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Megjelenik minden kedden reggel 
Felelős szerkesztő: Imets János 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Székelyudvarhely, Kossuth-utca 16 

A munkásosztály  számára 
most az a veszély,  ha lebe-
csüli  saját  erőit  és  túlbecsüli 
az imperiálista  tábor erőit. 

(R. R. Zsdánoo) 
\ 

n. n. Zsdánoo emlékezete 
A világ munkásosztályának nagy 

halottja van. Augusztus 31-én, 
Moszkvában, súlyos betegség után 
— szivbénulás következtében — 
örök álomra hunyta le szemét a 
szovjetállam egyik legkiválóbb irá-
nyitója, a Szovjetunió Kommunista 
(bolsevik) Pártja Központi Eizottsága 
Politikai Titkárságának tagja: Andrei 
Alexandrovics Zsdánov vezérezredes. 

Nem dobog már a sziv, mely 33 
éven át a kommunizmus hatalmas 
ügyéért lüktetett, nem gondolkozik 
már az agy, mely lendületesen, bo-
rotvaéles logikával, képviselte a párt 
marxista-leninista irányvonalát. 

Andrei Alexandrovics Zsdánov 
1896 február  26-án született Mariu-
pol városban, apja tanfelügyelő volt. 

1915-ben belép a Bolsevik Pártba. 
Ettől a pillanattól kezdve élete ösz-
szeforr  a párttal, — munkássága 
elválaszthatatlan a munkásosztály 
céljának — a kommunista társada-
omnak felépítésétől. 

1934 ben a Kirov ellen elkövetett 
bűnös merénylet után, a párt Zsda-
novot Leningrádba küldi, a párt-
szervezet munkájához, melyet a 
trockista-zinovjevista árulók alá-
ástak. 

Zsdánov az őt jellemző bolsevik 
buzgósággal és határozottsággal 
mozgósítja a pártszervezetet és a 
leningrádi bolsevikokat a Szovjet-
unió K. P. (b) Központi Bizottsága 
és Sztálin köré tömöríti. 

Tiz évig áll a leningrádi pártszer-
vezet élén. 

Szívvel-lélekkel teljesítette mindig 
mindazokat a feladatokat, melyeket 
a párt rábizott. 

A nagy Honvédő Háború éveiben 
Zsdánovnak jutott a megtisztelő 
feladat, hogy megszervezze Lenin-
grád védelmét. Tudjuk, Leningrád 
városa nem került az emberiség 
szörnyszülötteinek, — a német fa-
szistáknak a kezére. 

A fasiszta szörnyetegek, közvetlen 
közelről nehéz tüzérséggel lőtték a 
várost, nem kímélték az asszonyo-
kat, gyermekeket, kórházakat és is-
kolákat. 

A hős város — Lenin városa — 
mégsem adta meg magát, védői az 
önfeláldozó, haláltmegvető bátorság-

nak és hazafias lelkesedésnek olyan 
csodálatos példáját adták, mely vi-
lágszerte bámulatot váltott ki és 
kitartásra ösztönözte a csüggedőket. 

Andrei Alexandrovics Zsdánov 
becsülettel teljesítette ezt a törté-
nelmi feladatát is. 

A leningrádi fronton kifejtett te-
vékenységéért vezérezredesi rangot 
nyert. Kétszer tüntették ki a Lenin-
renddel, a Vörös Zászló, a Szuvurov-
rend első osztályával. 

A nagy Honvédő Háború hősi 
korszaka után — a győzelem napja — 
elhozta a békés építő munka idejét. 

Andrei Alexandrovics Zsdánov 
nemcsak hatalmas szervező tehet-
ség, — nagy elméleti tudós is a 
marxista-leninista tanok egyik leg-
alaposabb ismerője, Lenin és Sztálin 
nagyszerű eszméinek egyik legte-
hetségesebb propagandistája. 

