
N é p ü n k j ö v ő j e a g y e r m e k ! 
Nséke lyudva rhe ly , I V . év fo lyam  2 0 az 3 lel K e d d , 1947 d e c e m b e r 9 . 

A Magyar Népi Szövetség 
udvarhelymegyei hetilapja 

Megjelenik minden kedden rnggel 
Peleifis  szerkesztő: Imets János 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 18 szám. 

A Romániai Demokrata Nők Szövetségének 
együttműködési munkaterve 

Alig két és fél  év telt el a háború 
befejezése  óta és a nemzetközi impe 
riálizmus az Amerikai Egyesült Álla-
mok vezetésével egyre agresszívebb 
akcióba kezdett a béke és a demok-
rácia ellen. Az imperiálizmus a népek 
nek a fasizmus  fölött  aratott győzel 
mét a népek fölötti  győzelemmé akarja 
átváltoztatni, hogy az egész világot 
gazdasági és polit kai uralma alá hajtsa 

Az amerikai és angol imperiálisták 
ágyukkal, tankokkal és dollárral tá 
írogatják mindenütt a reakciót, hábo 
rura uszítanak a Szovjetunió és a fii 
tal népi demokráciák ellen. Ezúttal 
még borzalmasabb vérfürdővel  finye 
getik a világot. A nemzetközi imperi-
álizmus ellen, a béke és a népek sza-
badságának megvédéséért a demokra-
tikus erők, élUkön a Szovjetunióval 
elszánt harcot vívnak a népek közötti 
békés együttműködésen alapuló tartós 
béke biztosítására. 

Ebben a helyzetben minden nőnek 
magasztos kötelessége, hogy megerő 
sitse a béke arcvonalát és résztvegyen 
a népek szabadságáért és függetlensé 
géért folytatott  nagy harcban. Ugyan-
akkor meg kell találniok a legmegfe 
lelőbb eszközöket, hogy e harcban mi-
nél szervezettebben vegyenek részt. 

Éppen ezért a Demokratikus Nők 
Világszövetsége szeptemberi végrehajtó 
bizottsági ülésén helyesen állapították 
meg, hogy a béke és a népak szabad 
ságának megvédéséhez a következőkre 
van szükség : 

A hábopus uszi tok el len 
Az együttműködés megszilárdítása a 

Szovjetunióval, amely az antifasiszta 
és antiimperiálista politika bástyája, 
az igazságos és tartós béke legeiszán 
tabb harcosa. 

A nők tömegének mozgósítása, e 
háborús uszítók és az élükön álló ame 
rikai imperiálizmus elleni tevékeny 
harcra. 

A nők szervezett egységének létre 
hozása minden egyes országban, mi 
vei ez záloga a világ női akcióegysé 
gének. 

Romániában, hála a munkásosztály 
és az egész demokrácia akcióegységé 
nek, az ország történetében elsőizben, 
egy valóban demokratikus rendszer 
alapjait helyezték le, amely a politi 
kai, szociális és gazdasági élet minden 

területén megvalósította a nők jog-
egyenlőségét. 

,A romániai nők azáltal, hogy tevé-
kenyen résztvettek a népi demokrácia 
megvalósításáért és megszilárdításáért 
folytatott  harcban és munkájukkal 
hozzájárultak az ország gazdasági 
helyreállításához, a többtermelésért 
folytatott  harchoz, fontos  tényezői let-
tek az állam életének. 

Az 1946 márciusában létrehozott 
Demokrata Nők Szövetsége (FDFR) 
magába foglalja  országunk összss de 

mokratikus női szervezeteit és igy első 
szervezett formája  a közös célkitüzé 
sekért folytatott  együttes harcnak. Az 
együttműködési munkaterv a teljesjegy 
ség szükségességét hangoztatja. 

