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A Magyar Népi Szövetség 
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Feleifit  szerkesztő: Imeta János 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Székelyudvartiely, Kossuth-utca 17. 

Örömmel fogadták  az államosítást 
Udvarhely megyében is. 

Népünk gazdasági felemelésének 
egyik főalapja  az a gazdasági terv, 
amelyet a Román Népköztársaság kor-
mánya fogadott  el a Román Munkás 
Párt javaslatai alapján. Ebben a gaz-
dasági fejlődésben,  a szociálista gaz-
dasági rendszer megteremtésének utján 
fontos  határkövet jelent a nagyipari 
üzemek államositásA. Az államosítás 
folytán  azok a termelő eszközök is 
kikerültek a kizsákmányolók befolyása 
alól, amelyeken keresztül még mindig 
sanyargatták a dolgozók millióit és 
hátráltatták a demokratikus rendszerű 
gazdasági kifejlődést,  a politikai ered-
mények ilyenirányú növelését, egyszó 
val, a szociálista állam megteremtését. 

Az az óriási és ki nem fejezhető 
öröm, ami megnyilvánult a nemzet-
gyűlés államosító határozatára orszá-
gunk városaiban és falvaiban,  a dol-
gozó milliók leibében, bizonyítéka an-
nak, hogy kormányunk és állami éle 
tünk utja helyes és a nép akaratából 
fakad. 

Ebben az örömteljes megnyilvánu 
lásban részt kérnek vármegyénk dol 
gozói is ugy városunkban, mint 
falvainkban.  Az államosítást az öröm 
mellett komoly elhatározásokkal, mun> 
kavállalásokkal fogadták,  amelyekkel, 
az államosítás s i k e r é é r t szállanak 
harcba. 

Ez a dolgozóktól elért eredmény, az 
államosítás, annak a politikai küzde-
lemnek és sikernek köszönhető, ame-
lyet a munkásosztály vivott a Román 
Munkás Párttal az élén. Eredménye 
annak az alkotmánynak, amely a népé 
és amely a nép akaratát fejezi  ki, ami-
kor a nép közös javaivá nyilvánítja az 
altalaj kincseit, a bányászható javakat, 
erdőket, vizeket, természeti erőforrá-
sokat, vasutakat, mindennemű közle-
kedési utakat és minden fontos  ter-
melőeszközt. Ezek alkotják az államo-
sított iparvállalatokkal együtt a Román 
Népköztársaság gazdasági előhaladásá-
nak és nemzeti függetlenségének  leg-
lényegesebb anyagi alapjait. Jelenti ez 
az államosítás a termelés fokozását, 
jelenti a több munkalehetőséget, több 
iparcikket, az ámcikkek olcsóbbodását 
és jelenti az életszínvonal fölemelke-
dését. A föld  dolgozó népe tudja azt, 
hogy az államosítás folytán  a mező-
gazdasági termelés minősége és meny-
nyisége is növekedni fog,  mert több 
lehetőség adódik a korszeri! gépekkel 
való földmüvelésre,  a talajjavításhoz' 
szükséges ipari anyagok beszerzésére 
és a mezőgazdasági szerszámok elő 

Megyénkben több o'.ajprés és na-
gyobb malom mellett, amelyek községi 
kezelésbe mentek át, a következő vál-
lalatokat államosították és azok élére 
a következőket nevezték ki : Szentke-
resztbánya vasgyár: Csányi Károly. 
Fábián féle  Lomás fürészüzem  : Gálpál 
János. Varsági Ki3 Berta féle  fürész-
üzem : Csutak Elek. Szentegyházas-
falvi  Lőrincz József  fürészüzem  : Muha 
Emil. Fenyédi Márton malom : Mirisz-
lai Árpád. Székelyudvarhelyi szeszgyár: 
Ágoston Sándor. Keresztúri vajgyár : 
Borsos Dénes. Parajdi villany- ós fű-
részüzem : Iiyés Lajos. Székely udvar-
helyi villanytelep: Zengliczki Endre. 
Székelyudvarhelyi bőrgyár: Gál János. 

Az államosítás a jobb, igazságosabb 
és emberibb élet ténye és a dolgozó 
milliók vágya. Munkával és öntudattal 
haladunk tovább az igazságosabb élet 
felé,  hogy eltűnjék az ember és em-
ber közötti különbség és hogy min-

' denki a maga munkája és képességei 

állítására. Ez azt jelenti, hogy a föld 
dolgozó népe fejlettebb  és magasabb 
életszínvonalra emelkedik. 

A termelőeszközöd a nép tulajdo-
nába kerültek. A népnek kell azokat 
megvédenie. Ds nemcsak megvédenie, 
hanem fejlesztenie  is kell és munká-
jával, leleményességével azok minősé 
gét is fokoznia  kell. Őrködnie kell fo-
kozott osztályöntudattal és éberséggel 
az elért eredmények fölött  a dolgozó tár-
sadalomban mindenkinek. Az államo-
sított vállalatok dolgozóinak meg kell 
mutatniuk, hogy méltók az elért ered 
ményekhez és a beléjük vetett biza-
lomhoz. Tudjuk, hogy megyénkben 
nem fogunk  csalatkozni, mert az álla-
mosított vállalatok élére a dolgozó 
munkásosztály legjobbjai közül kerül-
tek. De tudjuk, hogy az ország dol-
gozó rétegében sem fogunk  csalatkozni. I szerint boldoguljon. 

Islaz és a százéves román junius 
Ami az 1848 as magyar forradalom-

ban március volt, az a száz évvel 
ezelőtt lezajlott román forradalmi  meg-
mozdulásban junius. Amit a március 
15 iki pesti megmozdulás jelentett a 
magyar történelemben, ugyanazt je-
lentette Islaz a román történelemben. 
Ennek a dunamelléki községnek a 
nevéhez fűződik  a román felszabadu-
lási mozgalmak egyik legszebb lapja, 
az 1848 as szabadságmozgalom kirob-
bantása. 

A pesti forradalom  hatása alatt a 
románság legjobbjai is megmozdulnak, 
szabadság után áhítoznak és forradalmi 
fellépésüket  áprilisra tervezik, húsvét 
napjára. A francia  kormány azonban, 
amellyel összeköttetésben voltak, kérte 
a forradalom  kirobbantásának elha-
lasztását. 

Ez a halasztás majdnem végzetessé 
vált a szabadságmozgalomra, mert a 
fejedelem,  ugy látszik, megtudta a kö-
zelgő eseményeket és a szabadság 
után vágyó vezetők közül néhányat 
letartóztattak. Ezeknek a vallomása 
alapján össze is állították a lefogan-
dók névsorát. 

A forradalmároknak  most már cse-
lekedniök kellett. Islazon gyűlt össze 
az elégedetlenek és forradalmárok  csa-
pata és hatalmas paraszti tömeg előtt 
junius 9 én megadták a jelt az álta-
lános felkelésre.  Popa Şipcă nyitotta 
meg a gyűlést és megáldotta az ösz-
szegyülleket: >Segits meg, Uram, és 
üdvözíts minden szenvedő embert, 
emeld fel  és éltesd ezt a népet, amely 
azért haldoklik, hogy elnyomói élje-
nek.* 

Ezután került sor a Bă'.cescu Mik-
lós által szerkesztett kiáltvány felol-
vasására, mely magába foglalta  a for 
radalmi alkotmánytervezetet is. .Ez a 

hires islazi kiáltvány 22 pontba fog 
lalta össze azokat a jogokat, amiket 
a nép részére követeltek. A kiáltványba 
foglalt  alkotmánytervezetet később a 
bukaresti Fitaret mezőn tartott nép-
gyűlés is elfogadta. 

Ez az alkotmány-tervezet megmu 
tatta a fejlődés  útját Románia számára. 
Megmutatta, hogy biztosítani kell az 
ország függetlenségét,  el kell törülni 
a nemesi előjogokat, földhöz  kell jut-
tatni a robotosokat, szabaddá kell 
tenni a sajtót, politikai jogot kell adni 
minden együttlakó népnek stb. 

Habár ez a szép kezdeményezés 
csau rövid éleiü felszabadulást  ered 
ményezett, mert alig három hónapi 
szabadság után ujbói a reakció vette 
kezébe az uralmat, mégis nagy jelen-
tőségű volt Islaz, egyik legnagyobb 
jelentőségű népi megmozdulás a ro 
mán történelemben, mert felébresztette 
a népet. Ráeszmélt a nép saját erejére, 
meglátta, hogy a bojárok hűbéri rend-
szerű uralmát meg tudja dönteni. Még 
erősebbé tette a vágyat a népben a 
bojári és a török iga alól való felsza-
badulás iránt. 

A magyar március és édes testvére, 
a román junius hasonló sorsra jutot-
tak. Egyelőre leverték a nép felszaba-
dulási kísérletét, de a szabadságért 
hozott áldozatos nem voltak hiába 
valók. A szabadság tovább élt a hó 
alatt és ki is virágzott, amikor elérke-
zett a népek tavasza. 

— Kinevezések az erdészetnél. A 
földmüvelésügyi  miniszter az udvar-
helyi erdészeti felügyelőséghez  Bencze 
Albertet tanácsosnak, Biró Gézát és 
Kiss Tamást erdészeti felügyelőknek 
nevezte ki. 

Nyaralni 
indáinak a napközi 
otthon gyermekei 

Hosszú heteken át szürkén borult 
fölénk  az égbolt és sár fröccsent  a 
cipőnkre. Szomorú és borús volt az 
emberek tekintete, egy kis meleget 
vártunk és közben hideg eső verte 
az ablakunkat. Két napja kiderült ftz 
ég. Melegen süt a nap. Öröm sugár-
izik az arcokon és meleg szél simítja 
végig annak az 50 napközis gyermek-
nek az arcát is, akiket a RDNESz 
Udvarhelymegyei Bizottsága nyaralni 
visz Homoródfürdőre. 

Reggel 10 óra van, ahogy belépek 
a székház kapuján, friss  festékszag 
üti meg az orromat. Ott állnak készen, 
halványzöld színre festve  a napközi-
otthonok részére elkészitett uj padok 
és székek. Az udvar tele van gyer-
mekekkel, akiket az édesanyák vesz-
nek körül. Nagy élénkség fogad,  min-
den anya sug még valamit a gyermeke 

ţ fülébe  é3 a tiszta ruhán, a szép uj 
kötényen vagy a hajszalagokon talál 
valami igazítani valót, nem mintha 
nem lenne rendben, csak jól esik va-
lamilyen formában  még megsimogatni 
az Utrakészülőket. • Megszólítok egy 
anyát, kinek könnyes a szeme. 

