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Inognak  az imperiálizmus  várának falai 
Szabadságharcos  tüntetések,  sztráj-

kok  hullámzottak  végig az egész vilá-
gon. Párisban napról-napra  hatalmas 
tömegek  csatlakoznak  a sztrájkolóhkoz. 
Japánban  milliós  munkístömegek  sztin 
tették  be a munkát.  Olaszország  mun 
kásái,  haladó  értelmiségei  tüntetnek  a 
józanul gondolkozó  olasz polgárral  az 
újfasiszta  törekvések  ellen. 

A világ más részeiben polgárhábo 
ruk,  szabadságharcok,  mint Görógor 
szagban, Kinában.  A gyarmatokon  fel 
szabadító  háború, igy Indonéziában, 
Egyiptomban,  Indokinában.  Ezek  a 
mozgalmak  különböző  formíban  tör 
nek utat a függetlenségért,  amelyet az 
elnyomókkal  szemben kell  kiharcolniuk. 

Hol  törnek  fel  ezek a forrongó  meg 
mozdulások?  mokon a területeken, 
chol az elnyomott  népek az imperális 
ták  uralom-kormányai  vannak az or 
szágok  elén. 

Fasiszta,  reakciós  jobboldali  irány 
zatok  kormányainak  megingottak  az 
annyira erősnek  vélt  vírbistyái. 

Akár  áldemokrata,  akár  parancs-
uralom köntösébe  öltözik  a rendszerük, 
a harc folyik  ellenük  és napról napra 
hatalmasabb és erősebb  azotnak  a ti 
bora, akik  szembenállanik  ezekkel  a 
hábotutsziló  békebontó  kísérletezésekkel 
Ezekben  az országokban  két  tábor har 
col egymással az emberi jogokért  a 
kizsákmányolás  ellen,  a harcos tömeg és 
az uralmához görcsösen ragaszkodó, 
népeilenes kormányzat. 

A szociálista  országok  mindezektől 
mentesek  és demokratikus  jellegüknel 
fogva,  óriási fejlődésben  vannak. 

Eeyre mélyülőbb  a gazdasági  válság 
ac Egyesült  Államokban  és a dollár 
befolyás  alatt  álló  országokban,  ahol 
mindenek  ellenére  az árak  emelkednek 
az infláció  veszélye nőilön  nő,  milliók 
életszínvonala  sülyed  és ugyanakkor 
milliók  állanak  munka nélkül. 

Az a rendszer,  amely a dolgozók 
millióit  kiszolgáltatja  a kártellek  és 
trösztök  kénye-kedvének,  az a rendszer 
ma már halódik. 

A kártellek  és trösztök  a technika, 
a haladás  vívmányait  — mint pld.  az 
atomenergiát  is—beakarják  állitaniegy 
uj háború előkészítésinek  szolgálatába 

Az imperiálizmus világa gyökeréig 
meg van mételyezve  azzal a kórral, 
amely  az emberiségben bizonytalansá-
got, félelmet,  kétséget  akar  ébreszteni 

Számos jel mutat arra, hogy az 
imperiálizmus erői  minden  próbálko 
zásuk ellenére  is hanyatlanak.  Az im 
periálista  és anti- imperiálista  tábor 

közötti  harc a demokrácia  megszilár 
dulásának  jegyében folyik. 

Görögországban  az imperiálista  erők 
megkapnak  minden  segítséget  és a 
fasiszta  terror  még sem tud  erőt  venni 
a szabadságharcon. 

Indonéziában  az európai „kultura" 
töltött  fegyverei  nem tudják  elnémítani 
a bennszülött  lakosság  ellenállását 
Kínában  a Koumintanz  egész egységei 
állanak  át a néphadsereg  oldalára.  A 
nyugati államokban  egyre nő az ellen 
állás  az imperiálista  katasztrófa  poli 
likával  szemben. « 

Habár  az imperiálizmus nem lőtte 
ki  minden  puskaporát  és igyekszik  a 
dollár  uralmának  kiépítésére,  próbát 
kőzik  az irányított  „tdeghábom"  vat 
mégts miHSenék  ellenére  a demóiraciu 
erői  tudják,  hogy a népek ma má* 
nem sorakoznak  egymás ellen és a 
hóditóknak,  kizsákmányolóknak  sokkul 
kisebb a száma, mint a demokrácia 
erőinek. 

