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cA Szabadsághoz! 
Mint  a rab, ha megnyílik  bör-

tönének  ajtaja és súlyos rabság 
után szabadon  üdvözölheti  a nap 
aranyos sugarát,  ugy üdvözlünk 
téged,  hosszas hallgatásod  után, 
Udvarhely  megyei székelyek  lapja: 
Szabadság  / 

Hallgatásod  rabbá tett  minket 
is, a ki  nem mondott  szó, a né-
maság rabjaivá, s bárhogy fájt 
nekünk  e némaság, mi vártunk, 
vártunk  türelemmel,  vártunk,  mert 
hozzád  vagyunk  nőve,  mint a fe-
nyő a sziklához,  mely évszázado-
kon át büszkén áll  a bércen, hir-
detve,  hogy én ide  tartozom Év-
századok  csalódásai  megtanítottak 
minket,  hogy csak magunkban 
bizhatunk. 

Váriunk  rád,  nem mentünk  se-
hová panaszainkkal.  Lett volna-e, 
aki megértett  volna minket  ugy, 
mint Te,  aki olyan őszintén  tudta 
volna tolmácsolni  sérelmeinket, 
mint Te  ? Te,  aki a miénk vagy, 
ki  szorosan hozzánk  tartozva  min-
dig  bátran szálltál  síkra  a vár-
megye szülöttei  érdekeinek  védel-
mében, vigasztalást,  bátorítást 
nyújtva a csüggedőknek  s további 
harcra buzdítva  a bátrakat. 

Igen,  üdvözölünk  szivünk egész 
melegével,  s a betűidben  rejlő 
igazság után szomjazó lelkünk 
egész szeretetével.  Üdvözlünk  azzal 
a szeretettel,  mellyel  vártunk,  hogy 
soraidból  tudást  és erőt  merítve, 
ujult  erővel  indulhassunk  az elénk 
tornyosuló  akadályok  leküzdésére. 
S im, végre, ha későre  is, ujböl 
itt  vagy, címlapod  fáklyaként  vi-
lágit  s betűid  égre törve hirdetik 
az örök  igazságot,  hogy ezen a 
földön  minden  népnek egyforma 
joga kell  legyen.  Az üres ígéretek 
ideje  lejárt,  mert a szabadság 
után szomjazó népek a cselekvés 
terére  léptek  és ezeknek  a soraiban 
ott vagyunk  mi is. Nem  kérünk 
hanem követelünk,  s követelésünk 
jogosságát  a világ szabadságsze-
rető  népeinek milliói  igazolják  és 
velünk  együtt  kiáltják,  hogy vala-
mennyiünknek  közös tulajdona  a 
Szabadság!  Kertész  János 

határozott népi demokratikus 
irány mellett nyilatkozott meg 
MNSz központi értekezlete 

Nagy jelentőségű eseménye volt a 
Magyar Népi Szövetség belső életének 
a megyei elnököli kétnapos értekezlete, 
amely julius 17 én és 18 án folyt  le 
Kolozsváron. Lapunk újra megindu-
lásakor, ha idő multával is, éppen 
nagyjelentősége, iránymutató fontos-
sága miatt, s olvasóink tájékoztatása 
céljából is rá kell térnünk erre az 
eseményre. 

Az értekezleten, a szeretett országos 
elnök : Kurkó Gyárfás  betegsége miatt 
Kacsó Sándor orsz. alelnök, megyei 
képviselőnk üdvözölte a megyei elnö-
köket, majd ugyancsak ő hatalmas és 
mélyreható politikai íájdkoztaíót éj-
beszámolót adott elő a bel- és külpo-
tikai helyzetről és azokról a kérdések-
ről, amelyek a MNSz kebelében a 
végrehajtóbizottság ismert határozata 
nyomán keletkeztek. Elmondotta, hogy 
a világháború után itt is, mint más-
hol is Európában egy kavargó demok-
rácia keletkezett, amelyben a haladó 
elemek mellé nem egészen őszintén, 
sőt reakciósan gondolkozó elemek is 
csatlakoztak. 

— Amikor Romániában ma — foly-
tatta Kacsó Sándor — a törvényho-
zással és elsősorban a gazdasági tör-
vényekkel kezdjük megvetni a követ-
kezetes demokrácia szilárd alapját, a 
mellénk szegődött útitársak egyszerre 
megtorpannak, sőt szembe is fordul-
nak az épitő demokrata erőkkel. Ők 
a nagytőke szabad gazdálkodási lehe-
tőségeit féltik  a népi uralom biteljese 
désétől. Ezek az elemek azok, akik 
háborúra számítanak s a demokrá-
ciát liberálisan félreértelmező  amerikai 
nagytőkésekben bizakodnak. 

Ezek nem akarnak egyebet, mint 
visszaszorítani a világot nálunk is oda, 
ahol 1944 ben volt a felszabaduláskor 
és vissza' akarják csinálni mindazt a 
fejlődés»,  ami azóta bekövetkezett. 
Pedig mindannyian tudjuk és ismer-
jük a történelem tanítását: visszafelé 
ut nincs. 

Rámutatott Kacsó Sándor a nem-
zetközi reakciónak a franciaországi, 
olaszországi, görögországi és finnor 
szági törekvéseire és arra, hogy ha 
Romániában a reakciós erők kerülné-
nek hatalomra, nem a szövetkezeteket 
kellene félteni,  henem mindannyiunk 
létét. A román reakció programmja sze 
rint ugyanis akkor az ittélő magyar-

ságnak vagy a kiüldözés, vagy a le-
mészárlás lenne a sorsa. 

Ezért az itt élni akaró magyarság 
nak csak a baloldali szervezetek ol-
dalán lehet az igazi helye és a saját 
saját soraiban is tisztogatnia kell. 

— Igenis, ki kell zárnunk soraink-
ból mindazokat, akik nem a hsladó 
demokrácia politikai irányvonalát vál-
lalják magukénak — mondotta — és 
igy adott történelmi esetben alkalmat 
adhatnának arra, hogy a reakció a 
Magyar Népi Szövetséget, vagy annak 
egyes szervezeteit is odafordíthassa 
arra a veszélyes útra, amely megsem-
ccitt'llésUnJt felé  vezet. 

Beszéde során ez országos alelnök 
erősen hangsúlyozta, hogy a szerve-
tek vezetőségében elsősorban a széles 
népi dolgozó rétegeknek kell érvénye-

sülniük. Ugy kell megválasztani a 
szervezet vezetőit, hogy semmi gyanú 
ne férhessen  hozzájuk. Ott egymás 
mellett legyenek a legszélesebb töme-
gek képviselői, a dolgozó földműve-
sek és munkások, a haladó értelmi-
ségiekkel. 

