindenek előtt állapítsuk meg, 
hogy a sorainkban megalapuló re-
akció célja, hogy minél nagyobb ká-
rokat okozzon Népköztársaságunk-
nak és az egyes embereknek is. 
Azért terjeszt különböző hireket a 
disznókból beszolgáltatandókról.hogy 
a gazdákat megijesztve, őket meg-
gondolatlan, korai vágásra birja rá. 

A disznó a hidegben hizik leg-
jobban, A most elkövetkezendő né-
hány hónap alatt rak magára leg-
több zsírt. Minden egyes gazdának 
és nemzetgazdaságunknak is az az 
érdeke, hogy minél több zsirt ter-
meljünk, különösen ebben az évben, 
amikor az olajmagvak nem hozták 
meg a várt termést. Ezért szükséges 
minden egyes sertést jól kihizlalni 
és csak azután vágni le. 

Áz adófizetőkhöz... 
Talán jobb lett volna, ha kis Írá-

sunkat az adónemfizetőkhöz  intézzük, 
talán többen is találnák magukat 
érintve és többen is olvasnák el. 
Arra akarjuk felhivni  a késedelmes 
adófizetőket,  hogy rendezzék hátra-
lékos adóikat. 

Az állam háztartása ugy néz ki, 
mint akármelyikünk kis házatája. Az 
államnak megvannak a megszabott 
bevételei, de meg a kiadásai is, mert 
a tisztviselőket pontosan kell fizet-
nie és minden pénzbeli kötelezett-
ségnek eleget kell tennie, mert ez-
által állami gyáraink több ipari cik-
ket, jobbal és olcsóbbat tudnak biz-
tosítani a dolgozóknak. Ezt azonban 
csak ugy képes az állam teljesíteni, 
ha az állampolgárok a maguk ré-
széről szintén megadják a maguk 
tartozását és állami adóikat meg-
fizetik. 

Érdekes jelenség, hogy Lövétén, 
Zetelakán és más községekben is, 
ahol a lakosság nehéz anyagi kö-
rülményeire való tekintettel kisebb 
adókat vetettek ki, még ezt az 
50—100 lejes adókat sem fizetik 
meg pontosan az emberek. A kis 
adózók is inkább együtt sirnak a 
nagygazdákkal, az adók súlyossága 
miatt, ahelyett, hogy csekély adóju-
kat rendeznék. 

Tudnia kell minden adófizetőnek, 
hogy Népköztársaságunknak a szo-
ciálizmus megvalósításához vezető 
útját teszi könnyebbé, ha kötele-
zettségeinek pontosan eleget tesz. 

A. reakció 
ujabb leleplezése 
Boda Antal a petrozsényi bányá-

ból ír egy levelet feleségének,  ahol 
rámutat azokra a reakciós hírekre, 
melyek nem régiben még közsé-
geinkben hallatszottak. A kulákok 
próbálták rávenni a szegény dolgozó 
parasztságot, hogy ne menjenek 
Petrozsényba, mert nem is oda vi-
szik őket, hanem Oroszországba vi-
szik dolgozni s onnan haza sem 
engedik többet. Igy próbálták el-
riasztani a dolgozni vágyó munká-
sokat, legelsősorban arra gondolván, 
hogyha szegény parasztjaink (föld-
nélküli) elmennek a községből, nem 
lesz a kuláknak kivel megdolgoztassa 
a földet,  maga kell majd do,gozzék. 
A Boda Antal levele rámutat, hogy 
igenis Petrozsényban dolgoznak s 
ugy a koszttal, mint a keresettel 
meg vannak elégedve. A munkás ét-
kezőben, változatos koszt van s ele-
gendő. Értesiti feleségét,  hogy rövi-
desen lakást fog  kapni Petrozsény-
ban s akkor feleségét,  gyerekeit és 
az öreg édesanyját is vigyék el, 
hogy együtt tudjanak ott továbbra 
is élni. 

Rámutat arra, hogy a munkaidő 
8 óra s mindenkinek megvan a le-
hetősége, hogy munkája szerint töb-
bet és többet kereshessen. 