Ebben a harcban az imperiálista 
reakció  várfalai  összeomlanak  a népek 
szilárd  és kitartó  harca előtt 

Udvarhely megye képviselője: 

KACSÓ SÁNDOR 
lett a MNSz országos elnöke 

A Magyar Népi Szövetség harmadik kongresszusán megjelen-
tek Groza Péter dr. miniszterelnök, Luka László pénzügyminiszter, 
akik beszédet is mondtak, Octav Livezeanu tájékoztatásügyi minisz-
ter és Gyöngyösi István, Magyarország bukaresti politikai kép-
viseletének vezetője. 

A megjelent vendégeket meleg ünneplésben részesítették. Kurkó 
Gyárfás  elnök üdvözölte a nagygyűlés résztvevőinek nagy tetszés-
nyilvánítása közben a megjelenteket. 

A Magyar Népi Szövetség uj vezetőségét a kongresszus dél-
utáni ülésén választották meg 

A MNSz uj vezetősége a következő: elnök: Kacsó Sándor, 
alelnökök: Bányai László, Juhász Lajos és Vass Márton. 

A politikai titkárság tagjai: Kurkó Gyárfás,  Takáts Lajos 
nemzetiségügyi miniszter, Csákány Béla, Révi Ilona, Czikó Nándor. 

A végrehajtóbizottság tagjai lettek: Balogh Edgár, Csűrös 
István egyetemi adjunktus, Dóri Erzsébet, Fehér Pál tankerületi 
főfelügyelő,  Gaál Gábor egyetemi tanár, Gaál Kálmán munkás, 
Káli János munkás, Kis Pál kereskedő, Kótai Miklós ifjú,  László 
Ferenc közjegyző, Mezei Lajos munkás, Rácz György földműves, 
Székely Lászlóné, Szigeti József  tankerületi főfelügyelő  és Góth 
Géza földműves.  — A temesvári nagygyűléshez számos üdvözlő-
távirat érkezett az ország különböző részeiből. 

A magyar kormányküldött-
ség megérkezett Bukarestbe 
Bukarestbe vasárnap magyar kor 

nányküldöltség érkezett, ahol meg 
<ötik a magyar román kulturegyez-
nényt, mely a szoros magyar-román 
együttműködésnek ujabb biztosítéka 
tesz. 

A kormányküldöttség tagjai: Diny 
nyés Lajos miniszterelnök, Molnár Erik 
ülügyminiszter, Riesz István igszság 

ügyminiszter, Ortutay Gyula vallás és 
közoktatásügyi miniszter, Révai József, 

a Magyar Kommunista Párt külpoliti-
kai csoportjának vezetője, a Szabad 
Nép főszerkesztője,  a kormánykoalí-
ciót alkotó pártok képviselői és még 
többen a magyar politikai élet veze-
tői közül. 

A küldöttséget a kürtösi állomásra 
érkezéskor a román kormány nevében 
Livezeanu téjékoztatásügyi miniszter 
üdvözölte. 

Törvény a szárazságsujtotta vidékeken 
tortént ingatlaneladásokról 

A képviselőház megszavazta a szá 
razságsujtotta vidékeken kötött, ingat 
Ian eladások megsemmisítésére vonat-
kozó eljárási törvényt. 

Az eljárás egyszerű és bélyegmentes. 
Azok a földmivesek,  akik 5 hektár 

nál kisebb földtulajdonnal  birnak, bele-
számítva a feleség  és kiskorú gyer 
mekek földtulajdonát,  egyetlen foglal 
kozásuk a földmivelés,  vagy kis falusi 
tisztviselők, kérhetik az eladás meg 
semmisítését. A megsemmisítés az 1946 

aug. 1 és 1947 eug. 15-e között létre 
jött eladásokra vonatkozik. A leszárma 
zókkal kötött elidegenítés megsemmi 
sitése nem kérhető. 

A törvény életbelépésétől számitott 
20 napon belül a szárazságsujtotta 
vidékeken a jegyzők egy táblázatot 
kötelesek elkészíteni mindazokról, akik 
jogosultak a megsemmisítési eljárás 
megindítására és azt az illetékes járás 
bíróságnál előterjesztetik. 