— Az a feladatunk,  — fejezte  be 
nagyhatású beszédét Kacsó Sándor — 
hogy mindig a nép soraiban marad-
junk s a néppel együtt haladjunk a 
helyes uton. 

Az országos alelnök beszédéhez 
hasonló értelemben szólottak az érte-
kezlet következő felszólalói  is a me-
gyei afodfcfttfttös,  akik « tanulságos 
összejövetel után egységes hangulat-
ban, vezetői öntudatukban megerő-
södve tértek haza székhelyeikre. 

Sorozatos ünnepségek 
Petőfi szellemében 

A közelmúlt napokban R o m á n i a 
magyarlakta területeinek lakossága lel 
kes ünnepségekben fejezte  ki kegyeie 
tét a szabadságért a segesvári csata-
téren 98 évvel ezelőtt hősi halált halt, 
nagy magyar költő, Petőfi  Sándor em-
léke iránt, hódolt azoknak a most már 
beteljesedő eszméknek, amelyeknek ő 
volt egyik legelső, lángszavu hirdetője. 

Városunkban julius 19 én és 20 án 
voltak ilyen nagyszabású ünnepségek 
a Román-Magyar-társaság rendezésé-
ben. Mind a két napon az itt élő két 
nép egymásra találása fejeződött  ki, 

meglátása annak, hogy ez a két nép 
végre meg kezdi érteni egymást és a 
régi gyülöletszitó propaganda talajt 
veszítve megsemmisült. 

A 19 iki esti ünnepélyt a mozite-
remben Kónya Jancsi zenekara nyitotta 
meg. 

Szilágyi Árpád vm. számvevőségi 
főnök  megnyitó és záró beszédében 
lélekemelő szavakban vázolta a román 
és magyar nép évszázados közös szen-
vedéseit, kormányunk megfeszített  mun-
káját, mellyel a két nép barátságának 
és egymásra találásának céljaiért dol-

A kiadóhivatal  az olvasókhoz 
Most,  hogy a papirhiány, s más elháríthatatlan  akadályok  miatt 

előállott,  kényszerű  szünet után lapunk  újra meg jelenhetik,  ezt a szá-
mot megküldjük  azoknak,  akik  megelőzőleg  is rendesen  fizető  olva-
sóink voltak,  vagy akik  ujabban fejezték  ki  erre vonatkozó  kívánsá-
gukat.  Megküldjük  olyanoknak  is, akikről  hisszük,  hogy szükségesnek 
gondolják  egy olyan haladó  szellemű  hetilap megjelenését,  amely 
vármegyénk  és a közelebbi  vidék  gazdáit,  iparosait, értelmiségeit 
ilyen szorosabb belső  viszonylatban tájékoztatja,  érdekeiket  ilyen sa-
játos szempontból  védelmezi,  támogatja. 

Kérjük  mindnyájukat,  siessenek lapunk  fennmaradását  megren-
delésükkel  biztosítani.  Azok ellenben,  akik  erre nem hajlandók,  szí-
veskedjenek  e lapszámot  visszaküldeni,  hogy ne számítsunk  rájuk, 
mint előfizetésre  kész  olvasóinkfyQ  215 



gozik. Ismertette egyúttal a Szovjet-
Unió segítségét, mely mindig a kellő 
pillanatban érkezett. Udvarhely vár-
megye közönsége nevében meleg sza-
vakkal köszönte meg a Szovjet Unió-
nak, kormányunk vezetó {érfiainak  azt, 
hogy a kétségbeesés pillanatában siet-
tek az ország szárazságsujtotta, éhező 
lakosságának a megsegitségére, és 
segítségükből bőven jutott a mi me 
gyénknek is. 

Ezután Constantinopol százados ro-
mán nyelven Petőfi  Egy gondolat bánt 
engemet.. . cimü költeményét szavalta 
el. Látszott rajta, hogy egész valójá-
val átérzi a verset, azt, hogy a sza-
badság nem egyes népek, hanem a 
világ összes népeinek, köztük a román 
és magyar népnek is féltett  kincse, 
közös tulajdona. Következett a Székely 
Dalegylet, majd Horváth József  tanár 
magyar és Gheorgbe Ioan segédtanfel-
ügyelő román nyelven mondottak tar 
talmas alkalmi beszédet. Zatreanu 
Margareta Petőfinek  a Füstbe ment 
terv cimü költeményét szavalta ro-
mán nyelven, Balázs László pedig 
A mágnásokhoz cimüt magyarul. Bod-
rogi Balázs Kónya Jancsiék zeneka 
rának kísérete mellett Petőfi-dalokat 
énekelt. 

Végül egy román-magyar tánc-
csoport nemzeti viseletben magyar és 
román népi táncokat mutatott be. 
Minden jó érzésű emberre megnyug-
tató szimbólumképpen hatott, mikor a 
régi nagy per ellenfeleinek  fiai  és lá-
nyai kézenfogva  megjelentek a szín-
padon, mert át kellett éreznie minden-
kinek, hogy az évezredes per a lezá-
ráshoz közéledik és Kelet Európa két 
legtöbbet szenvedett népe végre meg-
értette Kossuth és Bâtcescu szavát és 

testvéri egymásratalálásban békekezet 
nyújt egymásnak. 

20 án délután a református  kollé 
gium kertjében hatalmas tömeg jelent 
meg. A szakszervezeti fuvós-zenekar, 
Dolga Lajos közkedvelt karmester ve-
zetésével, Petőfi  dalokat és indulókat 
játszott. Majd Bertalan Sándor dr. fő 
szolgabíró megnyitó beszéde után 
Kónya Jancsiék zenekara következett. 
Petőfi  A nép nevében cimü versét 
Borbély Mária szavalta. Alkalmi be 
szédet mondott román nyelven Balosin 
Alexandru főhadnagy,  ki a magyarság 
iránti szeretetének tanújelét adta már 
azzal is, hogy magyar nőt vesz fele-
ségül. Petőfi  1948 c. versét Kökössy 
László szavalta, hangjában a meg-
győződés, a szabadságszeretet jutott 
kifejezésre. 

Ezután Zsok Ambrus segédtanfel-
ügyelő ismertette az 1848—49 es sza-
badságharcot, annak indító okait, rá-
mutatva az igazságra, hogy mi volt 
az oka annak, hogy az ittélő román-
ság és szlávság elfordult  attól a for-
radalomtól, mely hivatva lett volna 
az osztrák önkény bilincseit végképp 
összetörni és megszabaditani ezt a 
három népet a kétfejű  sas karmaiból. 