Ahol a legkisebb eltérést látja a 
marxista-leninista irányvonaltól, kí-
méletlenül leleplezi a tévelygőket, 
irodalmi és bölcseleti beszámolóiban 
és hozzászólásaiban bámulatos vita-
készséggel és megdönthetetlen ér-
veléssel, végig szellemesen, sohasem 
bántóan, mindig javító célzattal mu-
tat rá a helyes marxista-leninista 
irányvonalra. 

Hozzászólás G. F. Alexandrov 
„A nyugateurópai filozófia  törté-
nete" c. könyvének megvitatásához 
— továbbá «Beszámoló a „Zvezda" 
és «Leningrád" c. folyóiratokról  — 
magyar nyelven is megjelent bro-
sürái az irodalom és filozófia  kér-
déseinek marxista-leninista szemlé-
letét adja, rámutatván arra a ve-
szélyre, melyet a hanyatló polgári 
irodalom és filozófia  mocsarába való 
lesülyedés jelent a marxista irodal-
már és filozófus  számára. 

Zsdánov egyike volt a nemzet-
közi munkásmozgalom élharcosai-
nak is. • 

A kilenc kommunista párt varsói 
értekezletén 1947 szeptemberében 
Zsdánov a nemzetközi helyzetről 
tartott beszámolót. 

A nemzetközi helyzettől irott je-
lentésében Zsdánov mesterien jel-
lemzi a háború utáni világhelyzetet, 
a politikai erők megoszlását, egy-
felől az imperiálista és antidemokra-

tikus tábor, másfelől az antiimpe-
riálista és demokratikus tábor kö-
zött. 

— A munkásosztály számára most 
az a veszély, ha lebecsüli saját erőit 
és túlbecsüli az imperiálista tábor 
erőit, irja beszámolójában. 

A munkásosztály és élcsapatai, 
a kommunista és munkáspártok 
megszívlelték a bölcs figyelmezte-
tést s a demokratikus tábornak az 
eltelt esztendőben történt hatalmas 
megerősödése is bizonyítja, hogy a 
világ szabadságszerető egyszerű em-
berei a békét óhajtják s meg is tud-
ják azt védelmezni. 

— Nem szabad elfelejteni, mondja 
Zsdánov, hogy az imperiálista ügy-

nökök azért csapnak lármát a há-
ború veszélyéről, hogy a gyenge 
idegzetüeket és ingatagokat meg-
ijesszék és széditéssel engedménye-
ket csikarjanak ki a támadó fél ja-
vára. 

Szeptember 2-án a világ dolgozói 
mély megilletődéssel tekintettek a 
Kreml melletti Vörös-tér felé, ahol 
a szovjet-polgárok százezrei kisér-
ték utolsó útjára drága halottukat, 
minden szabadság és békeszerető 
ember drága halottját, Andrei Alex-
androvics Zsdánov elvtársat, a nagy 
Sztálin egyik legméltóbb tanítványát, 
aki minden munkájába belevitte ki-
váló, nagy tehetségét, a párt és a 
nép iránti lángoló nagy szeretetét 

n temetés 
A szovjet főváros lakossága zsú-

folásig megtöltötte a moszkvai Vö-
rös-teret. Nemcsak Moszkva, hanem 
az egész ország dolgozóinak kikül-
döttei megjelentek a szovjet nép 
nagy halottjának temetésén. A mun-
kások Zsdánov nagyított arcképét 
viszik. Zsdánov koporsóját ágyutal-
pon négy ló húzza. 

A koporsó után mennek a Kom-
munista (bolsevik) Párt Központi 
Bizottságának, a kormánynak a tag-
jai, az elhunyt rokonai és barátai. 

Megkezdődik a gyászszertartás. 
A Kommunista (bolsevik) Párt Köz-
ponti Bizottsága és a Szovjetunió 
minisztertanácsa részéről Viecsesz-

lav Mihajlovics Molotov búcsúztatta 
a nagy halottat. 