A járásblró a letett iratok alapján, 

tárgyalás után, elnöki határozattal meg 
állapitja az elidegenítés érvénytelensé 
gét és a felperest  azonnal jogaiba 
visszahelyezi. 

A határozat 5 napon belül végre-
hajtandó s a felfolyamodás  a végre 
hajtást nem függeszti  fel. 

Pontosabb felvilágosításokat  a Ma 
fyar  Népi Szövetség jogvédő irodá-
j« ad 

A pénzügyminisztérium 
kölcsöne a nyugdijasoknak 

és hadirokkantaknak 
A pénzügyminisztérium 320 millió 

lej kölcsönt nyújtott a nyugdíjpénztár-
nak a nyugdíjasok kifizetése  céljából. 
Hasonló célból 18U mUlió lej kölcsönt 
adott az I O.V R. pénztárnak. A nyug-
dijasok, hadirokkantak, hadiárvák és 
hadiözvegyek járandóságának kifizeté-
sét a közeli napodban megkezdik. 

Takáts Lajos dr. nemzetiségi 
alminíszter lett 

Takáts Lajos dr. t, a MNSz al-
elnökét nemzetiségi alminiszternek ne-
vezték ki. A kinevezés a népi demok-
rácia fejlődésének  és megerősödésének 
biztositéka. 



Felállították a szülészeti osztályt és a 
közegészségügyi laboratóriumot a szé-

kelyudvarhelyi közkórháznál 
A Magyar Népi Szövetségnek és 

képviselőinknek közbenjárására sike 
rült a székelyudvarhelyi közkórháznál 
egy szülészeti osztályt beállítani LŐ 
rincz Zoltán dr. kinevezett szülész 
főorvos  vezetése alatt, úgyszintén egy 
közegészségügyi laboratóriumot Bene-
dek Józseí^dr. kinevezett laboratóriumi 
főorvos  vezetése alatt. Köszönetet mon-
dunk a Magyar Népi Szövetségnek és 
a demokratikus politikai pártoknak köz-

ben járásukért, hogy ezt a két feltét-
lenül szükséges és közegészségügyileg 
nagyon fontos  intézményt megvalósít-
hattuk. A fent  nevezett intézmények 
kel közkórházunk, amely kivívta az 
egészségügyi minisztérium dicséretét, 
megerősödött, hogy betöltse áldásos 
hivatását. Ez az intézmény egy ujabb 
győzelme és eredménye az egyre erő-
södő demokráciának. 

Hódy  Károly  dr.  vm. t. főorvos. 

Gorog 
szabadságharcosok 

állanak szemben Görögországban az 
elnyomó monarchista fasiszta  csapa-
tokkal. 

Annak ellenére, hogy Markos tábor-
nok csapatainak: felszerelése  hiányos, 
mégis napról napra mind nagyobb és 
nagyobb sikert könyvelhetnek el. 

Egyre több azoknak a helységeknek 
a száma, melyeket a szabadságharco-
sok felszabadítottak  és ahol azóta a 
polgári lakosság békességben és sza-
badon él. 

Békénk biztonsága, gyermekeink jö-
vője szorosan összefügg  a görög nép 
harcának győzelmével. 

Ezt megértve alakult meg országunk 
minden városában a harcoló görög 
népet segélyező bizottság 

Megyénkben a Görögországot segé-
lyező Nemzeti Bizottság megalakult és 
megkezdte működését a Népvédelem 
székházában. Megyénk, városunk de-
mokratikus polgársága, élén a szak-
szervezetekkel és hatóságokkal, meg-
kezdette a gyűjtést. Nemcsak pénzt, 
hanem élelmiszert, ruhaneműt is gyűjt 
a'bizottság. A gyüjtőközpont a Nép-
védelem székháza (Székelyudvarhely, 
Kőkereszttér.) 

Békénket védjük, ha a harcoló görög 
népet segítjük. 

Elkészült az 1948-as 
termelési terv 

Az ipar és kereskedelemügyi mi-
nisztérium befejezte  az 1948 as évre 
szóló termelési terv munkálatait. A 
jövő évi termelési terv során — mint 
azt a fővárosi  Agerpress cimü gazda-
sági szakértesitő közli — a minisz 
térium a gyártott árukészletet a kijelölt' 
áruházaknak, a szövetkezeteknek és a 
szabadkereskedelemnek fogja  árusítás 
végett kiutalni. 