De az osztrák kétfejű  sas 1918 
őszén szárnyaszegetten hullott a porba 
és ezzel a német faj  hatalmi törekvé-
seinek vége kezdődött el. 1945 május 
9 én befejeződött  egy korszak, mely 
sokszáz esztendőn keresztül rabságban 
tartotta Európa népeit és évtizeden-
ként öntözte vérrel Dévénytől a Fekete 
tengerig, az Adriáig s a Dnyeszterig 
ezt a földet.  Európa népei felszaba-
dultak, a Petőfi  által megénekelt >vörös 
zászló* pedig dicsőségesen leng az 
északi foktól  Berlinig. K.  J. 

A gabonaspekulánsok 
leleplezése 

Már hónapokkal ezelőtt suttogták 
városunkban, hogy a Kaláka-központ 
által kezelt gabonatárház körül nincs 
valami rendben. Az odatartozó tiszt-
viselők közül egyesek túlságos költe-
kezést engedtek meg maguknak. Egye-
sek egész hizlaldát tartottak maguk-
nak disznók és egyéb állatok számára 
akkor, amikor a nagy tömeg kenyér 
nélkül volt a 2 évi rossz termés kö-
vetkeztében hónapokon át. Amikor, 
sajnos, a körülmények nagyon szűkre 
szabták a fejadagot,  akik jóban vol-
tak a hambárosokkal, szinte korlátla-
nul kapták a drága gabonát. 

Panaszok hangzottak el abban a 
tekintetben is, hogy a közfogyasztásra, 
főleg  a falvakra  kiadott gabona rossz-
minőségű volt, sőt homokkal telítve. 
A rendőrség ezesetben dicséretreméltó 
gyorsasággal és eréllyel felfedte  a va-
lóságot, Stângaciu comisar vezetésével 
és egy hét leforgása  alatt börtönbe 
juttatta Jaeger üzletvezetőt, Márton 
Árpád, Képíró Lajos és Deák Árpád 
tisztviselőket, akik közel egy vagon 
gabonát vontak el bűnös módon a 
közfogyasztás,  tehát az éhező szájak 
elől. Az ügyészségre való kisérés előtt 
a rendőrség a bűnösöket körül sétál-
tatta a városban, nyakukba tett táb-
lákkal, hogy a nép élelmét rabolták 
el. A nép dühe elől a karhatalom alig 
tudta őket megmenteni. Az ügyészség 
indítványa alapján a törvényszék vizs-

gálati fogságot  rendelt el valamennyi 
vádlott ellen, akiknek védelmét Pur-
tuc Radu marosvásárhelyi ügyvéd vál-
lalta s a letartóztatás ellen fellebbe-
zést adott be s hir szerint azon van, 
hogy az ügyet ne helyben tárgyalják 
le, hanem más városban. Erre azon-
ban semmi törvényes alap nincs, ugy, 
hogy ennek az ügynek itt kell ma-
radnia I 

A vizsgálat még csak ezután indul 
meg s akkor derülnek majd ki azok a 
részletek, amelyek mindenkit érdekel-
nek s amelyek a nyilvánosságra ke-
rülnek, hogy a jövőben elmenjen min-
denkinek a kedve attól, hogy ember-
társa mindennapi kenyerét elvegye, 
csak azért, hogy a saját egyéni kap 
zsiságát kielégítse. 

Balogh Ferenc Kolozsváron 
Városunk művész zenetanára, Ba-

logh Ferenc Kolozsváron hangversenyt 
adott. A nagy kulturközpont közön-
ségének művészi zenét kedvelő tagjai 
nagyszámban jelentek meg a hang-
versenyen. A sajtóban megjelent mél 
tatások kiemelik a megválasztott mű' 
vek színvonalát, ami a művész igé-
nyességét mutatja. Az előadót a bírá-
lat jó adottságú, alapos készültségü, 
melegszívű hegedűsnek mondja és 
szerencsésnek Székelyudvarhely váro-
sát, hogy ilyen képességű hegedűta-
nára van, kinek kezeiben a felbuk-
kanó tehetségek nem fognak  elkallódni. 

Manlu alvezérének és 
társainak szökési kísérlete 
Izgalmat keltő belpolitikai esemény 

történt f.  hó közepén Romániában. 
Julius 14'én Maniu csatlósai, Miha 
lache és 13 társa 2 katonai repűlőgé 
pen meg akartak szökni az országból. 
Elfogták  őket és ekkor Mihalache 
csomagjában 6 milliárd lej értékű dol 
lárt és sok Napoleon aranyat találtak. 
Mint kiderült, szökésük célja az volt, 
hogy külföldön  ellenkormányt alakít-
sanak és az országot Görögország 
sorsára juttassák. Szökésüket Maniu 
Gyula határozott utasítására akarták 
végrehajtani. Az esemény hirére az 
egész ország becsületesen érző lakos-
sága felháborodott  azon, hogy ami-

kor a kormány minden erejét megfe-
szítve dolgozik az ország újjáépítésén 
és a stabilizáció létrehozásán, akkor 
a griviţai, lupenii és szárazajtai gyil-
kosok szövetségesei milliárdokat akar-
nak kicsempészni az országból, hogy 
azzal is megnehezítsék az ország új-
jáépítését és egy ujabb vérfürdő  ren-
dezésében segédkezet nyújtsanak. 

Az egész ország becsületes dolgo-
zóinak ezekután az a követelése, hogy 
tartóztassák le Maniut, a főkolompost 
és oszlassák fel  az egész nemzeti-
parasztpártot, mely megint az ország 
romlását készítette elő. 

A Spanyol-Hét eseményei 
Az országszerte rendezett Spanyol 

Hét alkalmával a Népvédelem, a De-
mokrata Nők Szövetsége, a Szakszer-
vezetek és a M N Sz közös rende-
zésében julius hó 11—18 ika között 
minden nap gyűlések és rendezvények 
voltak, amelyeken a demokrata szer-
vezetek a Spanyol Hét jelentőségét 
ismertették. 

Julius 13 án a ref.  kollégium torna-
kertjében a spanyol szabadságharc 
ismertetése után, sportszámok és g 
napközi otthonok gyermekszavalatai 
és táncszámai töltötték ki a műsort. 

Julius 15 én a piactéren rögtönzött 
>népgyülésen Dobos Ferenc polgármes-
ter magyar és Simion Pavel, az Ekés-
front  megyei titkára román nyelven 
ismertették a hetivásár alkalmával a 
városban tartozkodó vidéki lakosággal 
a spanyol nép hősi harcát a szabad-
ságért, melyet már 11 éve vív a vi-
lágbékét veszélyeztető fasiszta  dikta-
túra ellen. 