— Miért sir, testvérnő? Itt a kis-
lányom, mutat egy ragyogó fekete 
szemű gyermekre, Firtos Piroskára, ő 
is elmegy. 

— És ezért 'sir ? kérdezem, hiszen 
ennek örülni kell I és ahogy megsimo-
gatom a bársonyos arcot, két hálás 
gyermekszem melege süt felém.  Iz-
galom és ünnepi hangulat árad min-
denfelől. 

Megérkeznek a tanítónőképző növen-
dékei virágcsokrokkal, hogy elbúcsúz-
tassák a fogadott  «kistestvéreket.* Ott 
áll a DNSz vezetősége is és pár perc 
múlva megérkezik az autó, amely el-
viszi a gyermekeket. A felszállás  iz-
galmas pillanatai után elhgkul a zaj 
és Benedek Sándor tanfelügyelő  bú-
csúztató szavai csendülnek fel.  Az 
anyákhoz szól, emlékükbe idézi az 
alkotmány pontjait, mely biztosítja az 
anyák és gyermekek számára — le-
gyenek bármilyen nemzetiségűek is — 
a támogatását. A RDNESz Udvarhely-
megyei Bizottsága pedig az alkotmány 
szellemében megvalósította ezt a nya-
raltatási akciót. Nyaralni eddig csak 
a kiváltságos osztályok gyermekei me-
hettek és ma, ime az írott betűből 
valóság lett, a munkások, a hadigon-
dozottak gyermekei mennek az erdélyi 
hegyek közé, ózondus levegő és halk 
rezgésü fenyvesek  közé. Legyen han-
gos a hegyoldal a daltól, a vidámság-
tól és a boldog kacagástól. Kéri a 
gyermekeket, hogy legyenek szófoga-
dók és tanuljanak, hogy örömet sze-
rezzenek szüleiknek. Ezután a tanítónő-
képzősök nevében Balázsi Lenke kö-
szönti a «kistestvéreket* és kiván jó 
szórakozást és üdülést nekik. 

Felbúg a motor és a gyermekek 
ajkán felcsendül  az ének. így indul-
nak bucsut integetve, a boldogságtól 
könnyes szemek tekintetétől követve 
pihenni, a jövő, a békés jövő Ígé-
retei. 

b. b. 



A Magyar Népi Szövetség szervezeti élete 
i 

Juhász Lajos orsz. alelnök előadása atán készítette Deák István 
Szervezeti életünk és munkánk len-

dületesebbé tétele végett tudnunk kell 
azt, hogy csak akkor valósithatunk 
meg egészséges, jól felépített  szerve-
zetet, ha megvan a helyes politikai 
vonalvezetés. Hogy milyen fontos  a jó 
szervezet, azt a háború alatt és után 
is Keleteurópában és hazánkban vilá-
gosan láthatjuk. Milyen hatalmas ered-
ményeket érnek el a dolgozó nép élet-
színvonalának felemelése  terén a de-
mokratikus erők. 

A szovjet rendszer felsőbbrendű  fe-
gyelmezettségével és jobb szervezett-
ségével nemcsak széttörte a fasiszta 
német, japán és olasz imperiálizmus 
rabló és hóditó erejét, de képes volt 
azonnal — gazdasági megrázkódtatás 
nélkül — háborús termelését békés 
épitésre beállítani. Az imperiálisták ha-
mis beállítottságú államai viszont össze 
omlanak, mert nem tudják megoldani 
a társadalmi ellentéteket. A nyugati 
imperiálista államok uralmuk fenntar-
tására minden eszközt felhasználnak, 
sortüzet, terrort, demagóg propaganda-
ügynököket, hogy. a tömegeket a ma-
guk irányítása alá vehessék. 

Ezzel szemben a mi demokratikus 
szervezési módszerünk felsőbbrendű-
nek bizonyult és lényegesen különbö-
zik is a népelnyomó terrorisztikus 
módszertől. A mult rendszerek csak 
átmeneti eredményeket tudtak elérni a 
tömegek terrorizálásával, azonban ne-
künk meg kell tanulnunk, hogy a mi 
módszerünk: a tömegek felvilágosítása 
és meggyőzése. Tudnunk kell, hogy 
jó szervezéssel egy emberként tudjuk 
a tömegeket mozgósítani. Mi az eddigi 
szervezési formákból  csak azokat vesz-
szük át, amelyek jól beváltak. Ha ezt 
jól végezzük el, hatalmas eredménye-
ket tudunk elérni. 

Szükségesnek tartom ismertetni a 
MNSz elődjének, a Magyar Dolgozók 
Országos Szövetségének (MADOSz) 
keletkezését és kifejtett  munkáját is. 
A MADOSz megalakulását u a romá-
niai magyarság jogegyenlőségének meg-
alkuvás nélküli harcos védelme és a 
gazdasági és kulturális sérelmek tették 
szükségessé. Ezt a védelmet akkor a 
a Magyar Pártnak kellett volna kép-
viselnie, de erre társadalmi összetéte-
lénél fogva  képtelen volt. 1933 ban a 
Magyar Párt ellenzéki soraiból kivált 
egy megalkuvás nélküli csoport, mely 
megkezdte a harcot a jogegyenlőség-
ért, szervezeti, gazdasági és kulturális 
szabadságért és összefogott  a Román 
Kommunista Párttal és az Ekés Front-
tal, a román-magyar testvériség meg-
valósítása érdekében. Ezt a szoros 
szövetséget ma is fenntartja  a MADOSz 
utóda, a MNSz. 

Ez volt a MADOSz célja, amelyet a 
Magyar Párt nem tudott, de nem is 
akart megvalósítani. A Magyar Párt 
csak egy kis társadalmi osztály — 
nagybirtokosok és tőkések — érdekeit 
szolgálta és nem a széles magyar tö-
megekét. Ezt látták meg a MADOSz 
megalapítói, ezek között elsősorban an-
nak szellemi megalapítója: Bányai 
László testvérünk — a Nagy Nemzet-
gyűlés Elnökségének tagja. 

A MADOSznak ezt a politikáját, az 
akkori rendszer, természetesen, nem 

nézte jó szemmel. A megindított új-
ságjait egy-két példány megjelenése 
után betiltották. Ebben nagy része volt 
a Magyar Pártnak is. A MADOSz en-
nek ellenére sem adta fel  a harcot, 
hanem ujabb lapokat indított. Itt kell 
megemlékeznünk Szabó Árpád mado-
szista testvérünkről, az erdélyi »Szabad 
Szó* újságírójáról, akit bátor cikkei, 
később illegális MADOSz-munkája 
miatt 1943 ban az aradi rendőrség el 
fogott  és válogatott kínzásokkal ölt 
meg, de ugy sem tudták vallomásra 
kényszeríteni. 

A Mágyar Párt és a román reakciós 
történelmi pártok veszedeknesnek ta-
lálták a MADOSz népi politikáját s 
1938 bsn, Károly király diktatúrája 
idején, a többi demokratikus szerveze-
tekkel együtt megszüntették. Ez kény-
szeritette a MADOSz t illsgálitásba, 
ahol folytatta  megkezdett munkáját, a 
dolgozó magyar tömegek nemzetiségi 
elnyomásának leküzdéséért és ezzel 
egytltt következetes harcát az osztály -
elnyomás ellen is. 

Bár az 1940 es bécsi döntés a ma-
gyarság soraiban délibábos elképzelé-
seket ébresztett, a MADOSz vezetők 
látták a német fasiszta-imperiálizmus 
politikájának célját, amely Erdély ketté-, 
szakításával a két népet egymás ellen 
akarta uszítani. A MADOSz bátran 
kiállt a bécsi döntéssel szemben. E? a 
magatartás annak idején komoly ve-
szélyt jelentett a MADOSz népszerű-
ségére. Azonban az idők igazolták a 
MADO 3z politikájának helyességét. 
Láthattuk, hogy mit eredményezett a 
bécsi döntés mindkét népre? A nyo-
mort, éhséget, jogfosztást  ős fajgyűlö-
letet. A háború ideje alatt a MADOSz 
mozgósította a tömegeket a béke mel-
lett^a háború ellen. A Hazafias  Front 
megalakulásakor a jelszó ki volt adva 
a szabotázsra, sőt a partizán-mozgal-
makra is. 

A MADOSz az elsők között csatla-

kozott melléjük. Mikor illegálitásba 
kényszeritették és a cenzura eltiltotta 
az újságjait, a közleményeket géppel 
sokszorosította és ugy is végezte fel 
világosító munkáját. 

Az 1940—1944- es években sokat 
tartóztattak le a MADOSz vezetői kö-
zül, de uj vezetők álltak azok helyébe. 
A MADOSz olyan hatalmas munkát 
végzett a magyar nép között, amely 
munkáról a román demokrata testvé-
rek is elismerőleg nyilatkoznak. Tudo-
másuk volt erről, hiszen együtt végez-
ték ezt a munkát. Ez volt az egyik 
legfőbb  záloga annas a bizalomnak, 
amely a MADOSz irányában 1944 
aug. 23. a után, a román demokraták 

' részéről megnyilvánult. Ennek alapján 
állapították meg, hogy „a magyar nép 
nem azonos a szálasiszta vezetőkkel". 

Most pedig nézzük meg, miért lett a 
MADOSz-ból Magyar Népi Szövetség ? 

1944-ben, a felszabadulás  után a 
MADOSz kiszélesítette kereteit, hogy 
a széles magyar tömegeket egy szer-
vezetbe foglalhassa,  megakadályozva 
ezzel azt, hogy a magyarság széttago-
lódjék. A MADOSz annak idején azért 
vette fel  a Magyar Dolgozók Orszá-
gos Szövetsége nevet, mert azok, akik 
a Magyar Pártban bentmaradtak, a 
magyar dologtalanok szövetségét al 
kották.'Tehát akkor helyes volt ez a 
név „MADOSz". A népi demokrácia 
győzelme után azoab.ui ezt a nevet 
meg kellett változtatni Magyar Népi 
Szövetségre, mivel p MADOSz vezetők 
tudiák, hogy csak ugy lehet a de-
mokráciát megvalósítani, ha a széles 
néptömegeket átneveljük népi demokra-
tikus szellemben és a magyarság min-
den dolgozó rétegét a Magyar Népi 
Szövetségbe tömöritjük. így tehát min-
den dolgozó magyarnak, ha csak tuda-
tosan nem rosszindulatú, a Magyar 
Népi Szövetségben van a helye. 