A felhívás  ezu'án javasolja, hogy a 
romániai nők egységes szervezete, a 
Romániai Dsmokrata Nők Szövetsége 
(Uniunea Femeilor Democrate din Ro 
irânia) nevet vegye fel  és csatlakoz-
zék a Nők Világszövetségéhez. A De-
mokrata Nők Szövetsége feladatául 
tűzi ki: • 

Az egységes 
1. Az ország nőinek mozgósítása a 

háborúra uszító imperiálisták ellen, a 
Szovjetunió békepolitikájának tényle-
ges támogatására, az ujtipusu de 
mokráciák és a béke és szabadságsze 
rető népskkel való őszinte barátság 
megvalósítására. 

2. A szabadságukért és nemzeti füg-
getlenségükért küzdő népek harcának 
támogitási (Görögország, Spanyolor-
szág). 

3 Tevékeny részvétel a demokra-
tikus rendszer megszilárdításában és 
az ország újjáépítésében. 

4. Testvéri együttműködés az együtt 

szérvezet céljai 
élő nemzetiségek között. 

5. A nők jogainak megszilárdítása 
és alkalmazása. 

6 Az analfabétizmus  elleni harc ós az 
nők kulturszinvonalának emelése. 

7. A családok életszínvonalának eme-
lése a) a termelés emelésével, b) szövet-
kezetek létesítésével, c) az üzérkedés 
elleni harccal,/d) a stabilizáció meg-
szilárdításával és védelmével. 

8. Az anya- és gyermekvédelem, a) 
ingyenes kezelés a terhesség idején, 
b) az ágyak számának növelése a 
szülőotthonokban és uj szülőotthonok 
létesitéáe, c) bölcsődék számának nö-

EGYET  AKARUNK 
A Duna medencében  élő  népek 

örök  testvériségében  indulunk  neki 
anntik  az útnak,  mely a világ-
béke hatalmas oszlopához vezet. 

Ezen az uton halad  Románia 
minden  becsületes dolgozójával 
Udvarhely  megye lakossága  akkor 
mikor  a csillaggal  diszilett  kék 
fehér  és, piros zászló előtt  hódol 
a szabadságát  oly hősiesen védő 
jugoszláv  népnek. 

Székelyudvarhely  városa és a 
megye minden  fiának  megdobban 
a szive, mikor  Tito  marsallban 
nem csak a szerb, hanem a Duna-
medencében  élő  népek nagy sza-
badságharcosát  ünnepli, mert ez 
az ünnep nem csak a jugoszláv 
nép ünnepe, hanem az egész vi-
lág szabadságszerető  népei tesz-

nek itt'fogadalmai,  hogy megvé-
dik  a békét,  azt a békét,  melyet 
idegen  érdekek  aljas haszonlesés-
ből  szeretnének  megbontani. 

Nem!  ez nem fog  sikerülni, 
mert Tito  és Jugoszlávia  hős népe 
köré  csoportosulnak  nemcsak a 
Dunamédence  sokat  szenvedett  né-
pei, hanem az egész világ,  kelet-
től  nyugatig,  északtól  délig,  élén 
a Szovjetunióval  és a szabadság-
szerető  népek igaz barátjával,  a 
nagy Sztálinnál  s a román-
jugoszláv  barátság  a világ népei 
barátságává  válik. 

Éljen Tito  marsall! 
Éljen a román-jugoszláv  barát-

ságon keresztül,  az oly régen 
óhajtott  örök  béke! 

velése, d) uj gyermekotthonok létesí-
tése, e) az Országos Gyermekvédelmi 
Bizottság munkájának segítése. 

9. A gyermekek szeretetre, tisztes-
ségre, munkára való nevelése., A kis-
korú bűnözők és csavargók nevelése. 

10. A Romániai Demokrata Nők 
Szövetsége harcol, hogy a munkás-
nőknek szakiskolákat és technikai 
kurzusokat létesítsenek. 

11. A Romániai Nők Szövetsége 
harcol a falusi  nők életszínvonalának 
emeléséért és a háziipar kifejlesztéséért. 

A szövetség vallás és nemzetiségi 
különbség nélkül munkába és harcba 
egyesíti a nőket, akik elfogadják  a 
szervezet programmját. 

Nem fogja  soraiba befogadni  azokat 
a nőket, akiknek vezető szerepe volt 
valamely fasiszta  szervezetben, vagy, 
akik jelenleg fasiszta,  vagy reakciós 
tevékenységet fejtenek  ki. 