Julius 17 én a DNSz nagygyűlésén 
a városháza gyüléstermében Buna 
Anna tanárnő románul, Papp Margit 
tisztviselőnő magyarul emlékeztek meg 
a spanyol nép küzdelméről, annak 
hőslelkü vezéréről Dolöres Ibarruri-ról, 
aki egyszerű bányászasszonyból küz-
dötte fel  magát a forradalom  vezérévé. 

Julius 18 án este Székelyudvarhely 
város lakosága a moziteremben gyűlt 
össze, hogy tiltakozását fejezze  ki 
Franco fasiszta  diktatúrája ellen és 
együttérzéséi a spanyol köztársasági 
kormánnyal. 

A nagygyűlésen a Nópvédelem ré-
széről Gottesmann L. tartott előadást 
a «Fasizmus és vezetői* cimen, melyben 
rámutatott a fasizmus  eredetére, ami 
nem más, mint a monopolkapitáliz 
mus szülte kormányzási forma,  — a 
finánctőke  legsovinisztább és legreak-
ciósabb elemeinek nyílt, terrorista dik-
tatúrája. Vezetőit, akik »uj európai 
rendet* akartak teremteni, az ember-
telen kíméletlenség, a harácsolás és a 
gyors meggazdagodás vágya hatotta át. 

Az előadó ezután érdekes részlete* 
ket közölt a nürnbergi per adataiból, 
a náci főbünösökről.  Ciano, aki nap-
lójában apósáról, Mussoliniról feljegyzi, 
hogy ifjúkorában  szerzett gyógyítha-
tatlan vérbajban szenvedett, Göringről 
szólva leirja, hogy egy római tengely-
találkozón rózsaszínnel szegélyezett, 
szines, prémes bundában jelent meg, 

melyet nem egy tábornagy, de egy 
kulturáltabb könnyűvérü nő sem hor-
dott vo na. Ley, Hitler munkaügyi mi-
nisztere megrögzött alkoholista volt, 
aki alkoholos mámorában agyonlőtte 
feleségét.  Maga Hitler hiu, kegyetlen 
és bosszúálló, aki állandó dühroha-
maival, különösen a julius 20 iki me-
rénylet után veszélyessé vál: környe-
zetére. 

A fasiszta  Franco ebben a »diszes« \ 
környezetben foglalt  helyet. Ez a vér-
szomjas kalandor, miután Hitler és 
Mussolini segítségével hatalomra jutott, 
azonnal visszaállította a nagybirtoko-
kat. Spanyolországban ötvenezer nagy-
birtokos mellett hárommillió földtelen 
zsellér él. Katona állam, 538 közle-
gényre esik egy tábornok, általában 
minden hat közlegényre egy tiszt. 

Francót ma is azok támogatják, akik 
annakidején 1936 ban hatalomra segí-
tették: a nemzetközi reakciós nagy-
tőke iparlovsgjai, azok az áldemok-
raták, akik annak idején a szerencsét-
len végű »benemavatkozási« politika 
hirdetői voltak. 

A spanyol nép szabadságküzdelme 
11 éve folyik  s nem fog  véget érni 
addig, amig a fasiszta  Francót és cin-
kosait el nem éri a bosszúálló neme-
zis keze. Ahogy a magyar nép meg-
szabadult Szálasitól, a román nép An-
tonescutól, a norvég nép Quislingtől, 
a francia  nép Láváitól, a spanyol nép-
nek is minél előbb meg kell szabadulnia 
Francótól. 

A tanulságos előadás után Simion 
Pavel, az E. Fr. megyei titkára mon-
dott beszédet, majd Barabás Sándor 
beszélt a Szakszervezet nevében. 

Lendületes beszédében válaszolt arra 
a sokak által feltett  kérdésre: mi kö-
zünk nekünk a spanyol nép szabad* 
ságharcához? >Senki sem lehet kö-
zömbös egy más nép sorsa iránt, 
mondotta, a spanyol nép szabadság 
harca a mi harcunk is. Európa leg-
nagyobb tűzfészkét  meg kell semmi-
síteni, hogy a világbéke megteremté-
sét ne akadályozza*. 

Sbârleanu főhadnagy  a katonaság 
nevében Filimon Sárburól, a román 
nép szabadságharcosáról beszélt, akit 
1941 julius 19 én Antonescu pribékjei 
végeztek ki. A hős nyitottszemmel fo-
gadta a halált, mert amint gyilkosai 
felé  kiáltotta, tudja, hogy nemzete igaz-
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ságos ügyéért hal meg s halála nem 
hiábavaló. 

A nagygyűlés tiltakozó táviratot kül-
dött az Egyesült Nemzetek Szerveze 
téhez, követelvén a fasiszta  Franco-
kormány eltávolítását. 

Végül Simion Pavel felolvasta  a 
'Szovjetunió és az országunk demokrata 
kormányához küldött köszönő-távira-
tokat, azért a segítségért, hogy a leg 
kritikusabb időben 60 vagon búzával 
sietett megyénk lakosságának megse 
gitósére. 

A nagygyűlés lelkes hangulatban 
ért véget és nagyban hozzájárult a 
demokratikus öntudat fejlesztéséhez. 

Báncsa Simon 
nípvédelmi szerv, titkár. 

^ • • • • • • • • • i B M ^ M H B H M H i 

A hadifoglyokról 
A magyarországi hadifogoly  szállít-

mányokkal együtt hazajött erdélyi ma-
gyar hadifoglyok  ügye tartja izgalom 
ban vármegyénk lakosságát is. Érthető, 
hisz legfájóbb  sebünk a hadifoglyok 
sorsa, melyben úgyszólván mindany-
nyian érdekelve vagyunk. 

A Világosság cimü kolozsvári napi-
lapban Szűcs Margit képviselő nyilat-
kozott ez ügyben. Ennek nyomán is-
mertetjük a helyzetet a hozzátartozók 
megnyugtatására. 

Az erdélyi magyar hadifoglyok  a 
magyarországi hadifoglyokkal  együtt 
jöttek haza s mig a magyarországi 
ületőségüeket a magyar vonatok to 
vább szállították Magyarországra, az 
erdélyiek Foksániban és Mármaros 
szigeten maradtak és az ottani tábo* 
Tokban még szovjet-orosz őrizet alatt 
állanak. Mivel igazoltatásuk és lakó-
helyükre való szálitásuk módozatai 
előre megállapítva nem voltak, román 
polgári, vagy katonai hatóságok nem 
-vehették át foglyainkat.  A Magyar Népi 
Szövetség és a többi demokratikus 
szervezetek kiküldöttei, köztük Imets 
János képviselőnk, elsősorban a fogoly-
táborok parancsnokságait keresték fel, 
majd a helyzet ismeretében a román 
kormány illetékes tényezőihez és az 
Ellenőrző Bizottság tagjaihoz fordultak, 
ahol sikerült megállapodásra jutni a 
hadifoglyok  hazabocsátásának formai-
sága tekintetében. E módozatok köz-
lésével a román kormányzat kéréssel 
fordult  a szovjet-kormányhoz a fog 
lyok átadása érdekében. Minden re-
mény megvan arra, kogy a jóváhagyó 
válasz rövidesen megérkezik. A román 
vasutak is megkapták a rendelkezést 
szerelvények és vasúti kocsik előké-
szítésére. 