(Folytatás  a következő  számban.) 

F. hó 26-án lesz a képzőmű-
veszeti torvényszék 
A mult számunkban ismertetett kép-

zőművészeti törvényszéket a tanári 
szakszervezet, közbejött akadály miatt» 
f.  hó 26 án este 8 órára halasztotta 
el. Akit érdekelnek a képzőművészet 
kérdései, legyen jelen a szakszerve-
zeti székházban megtartandó törvény-
széki tárgyaláson. 

Fokozódik a munka 
a sportpálya építésénél 

A demokratikus szervezetektől meg-
indítóit sportpályaépítés fokozódó  ütem-
ben halad előre. A lendület ellenére 
azonban még mindig vannak magukat 
távoltartók é3 az épitőmunkától visz-
szahuzódók. Az esőzések megszűnté-
vel különösen megadatott a lehetőség, 
hogy a sportpálya építését a kijelölt 
időre befejezzük.  A befejezéshez  és* a 
terv végrehajtásához azonban hem 
csak munkára, hanem anyagi támo-
gatásra is van szükség. Felhívjuk te-
hát vármegyénk és városunk lakos-
ságát, hogy a sportpáiya-épitési költ-
ségeihez munkáján kivül pénzbeli tá-
mogatásokkal is járuljon hozzá. A 
pénzadományokat az OSP titkárságá-
hoz juttassuk el. 

Ugy értesültünk, hogy a város a 
belügyminisztériumnál közbenjárt köl-
csön felvétele  érdekében. 

Közlemény 
A keresk. és magánalkalmazottak 

szakszervezetének Volt titkára, Halász 
Rudolf  visszaélt a csoport bizalmával 
és súlyos pénzösszeggel megkárosítva 
a szakszervezetet, megszökött. 

A Megyei Tanács megállapította, 
hogy a visszaélés elkövetése azért volt 
lehetséges, mert a szakszervezet veze-
tősége munkáját elhanyagolva, semmi 
ellenőrzést nem gyakorolt, kényelem' 
bői a munka elvégzését egy emberre 
hárította. Ez a lelkiismeretlen ember 
kihasználta az ellenőrzés hiányát és 
súlyosan megkárosította a munkás-
ságot. 

A Megyei Tanács bürója ebből ki-
folyólag  a keresk. és magánalkalma-
zottak szakszervezetének vezetőségét 
feloszlatta  és interimár-bizottságot ne-
vezett ki a csoport élére. 

Székelyudvarhely, 1948 junius 15. 
Elnök: Barabás Sándor. 

Titkár: Demeter Regina. 

Hirdetés 
Az igazságügy minisztérium az ál-

lampolgárság feltételeinek  megállapí-
tására és elismerésére alakult bizott-
sága Dos. Nr. 4G (Naf.)  1948 szám 
alatt közhírré teszi, hogy 

Mihály György Udvarhely vm. Lu-
peni—farkaslaki  lakos, ezen miniszté-
riumhoz beadta állampolgársági kér-
vényét. Ezen kérvényben kérvényező 
feltünteti,  hogy földmives  foglalkozású, 
született Ivánc községben 1910 április 
14 én, róm. kat. vallású, aki az or-
szágba jött és telepedett le. 

Az állampolgárság megszerzéséről 
és elvesztéséről szóló törvény 19. par. 
értelmében közhírré teendő, hogy aki 
észrevételt akar tenni, ugyanezen tör-
vény 20 par. értelmében tegye meg. 

P. conf. 
Leonida  lonescu  s. s. 

Általányadót vetnek ki a földtulajdo-
nokra az 1948—49. pénzügyi évre 

A nagy nemzetgyűlés elnöki tanácsa rendelettörvényt irt alá, amely meg-
állapítja az uj földadó-rendszert,  az általányadót. Az általányadó kivetésénél 

Íi szántóföldet  veszik alapul s ehhez viszonyítják a többi művelési ágakat, 
lyenformán  1 hektár kaszálót 0 70 hektár szántónak számítanak, a hegyi ka-

szálóknál pedig 0 5 hektárnak, egy hektár legelőt 0 35 hektár szántófölddel 
egyenlőértekünek vesznek, 1 hektár veteményeskertet 2 hektár szántóföldnek 
számítanak, 1 hektár gyümölcsös (5 hektár ig) 3 hektár szántóföldnek  számit. 

Az alap adókulcs a szántóra nézve a következő: 
I. 0. II. o. III. 0. IV. o. V. o. VI. o. 

0 - 1 hektár 150 130 110 90 70 50 
1— 2 > 3a> 260 220 180 240 100 
2— 5 » 900 780 660 540 420 300 
5—10 » 1200 1080 960 840 720 ' 600 

10—20 » 1500 1350 1200 1050 900 750 
20—30 » 1800 1628 1440 1260 1080 900 
30—40 > 2200 1980 1760 1540 1320 1100 

40-től fölfelé  2700 2430 2160 1890 1620 1350 
Az ország területe 5 körzetre van felosztva.  Udvarhely vármegyét a hír • 

madik körzetbe osztották be. A harmadik körzetben fekvő  földtulajdonok 
adója 20% al magasabb a fenti  táblázatban feltüntetett  alapadókulcsnál. Esek 
alapján bárki kiszámíthatja földadóját. 

Fontos intézkedése a rendeletnek, amire már most felhívjuk  az érdekel-
tek figyelmét,  hogy a földmivelésügyi  minisztérium hozzájárulásával a pénz-
ügyminisztérium rendeletileg módosíthatja az általányadőt, megyénként, járá-
sonként, községenként, esetleg csak bizonyos termelési ágakra vonatkozólag 
is, ha a kivetett általányadó nem felel  meg a mezőgazdasági termelésnek, a 
termékek árainak és a termeléssel felmerült  kiadásoknak. 

Szükséges azonban a minél előbbi kérvényezése az adókulcs leszállítá-
sának, mert azt csak a törvényrendelet szentesítésétől számított 3 hónapon 
belül lehet kérni. 
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Szövetkezeti vezetők feladata  és a nok 
szerepe a szövetkezetek vezetésében 

A szövetkezet az embereknek tár-
saságba való tömörülése ós meg3zer 
vezése abból a célból, hogy a kiZ3ák 
mányoló kereskedő kizárásával, saját 
maguk szervezzék meg a szükséges 
termékek beszerzését és szétosztását. 
Városikban és falvakban  a szövetke 
zetre az a nagy feladat  hárul, hogy 
segítsék a dolgozó földművest  és meg 
védjék őt a kizsákmányolástól és le 
szegényedéstől. 

Mindenki előtt világos, hogy falvaink 
elmaradottságának kizárólagos okai, a 
földbirtokosok,  a falusiakat  félreve-
zető politikusok, a kereskedői és a 
kipitállsta rendszer mindenféle  kihasz-
nálói voltak azo't, akik a földaivesek 
verejtékes munkája után egyre gaz-
dagodtak, mig emezek teljesen lesze-
gényedtek, annál is inkább, mert a 
földmivelés  régi, elavult módszerek sze-
rint tör ént, a fejlődés  eszköze, a ta-
nulás nem igen jutott el hozzájuk. 

A szövetkezetek kötelessége lett 
volna, hogy a földmivesen  segítsenek, 
de a múltban a szövetkezetek irányi 
tása és vezetése olyan személyek ke 
zében volt, akiket minden ténykedé-
sükben csak a gyors meggazdagodás 
és nem a szegényen való segítés vá 
gya vezetett. 

Ezen a szomorú helyzeten C3ak az 
állam életében 1945. március 6-án be 
következett politikai, gazdasági é3 tár 
tadalmi átalakulások változtattak. 

Ma a Román Népköztársaságban 
élünk, mely államforma  semmiben 
sem hasonlít a régihez, mert az állam 
hatalom ma már nincsen a kizsákmá 
nyoló osztály, hanem az egész dol 
gozó nép, tehát a dolgozók, munká-
sok, földmivesek  és a haladó szellemű 
értelmiségiek kezében. 

A gazdasági reformok  sorozata, 
mint például az agrár- és a pénzügyi 
reform  lehetővé tették, hogy falvaink 
ban uj élet kezdődhessék. 

Ma már a földmives  nem szolgájt 
a földesúrnak,  hanem gazda a saját 
földjén,  melyet a saját részére mivel 
meg, pénzünk viszont napról napra 
erősödik, vásárló ereje egyre nő. -

Az ipari termelés egyre nagyobb fej 
lődése, a munkások által a többter 

* t 
melés érdekében alkalmazott uj mód 
szerek, a munkaversenyek és a munka-
brigádok áltat elért csodálatos ered 
mények, ahol a földmivesek  egyszerű 
fiai  együtt vannak a munkás és ta-
nuló ifjakkal,  mind olyan tényezők, 
melyek hazánkat egyre inkább egy 
gyönyörű nemzeti újjáépítés szinterévé 
teszik, az egész dolgozó nép javára. 
A múlttal szemben, ma már a szö 
vetkezetek nem a haszonlesők és ki 
zsákmányolók fejőstehenei,  hanem kol-

lektív, a nép szolgálatában álló intéz 
mények. 

Népi demokratikus rendszerünk a 
szövetkezetek nagyszerű szerepét el 
ismeri, különösképpen falvaink,  főid-
míveseink gazdasági megsegítése te 
kintetében. 

Maga a törvények törvénye, az al 
kotmány is kiemeli a szövetkezetek 
fontosságát,  ugy a kül és be(keres 
kedelemben, mint a falvak  életében. 

\z 5. és 14. §. on kivül, amelyek 
említést tesznek a szövetkezetekről, az 
alkotmány 9. § • kifejezetten  kimondja, 
hogy »a föld  azoké, akik megművelik. 

totilja  és  támogatja  a falusi  szövet-
kezeteket 

Gh. Gheorghiu Díj, a kormány mi 
niszterelnökhelyettese a következőket 
mondotta: 

— Különösen falvakban  szükséges a 
szövetkezetek támogatása és bátorítása. 
Egy népi demokratikus rendszerben 
a szövetkezeteknek elő kell mozdita 
niu't a falusiak  érdekeit, meg kell vé 
delmezniük a kizsákmányolástól és a 
szegénységből, hozzá kell járulniuk a 
mezőgazdaság fejlesztéséhez,  a föld 
termékenységének fokozásához,  a fa-
lusi dolgozók anyagi és kulturális éle 
tének emeléséhez. 