Felhasználva valamennyi szervezet 
tapasztalatait, értékesítve azt az egész 
erőt, amelyet a női tömegek képvisel-
nek, a központosított szervezet-adta 
gyors cselekvési lehetőséggel, az egy-
séges női szervezet Románia nőinek 
akarategységét, gondolati egységét és 
akcióegységét fogja  jelenteni a nagy 
küzdelemben. 

Nagysikerű Varga Katalin 
estet rendezett a MNSz 
Székelyudvarhelyen 
Dec. 3 án este 8 órakor a mozite-

remben rendezte meg a Varga Katalin 
leánykollégium javára műsoros estjét 
a MNSZ női bizottsága. 

Az estet M. Lőrinczy Ilona várme 
gyei női felelős  nyitotta meg. 

Váróné Csató Gábriella és Asztalos 
Kálmánné tartalmas ünnepi beszédek-
ben ismertették Varga Katalin életét 
és történelmi szereplésének jelentőr 
ségét. 

Balogh Ferenc hegedűművész játé-
kával ezúttal is élményt jelentett a 
közönségnek. A szavalatok, tánc 
számok, ugy a román mint a magyar 
iskolák részéről élénkké tették a mű-
sort. 

Az estély uto'.só száma B. Baksa 
Mária szinpadi müve, mely V a r g a 
Katalin életéből mutatott be kiemel-
kedő íészleteket, megfelelt  annak a 



Az udvarhelymegyei jWflSz beszámold nagygyűlése bizalomnak, amellyel a költészetben 
is feltűnt,  tehetséges újságírónő első 
színpadi kísérletére várakozott közön-
ségünk. Jól beszélhető, eleven színpadi 
nyelve, jeleneteinek süritett mozgal-
massága sikereket igér a szerzőnek e 
téren is. A műben szereplők mind jól 
megfeleltek  feladatuknak,  de Kovács 
Ignácné a címszerepben határozott 
színészi tehetségről tett tanúságot, 
tiszta szövegkiejtésével, biztos játé 
kával. T.  L. 

Uj vezetőség a megyei 
szövetkezeti központ élén 

A szövetkezetügyi minisztérium 
107/1947 sz. végzésével az Odorheiul 
szövetkezeti központ élére az alábbi 
vezetőséget nevezte ki: 

Igazgatóság: elnök Izsák Tibor, 
alelnök Vitán Zoltán. Tagok : Szente 
Gyula, Keintzel József,  Ambrus Sin 
dor, Sebők János, Festő Péter. Felü 
gyelő bizottság ; Kiss Lőrinc, dr. Fe 
rencz Balázsné, Jobb Dénes. 

SPORT 
Az udvarhelyi játékvezetők labdarugó 

csapata vasárnap Székelykereszturon 
játszott a KAC vegyes csapata ellen, 
amelytől 2 : 1 arányban vereséget 
szenvedett. 

Az Autó«Sport férfi  kézilabda csa-
pata Lúgos újbóli megnemjelenése 
miatt a két pontot megkapta és igy 8 
ponttal vezet a nemzeti bajnokság má-
sodik csoportjában. 

Az Autó Sport női és férfi  kézilabda 
csapatai december 14-én este műsor-
ral egybekötött táncestélyt rendeznek 
a Polgári Önképző Egylet helyiségé 
ben, melyre a sportkedvelő közönsé 
günket szeretettel elvárják. 

A Dinamó si szakosztálya felhívja 
az udvarhelyi ifjúság  figyelmét,  hogy 
a sizni szándékozók jelentkezzenek az 
egyesület székházában, tekintettel arra, 
hogy a száraz edzéseket rövid időn 
belől megkezdik. 