Molotov megrázó szavakkal em-
lékezett meg a Kommunista Párt és 
a Szovjet Állam kiváló harcosáról 
és arról a veszteségről, amely a 
szovjet-népet szeretett fiának elvesz-
tésével érte. 

A gyászbeszédek elhangzása után 
Sztálin generálisszimusz és a Kom-
munista (bolsevik) Párt politikai tit-
kárságának tagjai mentek a kopor-
sóhoz, vállaikra emelték és a Kreml 
falához vitték, tikkor hangzottak el 
a halott tiszteletére-elrendelt ágyu-
lövések. A szovjet-himnusz hangjai 
mellett a koporsót a sirba helyezték 

9 KMP központi lopja 9.9. Zsdánovról 
A Román Munkáspárt központi 

lapja, a „Scânteia" A. A. Zsdanovot 
méltató cikkében irja: ,A Román 
munkásosztály és Pártunk nagyszerű 
tanulságokat vont le A. A. Zsdánov 
munkáiból és beszédeiből, amelyek 
uj erők forrásává  váltak az imperiá 
lizmus ellen, az imperiálista ideo-
lógia ellen, az imperiálisták szolgái 
ellen folytatott harcban, forrásai  let-
tek a dolgozó tömegek proletárnem-
zetköziség vonalán való nevelésének. 

Románia népe Zsdánov politikai 
és elméleti munkáiban azt a felbe-

csülhetetlen segítséget látja, amelyet 
a Bolsevik Párt, a hatalmas Szov-
jetunió nyújt számunkra országunk 
függetlenségének megvédelmezésé-
ben és megszilárdításában, valamint 
a szociálizmus építésében. 

A haladó emberiség A. A. Zsdá-
novban egyik nagy fáklyavivőjét 
vesztette el. Munkája és alkotásai 
nem múlhatnak el, mert a törté-
nelmi fejlődés nagy eredményeivel 
olvadnak össze, A. A. Zsdánovot 
ezek az eredmények őrzik meg 
örökre az emberiség számára. 



TEJGAZDASÁGI ROTAT 
1. számú kőzleminy, 

1. Több helyről panasz érkezett 
be hozzánk a termelők részéről, 
mely szerint nem kapják idejében 
meg a tejárakat. A panaszokat ki-
vizsgálva megállapítottuk a követ-
kezőket : 

Bár vajgyárunk rendesen idejében 
kifizeti a szövetkezetek kiküldöttei-
nek a tejárakat, a termelők sok köz-
ségben valóban késedelmesen kap-
ják a pénzt a kézhez, mert a szö-
vetkezetek ahelyett, hogy a vajgyár-
tól felvett összegeket azonnal a ter-
melő kezéhez juttatnák, a pénzt a 
pénztárban tartják napokon át, vagy 
a fogyasztási ágazatnál áruba fekte-
tik, ahonnan természetesen késede-
lemmel vonhatják vissza. 

Felszólítjuk a szövetkezetek és tej-
csarnokok vezetőit, hogy a tejárakra 
kapott összegeket a pénz felvétele 

3. Azt is igen gyakran hangoz-
tattuk, hogy a tejkifizetési iveket a 
pénz felvételétől számított legtöbb 
10 nap alatt hozzák be. Ennek elle-
nére még ma is hiányzanak juniusi 
tejkifizetési ivek. A tejkifizetési ivek 
hiánya miatt nem tudtuk elszámo-
lásainkat a Romlactának kellő idő-
ben beküldeni, a Romlacta pedig 
addig nem ad több pénzt, amíg az 
elszámolásokat meg nem kapja. 

így a fölöző állomások hanyag-
sága miatt ki vagyunk téve annak, 

SPORT 
Fejlődik a" „Dinamó" 

Nem szabad közömbösen elmen-
nünk az UMTE és a fiatal Dinamó 
augusztus 22-én megrendezett ba-
rátságos football-mérkőzése mellett, 
/melynek eredménye 2 : 2 volt. 