„A fizetésemből  öten is ki fogunk 
jönni — irja feleségének.  Két héten 
belül vagont fogunk  kapni a petro-
zsényi igazgatóságtól, akkorra legye-
tek összecsomagolva s a delegátus, 
aki innen menni fog,  segítségetekre 
lesz a csomagolásnál is. Addig is 
legyetek türelemmel, fejezi  be leve-
lét Boda Antal, mondjad meg a fa-
luban, akik érdeklődnek utánunk, 
hogy jól vagyunk s bánhatják, hogy 
nem tartottak velünk." 

íme Boda Antal bányász testvé-
rünk levele, kit a kulákok rémhírei 
nem tudtak befolyásolni  s igy tör-
ténhetett meg az, hogy őszintén 
meg van elégedve azzal a munka-
beosztással, amelyet Népköztársasá-
gunk minden egyes becsületes mun-
kásnak biztosit. 

Erősen megnőtt az érdeklődés 
műszaki középiskolánk iránt 
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Székelykeresztur demokratikus 
szervezetei kuliurmunkával emlékez-

lek meg az októberi nagy szociá-
lista forradalomról,  melyet előadá-
sok, ktálliiások s erre a célra szer-
kesztett faliújságok  által ismertettek. 

A ro r án szovjet barátság jegyé-
ben Széke.yke eazturon megrende 
zett ünnepségek során november 
2-án a MNSz rendezeu felemelő  ün-
nepséget, gazdag műsor kereté-
ben. November 3 án a Szakszer-
vezet, 4 en a RDNESz. 5 én es e a 
bras>ól nepszinnaz (Teatru* Popular) 
rendezett értékes és felvilágosító 
előadásokkal egybekötött müoort. 
Az ü nepsegek mmden várakozást 

'idüimuló sikert ének el. A közön-
ség eddig nem tapasztalt érdeklő-
dést mu atott minden előadás iránt 
Az előadásokból minden haladószel 
iemU embernek alkalma volt a szov 
jet hazát, népének kuhuráját és szo 
kásáit megismerni. 

A Magyar Nepi Szövetség előadá-
sán a mozitermet zsúfolásig  meg-
tÖ tötték az é'dekiődők Az Interna-
cionálé eleneklese után Peier Miklós 
titkár mondotta el az ünnepi hetet 
méltató megnyitó bes/édét U ána 
Sztlasi András dr. ünntpi beozedé 
ben a demokratikus rendszer meg-
valósításait foglalta  össze Kiemelte 
a népek közötti egvünmüködes lét-
nho/á at, mely megszüniette a nem 
zetek között fennálló  faji  gyüöletet. 

Patakfalvi  Sámuel .Sztálingrád" 
cimü saját kő teményének elszava-
tása után a Filharmonikus Tarsaság, 
farkas  Sándor dr. vezetésével kiváló 
előadasban, zeneszámokat adott élő. 
Nagy sikere volt B de Emil ének-
számainak, továbbá Veress Ilona, 
Oiváth Irén és Fodor Margit orosz-
tancanak és Simó Domokos csür-
-döngö őjének. 

A Szakszervezet szintén gazdag 
műsoros előadassal ünnepelte az ok-
tóberi forradalom  3l-ik évfordulóját. 
Ezt hasonló nagy érdck'ődes mellett 
Bede Emil bevezeiő előadása nyi-
totta meg. uiána Lázár Kalman a 
Szovjetunióban a forradalom  óta 
mutatkozó hatalmas ipari fejlődésre 
mutatóit ra 

Ráduly László zenekara orosz és 
roman népdalokat adott elő, majd 
Ghibănescu Dóra roman népdalokat 
énekelt, G'ied R-zső és Benedek 
Róz&a pedig orosz költők forradalmi 
vonatkozasu kö teményeit szavalták. 

Az előadás egy szovjet kuiturfilm 
leforgatasával  ert véget, amely a 
szov|et dolgozók hatalmas épitő 
munkáját és a népek egymás iránti 
szeretetet mutat a meg 

November 7 ét, a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom evfordu  óját 
a varos népe különösen nagy pom-
pavai ünnepelte meg A város zász-
lódiszt öltött, reggel a helyi zenekar 
vonult végig a vá.oson. alkalmi in 
duiókat adva eő A közönség 10 
órakor kezdett gyülekezni a piacté 
ren, intézmenyek es szervezetek sze-
rint sorako/va. 