Szövetkezetünk, mely az országban 
ma- 10000 né! több szövetkezettel ren 
delkezik és amely 4 milliónál több 
földmivest  támogat, ma hatalmas fegy-
ver a nép kezében életszínvonalának 
emelésére. 

Azok a korrupt elemek, akik eddig 
a szövetkezetek élén voltak, a legfőbb Az állam  védelemben  részesiti  a fa 

lusi  munkából  származó tulajdont.  Bá | szövetkezeti intézet, az INCOOP ha 

ÁRU-OSZTÁLY 
Szabad cipőáruk beszerzési lehetősége. FONTOS, SÜRGŐS. 

Ezúton közöljük összes szövetkezeteinkkel, hogy a brassói Regionale 
állami raktár az alábbi körlevelet hülditte Feiarálóak réssére: 

Értesítjük, hogy egy nagy lábbeli szá'lilminy érkezett, amely bőr- és 
talpból készült férfi  és női félcipőtbőt,  valamint bőr- és croupontalpból 
készült bakancsokból és gummitalpu b*kanc3okb5l áll. 

Ezeket a cipőket kizárólag a Federálékon keresztül falusi  szövetkezetek 
részére utaljuk ki, hogy a falusi  nép csakis ezen szövetkezetek utján jusson 
lábbelihez. A tfpők,  illetve a bakancsok árai és minőségei az alábbiak : 

Gvári jel Cipő megnevezése Szövetkezeti ár Fogyasztói ár 
Japis barna bakancs croupontalppal 2.664.— 3.044 — 
Novak szinas bakancs „ „ 2 413 — 2.759 — 
Iris ii ii II ii 2.680.— 3062 — 
6/6 gummicsizma 1,745.— 1 995.— 
Batta barna bakancs, croupontalppal 2.230.— 2 549.— 

19 gummicsizma 1.747.— 1.997.— 
II fekete  bakancs, gummitalpu 2 135 — 2.440.— 
II munkáscipő 2 231.— 2 550 — 

Kotva női cipő 1.746.— 1.996 — 
1} munkásbakancs 2.664 — 3.044 — 

Albert fiucipők 2.336.— 2 670 — 
Peck munkáscipő 2 751 — 3 144 — 
Standard ii 2 749 — 3.142 — 
Batta ii 2 162 — 2.471.— 
Lakina női cipő 1 958 — 2 237.— 
Vit munkáscipő . 2 746.— 3.139.— 
Kanarik fórficipő 2 683 — 3.065 — 
Kotva munkáscipő 1.998.- 2283 — 

Ezek után az árak után a szövetkezetek 12°/0 jutalékot számithatnak. 
Az árukat kizárólag csakis készpénzzel vehetjük át, igy tehát felhívjuk  szö 

-vetkezeteink figyelmét,  hogy amennyiben az itt közölt cipői» vagy bakancsok-
ból (amelyek szabadon, minden kötelezettség nélkül árusíthatók) vásárolni 
akarnak, azonnal szedjék össze tagjaiktól az előlegeket és azt Federálénk 
pénztárához legkésőbb f.  hó 23 ig okvetlenül fizessék  be, arra való tekintettel, 
hogy a lábbelik korlátolt mennyiségben érkeztek, nehogy későn gondolkozó, 
illetve későn intézkedő szövetkezeteink ezen kiváló minőségű és kedvező áru 
lábbeliektől elessenek. 

Megjegyezni kívánjuk még, hogy a szükséges bakancsodat vagy cipőket 
a fent  közölt gyári jel, ármegjelölés pontos körülírásával rendeljék meg, Fede-
rálénk áiuosztályán keresztül. 

Felkérjük szövetkezeteink t. vezetőségeit, hogy a saját jól felfogott  ér-
dekükben is hassanak oda, hogy e nagyjelentőségű szabadcipőihöz és bakan-
csokhoz szövetkezeti tagjaink rövidesen hozzájuthassanak. 

Szövetkezeti üdvözlettel: 
Kovács  s. k. Nagy  8. k, 

lározatai folytán  eltávolíttattak. Ma a 
szövetkezetek vezetése a nép kezébe 
van letéve. 

A szövetkezetek uj vezetőségében 
első izben vesznek részt nők is, akik 
népi demokratikus rendszerünkben 
egyenlő jogokat élveznek a férfiakkal. 
Szövetkezetünkben a nők jó gazda-
asszonyig takarékos, szorgalmas ós 
becsületes tuiajdonságaikkal hivatva 
vannak a szövetkezetek haladását 
mindenben előmozdítani. 

Ha tudatában vagyunk annak, hogy 
hazánkban eddig mit jelentettek a 
szövetkezetek és ismerjük azt a fon-
tos szerepet, amit ma töltenek be az 
állam gazdasági életében, tudnunk 
kell mindazokat a kötelezettségeket, 
melyek ránk hátúinak, mikor a szö-
vetkezet vezetésében, vagyis az igaz-
gatóságban veszünk részt. 

Mindenekelőtt az igazgatóság tag-
jainak ugy kell tekinteniük állásukat, 
mint amelyet a nép adott nekik és 
arra kell törekedniük, hogy azt ugy 
töltsék be, mint ahogy az jó állam-
polgárhoz illik, teljes hozzáértéssel és 
munkabírással. 

Legyenek jelen tehát az összes gyű-
léseken és dolgozzanak ugy, hogy a 
szövetkezet életét, melyet vezetnek, a 
társtagokat minden szükségletükkel 
ugyanolyan jól megismerjék, mint sa-
ját háztartásukat. 

Különösképpen ismerjék meg a falu 
szükségleteit, hogy ismeretében legye-
nek annak, milyen árukkal kell a szö-
vetkezetet ellátni. 

A szövetkezet ne találomra szerezze 
be áruit, illetve e tekintetben ne az 
elérhető hasznot tartsa szem előtt, ha-
nem olyan árukat szerezzen be, ame-
lyeket a föld  intenzivebb megmiveiése 
és a gazdaság szükségletei kívánnak 
meg. 
„ Ezért a szövetkezeti munkát a szö-
vetkezet vezetőségének rendesen ós 
egy jól átgondolt terv szerint kell vég-
rehajtania. Az igazgatóság bizonyos 
időre (1 év, 6, 3, vagy 1 hónapra) 
készítsen működési tervet, melyben 
legyen meghatározva, hogy a szövet-
kezetnek a jelzett időre mik a fela-
datai és milyen eszközökkel rendel-
kezik azok végrehajtására. 

Ajánlatos továbbá egy pénzügyi 
terv készítése is, kisórje figyelemmel 
a tervnek meghatározott időkben való 
pénzügyi végrehajtását, melyből meg 
lehessen állapítani, hogy mennyi volt 
a bevétel és mennyi a kiadás. 

A szövetkezet vagyona a társaságok, 
a nép vagyonát képezi, miért is sem-
miféle  kiadás nem történhetik fölösle-
gesen, hanem a tagok érdekében és 
csakis oly mértékben, amilyent a szö 
vetkezet az adott körülméuyekhez ké 
pest elviselhet. 

Annak érdekében, hogy a szövetke-
zet erős legyen és a tagok érdekében 
minél nagyobb forgalmat  bonyolithaS' 
son le, elegendő tőkével kell rendel-
keznie, mely a tagok által befizetett 
üzletrészekből gyűl össze. 

Erről az igazgatóság minden tagjá-



nak, de különösképpen a nőknek kell 
meggyőződniük és a maguk részéről 
a falusiakat  is világosítsák fel,  hogy 
mentől több pénzzel járuljanak hozzá 
a szövetkezet megerősítéséhez és fel-
lendítéséhez, mert ezt saját érdekük-
ben teszik. 

Az igazgatósági tagok, de főképpen 
a nők gondoskodjanak arról, hogy a 
szövetkezet helyisége mindenkor ren-
des, tiszta és szellőzött legyen, hogy 
mindenki, aki ott- megfordul,  kelleme-
sen érezze magát. Az első látásra le 
hessen megállapítani, hogy a Román 
Népköztársaság szövetkezetéről van szó, 
minélfogva  falait  szövetkezeti jelsza 
vakkal, plakátokkal, faliújságokkal  stb. 
kell feldíszíteni,  az árukat a polcokon 
gondosan elrendezni és cimkézni. 

A szövetkezet vezetősége felügyele-
tet gyakorol a többi tisztviselőre is, 
hogy kötelességüket mindenkor tisz-
tességesen teljesítsék és tudatában le-
gyenek, hogy a tagok szolgálatában 
állanak. Különösképpen a kiszolgáló 
legyen mindig tiszta, ismerje jól az el-
adásra szánt árukat, vevőivel szem-
ben legyen udvarias, mert ezek a 
munka emberei, a szövetkezet birto 
kosai. Gondoskodjék a vezetőség, hogy a 
könyvelő a könyveléssel ne legyen el 
maradva, a törvény által előirt köny 
vekkel rendelkezzék, tisztán és átte 
kinthetőleg dolgozzék ugy, hogy a szö 
vetkezet vagyoni helyzete mindig vi 
íágos és érthető legyen. 

Az igazgatósági tagok a szövetke-
zet üzletrészes tagjaitól ne zárkózza-
nak el, hanem álljanak velük a leg-
szorosabb összeköttetésben, számol 
janak be nekik mindarról, amit tettek, 
amit megvalósítottak, növeljék a szö 
vetkezetbe és népi demokrat;kus rend 
szerünkbe vetett hitet, de ugyanakkor 
mutassanak rá azokra a nehézségekre, 
melyeket rendszerünk még le kell, 
hogy küzdjön az ország gazdasági 
helyzetének megjavítása érdekében. 
Az igazgatóság tagjai külön külön és 
együttesen is felelősek  a község előtt 
kötelezettségeik lelkiismeretes teljesi 
téséért. Le kell, hogy leplezzék és el 
kell, hogy távolítsák maguk közül azo 
kat, akik a tisztesség útjáról letértek. 
A munka megerősítése és kibővítése 
érdekében az igazgatóság a legszoro 
sabban együtt kell, hogy működjék a 
Román Munkáspárttal, az Ekések Front 
jávai, a MNSzgel, a Romániai De 
mokrata Nők Szövetségével és az If 
jumunkások Szövetségévei. 

Az igazgatósági tagok legyenek hír 
verői községük szövetkezetének. Vilá 
gositsák fel  az embereket, hogy me j 
zőgazdasági és háztartási termékeiket 
a szövetkezetek utján értékesítsék. így 
munkájuk gyümölcse nem a spekulán-
sok, hanem a városi munkások kezébe 
jut, akik a maguk részéről a falusiak 
nak mezőgazdasági eszközöket és 
egyéb árukat szállítanak, minélfogva 
a közös értékesítés által magasabb 
árat érhetnek el. 