A hozzátartozók tehát egyelőre nyu-
godtak lehetnek. A foglyok  jó bánás-
módban és kellő élelmezésben része-
sülnek. Naponta 60 deka kenyeret, 
kétszer meleg éleit és 2-3 kockacuk-
rot kapnak. 

A mármarosi táborban levő hadi-
foglyok  egy része a Magyar Népi 
Szövetség utján nevét és illetőségét kö-
zölte. Erről a MNSz megyei szer* 
vezete az érdekelt hozzátartozóknak 
értesítést küldött. A küldött a rábízott 
kb. 45 levelet is eljuttatta a címzet-
tekhez. 

A Világosság cimü kolozsvári napi-
lap az udvarhelymegyM hadifogolyok 
teljes névsorának k? Ígéretéhez 
képest, a hó 2z f t a s \  számában 
megkezdette és e aMW6ytatóIagosan 

közölni fogja.  Az érdekeltek kisérjék 
figyelemmel  a közlést. A teljes névsor 
ismeretében, valószínűleg a legköze-
lebb megjelenő számunkban, azt Upunk 
is közölni fogja. 

A Magyar Népi Szövetség ez üggyel 
összefüggő  minden kérdésben magyar 
közönségünk rendelkezésére áll. La-

A RKP megyei bizottsága julius 25-
én a városi moziteremben nagygyűlést 
rendezett, melyen a szónokok az or-
szág gazdasági és politikai helyzetét 
ismertették. 

Vajna Albert román- és magyar-
nyelvű megnyitója után Demeter Sándor 
román nyelven, Csíki F. János megyei 
titkár magyar nyelven ismertették az 
uj gazdasági törvényeket. Alaposan 
felépített  beszédeikben a nép elé tár 
ták a tiszta tényeket, nem ígéreteket 
tettek, hanem küzdelemre hívták fel 
az egységfrontban  tömörült munkás-
ságot s a demokrata polgárságot. Le-
leplezték a népáruló reakciósok mes-
terkedéseit s példákkal világosították 
meg a nép előtt, kik az ő igazi bará-
tai, akik önzetlenül segítik, mint a 
Szovjetunió és nem a Marshall terv 

Nevezetes vendége volt f.  hó 20 án 
és 21 én vármegyénknek Teohari Ghe-
orghescu belügyminiszter feleségének 
a személyében, aki a megyefőnökkel 
és Imets János képviselőnkkel sorra 
járta megyénk községeit, felülvizsgálva 
a megyei CARS bizottságtól a mult 
év őszén felállított  népkonyhákat. 

Falulátogatása során mindenkivel 
barátságos beszélgetésbe bocsátkozva, 
mutatta meg a két nép őszinte egy-
máshoz közeledésének lehetőségeit. 

21-én d. u. 4 órakor a vármegyeháza 
kistanács-termében Szilágyi Ignác me-
gyefőnök  elnökletével a CARS bizott-
ság ülést tartott, melyen a miniszter 
felesége  is jelen volt. Kedves és köz-
vetlen szavakkal ismertette a központi 
CARS«bizottság munkáját és ezen á 
munkán keresztül a szárazságsujtotta 
megyéknek juttatott segítséget, hang-

Nyári körútja során, csíkszeredai, 
sepsiszentgyörgyi, brassói nagysikerű 
előadásai után városunkba is ellátogat 
a marosvásárhelyi Székely Színház. 

Korábbi hasonló kőrútjain operettek 
előadásával, ezek inkább szemnek és 
fülnek  szóló tetszetős felületességével 
szórakoztatta a közönséget a szinház, 
— a maga nemében azzal is elsőren-
dűen : eleven, pergő előadásban, jól 
összeválogatott személyzettel. Időköz-
ben azonban a kormány, a MNSz tá-
mogató közbenjárása nyomán, állami 
színházzá minősítette a Székely Szín-
házat, ami hatalmas összegű ellát-
mányt jelent és egyúttal azt is jelenti, 
hogy a szinház vezetősége komolyabb, 
tartósabb célokra is törekedhetik, mint 
a közönség felszínes  szórakozási vá 
gyának a muló hatású kiszolgálására. 
Ez megmutatkozik mostani körútjának 
műsorában is, amelybe a könnyű és 
már unottá is vált operettek müfajá-

punk pedig mindig visszatér e kérdés 
re mindaddig, mig hadifogoly-testvé-
reink mind hazatérnek. Addig is bíz-
zunk a szovjet orosz kormány jóindu-
latában, a román kormány támogatá-
sában és képviselőink odaadó munká-
jában. 

H-. 

köré csoportosuló nemzetközi reakció, 
amely a keleteurópai népekre szeretné 
hárítani az országaikban bekövetkező 
krizis következményeit. 

A gabonabeszolgáltatás és az uj 
gazdasági törvények a rövidesen meg 
történő stabilizációt készítik elő. 

A nagygyűlés közönsége lelkes han-
gulatban oszlott szét, azzal az érzés-
sel, hogy itt nem a régi rendszer ün 
nepi feketébe  öltözött urai tették meg 
soha be nem váltott ígéreteiket, hanem 
a nép fiai  beszéltek, akik nem igér 
nek, de cselekszenek a dolgozó nép 
érdekében. 

A vörös zászlók, a pártvezetők ha-
talmas fényképei  ünnepi szint kölcsö-
nöztek a gyűlésnek, ami ünnepet is 
jelentett, a munka és újjáépítés ün-
nepét. 

súlyozva azt, hogy ez csak elenyésző 
hányada annak az óriási segítségnek, 
amit a nagy Szovjet uniótól kaptunk. 
Ez igazi nagylelkűségének és őszinte 
barátságának adta tanújelét, mikor az 
utolsó pillanatban is 8000 vagon bú-
zával sietett az ország éhező lakos-
ságnak segítségére. Felemlítette ezen-
kívül a Bulgáriától, Lengyelországtól, 
Szerbiától, Csehszlovákiától és Magyar-
országtól kapott segítségeket is, me-
lyek nélkül szintén óriási nehézségek-
be ütközött volna az ország száraz-
ságsujtotta megyéinek a felsegélyezése. 