Udvarhelymegyei Erdőfelügyelőség 

HIRDETMÉNY 
Köztudomásra hozatik, hogy 1947 

december 22 én déli 12 órakor az er 
dőfelügyelőség  helyiségében Székely 
udvarhelyt, kitermelés céljából árve 
résre kerül 680 bükkfa,  mely áll: 

231,600 köbméter épitőfa  (bükk) 
1001 ürméter hullafa  „ 
363 csomó galyfa  „ 

a Boros féle  II. széria 1947-48 vág 
térből, mely a varsági közbirtokosság 
tulajdonát képezi. Fenti árverés meg-
egyezés és egyezkedés utján történik 
a LC.P. törvény és annak, az árve 
résre vonatkozó külön szabályai, va 
lamint a külön feltételek  bstartása mel-
lett. Ezen feltételeket  érdekeltek az 
udvarhelymegyei erdőfelügyelőségnél 
Udvarhelyt tudomásul vétetik. 

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

Érdeklődők hiányában, a második 
árverés 1948 január 5. re déli 12 órára 
lesz kitűzve, ugyanazon feltételek  mel-
lett, minden más hirdetmény nélkül. 

Székelyudvarhely, 1947 nov. 22. 
Az udvarhelymegyei erdőfelűgyelő 
ség igazgatója ; M,  Vasile  mérnök. 

Lelkes hallgatóság jelenlétében tar-
totta meg beszámoló nagygyűlését a 
Magyar Népi Szövetség udvarhelyme 
gyei szervezete. 

Szilágyi Árpád meleghangú meg 
nyitója után Imets János képviselő 
emelkedett szólásra. 

Ismertette a kűl és belpolitikai ese-
ményeket és ezek jelentőségét szá 
munkra. 

— Az amerikai imperiálista-kapita 
lista körök minden rémhírterjesztése, 
minden háborús uszítása ellenére sem 
lesz háború, mondotta többek között 
Imets János. 

A belpolitikai eseményekre térve, rá 
mutatott a kormányban történő sze-
mélyi változások gazdisági és politikai 
jelentőségére. 

Dec. 7 én, vasárnap déli 12 óra 
kor avatták fel  ünnepélyes külsőségek 
között Erdély egyetlen magyar tan 
nyelvű, ujtipusu női gazdasági főisko 
Iáját. 

Az avatáson megjelentek : Felszeghy 
Ödön dr. közoktatásügyi államtitkár, 
Papp Imre dr. vezérfelügyelő,  Erdélyi 
Gyula főfelügyelő,  Szentmiklósy Fe-
renc és Imets János képviselők, a me-
gyei hatóságok, a demokratikus pártok 
és szervezetek vezetői. 

Keszi Harmath Erzsébet igazgatónő 
üdvözlő szavait Szilágyi Ignác román 
és magyar nyelvű beszéde követte, aki 
ennek az iskolának a jelentőségére 
mutatva rá, köszöntötte a miniszteriális 
vendégeket. 

Dobos Ferenc polgármester a két 
nép barátságának eredményeként mu 
tatja be az iskolát. 

Csiky János, a RKP udvarhelyme 
gyei titkára beszédében kihangsúlyozza, 
hogy az iskola felállítását  már két év 
előtt vették munkatervbe a demokra-
tikus pártok. 

Ezt az iskolát valóban közösen épi 
tette a két nép. 

A Nemzeti Néppárt asszonyai egy 
formán  gyűjtöttek az iskolának a ma-

A közönség lelkesen tüntetett Pauker 
Anna és Luka László miniszterek 
mellett. 

Imets János képviselő után Deák 
István vármegyei ügyvezető elnök szá-
molt be a temesvári nagygyűlésről és 
a közönség szűnni nem akaró tapsa 
közepette jelentette be Kacsó Sándor 
országos elnökké való választását. 

— Ez a harmadik országos nagy 
gyűlés a romániai magyarság színval-
lása volt a haladó román demokrácia, 
a román baloldal mellett, mondotta 
Deák István elnök. 

Mülnerné Lőrinczy Ilona megyei női 
felelős  az ifjúsági  és női munka fon-
tosságáról és eredményeiről számolt be. 

A nagygyűlés Szilágyi Árpád záró-
szavai után lelkes hangulatban ért véget. 

gyarokkal együtt. A munka nincs még 
befejezve,  az iskolát nagygyá tesszük, 
mert tudjuk, hogy ez a mai idők uj 
szellemű iskolája lesz, fejezte  be Csiky 
János. 