A szövetkezet foglalkozzék  minden-
fajta  adás-vétellel, értékesítse ezáltal 
a vidék különböző javait, melyek 
ezelőtt csak a nagykereskedők részére 
nyújtottak hasznot. Eszerint össze 
gyűjtve és értékesítve lesznek a gyű 
mölcs, méz, a tojás, a tej stb. és ki 
sebb feldolgozó  üzemek is létesithe 
tők egyes termékek feldolgozására, 
melyek értéke ezáltal nagyobb iesz. 

Az igazgatósági tagoknak, de kü 

Iönösen a nőknek kötelessége, hogy 
a szövetkezet fellendítése  érdekében 
minden lehetőt megtegyenek. 

A szövetkezet tartson fenn  össze 
köttetést más szövetkezetekkel, a Fe-
derálé-val, az INCOOP- pal és egymás 
között áruikat cseréljék ki. így a szö-
vetkezetet nem érheti károsodás, mint 
ahogyan előfordul  akkor, ha a szö-
vetkezeti hálózaton kívül dolgozik, mint 
a nagykereskedőkkel és tőkés válla 
latokkal. 

A szövetkezet hasson oda, hogy fa 
lusi tagjainak szükségleteit 100% ban 
elégítse ki, lássa el mezőgazdasági 
eszközökkel, háztartási felszerelésekkel, 
termésfeleslegüket  helyezze el a leg 
jobb feltételek  mellett, bonyolítsanak 
le mentől több adás vételt, nyújtsanak 
olcsó hiteleket, egyszóval a községi 
gazdasági élet követelményeinek min 
denben tegyenek eleget. 

A szövetkezetnek azonban nemcsak 
gazdasági, hanem kulturális célja is 
van, és pedig tagjai kulturális szintjé-
nek emelése. 

A szövetkezeti megbeszélés egy-
szersmind legyen mindig alkalom a 
szövetkezeti emberek részére, hogy 
valami ujat tanuljanak, hogy tudásu-
kat, ismereteiket kibővítsék és ugy po 
litikai, mint szövetkezeti látókörüket 
növeljék. 

Különösképpen az igazgatósági ta 
gok kötelessége ilyen gyűléseken fel 
szólalni. Tegyék tanulmány tárgyává 
a szövetkezetet érintő kérdéseket, rá 
mutatva a szövetkezet értelmére, mi 
benlétére, mit kell tenniük, hogy a 

falusi  tagok hasznára lehessenek és 
ösztönözzék az embereket, hogy szö-
vetkezetük érdekében tevékenykedje-
nek és semmit se várjanak készen fá-
radság és dolog kifejtése  nélkül. 

Gondoskodjanak továbbá ünnepé-
lyek megrendezéséről, mint pld. a szö-
vetkezet nemzetközi napja, melyet az 
egész világon julius 4 ón ünnepelnek 
meg, készítsenek elő előadásokat, mű-
vészeti és kulturális összejöveteleket, 
fali  újságokat, a szövetkezet életéből 
meritett színdarabok előadását, szö-
vetkezeti újságok olvasását és a fon 
tosabb cikkek megbeszélését stb. 

Ennek érdekében az igazgatósági 
tagok gondoskodjanak, hogy azokkal 
a Federálékkal, amelye'shsz társultak, 
vagy az INCOOP pal az összeköttetést 
fenntartsák  s azoktól kérjenek hírla-
pokat, szövetkezeti propagandaanyagot, 
intézkedéseket ünnepélyek megrende-
zésére és faliújságok  szerkesztésére. 
Az igazgatóság női tagjai mindenkor 
együtt dolgoznak a gazdasági bizott-
sággal és a Romániai Demokrata Nők 
Szövetsége falusi  bizottságával. 

Mindezekben a ténykedésekben a 
nőnek hivatása, hogy vesse latba min-
den tudását és a nép iránti szeretetét, 
ugy, hogy ezáltal a szövetkezet uj 
életet éljen a nép érdekében. 

Az igazgatóságnak, a nőnek a szö 
vetkezet vezetésében kifejtett  becsüle 
tes és rendes munkája által erősítsük 
meg a népünk szolgálatába állított 
szövetkezetet a Román Népköztársa 
ság felvirágzása  érdekében. 

Elindult a harmadik önkéntes ifjúsági 
munkacsapat Székelyudvarhelyrol 
a Szálva-visói munkatelepre 

Az önkéntes munka szelleme egyre 
mélyebben hatol be az udvarhelyi if 
juság szivébe. Egyre több és több ifjú 
jelentkezik az önkéntes munkacsapatba, 
hogy részt vegyenek az ország újjá-
építésének munkájában. Büszke öröm 
tölt el mindnyájunkat, ha azokra a 
munkateljesítményekre gondolunk, a-
miket az első munkacsapatunk vég-
zett a Szálva visói munkatelepen. Ezek 
az ifjak  követendő példát mutattak a 
megye ifjúságának,  öntudatos, szorgal-
mas munkájukkal hozzájárultak annak 
a szilárd fundamentumnak  a lerakásá-
hoz, melyen egy szebb és boldogabb 
jövőt építünk fel  magunknak. 

Erre a munkatelepre indult el ju 
nius 16 án a harmadik munkacsapat. 
Az ifjak  fogadalmat  tettek, hogy mól 
tón fogják  képviselni az udvarhelyi 
ifjúságot  és munkateljesítményükön 
keresztül fokozni  fogják  azokat a si 

kereket, amiket az első munkacsapat 
elért. Ez a fogadalom  nem marad 
üres beszéd. Ifjaink  tudják, hogy előt-
tük óriási feladatok  állanak és or 
szágunkat egyetlen önkéntes munka-
teleppé kell változtatnunk, ahol vas 
utat, hidakat és utakat építünk és ja-
vírnnk, mindennap, megállás nélkül 
dolgozunk és ezáltal hozzájárulunk 
hazánk felemelkedéséhez  és felvirá-
goztatásához. 

Ez a cél lebegjen ma minden be-
csületes, dolgozó ifjú  előtt és ezúton 
hívjuk fel  minden ifjú  figyelmét,  hogy 
az újjáépítésből minél többen vegyék 
ki részüket, mert ezen keresztül saját 
jövőnket épitjük. 

Az IMSz itt mond köszönetet a De 
mokrata Nők Egységes Szervezetének 
azért, hogy élelmiszerrel és szeretet-
csomagokkal segítette a munkacsapat 
utnakinditását. 

Az egységes kupáról 
A mult társadalmi rendszer alatt a 

sport eszköz volUsrra. hogy az akkori 
vezetők az ifjúságot  a különböző 
aportágakon keresztül megragadják és 
az ő módszereikkel széttagolják. Nem 
az ifjúság  egységes testnevelése volt 
számukra a lényeg, hisz akkor a tö 
megsportra támaszkodtak volna, ha-
nem az egyéni előrehaladásnak, a pro 
fizmusnak  voltak hivei. Azt hiszem, 
ritkán látott valaki szegény paraszt, 
vagy munkásifjut  tenniszezni, vsgy 
ping pongozni. 

A mult sötét felhője  ezen a téren is 
oszlóiéi ben van, a sötétség helyében, 
mint mindent megvilágító nap tör elő 

sugaraival: a sportoló ifjuságunkegy 
ségének kibontakozása. 

A RDIOSz kezdeményezésére ország 
szerte megindultak az ifjúság  egységes 
kupájáért folyó  küzdelmek, melyekbe 
bevonják a szélestömegü, minden ka-
tegóriából származó ifjúságot. 

Udvarhelyt is megtették a szükséges 
lépéseket az egységes ifjúsági  kupának 
az érdekében. 

Minden sportoló ifjúnak  megvannak 
a lehetőségei, hogy tudása révén elő-
haledásra tegyen szert. 

x Eladó egy családi ház sürgősen 
Attila utca 28. Érdeklődni lehet dr. | 
Nagy Lajosnál. 2—3 I 

Fontos külügyminiszteri 
rendelet a hadirokkan-
tak ügyében 
Azok az 1916—1919 évből származó 

hadirokkantak, valamint azok a mind 
két világháború repülő és tengeri bal-
eseteiből származó rokkantak, akik i 
Casa IOVR által nyugdíjazva vannak, 
azonban rokkantsági százalékuk ez-
ideig még nincs megállapítva, pontos 
lakcímeiket táviratilag az alábbi hivatal 
címére jelentsék: 

Biroul Invalizi M. A. N. Str. Ange-
lescu 140 Bucureşti. 

Ez szükséges avégett, hogy a jelzett 
iroda az Illető okmányait tartalmazó 
iratcsomót az illetékes katonai tartó 
mányi kirendeltségnek megküldhsssi 
rokkantsági százalékának megállapítási 
végett, különben az érdekeltek e nél 
kül nyugdijat továbbra nem élvez-
hetnek. 

A jelzett iratcsomóknak az illetékes 
tartományi kirendeltséghez való eljut-
tatásával egyidejűleg az érdekeltek ér 
tesitóst kapnak arról, hogy Ieszázaló-
koíás végett hol és mikor jelentkez-
zenek. 

KnltnrannKa a 
háztartási alkalmazottit 
szafrzcrfcztttatl 
Az udvarhelymegyei háztartási al-

kalmazottak kulturszinvonalának eme 
léséhez nagyban hozzájárult a tanári 
szakszervezet azáltal, hogy a taggytl 
léseikre a középiskolák egyes oszté-
lyait elkü'dte, hogy szórakoztassák és 
tanítsák a munkásosztálynak azt i 
rétegét, amelynek, mondhatni, a leg-
kevesebb ideje jut az olvasásra, ön-
nevelésre. A célt elérték, mert feléb-
resztették bennük a tudás utáni vágyat 
és az az elhatározás született meg 
bennük, hogy egy műsoros estély meg 
rendezésével ők is viszonozni fogják 
diákszórakoztatóik munkáját. 

Az estet f.  hó 12 én tartották meg, 
amelynek sikeres műsorszámai a kö 
zönség körében elismerést és jó han-
gulatot váltottak ki. 