Kár, hogy mindazok, akik távol ma-
radnak a demokratikus megmozdulá-
soktól, nem hallhatták és nem láthatták 
azt, hogy az ország vezetői mennyire 
szivükön viselik népünk sorsát és 
őszintén keresik a végleges egymásra 
találás útját. 

nak mellőzésével, csupa irodalmi érté 
kü, az életet mélyebben felfogó,  tanul-
ságos és igy korszerűbbnek is mond-
ható, prózai darabokat vett fel.  Ezek 
a Feleség, Kaland, Veszélyes kanyar, 
Mandragóra, — csupa olyan színpadi 
mü, mely a nagy fővárosok  igényes 
közönségének és bírálatának elismeré-
se mellett sok előadásban, sikerrel 
került színre. 

Hogy mindezeknek a kiváló értékű 
színmüveknek a mi közönségünk kö-
rében is meglesz a sikere, biztosítja a 
színháznak az az elsőrendű prózai 
személyzete, amely Tompa Miklós 
színigazgató vezetésével most látogatja 
sorra a nagyobb székelyföldi  városokat 
és Székelyudvarhelyen augusztus 2-án 
kezdi meg előadásait. 

Ha eredményt akar: 
hirdessen a Szabadság-ban! 

A mindennapi kenyér 
Az 1946 évi szárazságsujtotta esz-

tendő után Udvarhely vármegye gaz-
daközönsége az isteni gondviselés, 
valamint az 1946 év őszi és az 1947 év 
tavaszi szorgalmas és verejtékes mun-
kája gyümölcsét most aratja. 

A vármegye egész területén sárgán 
ringó buzakalászok jelzik a jövő na-
gyobb nagyobb darab kenyerét, az 
•Életet*. 

Bármennyire is igyekeztek lelkiisme-
retlen elemek az őszi és tavaszi vetési 
munkálatokat akadályozni, jőzanul és 
demokratikusan gondolkozó gazdáink, 
élükön a demokrata szervezetekkel, 
rendületlenül végezték kötelességüket, 
mert tudták, hogy a kenyeret, az 
»Életet« csak a becsületes munka 
biztosithatja, tudták, hogy a lélekmér-
gezők nem »Életet« akarnak szá-
mukra biztosítani, hanem nyomort 
és éhhalált, hogy ezen keresztül ők 
diadalmaskodhassanak. 

Dicséret és elismerés illeti meg gaz-
daközönségünk ama rétegét, mely a 
Iélekmérgezők erőfeszítéseire  a feleletet 
becsületes munkájával adta meg, ami-
nek eredménye az uj kenyér, az 
»Élet». 

Köszönet nektek, becsületes, demok-
ratikusan gondolkozó és cselekvő gaz-
datestvérek. Az uj kenyérrel ellátottan 
acélozzátok meg erőtöket, hogy a to-
vábbi »Életet« biztosító munkátokat 
még nagyobb lendülettel tudjátok vé-
gezni a saját magatok, a haladó em-
beriség javára, az uj demokrata társa-
dalom teljes megvalósításáért, az or-
szág újjáépítéséért. 

Soós Mihály  dr. 

A Népvédelem, 
melynek szociális, emberbaráti mun-
kája a nagy nyilvánosság előtt folyik, 
amely két napközi otthonában a gyer-
mekek százait étkezteti éveken át, 
amely a gyerek elszállításokból hiány-
talanul kivette részét, amely elsőnek 
járta ki Romániában a rokkant-segé-
lyek folyósítását,  betegeket gyógyíttat, 
halottakat temet, megint ujjal, szóra-
koztatóval, művészivel jön ki, ameny-
nyiben tervbe vette egy nagyszabású, 
műsoros fagylalt  délután megrendezé-
sét. Midőn a Népvédelem erre már 
most felhívja  a közönség figyelmét, 
nem titkolja célját sem: hogy a gye-
rekek tovább étkezhessenek, hogy a 
betegek meggyógyulhassanak, hogy a 
rászorulók támogatást nyerhessenek, 
egyszóval, hogy tovább folytathassa 
munkáját a Népvédelem városunkban 
és megyénkben. 

Ennyit elöljáróban. 

— Üzennek a Magyarországon üdülő 
gyermekek. A Budapesten tartózkodó 
Benedek Boriska irja: »Üzenem a 
székely anyáknak, ne busuljanak, 
mert gyermekeik jól vannak, hiznak 
és szépülnek. A Nemzeti Segély és a 
népjóléti minisztérium kiküldöttei a leg-
nagyobb gondossággal helyezték el 
őket és ruhákat, cipőket, ingeket osz-
tottak ki közöttük. Az >uj szülők* 
sokat örökbe akarnak fogadni.< 

x Fatelepnek megfelelő  terület el-
adó Székelyudvarhelyen Bethlen utca 
60 sz. alatt. Ajánlatok: Rieth Mihály 
Mediaş Str. Dârlosului 31. 

A belügyminiszter feleségének 
látogatása vármegyénkben 

Körúton a Székely Szinház 

A Román Kommunista Párt 
nagygyűlése városunkban 
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Az ORAP-panama ki-
tisztázását követeljük 

Az udvarhelyi ORAP-ról, vagyis 
bőrgylljtő szervről, illetve annak ve 
zetőjéről, Neagoe Petréről van szó. 
Két éve gyűjti ez az ember a vagyont 
az állam és a szegény emberek kárára 
azzal az egyszertl spekulációval, hogy 
a vagyon egy részét hasznos befekte-
tésül hátvéd biztositasára használja, 
hogy a sok milliárdos vagyon többi 
részét annál nyugodtabban használ-
hassa és élvezhesse az emberi kor 
végső határáig. Számításába azonban 
egy kis hiba csúszott be, még pedig 
az, hogy pár év óta nagyon sok min-
den megváltozott Romániában s ez a 
változás egyre erősödik a demokráciá-
val együtt, mely nem tűrhet meg 
visszaéléseket, akárki is követi el 
azokat. 
~ így történt meg, hogy sok eltussolás 
és bűnpártolás után a helybeli kisipa-
rosok szakszervezete bűnvádi feljelen-
tést tett Neagoe Petre ellen. A vizs 
gálát adataiból ^kiderül, hogy Neagoe 
az ORAP ot saját vállalatának tekintve, 
azt egyéni meggazdagodására hasz-
nálta fel.  Sok sok bőrt kobozott el, 
anélkül, hogy azokról hivatalos elis 
mervényt adott volna s anélkül, hogy 
a bőr árát kifizette  volna. A szűcsök-
nek fekete  áron nyers és félig  kész 
anyagot, sőt sapkákat adott el. Maga 
részére tucatszámra készíttette a ci-

pőket és a bőrruhákat. A beszolgál-
tatott nyers bőrök után úgyszólván 
senkinek sem adta ki a beszolgáltatót 
törvényesen megillető talpmennyiséget. 
A beszedett bőrök árával is adós ma-
radt majdnem minden esetben. Csak 
mióta vizsgálat folyik  ellene, kezdett 
fizetgetni  egyeseknek, de a régi áron. 
Vájjon ő ezekben az esetekben milyen 
áron számolt el központjával ? 