Az. ünnepség megkezdését 11 óra-
kor jelentette be a Szakszervezet 
elnöke 

Az ünnepi beszédet, románnyelven 
Mo'dovan Sándor főszolgabíró  mon-
dotta. Ismertette általánosságban a 
nagy ünnep jelentőségét, azt a győ-
zelmet, amelyet 31 éve a Szovjet-
unió munkássága, a Bolsevik Párt 
vezetésével a cari reakciós erők fö 
lött aratott. Azóta a közel 200 mii 
liós nepet számláló hatalmas biro 
dalom a világ egyik leggazdagabb 
és leghatalmasabb országa lett és 
megvolt a lehetősége arta, hogy a 
szocializmust megvalósítsa Lenin és 
Sztálin tanításai szerint. Beszédét a 

román-szovjet barátság éltetésével 
fejezte  be 

Szikszai János, a Román Munkás 
Part járási titkára magyar nyelven 
beszélt es méltatta az O Uóberi For-
radalom' világraszóló jelentőségét. 
Beszedeben részletesen kitért a szo 
cializmus megteremtésének szüksé-
gességére és azokra a megvalósítá-
sokra. amelyeket a Nagy Szocialista 
Forradalom óta a Szovjetunió vég-
hez vitt. 

A felvonulás  után nagyszámú Itö 
zönseg latogatta meg a Román 
Munkáspárt helyiségében megrende-
zett ARLUS képkiállítás'. Itt Tömöry 
Ödön dr. varmegyei ARLUS-megbi 
zott ismertette a Szovjet-haza 31 
esztendős életét, a képeket ismer-
tetve. 

Az ünnepségek befejezéseképpen 
este az iskolák rendezésében volt 
magas színvonalú előadás Az elő 
adásra a közönség olyan nagy szám-
ban vonult fel,  hogy a több, mint 
500 főt  befogadó  terem kicsinek bi-
zonyult s igy 'gen sokan visszatér-
tek Az előadáson szerepeltek az 
állami el iskola 4 éves növendékei, 
a vegyes líceum énekkara és tánco ó-
c oponja, a pedagógiai középiskola 
szavalokorusa és vegyeskara. Az ün 
népségét a pedagógiai középiskola 
zenekara zárta be a partizán-in 
dulóval 

H I R E r t 
M l 

— Mfloészeti  tanfolyam  nyilt 
Szókelyudoarhelyen. t\ műszaki 
közepi sko a epü etében t&tî  rajztan-
folyam  nyílt a müveszeii miniszté-
rium kezilemenyezésere. tlaáz R^zső 
tanar megnyitó beszédében sajnálat-
tal allapitotta meg, hogy 36 jelent-
kező diák és diáklány mellett egyet-
len iskolán kívüli ifjat  sem lát, pe-
d g felhívták  a város ifjúságának 
figye  mét a rajziskola fonto-sagára. 
A tanfolvamra  jelentkezett növendé-
keket a felvételi  rajzuk aiap;án oszt-
ják be a kezdők, vagy haladók cso 
portjába A ke/dőket Teleki József 
tanár, a haladókai H <áz Rezső tanár 
tanítja. Reméljük, hogy az ifjúság 
nak az a része, amely hajlamot érez 
a rajzolásra, igyekezni fog  belekap-
csolódni ebbe a művészi szinvona-
lunkat emelő munkába. 

— Uj oezető az EMGE ki-
rendeltség élén. Kovács László dr. 
szemelveben uj vezetőt neveztek ki 
az EV\GE udvarhelymegyei kiren-
deltségének élére Ezzel előrelátható 
lag uj lendületet vesz a fa  usi EMGE 
körök élete, amire nagy szükség is 
van, hiszen falusi  dolgozóinkra nagy 
fe  adatok várnak országunk mező-
gazdasági életének fejlesztésében. 

— R kolozsoári Mezőgazda 
ságtudomonyl Intézet magyar 
tannyelvű Növénytermelési Kara, 
amelyik a régi gazdasági akadémiá-
nak felel  meg, megiyitotta kapuit a 
növendékek e őtt. Érettségi vizsgá-
val felvételre  lehet jelentkezni. Az 
érdek'őlők bővebb felvilágosítást 
kaphatnak az EV\GE kirendeltségnél. 

x ttöszönetnyiloánltás. Mind-
azoknak, akik felejthetetlen,  drága jó 
férjem  elhalálozása alkalmával rész-
vétükkel fajdalmamon  enyhítettek, 
koporsójára virágot helyeztek, hálás 
köszönetet mondok Köszönetet mon 
dok a református  egyháznak, a re-
formátus  dalkörnek é<s a református 
nőszövetségnek, amelyek a temeté-
sen részt vettek és külön kü ön is 
koszorút helyeztek koporsójára. 