A műsor összeállításáért és betaní-
tásáért a tanári szakszervezet két tag-
ját: Szabó Ilona és Haáz Sándor ta-
nárokat illeti minden elismerés. Szabad 
idejüket feláldozva,  késő estékig oda. 
adással, türelemmel fáradoztak,  hogy 
megdöntsék a kételkedők állítását, 
amely szerint a háztartási alkalmazot-
takkal nem lehet eredményes munkát 
végezni. Munkájukat siker koronázta, 
amit bizonyít az a tény is, hogy á 
műsorban szerepelt népi táncokat elő-
adó tánccsoport annyira jónak bizo 
nyúlt, hogy azt a szaktanács kultur 
osztálya, mint állandó tánccsoportot to-
vábbra is fenntartja. 

Legutóbb f.  hó 18 án a szaktanács 
által rendezett centenáriumi ünnepségen 
szerepeltek. M % L > 

A s z e r k e s z t ő s é g ü z e n e t e 

Székely  keresztúr.  A mult héten az 
egész rovat kiszorult a nagy anyag-
torlódás miatt a legsűrűbb szedés el-
lenóra. A technikai kényszerűség, saj-
nos, az ilyesmit néha elkerülhetet. 
lenné teazi. 



• I TÖRTÉNIK A NAGIVILÁGBAN? 
- és 

Klement Gottwaldot választották 
a Csehszlovák Köztársaság 
elnökévé. 

A csehszlovák nemzetgyűlés Klement 
Gottwald eddigi miniszterelnököt, a 
csehszlovák-kommunista párt főtitkárát 
választotta meg köztársasági elnöknek 
a nemrég lemondott Benes Eduárd dr. 
helyébe. Eszel még egy lépést tett a 
csehszlovák nép azon az uíon, melyen 
ez év februárjában  elindult, amikor a 
demokratikus erők felvették  a ktlzdel 
met a reakcióval és azt minden téren 
megverték"? 

Az uj miniszterelnök Anton Zîpo-
tockf,  volt miniszterelnök helyettes lett. 

A népi-damokrácia országainak 
ereje. 

A népi demokráciák országainak ki-
alakulásával és megerősödésével nőtt 
az imperiálizmus-ellenes tábor ereje. 
A békét szolgáló népi demokratikus 
országokban 6 millióra emelkedett a 
a kommunista és munkáspártok tag-
létszáma. Ez a hatalmas tábor azon 
dolgozik, hogy a népi demokrácia or-
szágait gazdaságilag is talpra állitsák 
és a szociálizmus útjára vezessék. 
Romániában, Magyarországon, Len-
gyelországban, Csehszlovákiában, Bul-
gáriában, Jugoszláviában, Albániában 
sikerült a reakciót legyűrni és mind 
egyik ország a demokratikus fejlődés 
és a szociálizmus útjára lépett. 

Franciaországban fokozódik a 
sztrájk-mozgalom. 

A gyáriparosok és a fémipari  mun-
kások közötti tárgyalások nem vezet-
tek eredményre és igy tovább tarta-
nak, sőt erősödnek a sztrájk mozgal-
mak Franciaországban. A munkások 
megszállták a nagyobb gyárakat, ott 
eltorlaszolták magukat és a rendőrség 
felszólitására  sem hagyták el a gyár-
épületeket. 

Clermont Ferrandban, az autógumim-
gyárban a munkásság eltorlaszolta 
magát. Amikor a rendőrség ki akarta 
a gyárat Uriteni, megszólaltatták a szi-
rénákat és mintegy 4.000 munkás 
sietett segítségükre. A munkásság és a 
karhatalom között összetűzésre is ke-
rült sor. A munkásságot azonban sor-
tűzzel sem lehetett megfélemliteni  és 
hősiesen védelmezte magát és a gyárat. 

Megalakult a Magyar Dolgozók 
Pártja. 

A Magyar Kommunista Párt és a 
Szociáldemokrata Pák a napokban 
megtartott egyesülési ^kongresszusán 
kimondta a két pártnak a Magyar Dol-
gozók pártjában való egyesülését. 
Elnöknek Szakasits Árpádot válasz-
totta meg a MDP, főtitkárnak  pedig 
Kákosi Mátyást. A párt központi lap-
jává a »Szabad Nép* cimü lapot tették 
s ennek főszerkesztőjévé  Révay Józsefet 
választották meg. 

Megkezdődött a jasii fasiszta tö-
meggyilkosok bünperének 
tárgyalása. 

Az elmúlt világháború idején mint-
agy 8000 békés jaşii lakos esett áldo-
zatul az Antonescu által vezetett ro-

tájékoztató 
mán fasizmusnak.  A tömeggyilkosság 
borzalmas részletei még csak most ke-
rülnek felszínre  az ügy táblai tárgya-
lásán. Ezekből az adatokból nyilván-
valóvá válik, hogy még a provokáció-
tól sem riadtak vissza az antoneszká-
nusok, hogy a zsidóság ellen zúdítsák 
a nép haragját. Most az igazságszol-
gáltatás keze utóiéri az emberségükből 
kivetkezett tömeggyilkosokat. 

A. Bunaciu igazságügy miniszter a 
tömeggyilkosok perével kapcsolatban 
kijelentette, hogy az igazságszolgálta-
tás azért késett mostanáig, mert a volt 
király, Mihály, aki maga is körül volt 
véve háborús bűnösökkel, a Tătărescu-
féle  tőkés politikai csoport támogatá-
sával kétszer is megakadályozta az ügy 
letárgyalását. A népbiróság tevékeny-
ségét is képesek voltak felfüggeszteni, 
1945 augusztusától 1946 márciusáig, 
majd 1946 juliusában megszüntették a 
népbiróságot, hogy a háborús bűnö-

söket ne lehessen a nép ítélőszéke elé 
állítani. 

A romániai munkásosztály és a nép 
nem tűrheti, hogy egy ilyen gaztett, 
mint a jfşii  tömeggyilkosság büntetle 
nül maradjon. 

Ujabb hadifogoly-szállítmány 
érkezése. 

Két hadifogoly  szállítmány érkezett 
ujabban az országba, az egyikben 485, 
a másikban 1478 fogoly  érkezik a 
Szovjetunióból. A foglyok  Foksányon 
keresztül érkeznek haza családjaikhoz, 
miután ott a szükséges formaságokat 
elvégzik. 

Az egészségügyi minisztérium ju-
nius 25-én összeírást rendez. 

Statisztika céljából az egészségügyi 
minisztérium elrendelte az orvosoknak, 
gyógyszerészeknek, gyógynövényke-
reskedőknek és termelőknek, laborán-
soknak és minden, az egészségügyi 
minisztériumhoz tartozó hivatali sze-
mélynek is az összeírását. Az össze-
írás junius 25 én történik meg. 

A szovjet-ideológia felsőbbrendűsége 
A mostani időkben, amikor minden-

kinek elsőrendű kötelessége az ideoló-
giai kérdések saját maga előtt való 
tisztázása, különösen fontosnak  tartjuk, 
hogy A szovjet-ideológia felsőbbrendű 
sége c. füzetet  ismertessük. Ez a Román 
Munkáspárt kiadásában megjelent ta-
nulmány a legélesebben világítja meg 
tárgyát : a polgári ideológiával szembe 
állit ja a szovjet-ideológiát s a szellemi 
és erkölcsi megnyilvánulások minden 
területén kimutatja az utóbbi fölé-
nyét. 

Fejtegetései nem csak elvontak, hi-
nem marxista gondolkozóként törté 
nelmi és a jelenlegi társadalmi válto-
zásokból vett elemzésekkel mutatja be 
a két ideológia különbségeit, sőt többre 
vállalkozik: a két ideoiógia harcaiból 
ad ízelítőt. 

J. Chisinevszki tanulmányát azzal a 
megállapítással kezdi, hogy a Szovjet 
unió győzelme, a szociálista állam te-
kintélyének megsokszorozódása és a 
világ dolgozói ügyéncfc  megerősödése 
a föld  minden pontján magával hozta 
az ideológiai harc erősödését és az 
ideológiai kérdések iránti érdeklődés 
növekedését. 

Ideológia  alatt  egy társadalom 
vezető  eszméinek  összességét  értjük.  Az 
ideológiát az anyagi élet feltételei, 
vagyis az illető társadalom termelő 
módjai határozzák meg. Miért van két 
ellentétes ideológia minden osztályokra 
tagozódott társadalomban: a kizsák-
mányolók és a kizsákmányoltak ideo* 
lógiája ? Ez az ellentét a két ideológia 
közt a polgári társadalomban éleseb-
ben jelentkezik, mint a kizsákmányo 
lás bármelyik előbbi időszakában. 

J. Chisinevszki világos elemzéssel 
mutatja ki, hogy nem volt külön fa-
siszta és külön polgári ideológia, mert 
a fasizmus  csak a polgári diktatúra 
más, élesebb formája.  A fasizmus  raj-
elméletet hirdet, a német faj  felsőbb-
rendűségére hivatkozva követte el gaz-
tetteit. De" ugyanilyen faji  megkülön-
böztetéseket fedezhetünk  fel  a polgári 
•szabadságok hazájában*, Ameriká-
ban is. 

A faji  megkülönböztetések a sovi-
nizmus közös melegágyából fakadnak. 
De ide sorozhatjuk az osztályharc kü-
lönböző jelenségeit, az amerikai mun-
kásosztály jogai ellen indított hadjárat 
egyes fejezeteit  is. Ugyanezt látjuk, 
bárhova tekintünk a polgári ideológiák 
tói vezetett országokban. Az angol 
világbirodalomban ugyanígy faji  és 
osztályelnyomást találunk mindenütt. 
Churchill meghirdette az «angolszá-

szok* felsőbbrendűségét  s miben kü-
lönbözik ez a Hitler barbárságától ? 

A polgári ideológiák mind egyetlen 
célt szolgálnak. A polgárság uralmát 
akarják fenntartani  vagy legalábbis 
meghosszabbítani. Ennek a célnak az 
érdekében azután minden fasiszta  vagy 
középkori gondolat jó nekik. A tőkés 
világ ideológiája nem tükrözhet mást, 
mint amiből kisarjadt: a tőkéstársa-
dalom és gazdálkodás anarchiáját. Ez-
zel az enarchista polgári ideológiával 
áll szemben a harcban a munkásosz 
lály, mely a föld  egyhatodán, a Szov-
jetunióban megteremtette a dolgozók 
első szociálista államát. Itt a társada-
lom és a gazdálkodás szociálista rendje 
megszilárdult a nép politikai győzelme 
nyomán s ez az uj rend megterem-
tette a maga uj ideológiáját is. 