Simon János ismertette a közös 
munka eredményét, melynek köszön 
hető, hogy ez az épület, amely hat 
hét előtt még ablaktalanul állotr, most 
egy felszerelt  épület. Befejező  szavai 
ban köszönetet mond az iskola megva-
lósítóinak. 

— Ennek az iskolának az uj szel-
tem fákiy  a vivőjének kell lennie, mon-
dotta Szentmiklósy Ferenc, csikvár-
megye képviselője. 

Majd Imets János szavai után Fel 
szeghy Ödön dr. államtitkár a kormány 
üdvözletet tolmácsolja. 

— Ez az iskola fontos  szerepet 
vállal népünk életében. Akiket ez az 
iskola kitermel, azoknak valóban a 
jövő társadalom szakembereinek kell 
lenniük. 

Egy éven belül ez a harmadik ma 
gyar tanítási nyelvű főiskolája  Erdély 
nek, mondotta többek között Felszeghy 
államtitkár. 

A felavató  ünnepély meleghangulatu, 
szükkörü közebéddel fejeződött  be. 

H Í R E K 
— Népszerű közigazgatási tájékoz 

tató cimen a jövő számunkban auandó 
uj rovatot kezdünk. Előre is felhívjuk 
rá közönségünk figyelmét. 

— A disznóvágásra vonatkozólag 
az az ujabb rendelkezés jelent meg, 
hogy egy-egy városi háztartás egy, 
falusi  pedig két disznót vághat saját 
szükségletére január 15 ig. 

— A házbért, ha a járásbíróság ál 
lapítja meg, e határozat ellen is van 
fellebbezésnek  helye. Tehát a járásbí-
róságon megállapított lakbér addig al 
kalmazandó, amig a felsőbb  bíróságok 
esetleg meg nem változtatják. 

— A lisztadag novemberre pékke-
nyérben vagy gabonában vehető ki, 
mert az őrlés nem volt elvégezhető. 
Minden intézkedés megtörtént, hogy 
a decemberi adagokat mindenki liszt-
ben kaphassa meg, aki nem kenyér-
ben veszi ki. 

C O N V O C A R E 
Adunarea Genera'ă ordinară a ac 

ţionarilor S.A.R. Mangal şi Combustibil 
este convoca ă la sediul Societăţ'i îi 
Odorheiu, str. Lenin Nr. 51 în ziua de 
21 D:cembrie 1947, ora 11, pentru a 
delibera ş a se pronunţ» asupra ur-
mătoarei ordine de zi; 

t. Raportul Consiliului de Admi 
nistraţie asupra mersului societăţii pe 
anul 1946. 

2. Riportul censorului. 
3 Aprobarea bilanţului şi contului 

de profit  şi pierdere încheiate la 31 
Decembrie 1946, mai jos arătate. 

4. Descărcarea Consiliului de Admi 
nistrtţie şi Censonlor de gestiunea lor 
pe anul 1946. 

5. Fixarea retribuţiei administratori-
lor şi censorilor. 

6. Ratificarea  cooptărilor tăcute de 
Consiliul de Ad ţie. 

7. Alegerea unui censor şi unui 
censor-supleanti 

8. Autorizarea membrilor din Con-
siliul de Ad-{ie şi a censorilor de a 
fa:e  parte din alte consilii de ad-ţie şi 
consorate, conform  legii, publicate în 
Monitorul Oficial  Nr. 26 din 2 Febru-
arie 1945 (Legea Nr. 80). 

In cazul câ îd în ziua de 21 D.-c. 
1947 nu se va întruni numărul de 
acţionari prevăzut de art. 26 din sta-
tute, adunarea genera'ă se amână cu 
acei8şi ordine de zi la 30 Decembrie 
1947, ora 11, tot la sediul societăţii 
din Odorheiu, str. Lenin Nr. 51, câid 
se vor lua ho ărâri, oricare va fi  par 
tea de capital reprezenta ă. 