őzv.  Bokor  Sándorné. 

Ohtober Z9-iiie falunkban 
(Leoél Bózödről) 

A szomszédos vá'osoktói távoleső 
községünknek 1918 október 29 én 
nagy napja volt. A délutáni órákban 
megjelent a RY\P mozis gépkocsija, 
hogy este előadást tartson népűnk 
részére, amelynek oly ritkán van 
alkalma filmet  láthatni. Az iskolából 
hazamenő gyermeksereg és az irá 
nyitó csoportok vitték a hírt, hogy 
moziba le tet menni. Jönek is. 

A községháza nagyterme zsúfo-
lásig megtelt. Sokan be sem ferhet 
tek. Lehettünk 3- 400-an, akik az 
előbbérkezés jussán bejuthattunk a 
terembe. 

A film  előadás előtt figvelemmel 
meghallgattuk kiküldött elvtársunk 
előadását a film  tartalmáról, vala-
mint a nagy < Uióberi szociálista 
forradalonnól.  Azután végignéztük 
az .Eltévedt leányka" c. orosz fil-
met. Jól esett látni szemeinknek 
azt a sok egészséges, mosollyal telt 
gyermekarcot. 

A gyermekszeretet megvan ná-
lunk is Azért mégis tanulhatunk a 
filmből.  ,Az eltévedt leányka* esete 
vájjon hasonló lenne e a látottak-

| hoz ? Szeressük mi is a gyermeke-
ket, becsüljük m-g őket, hisz örö-

| mük, boldogságuk a mi örömünk 
és boldogságunk. 

Az Arlus hét. küszöbén, amikor 
igyekszünk megismerni a nagy Szov-
jetunió népének életét, köszönettel 
adózunk azoknak, akik nekünk ilyen 
kellemes estét rendeztek. 

Kovács  Miklós. 

Tarcsafalván  is 
megünnepelték 
november 7-ét 

Méltóképpen megünnepelték Tar-
csifalva  községben is a Nagy Szo-
ciáiisia Forradalom, november 7 em 
lekét az összes szervezetek az áll. 
iskola igazgatóságának rendezésé-
ben. Az iskolás gyermekek piros 
jelvényekkel vonultak fel  a szépen 
feldíszített  kulturo'thonbi. A község 

egész lakossága figyelemmel  hall-
gatta András Albertné ig tanítónő-
nek a nap jelentőségét méltató ün-
nepi megnyitóját és Tamás Dénes 
jegyző ünnepi beszédét k gvülés 
közönségének üdvözletét, a Szovjet-
unió és nagy vezére, Sztálin gene-
rálisszimus felé  Kálmán Lajos biró. 
Tót Ferenc RMP a'ap zervezeti titkár, 
Dimény M ha y MNSz-elnök, Jakab 
Eek szöve'k ze i ügyvezető, Thury 
Ferencné RDNSz einöknő és Lázár 
Áron ifj.  szervezeti elnök fejezte  ki. 
Az ünnepély jövedelmét az ARLUS 
céjaira fordítják. 

Csélye tanya is 
hallat magáról 

Ezelőtt 38 évvel Szolokmából és 
a környező községekből szegényebb 
emberek, akik nem kaptak ott meg-
értést , kitelepültek egy közeli ta-
nyára, melyet „Csélyénet" neveztek 
el Ma mar 53 család lakik ezen a 
kis tanyán s ezeknek nagv része 
mind félho'don  aluli fö  dtuiajdonos. 
A lakosság már 1942 ben meg-
vásárolta a telket egy iskola részére. 
Azonban ezévig aludt az iskola ügy. 
mignem e fogta  az újjáépítési >láz 
Csélye tanya lakosságát is s a Román 
Munkás Párt kezdeményezésére a * 
demokratikus szervezetek vezetősé-
gei elhatározták, hogy önkéntes mun-
kával fogják  az iskolát felépíteni. 
A kezdemenyezés szép sikerrel járt. 