A szabadkereskedelemnek kezdetben 
valószínűleg a termelésnek mintegy 20 
százalékát fogják  kiutalni. 

Boltos pályázat 
A nagygalambfalvi  »K a 1 á k a« fo 

gyasztási értékesítő szövetkezet üzlet 
vezetői állásra pályázatot hirdet. Java-
dalmazása : természetben 1 szoba, 
konyha lakás céljára, forgalom  után 
átlagos 4°/o forgalmi  jutalék ital és 
vegyes magánáruk után, 2% az állami 
mandát és monopol áruk után. 4 öl 
tűzifa  fűtésre  és 100 liter petróleum 
világításra. — Az állás elfoglalása  1947 
december 1 én esedékes. Bővebb fel 
világositásokat a szövetkezet igazgató 
sága ad. 

I roda lmi es te t 
rendez román magyar nyelven f,  hó 
29 ón, szombaton este 8 órai kezdettel 
a helyőrségparancsnokság épületében 
az ASMAR székelyudvarhelyi szerve-
zete. (A román katonafelesógek  egye-
sülete.) 

Demokratikus hadseregünk minden 
eszközt felhasznál,  hogy az együttlakó 
népek közötti barátságot minél inkább 
kimélyítse. 

Ez az est, melyet a helyőrségpa-
rancsnokság tisztjeinek és altisztjeinek 
asszonyai rendeznek, szintén egy lépés 
lesz a két nép közötti barátság felé.' 

Városunk lakossága máris nagy ér-
deklődést mutat az est iránt. 

BELFÖLDI HÍREK 
— Gheorghe Gheorghiu Dej minisz-

ter közbenjárására a szovjetkormány 
hatszázezer dollár és másfélmiliárd  régi 
lej jóvátételi tartozást engedett el Ro-
mániának. 

— Az igazságügyi reform  törvény-
javaslata rövidesen a képviselőház elé 
kerül. A reform,  mely a Román Kom-
munistapárt javaslatára készült el, töb-
bek között magában foglalja  a bíró-
sági szervezet uj felépítését,  a büntető 
és polgári eljárás szabályozását, a 
büntetőjog és a magánjog módosítását, 
uj ala-pokra fogja  lefektetni  országunk 
törvénykezését. A demokratikus szel-
lemben történő változások népi demok-
ráciánk további megerősödésére fognak 
vezetni. 

— Késedelem nélkül beszedik az 
esedékes adókat. A 10 hektárnál kisebb 
földmivelőknek  megengedik, hogy az 
esedékes adóból egyelőre csak a két 
első évnegyedet fizessék  be. A sza-
badfoglalkozásúak,  és kisiparosok adó-
ját több részletben az adófizető  teher-
biróképességének megfelelően  sze-
dik be. 

x Felhívás. Tudomásunkra jutott, 
hogy más biztosító társaságok egyes 
helyeken tagjaink biztosításait félre 
vezetés alapján megkísérlik átvenni. 
T. biztosított tagjaink szíves tudomá-
sára hozzuk, hogy Szövetkezetünk 
tovább működik, a velünk kötött biz 
lositások érvényben tartásához a tör 
vényes rendelkezések alapján ragasz-
kodunk, az esetleges károkat továbbra 
is pontosan fizetjük  s igy biztosított 
feleink  saját érdekük ellen vétenek, ha 
biztositásukat más társaságoknak ad 
nák át, mert igy többszörösen lesznek 
biztosítva. Egyébként alkalmazottaink 
által minden egyes felünk  felkeresése 
folyamatban  van s kérjük őket biza-
lommal fogedni  s általuk az esetleg 
még nem rendezett biztosításokat saját 
érdekükben is rendezni. Gazdák  Biz 
tositó  Szövetkezete  föképviselete  Szé 
kelyudvarhely,  Kossuth  u. 13. 

H Í R E K 
Varga Katalin-estet 

rendez dec. 3-án 8 órai kezdettel a 
moziteremben a Magyar Népi Szövét 
ség. Az est műsorának kiemelkedő 
pontja B. Baksa Máriának a Varga 
Katalin harcát és életét bemutató 
„Mócok asszonya" c. színpadi müve. 