Chisinevszki ezután leírja azt a küz-
delmet, ftmelyne1*  eredménye a szovjet-
népek felszabadulása  és a szociálista 
áll8m megteremtése lelt. Ez a küzde-
lem adott uj hősi szint a szovjet-
népek ideológiájának. Erőfeszítésekből, 
hallatlan áldozatokból és győzelmek-
ből született ez az ideológia. Ezért 
sikerült felülmúlnia  a polgári ideoló 
giákat, ezért alkot többet és nagyob-
bat, mert előrehaladottabb osztály: a 
proletáriátus hozta létre, mert a szo-
ciálista társadalomban fejlődőt),  mert 
a marxizmus, leninizmus tudománya 
irányítja. 

A tanulmány következőleg azokat a 
társadalmi, közoktatási és gazdasági 
változásokat ismerteti, melyek anyagi 
alapját alkották a szovjet népek kom-
munista erkölcsi kialakulásának. 

A régi társadalom teljesen az önzé-
sen alapult. Vagy kiraboltál valakit, 
vagy téged raboltak ki. A termelőesz 
közök szociálista tulajdonba vétele ez-
zel szemben megteremtette a társada-
lom szükségleteinek és az ember egyéni 
érdekeinek nagyszerű összhangját s 
ebből uj magasabbrendü erkölcs tá-
madt. 

A magasabbrendü termelési formák-
ból fakadó  magasabbrendü szovjet-
erkölcs erejét a legvilágosabban a nagy 
honvédő háború, a fasiszta  rabók el-
leni harc mutatta meg. A Szovjetunió 
hősei csodálatos példáját adták az ön-
tudatnak és erőnek. Ugyanakkor a 
fasizmus  elleni ellenállást Európaszerte 
mindenütt a proletár-erkölcsöt valló 
kommunisták vezették. 

Tanulmánya végén Chisineszki a 
szovjet erkölcs magasabbrendüségével 
magyarázza, hogy a világ dolgozói és 
békeszerető népei miért tekintenek ma 
uj ideológia központja felé.  D. A. 

SPORT 
UMTE—Metalochimic  3:3 (3:1) 
Az UMTE az első félidőben  szép 

játékkal érdemelte ki a két gól előnyt. 
A második félidőben  teljesen kiütköz-
tek a csapat hibái. Az elbizakodottság, 
a kényelmesség és a nemtörődömség 
jelképezte különös mértékben a csatár-
sor játékát. A védelem komolyan ál-
lotta és verte vissza a brassóiak ál-
landó támadását és ezzel megmentette 
a csapatot a nagyobb vereségtől. Két 
gól a kapus hibájából esett a hálóba. 

Ha csapatunk a C ligában komo-
lyan akar szerepelni, akkor alaposan 
meg kell vizsgálnia ugy a játékosok-
nak, mint a vezetőknek a hibáit, hogy 
azokat kiküszöbölhesse. Winkler biró 
a mérkőzést kitűnően vezette. 

D i á k s p o r t 
L a b d a r ú g á s . 

Ipari  Gimnázium—Keresztúri 
Unit.  Gimnázium  5:1 (2  :1) 

A sáros és nehéz talajon az iparisk. 
megérdemelt győzelmet aratott a szeb-
ben, de eredménytelenül játszó ke-
resztúriak ellen. 

Ref.  Koll.—Ipari  Gimnázium 
3:1 (2:0) 

A vármegyei labdarugó kupadöntőn 
a Ref.  Kollégium csapata fölényes  és 
szép játék után megérdemelt győzel-
met aratott. A Ref.  Kollégium csapata 
ezzel a győzelmével megérdemelt győz-
tese lett a vármegyei középiskolai lab-
darugó bajnokságnak, mert ebben az 
iskolai évben a középiskolás csapatok 
ellen lejátszott 10 mérkőzésből nyolcat 
megnyert és csak 2 esetben játszott el-
döntetlent. Ezzel a teljesítményével 
méltán kiérdemelte a vármegye leg-
jobb középiskolás labdarugó csapata 
címet. 

Kéz i l abda . 
Róm. Kat.  Gimn -Ref.  Koll.  6:5 (3:1) 

A fejlődő  gimnáziumi csapat szép 
győzelmet aratott a lelkesen, de tarta-
lékosén játszó kollégiumi csapat ellen 
s ezzel revansot vett a május 1 én el-
szenvedett 11 : 3 as vereségért. A mér-
kőzés igazi propagandája volt a szép 
és sportszerű diáksportnak. 

Ipari  Gimnázium—Dinamó  6:3 
Az Ipariskola ezzel a győzelmével 

veretlenül és megérdemelten jutott az 
Autosport által felajánlott  kupához. 

Megélénkült a székely-
keresztúri sportélet 
Erős József  székelykereszturi asz-

talos mester, aki régi boxoló, ezelőtt 
három hónappal, saját tevékenységére 
alapozva megalakította Székelykereszt-
uron a boxiskolát, melynek nemcsak, 
mint trénere járult hozzá a keresztúri 
sportélet előbbviteléhez, hanem külön 
anyagi áldozathozatalon kivül a box-
iskola részére, saját boxfelszerelését  is 
rendelkezésre bocsátotta. Három hő-
napi odaadó, fáradságos  munkásságát 
igazolta a város Sport* Otthonában 
junius hó 13-án megrendezett házi 
boxmérkőzés, amelyen 4 pár indult. 

Az eredmények a következők: 
1. Légsúly ban: Major—Zsigmond, 

döntetlen. 
2. Pehelysúlyban : Lórenz II.—Kis-

faludi,  technikai és pontaránnyal győ-
zött Lórenz. 

3. Könnyű súlyban: Gidó (Fiatfalva) 
—Major I., pontozással Gídó győzött. 

4. Váltó-súlyban : Sípos—Márkos, 
pontozással győzött Sipos. 

A csaknem egy éve boxoló, igen 
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szép játékot mutató keresztúriak re-
ménységévei, Sípossal szemben, az 
aránylag könnyebb sulyu Márkos, aki 
csak két hónapja boxol, igen nagyra 
becsülendő, kitartó játékot mutatott. 

Tekesport: 
Munkás—Ifjú  Munkás: 150—151. 

Tekeverseny Olaszteleken 
A Közalkalmazottak Szakszerveze-

tének vármegyei csoportja (Székely-
udvarhely) és az olaszteleki dolgozók 
barátságos tekeversenyen találkoztak 
folyó  hó 12 én Olaszteleken. A mér-
kőzésben a csapatok 21—21 taggal 
vettek részt s a négy menetben a ven-
déglátó csapat 62 fával  győzött. Az 
eredmény 333:271 volt. A vesztes 
csapat >kölcsönpohárrac Székelyud-
varhelyre hivta az olasztelekieket, akik 
a meghívást el is fogadták.  A mérkő-
zés időpontját később határozzák meg. 

A barátságos mérkőzés után a két 
csapat közös vacsorán vett részt és 
ott a legnagyobb egyetértésben és sze-
retetben szórakoztak. Rsméljük, hogy 
Űdvarhely megye többi községei is 
követik ezt a szép példát. 

1848 százéves fordulója 
juniusi országos megünneplésének a 
sorozatában tartalmas ünnepséget 
rendezett 20 ón, vasárnap délelőtt Szó-
kelyudvarhelyen a moziteremben a 
Demokrata Nők Szövetsége. 

Hecserné Ferencz Vilma dr. mint a 
gyűlés elnöke, rövid megnyitó beszé 
dóben szép szavakkal méltatta az 
1848 as forradalomnak,  a >népek tava-
szának « jelentőségét, azt az eredményt, 
amelyet Romániában és Magyarorszá-
gon a világszabadságért való küzde 
lémben elért és amelynek hőseit, 
Petőfit,  Bălcescut a demokrácia korá-
ban különösen hálás megemlékezés 
illeti meg. Ugyanilyen értelemben be-
szélt román nyelven Railo Aristia, 
magyar nyelven Kovács Ignácné, rész-
letes történeti fejtegetésben  ismertetve 
az eseményeket. Böjthéné Márton Ró 
zália magyar, Pleşoianu Letiţia román 
verset szavaltak kiváló előadással. 

Azonban az ünnepség rendkívül ké-
sői kezdése — a terem nagy világító 
égőjének a hiányossága miatt — is-
mételten figyelmeztet  egy állandó kul-
túrtermünk hiányára, amelyet végre 
meg kellene szüntetni, hogy a zon-
gorahiánnyal, függönnyel,  világítással 
való állandó bajok szereplőkre, közön-
ségre ható kedvetlenitő hatással ne 
ismétlődjenek állandóan. 

Hirdetmény 
A székely udvarhelyi állami fiunép-

iskola udvaráról f.  hó 17-én délben 
elszaladt egy kilenchetes, nem régen 
herélt kis fekete  malac. Aki tud róla, 
jelentse, jutalom ellenében az iskola 
igazgatójának. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 
Csekefalva  község elöljárósága pá-

lyázatot hirdet a községnél üresedésben 
lévő titkári és pénztárnoki állásra. A 
pályázati kérvényeket nyújtsák be a 
szentábrahámi jegyzőséghez a román 
és magyar nyelven tudók, közigazga-
tási gyakorlattal rendelkezők, géppel 
irni tudók. Nőtlen vagy hajadon egyé-
nek előnyben részesülnek. 

Cseke/alva  község  elöljárósága. 

FILM 
A Fűszer és csemege, egyike azok-

nak az »uri« Magyarországon gyár-
tott filmeknek,  amelynek a célja — 
bár a film  tartalma látszólag reális — 
eltéríteni az emberek gondolatait a 
valóságtól s emellett ideálizálja az uri 
osztályt. Az egész mese uriházakban 
játszódik le, ugy néz ki, mintha az 
egész világ csak jólmenő, vagy tönk-
remenő urakból állana, sőt a szegény 
paraszt gyermek is ha rendes, vagyis 
egész életét főnöke  üzletének szenteli, 
úrrá válhat s még el is veheti a fő-
nöke leányát feleségül. 

A cél is világos, olyannyira világos, 
hogy a rendező nem is igyekezett a 
szép rendezésre. A cél pedig: a dol-
gozók tömegével elhitetni, hogy a 
»szegény« főnök  is csak egy dolgozó 
ember, aki a magas cél érdekében — 
értve alatta a pénzhatácsolást — az 
egész életét feláldozza.  Továbbá, hogy 
végeredményben mindenki válhat gaz-

daggá, csak ügyesnek, szerencsésnek 
és a főnöke  iránt szolgálatkésznek kell 
lennie. Vájjon igy van ez az életben ? 
Nem I A dolgozók tömege soha sem 
juthat el a jóléthez; csak egy uton : 
ha összefog  és az urak országa he-
lyébe felépiti  a dolgozók hazáját. 