Ha ezek után mégis büszkén sétál 
Neagoe a főutcán,  ugy ennek az oka 
csak az lehet, hogy eddigi szerencséje 
még nem hagyta el s a napokban tör 
vényváltozás miatt a szabotázs ügyek-
ben megállott minden intézkedés, amig 
az uj szabotázs-ügyészséget nem ne-
vezik ki. 

Addig is azonban tisztázni kellene 
a következő kérdéseket: Miért hagyja 
az ORAP-központ Neagoét még min-
dig ilyen fontos  állásban, pedig pon-
tos értesülései vannak összes pana-
máiról ? Hogyan lehetséges, hogy az 
arra illetékes szervek nem tudtak sem-
mit sem a milliárdos s annyi szegény 
embert és az államot egyaránt meg-
károsító bűntettekről, amikor a kisebb 
bünököt — nagyon helyesen — azon-
nal észreveszik és leleplezik ? Hogy 
történt az, hogy a vizsgálat is elhú-
zódott 3 hónapig s tulajdonképpen 
még mindig nincs befejezve  ? 

AMIT MINDEN GAZDÁNAK TUDNIA KELL. 

Rovatvezető: Borbáth István EMGE kirendeltségvezető. 

Ne mulasszuk el a tarlószántást, mert 
ezzel is a többtermelést segítjük elő 

Kedves  gazdatestvéreim  l 
A mai haladó mezőgazdaságnak a 

célja az, hogy a gazda ugy gyakor-
lati, mint elméleti tudását a többter-
melés szolgálatába állítsa, másszóval, 
igyekezzék a meglévő gazdasági lehe-
tőségei mellett a lehető legtöbb és leg-
jobb minőségű mezőgazdasági terményt 
előállítani. Ezt a gazda csak ugy ér-
heti el, ha lépést tart a mai haladó 
kor mezőgazdasági szellemével. Szak-
tudásunkat pedig állandóan gyarapi-
tanunk kell s elméleti tudásunkat át 
kell vezetnünk a gyakorlatba. Ezt a 
célt szolgálják az EMGE 2 hetes téli 
gazdasági tanfolyamai  és gazdasági 
szakelőadásai. A Falvak Népének 
gazdasági rovatát is az EMGE szak-
írói vezetik, hogy gazdatársadalmunk 
gazdasági szakképzettségét ezáltal is 
minél nagyobb mértékben szolgálják. 

Tauulnunk és haladnunk kell, ked-
ves gazdatársaim, hogy ugy szellemi, 
mint gazdasági szinvonalunk elérje azt 
a fokot,  amit a mai haladó kor tőlünk, 
gazdáktól megkíván. 

Mai gazdasági szakközleményemben 
egy nagyon fontos  gazdasági munká-
ról, a tarlószántásról, vagy másnéven 
tarlóbuktatásról kívánok megemlékezni. 
Mi a célja a tarlószántásnak? kérdez-
hetnék sokan, hiszen apáink ezelőtt 
sem végeztek tarlóbuktatást és mégis 
jó gabonájuk volt. Erre én azt kell 

válaszoljam, hogy az akkori időkben 
nagyon is meg voltak elégedve apáink, 
ha kataszteri holdanként 500—600 kg. 
búzát termeltek, de ha figyelembe 
vesszük azt, hogy az utóbbi 15 év 
alatt a megypi 400 frg.-os  búzatermés 
átlag 700 kg. ra emelkedett, ez a kö-
rülmény mégis csak az erőteljesebb, 
belterjesebb és főképpen  gazdasági 
szaktudással alátámasztott gazdálko-
dási rendszernek tudható be. 

Ahoz, hogy talajunkat termőképessé 
és a vetőmagvak befogadására  aikal 
mássá tegyük, szükséges a növények 
által elhasznált tápanyagok visszapót-
lása (trágyázás) és a helyes és szak-
szerű talajmüvelés által talajunk mor-
zsalékossá tétele, vagyis megfelelő  mag-
ágy-készítés és nem utolsó sorban a 
föld  elsőszámú közellenségének, a 
gyomnak az irtása. Ne felejtsük  el, 
hogy a gyom a műveleti növényeink-
nek szánt tápanyagokat nagymérték-
ben elvonja növényeink elől s külö-
nösképpen szárazság esetén rengeteg 
vizet párologtat el a talajból, holott a 
helyes és szakszerű talaj müvelésnek 
első sorban a célja a talaj nedvesség 
tartalmának megóvása. 

A tarlószántással a már érett gyom-
magvakat és elhullott gabonamagva-
kat sekélyen a föld  alá juttatjuk és 
nyomban utána a földet  megboronál-
juk, valóságos magágyat készítünk a 
gyommagvaknak, hogy ezáltal azokat 

kikelésre serkentsük s mikor a boro-
nálás által nem csak magágyat készí-
tettünk, hanem egy porhanyó réteget 
is vontunk talajunk felületére  s ezál-
tal a talajnedvesség elpárolegtatását 
is meggátoltuk, kettős hasznot értünk 
el. Amikor a gyom 10—15 cm. re 
megnőtt, következik a második úgy-
nevezett keverőszántás, amely a gyo-
mokat újra a föld  alá juttatja s ezál-
tal azokat megsemmisíti. Ugyanezzel a 
müvelettel hármas célt érünk el, ameny 
nyiben a föld  alá juttatott tarlómarad-
ványokat és gyomokat elkorhadásra 
bírjuk s ezáltal a talajunk humusz-
tartalmát szaporítjuk, hisz tudjuk, ta-
lajunk éltető eleme a humusz, vagy 
televény a földbejutott  állati és növé 
nyi hulladékok korhadásából keletkezik. 

A tarlószántással még egy nagyon 

fontos  és sokak által eddig talán nem 
ismert, apró, szsbadszemmel nem lát-
ható, kis munkás seregnek, a talaj-
baktériumoknak az életlehetőségeit se-
gítjük elő. Ezek azok az apró kis élő-
lények a talajban, amelyek a talajba 
jutott trágyát, illetőleg talajsókat a nö-
vény részére felvehető  állapotba hoz-
zák. Minél több a talajbaktérium, an-
nál eredményesebb a termelés s min-
den jó gazdának kötelessége ezeknek 
a láthatatlan kis munkásoknak az élet-
lehetőségeit elősegíteni, mert ezek dol-
gozzák a talajt át, hogy az be tudjon 
érni s megfelelő  magágyat tudjunk 
biztosítani. Látják, kedves gazdatest-
véreim, hogy eszel az egyszerűnek hitt 
gazdasági müvelettel mennyi hasznot 
tudunk hajtani többtermeiésünk szol-
gálatában. 