Ifj  Gyepesi Sándor és Tamási 
Elek irányítása mellett 36 nap alatt 
a község megértő lakossága kollek-
tiven 35 000 drb téglát vetett ki és 
15 öl fat  szállítottak az égetéshez. 
Már 20 köbméter követ is hordtak 
a telepre A kis Csélye tanya példá-
ját sok nagyobb község is követ-
hetné, ahol hasonló iskolohiány mu-
tatkozik Igy dolgozik egy kis köz-
ség, melyben sok akaratkészség van. 
Így erősít k N»pi Demokráciánkat a 
szoriá'izTius felé  veze'ő uton 

Csak ritkított sorokban gé-
peit, oagy helyes és könnyen 
oioashato kézírással irt köz-
leményeket fogaahatunk  el köz-
lésre. 

R töoétei oasbánya munkásai 
szociálista oersenyben 

A lövétei vaskőbánya munkásai megértették a népi demokrácia hívását 
a többtermelésre. A Hargita innenső oldalán lázasan folyik  a munka, ver-
.-enyben áll a vasbánya munkássága a iacobenii Filimon Sârbu és Emil 
Bodr.ăraş bányák munkás-testvéreivel. 

A verseny november 7. tiszteletére folyik.  De nem csak a bányák kö-
zött van verseny, hanem a munkahelyeken a csapatok között is folyik  a 
verseny. Igy akarják biztosítani a többtermelés eredmenyét. 

Az udvarhelymegyei Szaktanács versenyzászlót ajándékozott a lövétei 
bányász szakszervezetnek. 

Elsőnek a 2. sz csapat október 26 án vette át ünnepélyesen a verseny-
zászlót, amit 43°/o os norma túllépéssel érdemelt meg A diadal azonban netn 
sokáig tartott, mert 48 óra múlva a 15. szamu csapat 49°/o os norma-tullé-
péssel elhódította tőle. 

November 7 re végleg elnyerte a zászlót a 14. számú csapat, most 
övé a munka diadala, mert ebben a nagyszerű versenyben a megállapított 
normát 50% kai lépte tul. Ennek a csapunikja vezetője.András Ferenc Pista. 

Meg kell emlékeznünk a többi csapatoktól is, amelyek szintén túlha-
ladták a normát a következő sorrendben: 

A 8. számú csapat, amelynek vezetője idős András Lajos 40 százalék. 
5. „ , , , Török Lajos 35 

17. , „ , .. Mihály László 25 
21. , . „ „ Máthé József  25 
12. „ , . » Fazakas Péter 10 , 
16. , B , . id. Kelemen János 10 , 

Igy járultak hozzá a lövétei bányászok a szociálizmus építéséhez orszá-
gunkban. 

Pál Domokos. 

Hogyan ünnepelt Székelykeresztur 
az ARLUS-héten és november 7-én 



Mi történik a nagyvilágban ? 
Kül - és belpolitikai tájékoztató 
A H u o m i n t a n g - u r a l o m 

i g é n e k kezdete U i -
nában 

A kínai néphadsereg mind súlyo-
sabb csapásokat mér az angol-ame-
rrkai imperiálisták szolgálatában álló 
Kuomintang csapatokra A felsza 
baditó néphadsereg már megl-öze-
Htette a Kuomintang Kína fővárosát, 
Nankingot és azt közeli elfoglalás-
sá1 fenyegeti  Egymásán szaba-
dítja fel  a kisebb városokat és Nan-
feinpot  és Kuomintang Kinát elvágta 
a szénmedencé'ől s igy annak ipa-
rát súlyos válságba sodorta Csáng-
Káj Sek amerikai urai, a nagytőké-
sek belátták, hogy bármilyen segély 
hiábavaló volna, védencük nem 
tudja fenntartani  uralmát a kinai 
nép szabadságvágyával szemben A 
kinai néphadsereg legutóbbi ered 
ményei is igazolják, hogy a népek 
szabadságvágyát az imperiálista ha 
tarnak semmilyen erőszaka sem 
tudja elnyomni és a monopoltőké-
sektől a nép nyakára ülteteit veze-
tőket az le tudja magáról rázni. 