Jöm  : »Szülők és gyermekek* kivá-
lóan szép film  ugy rendezés, mint tar-
talom tekintetében. Két nemzedék ele-
venedik meg a vásznon. Két nagy 
korszak, a nagy szociálista forradalom 
és a fasisztaellenes  nagy honvédő há-
ború eseményeit mutatja be a film, 
anya és leánya történetén keresztül. 
Bár a film  tragikus eseményeket ele-
venít meg, mély emberi érzéseket, har-
cot, szerelmet, mégsincs lesújtó 
tással, mert a vászonról az élet beszél, 
az élet, mely nehéz, bonyolult, de ön-
tudatos emberek számára célja van, 
melyért érdemes harcolni. 

-f-g 
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Munkában a Szálva-visói vasútépítésnél 
A Szálvavisói »Luca László* ön-

kéntes munkatelep egy szakaszán vál-
lalt közösségi munkát az udvarhely-
megyei első önkéntes munkás- csepat, 
részt kérve igy az ország újjáépítésé 
bői. Erős elhatározással indultunk el 
áprilisban, hogy az elképzelésünket 
tetté változtassuk és fogadalmunkat 
munkával és tanulással váltsuk valóra. 

A munkatelepre hamarább érkezett 
csoportok igaz testvéri szeretettel fo 
gadtak megérkezésünkkor. Azután meg 
kezdtük a munkacsapat-életet : dol-
gozva, tanulva, alkotva, testvéri sze 
retetben élve társainkkal, nem ismerve 
nemzetiségi vagy felekezeti  fcülönbsé 
get, hogy igy szolgáljuk és biztosit 
suk békés jövőnket. 

Mivel gyakorlatlanok voltunk, kez-
detbeh lassan ment a munka is. a ta-
nulás is. Volt közöttünk gyengébb is, 
akinek bizony nehéz volt az ilyen 
munkába való betörése. Pedig az or-
szág tőlünk kemény munkát vár. Aki 
nem tartott velünk, attól megváltunk. 
Mi megértettük, hogy olyan lesz a 
jövőnk, amilyennek azt mi magunk 
építjük. Azt is megtanultuk, hogy nem 
elég ha máról holnapra gondolkozunk, 
hanem a távolabbi célra kell tekin 
tenünk. 

Megtanultuk azt, hogy csak közös 
erővel tudunk építeni a köznek és ez 
zel magunknak is. Amit a mult rend 

szerekben nem tudtak megvalósítani, 
ennek a vasútvonalnak a megépítését, 
azt elvégezzük mi ifjak.  De ehhez igazi 
munkáserkölcsökre van szükségünk, 
amit itt a közösségi munkában'sajátí-
tunk el. 

Megláttuk, hogy az elmúlt polgári 
rendszerben el voltunk zárva a kul 
tura igazi forrásaitól,  amik most meg-
nyíltak előttünk. Többé nem olvasunk 
sárga ponyvaregényeket, amik még 
mindig mérgezik ifjuságunk  egy ré 
szét, hanem igazi értékeket akarunk 
tanulni és azokra másokat is tanítani, 
hogy minden ifjú  tudja értékelni az 
életet. 

Azt is megláttuk, mivel tartozunk 
annak a pártnak, amely az Ifjú  Mun-
kás Szövetséget életre segítette. Román 
népköztársaságunknak nem csak az 
az érdeke, hogy építsünk, hanem az is, 
hogy tanuljunk és ujjánevelődjünk, 
hogy amikor eljön az idő, mi vehes 
sük át országunk vezetését. 

Megismertük azoknak a hős ifjak-
nak az életét is, akik életüket áldoz-
ták a mi szabadságunkért. Ezek lettek 
a mi mintaképeink. Ezt tanulta munka-
csapatunk eddig. Nemsokára hazatér 
munkacsapatunk egészségesen, meg 
edződve, hogy az ott tanult dolgokat 
tovább adhassa, másokat is tanithas 
son, mindnyájunk boldog jövőjének 
érdekében. Gegő  Pál 

Ismerjük meg korunk könyveit 
Pflanmer-Ziv:  Kis család a nagy Szovjetországban 

Egy született nevelő nagyszerű 
könyve. Nem tárgyal nagy eseménye-
ket a Jószomszédság Könyvtár kiadá-
sában megjelent kis könyv, de olyan 
művészi formában  hozza hozzánk kö-
zel az irót és könyvének szereplőit, 
hogy olvasás közben a legmeghittebb 
barátainknak érezzük őket. 

Egy fiatal  tanítónő, egy mérnök fe-
lesége, tudva azt, hogy saját gyer-
meke nem lehet, először egy rokona 
gyermekét veszi magához. Nemsokára 
az utcáról szed fel  egy elhagyott gyer-
meket, a magáévá fogadja.  De mind 
több árva gyerekkel találkozik és szive 
sugallatára hallgatva, a végén már hat 
gyermeknek lesz anya helyett anyja 
ós gondozója. 

Az anya meglepő egyszerűséggel 
irja le a kis család életét. A kis min-
dennapi eseményeken keresztül belá-
tunk egy szovjet család életébe, meg-
látjuk az egész szovjet élet kereszt-
metszetét. Az egyszerű szavakon ke 

resztül is sugárzik az a gyermekek 
felé  irányuló szeretet, amit minden 
szovjet katonánál mi magunk is tapasz-
talhattunk. 

Az egész könyvön, mint egy világító 
fáklya,  vonul végig a szerző nagyszerű 
nevelői egyénisége. Nem tárgyal tudo-
mányos nevelési kérdéseket, de a kis 
család eseményein keresztül látjuk a 
legcsodálatosabb gyakorlati nevelői ér-
zéket. A legkényesebb gyermekneve-
lési kérdésekben ad biztos utmutatást 
a szerző  nevelői gyakorlata, ahogy a 
kis gyermek makacsságát,^engedet-
lenségét megváltoztatja, ahogy az első 
komolyabb csínynél megtalálja a ne-
hézségből való kivezetés leghelyesebb 
módját, ahogy együtt él a gyermekek 
minden apró kérdésével. 

Ez a csodálatos nevelői egyéniség-
gel megáldott anya nem csak a foga-
dott gyermekeiből álló családját szol-
gálja, hanem a közösségi munkában 
is éppen annyi energiát tud kifejteni 

Ráér arra is, hogy a kenyérkeresés ós 
családi gondok mellett a nagyvárosban 
kóborló ós sokszor rossz útra tévedó 
kis árvák felkarolója  legyen ós hogy 
még szélesebb körben szolgálja a gyer-
mekeknek az emberi társadalom hasz-
nos tagjává való nevelését. 

Aki bármilyen vonatkozásban neve-
léssel foglalkozik,  akár mint szü!őr 
akár mint hivatásos nevelő, nem mu< 
laszthatja el ennek a könyvnek elol-
vasását. Aki egy művészi egyszerűség-
gel megirt könyvön keresztül akar 
magasabb nevelési eszméket megis-
merni, annak ezt a könyvet kell elol-
vasnia. 

— A róm kath. főgimnázium tanu-
lóinak odaillő munkáiból rajz, kézi-
munka és szobrászati kiállítás nyílt 
meg 20 án, vasárnap délelőtt az intézet 
II. emeleti rajztermében. A változatos 
anyag a növendékek szorgalmáról, 
ügyességéről é3 tanárusnak, Feleki 
Jenőnek szeretetteljes, ügy buzgó ok-
tató munkájától tesz tanúságot. Az 
érdeklődőknek érdemes a megtekin-
tésre. 

— Évzáró a székeiyudvarhelyi 
Iparostanonciskolaban Az isttola IV. 
oszt. fiu  és III, oszt. lánytanulói f. 
hó 19 én abszolváló vizsgát tettek. Az 
évzáró ünnepély f.  hó 27 én d. u. 4: 
órakor lesz az iskola nagytermében, 
melyre városunk lakosságát szeretettel 
megnivja az iskola felügyelő  bízott-
sága és igazgatósága. A kézimunka-
és rajz-kiállítás f.  hó 27 én d. u. 4-től,, 
valamint 28 és 29 ón d. e. 9—12 és 
d. u. 3—6 ig lesz nyitva. Az igazga• 
tóság. 

— Díjtalan orvosi tanácsadás. Hát-
főn  d. u. 3—5 óráig terhes anyáknak, 
szerdán és szombaton d u. 3—5 óráig 
csecsemőknek és kisgyermekeknek díj-
talan orvosi tanácsadás van, a várost 
Diszpenzárban, Malom-u. 3. 

x Eladók: egy jó karban levő asz-
tali kályha és egy női kerékpár. Cim 
Petőfi  utca 10 sz. 

x Jókarban levő buza-triőr olcsó 
áron eladó. Megbízott Kénosi Gyula, 
Sámson emelet. 

X Eladó házak: Varga Katalin utca 
13 számú Nistor féle  emeletes sarok-
ház, Alsó Rákóczi-uton levő Barra féle 
ház és Budai Antal-utca 3 alatti ház 
eladó. Felvilágosítással szolgál: Csiky 
Andor dr. ügyvéd, Bethlen-utca 4. 

x Eladó szoba konyhás ház Király 
utca 10 sz. alatt. Érdeklődni Gergely 
János Homoródszentmárton. 1—2: 

x A parajdi piacon 5 szoba- kony-
hás lakás, üzlethelyiséggel eladó. Ér-
tekezni lehet Solymossy-utca 39 sz. 
alatt. 1—a 

x Eladó egy jókarban levő asztali-
kályha. Megtekinthető Hunyadi u. 45 
sz. alatt Boros Miklósnál. 

x Eladó egy ép, vastag kirakat-
üveg. Nagyobb mennyiségű fedélzeti 
cserép, 4 drb. szekérkerék, egy kisebb 
méretű malom triör. Érdeklődni lehet: 
Malom u. 22. sz., özv. Szabó Dénes-
nénél. 

x Keresek főtér  közelében üres, 
vagy bútorozott szobát. Cim a kiadó-
hivatalban. 

x Eladó családi ház Komis utca 10. 
Vétel esetén beköltözhető, érdeklődni 
lehet Árpád-utca 11. 3—3 

KÖZLEMÉNY 
A Gazdasági Ellenőrző központi igaz-

gatóságának 1014089/ 18 VI. 1948. 
számú rendelete a számla bejelentések 
(lista facturilor)  további beadását meg-
szüntette. 

Nyomatott a «Szabadság* könyv» 
nyomdában Székelyudvarhelyt. 