Az estre az előkészületek javában 
folynak. 

— A közellátás terén e héten meg 
kezdődik a novemberi élelmiszerla-
pokra való osztás. A részleteket köz-
hírré fogják  tenni. Ezentúl azok is 
csak a kijelölt kereskedőknél vásárol-
hatnak lisztet, cukrot stb., akik eddig 
az ekonomátoktól kapták ezeket az 
élelmiszereket. 

— Üdvözlet. Szövetségünk nevében 
teljes szivünkből köszöntjük a Dsmok-
rata Zsidónépközösség megalakult női 
csoportját. Hisszük, hogy bennük uj 
támaszt kapunk és asszonyaink ba 
rátsága még jobban kimélyül. A De-
mokrata  Nők  Vezetősége. 

— A lakbért, valamint a lakó által 
fizetendő  adót f.  hó 26-ig az addig 
esedékes összegekben feltétlenül  ki 
kell fizetni.  Azon tul az adót 25% kai 
nagyobb összegben hajtják be a la 
kón. Tehát mindenki nézzen utána, 
hogy jelenleg mi. a tartozása házbér 
ben és az ebből fizetendő  adóban s 
azt azonnal rendezze. 

— A közösségi munka megváltási 
diját most már mindenki űzesse be, 
aki nem tényleges munkával tett ele-
get e kötelezettségének. A fizetést  'tel-
jSBitsák azok is, akiket tévadicből nem 
vezettek be a kötelezettek névjegyzé 
kébe, mert a felülvizsgálásnál  úgyis 
rájönnek a tévedésre s akkor azok, 
akik kivonták magukat ugy a munka, 
mint a fizetés  alól, csak Kellemetlen 
séget szereznek maguknak. 

x Köszönetnyilvánítás. Ezúton mon-
dok köszönetet mindazoknak, akik fe 
lejthetetlen férjem  elhunyta alkalmával 
mély fájdalmamon  részvétükkel eny-
híteni igyekeztek. Külön köszönetet 
mondok barátainak a megnyilvánuló 
igaz szeretetükért, a Székely Dalegylet-
nek, az autóvezetőknek és a sírjánál 
elhangzott búcsúztató szavakért. Özv. 
Bokor  Izsákné. 

— A marosvásárhelyi törvényszék 
szabotázs* tanácsa most foglalkozott  a 
volt Kaláka szövetkezet több tisztvi-
selőjének bűn perével. A nyár folyamán 
a Kaláka;szövetkezet székelyudvarhelyi 
fiókjánál  visszaélések történtek a ga-
bonagyüjtés és szétosztás körül. Az 
intézmény igazgatósága vizsgálatot in-
dított és a bűnös tisztviselőket: Kovács 
Ferencet, a Kaláka központ marosvá-
sárhelyi gabor.a alosztályának vezető-
jét, Jéger Zoltánt, a székelyudvarhelyi 
fiók  vezetőjét, valamint Márton Árpád 
Képiró Lajos és Deák Ferenc alkal 
mazottakat azonnal felfüggesztette  ál-
lásukból. A tövényszéki tárgyaláson 
kitűnt, hogy Kovács Ferenc hamis 
méréseket végzett. Ö évi börtönre Ítél-
ték, mig bűntársait négy—hathónapi 
fogházzal  büntették. 

— Köszönetnyilvánítás. Hálás kö-
szönetünket fejezzük  ki mindazon is 
merősöknek, jóbarátoknak, vendéglős 
kartársaknak, akik drága halottunk, 
Ferenczy Károly temetésén megjelen 
tek vagy mélységes fájdalmunkat  rész 
vétükkel igyekeztek enyhíteni. A gyá 
szóló család. 

x Keresek bútorozott, vagy üres 
szobát. Cim a kiadóhivatalban, 1—3 

x Elvesztettem Szász Dénes névre 
szóló élelmezési könyvemet. Kérem a 
becsületes megtalálót, adja be a ki 
adóhivatalba. 