Nagy sikerrel feleződött 
be a román-jugoszláv hét 

Pénteken, dec 4 ón este 8 órakor 
nagygyűlés keretében fejeződött  be a 
román jugoszláv hét városunkban. 

A zászlódiszben pompázó terem zsu 
folásig  megtelt. Ott láttuk a teljes lét 
számban felvonuló  demokratikus had 
sereg mellett a politikai pártok és 
szervezetek tagjait is. 

A nagygyűlést Szilágyi Ignác me 
gyefőnöR  nyitotta meg magyar és román 
nyelven. 

A demokratikus hadsereg nevében 
Dinculescu Filip őrnagy ismertette a 
jugoszláv nép hősi harcát Tito tábor 
nagy vezetése alatt, majd rátért a két 
nép barátságának és a demokráciáért 
vívott közös küzdelemnek a jelentő 
ségére. 

U ána Gegő Anna alkalmi szava 
lata következett, majd magyar nyelven 
ifj.  Horváth József  tanár a Duname 
dence gondolatával kezdve beszédét, 
a jugoszláv alkotmányról és kétéves 
évfordulójáról  szól. 

T.to marsalltói vett idézettel zárja 
be beszédét. 

Ifj.  Horváth József  szavait Gavrila 
Aurel Aiák román nyelvű szavalata 
követte. 

A közönség szinte percenként sza 
kitotta félbe  a szónokokat Ti-to—Ti to 
kiáltásokkal. 

A nagygyűlés az Internationálé el-
énekelésével ért véget. 

— A gyermekhét megszervezése or-
szágszerte megkezdődött, azzal a cél 
lal, hogy szervezetten foglalkozzék  or 
szágunk lakossága a gyermek védel 
mével és szervezetten küzdjünk a 
gyermekhalandóság ellen. 

— Köszönetnyilvánítás. .Mindazok-
nak, akik felejthetetlen  jó férjem  el-
hunyta alkalmával fájdalmamat  eny-
híteni igyekeztek, akik felkerestek  vagy 
a temetésen megjelentek, virágot, ko 
szorut hoztak és a helybeli CFR kol-
legáknak külön is ezúton mondok há-
lás köszönetet. Öiv. Vizi  Józsefné. 

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

x Eladó egy női próbababa és egy 
nagy, erős pléh fürdőkád  o!<?só áron 
Bem u. 4. 

Nyomatott a >Szabadság« könyv-
nyomdában Székelyudvarhelyt. 

B I L A N T 
încheiat la 31 Decembrie 1946 

Active : Cassa 309 188.565 Lei. — 
Inventar 20 188 000 Lei. — Mărfuri 
427 316 802 Lei. — Articole de eco> 
nomat 11519 015 Lei. — Debitori 
283 244.792 Lei. — Pierderi 53 573.644 
Lei. Total active 1.104 030 818 Lei. 

Pasive: Cipital social 200 000.000 
Lei. — Creditori 905.030 818 Lei. — 
Total pasive 1 105 030 818 Lei. 
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE 

încheiat la 31 Decembrie 1946 
Debit: Cheltuieli generale 265 729.994 

Lei — Credit: Profit  brut 212 156 350 
Lei — Pierdere în anul 1946 53.573.644 
Lei.—Total credit 265 729.994.—Lei. 

Consiliul  de  Administra  (ie. 

Judecătoria M'xtă Odorheiu 
Dos. 2661 — 1947. 

Soţia lui Dezsi Karol din Odorheiu, 
prin cererea No. 14834, a cerut decla-
rarea morţii prezumate a soţului său 
Dezsi K«rol, dispărut pe frontul  Ti-
szalvalk îa Octombrie 1944 

Incităm pe cei cari ştiu ceva despre 
exisUnţa dispărutului să anunţ; Par-
chetul Trib. Odorheiu, care face  cer-
cetări în cau.ă. 

Judecă or şjf:  (indescifrabil). 
Grefier  şef:  C.  Sabău; 

Felszeghy államtitkár jelen-
létében avatták fel női 
gazdasági főiskolánkat 