A. F i n n K o m m u n i s t a -
P á r t tel hi Tana 
A Finn Kommunista Párt felhí-

vást intézett tagjaihoz, rámutatva 
arra, hogy a finn  munkások hely-
zete egyre nehezedik, habár az or-
szágban bő termés volt és a jóvá-
tételi összegeket is csökkentették, 
azonban az o'rszágot vezető szociál-
demokrata kormány a Marshall-terv 
igájába akarja hajtani Finnországot. 
Felhívja a kommunista párt a mun-
kásokat és a dolgozó parasztokat, 
hogy egységes akcióval lépjenek fel 
a kormány reakciós politikájával 
szemben. 

neghossznbbi tot t&b a 
Ba lkán-b izo t t ság mű-
ködését 
Az Egyesült Nemzetek Szövetsé-

gének politikai bizottsága a görög 
kérdéssel foglalkozott.  Az Egyesült 
Államok kiküldöttje és az imperiá-
listák blokkja a törvényte'enül mű-
ködő Balkán-bizottság müködesének 
folytatását  kívánták, sőt annak ka-
tonai szakértőkkel való kibővítését 
is. A Szovjetunió kiküldöttje és a 
népi demokráciák kiküldöttei kifej-
tették, hogy a Balkán-bizottság to-
vábbi működése nem hogy elősegí-
tené a balkáni békét, hanem ellen-
kezőleg csak elmérgesiti a görög-
országi helyzetet. Az angol-amerikai 
blokk a szavazógép segítségével el-
fogadtatta  a Balkán bizottság mű-
ködésének meghosszabbítására vo-
natkozó javaslatot. 

I z r á e l á l l a m 
k ü l ü g y m i n i s z t e r é n e k 
t i l takozása 

Izráel állam külügvminisztere tá-
viratban közölte az ENSz ve|, hogy 
értesülései szerint jelentékeny számú 
angol csapat érkezett Transzjordá-
niába, valamint különbö/ő fegvver 
és repü őgép szállítmányok. Vizs-
gálatot kér az ügyben, mert ezeket 
a lépéseket idegen katonai hatalom 
beavatkozásának tekinti. Ugy látszik, 
hogy a fegyverszünetet  az angol 
imperiálisták az arabok felfegyve-
rezésére akarják felhasználni. 

l e m o n d o t t 
» g ö r ö g kormány . 
Szofulisz  a görög monarcho-

fasiszta  kormánv miniszterelnöke 
lemondott A lemondás oka, hogy a 
monarcho fasiszta  kormány Ígéreté 
nek nem tudott eleget tenni és nem 
tudta a demokratikus hadsereget 
felszámolni.  Venizelosz ellenzéki ve-
zér szerint a demokratikus görög 
hadsereg állandóan erősödik és fo 
kozottabb erővel támad. Szofulisz 
lemondása a demokratikus görög 
hadsereg erejének elismerését je-
lenti. 

D o f t a n a  összeomlásá-
nak nyo lcadik évfor-
dulója 
November 9 én Bukarest több 

nagvipari üzemének munkássága 
emlékezett meg az ezelőtt nyolc év 
vei lezajlott földrengés  alkalmával 
a dofianai  börtönben mártírhalált 
halt munkásokról. Az «Augusztus 23» 
ütemben Mogyorós Sándor, a RMP 
központi vezetőségének titkára is-
mertette azokat a szinte elképzel-
hetetlen szenvedéseket amelyekkel a 
nagytőkések pribékjei a munkásság 
eln omása ellen küzdő harcosokat 
meg akarták törni, vagy elnémítani. 
Ismertette a doftanai  börtönélet 
mozranatait és végül mél atta a 
földrengés  alkalmával halálukat lelt 
élharcosokat, llie Pintilie, Ioan Go-
lu'inszky, Herbák J^nos stb. elv-
társakat. Háta a munkás élharcosok 
ö feláldozásának  és találékonysá-
gának, a fasiszták  által síremlék-
nek szánt Dof'anából,  vörös egyetem 
lett, a maoista leninista tanok fel-
legvára. A doftanai  börtönben le-
tartóztatott és sínylődött élharcosok 
élete példa lehet mindenki számára, 
a félelemmentes  Harc p '̂dája 

Szerkesztői üzenet 
Csélye tanya elöljáróinak. 