SPORTr 

Arsenal—Autó-Sport 8:5 (5:1) 
A 17 órát utazó AutóSport férfi-

kézilabda csapata fáredtan  állt ki a 
nagy találkozóra. Az Arsenál kihasz 
nálva az első perceket, az első félidő-
ben már 5: 1 re vezetett. A második 
félidő  15 percében már 6 : 5 volt az 
eredmény, majd később sikerült az 
Arsenálnak ujabb két gólt dobnia. 

Jellemző a mérkőzésre, hogy az Ar-
senál ennek ellenére nem volt jobb 
ellenfelénél,  csupán a dobásokkal volt 
szerencséje, mert 19 kapura-dobásból 
8 gólt dobott, ezzel szemben az Autó-
Sport csatárai 28 kapura dobásból 
csak 5 gólt dobtak. Dr. Pirescu (Pioifş'i) 
kifogástalanul  vezette a mérkőzést. 

November 30 án Lúgos férfi  kézi-
labda csapatával játszik az Autó-Sport 
a nemzeti bajnokság keretében. Ameny-
nyiben Lúgos nem jönne, ugy a 
medgyesi «Akarat* látogat el váró 
sunkba, barátságos mérkőzést játszani. 

Vasárnap délelőtt és délután zajlott 
le városuna középiskoláinak asztali-
tennlsz-csapatbajnoksága a ref.  kollé-
gium rendezésében. A bajnokságot 
nagy küzdelem után, némi szerencsé-
vel, az ipari-szakiskola nyerte Rész-
letes eredmények a következők : 
Ipari-szakiskola—Róm. kat. gimn. 5:0 
Ref.  kollégium —Róm. kat gimn. 4:1 
Ipari szakiskola—Ref,  kollégium 3:2 

Végeredményben tehát: 
1. Ipari szakiskola 4 p. 
2. Ref.  kollégium 2 p. 
3. Róm. kat. gimn. 0 p. 

Udvarhely megyei Erd6fctügyet6ség 
1947, nov. 15, 391 sz. 

HIRDETMÉNY 
Köztudomásra hozatik, hogy 1947 

december 1-én 12 órakor az erdő-
felügyelőség  helyiségében, Székelyud-
varhelyt, kitermelés céljából árverésre 
kerül 580 köbm. rönkfa,  194 köbméter 
bányafa,  194 köbm. celulozafa,  a 
Varság széldöntött erdőrészből, mely 
a varsági közbirtokosság tulajdona. 
Fenti árverés, megegyezés és egyez-
kedés utján történik a L.C P. törvény 
és annak az árverésre vonatkozó kü-
lön szabályai, valamint a külön fel-
tételek betartása mellett. Ezen feltéte-
leket érdekeltek az udvarhelymegyei 
erdőfelügyelőségnél  Udvarhelyt tudo-
másul vehetik. 

A provizórikus garancia az ajánlat-
nak 5% át teszi ki. 

Érdeklődők hiányában, a második 
árverés 1947 dec. 17 re lesz kitűzve, 
ugyanazon feltételek  mellett, minden 
ujabb hirdetmény nélkül. 

1947 nov. 15. 390 sz. 
Köztudomásra hozatik, hogy 1947 

december 2 án 12 órakor az erdő-
felügyelőség  helyiségében, Székelyud 
varhelyt, kitermelés céljából árverésre 
kerül 4212 köbm. rönkfa,  716köbméter 
bányafa,  688 köbm. celulozafa,  a Ve-
resbükk széldöntött -erdőrészből, mely 
a zeteai közbirtokosság tulajdona. 
Fenti árverés, megegyezés és egyez-
kedés utján történik a L C.P. törvény 
és annak az árverésre vonatkozó külön 
szabalyai, valamint a külön feltételek 
betartása mellett. Ezen feltételeket 
érdekeltek az udvarhelymegyei erdő-
felügyelőségnél  Udvarhelyt tudomásul 
vehetik. 

A provizórikus garancia az ajánlat-
nak 5°/o-át teszi ki. 

Érdeklődők hiányában, a második 
árverés 1947 dec. 16 ra lesz kiiüzve, 
ugyanazon feltételek  mellett, minden 
ujabb hirdetmény nélkül. 

Az udvarhelymegyei erdőfelügyelő 
ség igazgatója: Ing. subinsp.'silvic 

Af.  Vasile 