H Í R E K 
— Vándorzászló-avatás a többter-

melásí versenyben győztes Városfal 
ván. Szép és tanulságos ünnepség 
volt junius 29-én Városfalva  község-
ben, melynek szorgalmas népe a több-
termelési versenyben a járás 23 köz-
sége közül elnyerte a vármegyei kom-
munista párttól kitűzött vándorzászlót. 
A gyűlés megnyitásául Bartalis Már-
ton áll. tanító mondott érdekes törté 
nelmi visszapillantást tartalmazó be-
szédet, rámutatva arra, hogy a köz-
ségnek már Dózsa György felkelésé-
ben is szerepe volt. Gálint Dezső, az 
oklándi járás főszolgabirája  a verseny-
ről beszámoló beszédében szép sza-
vakkal méltatta a község lakosságának 
lelkes munkaszorgalmát, aminek ered-
ménye 170 millió lej értékkel gazda-
gította az ország termelését. Soós 
Mihály dr. alispán, mint a kormány 
képviselője, fejtegette  ezután a reakció 
aknamunkájának veszedelmét, a nép 
minden tagját az azelleni küzdelemre, 
a demokrácia, az újjáépítés érdekében 
való kitartó munkára buzdítva nagy 
hatást keltett beszédében. Ugyanilyen 
értelemben szólalt fel  Csiki János, a 
kommunista párt megyei titkára, aki 
az egy évvel ezelőtt meggyilkolt lelkes 
élharcos Balázs Pál emlékét idézte fel 
a dolgozó munkásság számára, buz-
dítva az ő szellemében való harcos 
magatartásra, a reakció maradványai-
nak irtására. A nagy tetszéssel foga-
dott beszéd után az oklándi járás sejt-
titkára, Bartha Gyula lelkes szavakkal 
adta át a vándorzászlót a városfalvi 
kommunista párt titkárának. Végül 
Báró József  unit. lelkész mondott még 
szép beszédet, méltatva a község la-
kóinak szorgalmát és demokrata szel-
lemű magatartását, megköszönve Szi-
lágyi megyefőnöknek  a község iránt 
tanúsított jóindulatát. K.  J. 

— A segesvári Petőfi  ünnepély. Az 
1849 évi segesvári csata és Petőfi  hő-
sies eleste emlékének országos meg-
ünneplése alkalmából, természetesen, 
ünnepségek színhelye volt Segesvár 
is. Szombaton és vasárnap, 26 án és 
27-én voltak itt ünnepségek, az első 
napon irodalmi estély, a második na-
pon pedig a MNSz ifjúságának  érte-
kezlete. Az irodalmi estély szép mű-
során Gaál Gábor dr. egyetemi tanár, 
a Romániai Magyar Írószövetség el-
nöke mondott nagyszabású beszédet, 
s kétszer szerepelt a műsorban váro-
sunk két fiatal  művésze : Balogh Fe-
renc és Jodál Gábor dr. is hegedű-

zongoraművek nagysikerű előadásával, 
s nagy tetszést keltettek a kecsetkis-
faludiak  tánccsoportjának székely tán-
cai is. Az ünnepségeken nagy szám-
mal vettek részt a román közönség és 
a romén irodalom képviselői is. 

— Felhívás. A Ruházati Szakszer-
vezet felhívja  tagjainak figyelmét,  hogy 
aug. 3 án d. e. pontosan 11 órakor a 
Szakszervezetek gyüléstermében tiszt-
újító közgyűlést előkészítő gyűlést tart. 
Pontos megjelenést kér tagjaitól. Egy-
úttal feszóluja  tagjait, hogy hátralékos 
tagdijaikat, saját érdekükben, minél 
elób fizessék  be. 

— Balázs Pál-emlékünnep Lövótón. 
Junius 29 én a városfalvi  vándorzászió-
átadási ünnepség után Lövéte község-
ben is volt egy hasonló emlékünnep, 
Balázs Pál emlékének szentelve. A 
község kultúrtermét zsúfolásig  töltötte 
a kSzönség az ünnepségre. A meg 
nyitó után Szepesy Sándor, a MNSz 
központi kiküldöttje, ma,d Soós M.ftály 
dr. alispán emelkedtek szólásra. Ismer-
tették Balázs Pál életét, harcát a de-
mokrácia érdekében és halálának kö-
rülményeit. A nagygyűlés határo-
zatban tiltakozott a bűnösökre kimon-
dott enyhe ítélet ellen. Ezután a ván-
dorzászlót Sorbán Géza keresetlen 
szavakkal adta át Lövéte községnek,, 
mely a versenyben az ország újjáépí-
téséhez 310.000.000 lej értékkel járult 
hozzá szorgalmas munkájával. Végül 
Csiki János megyei kiküldött mondott 
köszönetet a község lakosságának, 
elvégzett munkájáért, egyúttal ismer-
tette a kormány által hozott törvénye-
ket, melyek mind a kisemberek és az 
ország munkásságának érdekeit szol-
gálják. (K.  J) 

SPORT 
Expotirie—UHTE 11:0 (5:0) 

A több tartalékkal felálló  UMTE 
labdarugó csapata kétszámjegyű, csú-
fos  vereséget szenvedett szombaton 
Fogarason. Reméljük, hogy a páratlan 
vereségben vétkesek sportfegyelmi  elé 
kerülnek. 

Vasárnap az UMTE labdarugó csa-
pata a félidő  előtt 4: 1, végezetül 4 : 4 
eredménnyel játszott Szovátán. 

Vasárnap Medgyesen játszott az 
UMTE férfi  és női kézilabda csapata 
Karres ellen a Nemzeti bajnokság ke-
retében. A végig élvezetes küzdelem 
után a Karres női kézilabda csapata 
győzött, 3 : 1 (2:0) arányban az 
UMTE lelkesen és szépen játszó női 
kézilabda csapata ellen. 

Az UMTE férfi  kézilabda csapatá-
nak Bedő, Danis, Kovács, Nagy és 
Keul nélkül kiálló együttese 19:2 
(9 : 2) arányú vereséget szenvedett a 
a bajno'oelölt.c Karres csapatától. A 
mérkőz>zJésí. A *z UMTE óvást jelen-
tett a M jgu4iti n játszás miatt. 