Felhívjuk, hogy azonnal adjanak be 
kérést a tanfe'ügvelőségre.  hogy az 
tanszemélyzetről gondoskodjék a ta-
nya rés/ére, addig is, amig az uj 
iskola felépül 

x Bsztoli Írógépet, jó karban, 
keresek megvételre. Bethlen-utca 73 
sz. az irodába. 1—2 

November 7-én ünnep»1 ves kere-
tek köpött zárult be a MNSz ifjúsági 
csoportjának a szervezési és újjá-
építési 2-ik versenye amelyet az or-
szágos MNSz központi ifjúsági  bi 
zottsága kezdeményezett a RMP tá-
mogatásával Ebből a versenyből 
megyei viszonylatban a betfalvi 
MNSz ifjúsága  vette ki legjobban a 
részét és igy a megyei ifjúsági  bi-
zottság a szervezési és újjáépítési 
munkák kiér'éke ése u'án első d ja-
zásban részesítette Beifalvát,  máso-
dikban Hodgyát és harmadikban 
Kanyádot. A megyei ifjúsági  bizott-
ság november 7 én ünmpélyes ke-
retek kö/ö t adta á' a d jaka 

A betfalvi  ifjúság  ez alkalommal 
egész api műsorral járu't a nov. 
7-iki Omóberi Szociálisra Forradalom 
megünnep'éséh>i Az ünneplést a 
terem szűkössége miatt 2 részre kel-
lett osztani Az esti ünnepélyen 
több, mint kétszázan vettek részt. 
Az ifjúság  forradalmi  és osztályhar-
cos szellemű müsorial szerepelt, volt 
ének, szava'a', népi és orosz tá^c. 
valamint a Krizsó Kati kecskéje c. 
2 felvonásos  jelenet. Arnoic Mihály 
ifjúsági  felelős  beszámolt az ifjúság 
eredményes mu ikájaról s köszöne-
tet mondott a RMP nak az irányí-
tásért és támogatásért sa RDNSz nek 
segítségnyújtásáért. 

Dáné Dezső megyei ifjúsági  bi-
zo'tsági tag rövid beszedeben is-
mertette az Októberi Szociálista For-
radalom eseményeit és jelentőségét 
és a Szovjetunióban azóta történt 
ipari és gazdasági fejlődést.  Kiemelte 
a Komszomol ifjúság  harcát és mun-
káját. alti; Népköztársaságunk if-
júsága a RMP kezdeményezésével és 
irányításával elsajátított Rátérve a 
verseny eredményeire, átnyújtotta a 
vándor-zászlót és 15 drb. politikai 
nevelő könyvet. 

Arnolc Mihály ifjúsági  felelős  az 
ifjúság  nevében vállalta a további 
felada  ok elvégzését, amelyek a jö-
vőben várnak az ifjúságra 

tlodgya község ifjúságának  ugyan-
csak november 7 én adta át ünne-
pélyes keretek között a munkaver-
seny második diját Gergely Márton 
vármegyei kiküldött kulturmüsor ke-
retében. A műsoron a falu  ifjúsága 
és az iskolás növendékek szerepel-
tek szavalatokkal, énekkel és kórus-
sal. Különösen kiemelkedett a mü-
sorbói az ifjúság  négyszólamú da-
lárdája. amelyik népdalokat adott elő. 
A kultur-otihont zsúfolásig  meg 

töltő közönség lelkes hangulatban 
hallgatta végig Baczó Béla tanité 
ünnt pi beszédét, amelyikben a Njgy 
Októberi Forradalom nemzetkőzi je-
lentőségéről em.ékezett meg Majd" 
Gergely Márton megyei kiküldött 
lelkes beszéd keretében adta at a 
dijakat a díjnyertes hodgyai ifjú-
ságnak 

Az ünnepé'y lelkes hangulatban 
az Internacionálé eléneklésével ert 
véget és arról az ifjúság  azzal aa 
érzéssel és fogada'omm'l  távozott», 
hogy a kövme/.ő mun!<aversenyen 
már sz első dijat fogja  elhozni. 

A görögöket segélyező 
udvarhelymegyfi  bizottság állandóan^ 
folytatja  munkáját, hogv a szovátafr 
görög gyereneknek minél jobb é* 
kellemesebb helyzetet tudjon biíto-
s tani Gyűjtése eredményéből a kö-
vetkező dolgokat továbbított» ké-
szükre: 15.766 lej készpénz. 31& 
drb tojás, 299 kg. éle.em, 25 kg. 
szappan. 

Ujabban még a követktzőket gyűj-
tötte össze, amik továbbításra var-
nak : 178 drb. tojás. 186 kg élelem, 
33 drb gyermek ing. 

Mindenki, aki a görög nép sza-
badságharcával együtt érez, tartsa 
kötelességének, hogy valami kevés-
sel (élelemmel ruházattal) a bízott-. 
ság segítségére siessen, annyival 
is inkább, mert a tél küszöbén ál-
lunk 

A Nzov|«»t-romAu barát-
ság! hét »port-eredmé-

iiyei városunkban 
A szovjet román barátsági hét 

alkalmával az OSP több szép sport-
versenyt rendezett. 

A mezei futóversenyen  első lett 
a felnőttek  közül Tam s Ignác, az 
ifjak  kö/ül Kővári Ernő, a nők kö-
zül S őke Irén. A kerékpárverse-
nyen 19 férfi  és 7 nő vett részt 
A röpiobda versenyben a helybeli' 
CFR csapata nyert. A ko-árl*bda-
mérkőzésen az UMTE két csapata 
játszo't egymássá', mig a tekever-
senvben négy csapat közül első lett 
az UMTE 

A labdarugó villámtornán a részt-
vevő 6 csapat közül első helyen a 
Dinamó csapata végzett. Szépen és 
lelkesen játszott a hadsereg újon-
nan alakult csapata és méltóan 
foglalta  el a tornán a második he-
lyet. 

A kézilabda versenyben első lett 
az Autó-Sport csapata. 

Az egyéni sakk versenyben az első 
dijat Elekes Denes nyerte. Az asz-
talitenisz versenyben első lett az 
UMTE csapata. 

A sport már nálunk sem egyes 
emberek kiváltsága, hanem a dol-
gozók széles tömegének közkincse 
s igy volt lehetséges az, hogy az 
Arlus által rendezett szovjet-román 
ünnepi hetet iiyen nagy tömeg rész-
vételével. az egész város érdeklő-
dése mellett lehetett megrendezni. 

x Jókarban léoő 250 köbcen-
tis «Puch» motorkerekpár sürgősen 
eladó. Érdeklődés az UMGlSz köz-
ponti irodájában. Székelyudvarhely, 
Kossuth-utca 29. 1 - 2 

Nyomatott az .UMGlSz* könyv-
nyomdájában Székelyudvarheyt. 

FILM 
A gy i lkosok köztünk T a n n a k . . . 

1945 ben Németországban, a német kapituláció után az internáló-tábo-
rokból hazatérnek azok, akik túlélték a fasizmus  szörnyűségeit. 

Hazatér Eliza Meyer is, aki lakásában egy idegent talál. Az idegen 
Martens dr., hírneves sebész, aki a front  borzalmai folytán,  már csak árnyéka 
önmagának. A züllés útjára lép. Keze reszket, azt hiszi, soha sem tudja ke-
zébe venni a sebész-kést. 

Az Elizával való ismeretsége és egy rendkívüli körülmények között 
elvégzett operáció visszaadják önbizalmát. 

Találkozik Brucknerrel, századparancsnokával, aki tömegesen gyilkolta 
le Ukrajnában a békés lakosságot, éppen karácsony estjén. A szörnyű em-
lékek Martens doktor kezébe revolvert adnak, le akarja lőni Brucknert, aki 
«kötelességét teljesítette" a fronton,  s most otthon „teljesíti kötelességét", 
mint gazdag gyáros. 

Eliza megakadályozza Martens doktort tette keresztülvitelében, az 
igazságszolgáltatás kezébe adják a gyáva gyilkost, mert senki sem lehet a 
maga bírája. ítélkezzék az igazságszolgáltatás a gyilkosok felett. 

Súlyos társadalmi kérdésekkel foglalkozik  a darab, de oly érdekfeszítő 
és megkapó formában,  hogy a néző valósággal együtt él a darab szerep őivel. 

A film  az első demokratikus tartalmú német darab. A szovjet-övezet-
ben készült, szereplői németek. 

Héttőn, november 22-én a sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Népszínház előadja 
Taszilij Orliev „ R I A D Ó" cimü drámáját, a székely udvarhelyi moziteremben 

Dolgozik az ifjúság 