Ha figyelemmel végig néztük a 
mérkőzést, feltűnt az a lelkesedés, 
amit a fiatal Dinamó játékosai ta-
núsítottak a mérkőzés első percétől 
az utolsóig. Tudjuk azt, hogy az 
UMTE ereje és technikai felkészült-
sége jóval felülmúlja az ifjakat és a 
régebbi mérkőzések 5 -7 , vagy még 
több gol-különbséggel végződtek a 
fiatal tanulni vágyó Dinamóval 
szemben. Ezek a vereségek csak ok-
tató és tanitó küzdelmek voltak, 
aminek az az eredménye, hogy most 
méltó ellenfélként állták meg a sa-
rat a fiatal Dinamó játékosok. 

Székelykeresztur sportja. 
A turnén levő A ligás SK lugosi 

csapatot aug. 22-én vendégül látta 
a székelykereszturi SzMSE kézilabda 
csapata. Szép játék után 7 :4 arány-
ban a keresztúriak győztek. A játék-
vezető, Kiss Károly jobban vezetett, 
mint máskor. 
Ököloioás. 

A székelykereszturi munkás sport-
otthon helyiségében aug 29 én a 
SzMSE (Székelykeresztur) és TEBA 
<Medgyes) ökölvívó csapatai mérték 
össze erejüket. Eredmények a kö-
vetkezők : 

Bantasuly: Simó E. (Medgyes) 
pontozással győz Zsigmond F. (Sz.-
keresztur) ellen. 

után haladéktalanul fizessék ki a 
termelőknek, mert a késedelmes fi-
zetés méltán elkedvetleníti a terme-
lőt a tejátadástól, ami a termelés 
rovására megy. A tejárak kifizetésé-
nek indokolatlan késleltetésétől te-
hát óvakodni kell. 

2. Annak ellenére, hogy igen gyak-
ran felvilágosítottuk fölöző állomá-
sainkat arra vonatkozólag, hogy mi-
képpen készítsék el a tejkifizetési 
listákat, ma is igen sok fölözőállo-
mástól kapunk helytelenül elkészí-
tett kifizetést listákat. A kifizetési 
listák végösszegének mind mennyi-
ségileg, mind értékben meg kell 
egyezniök a vajgyár elszámolásán 
levő mennyiség- és értékösszegekkel. 

Ha tehát egy tejszövetkezet elszá-
molásán, amit a vajgyártól kap, 
267 kgr. tejszín szerepel 24 560 lej 
tejszinértékkel és 3 684.— lej mun-
kadíjjal a következőképpen: 

hogy késve kapjuk meg a tejárak 
kifizetéséhez szükséges összegeket. 

Felszólítjuk a fölöző állomásain-
kat, hogy a be nem hozott tejkifi-
zetési iveket haladéktalanul hozzák 
be. Amelyik fölözőállomásnak az 
augusztusi tejárak kifizetése al-
kalmával nincsen benn minden 
tejkifizetési listája, pénzt nem 
kap. 

„Transsyloanla" oajgyár 
Székelykeresztur 
Tekonczia  András. 

Könnyűsúly: Keszeg A. (Medgyes) 
győz Barabás L. (Sz.-keresztúr) el-
len, akit a harmadik menet után, 
fölénye ellenére, szabálytalan ütése 
miatt lepontozott a bizottság. 

Veltersuly : /VYarkos L. (Sz.-keresz-
tur) győz Bordi J. (Medgyes) ellen, 
aki a kiütés elől csak azáltal mene-
kült meg, hogy a második menet-
ben feladta a mérkőzést. 

Középsúly : Sípos Gábor (Sz.-ke-
resztur) szép mérkőzésen kiütéssel 
győzött a második menetben Costea 
D. (Medgyes) ellen. 

A kitűnően megrendezett ökölvívó 
verseny mérkőzéseit Erőss József 
edző, Lőrinczi Zoltán testnevelő ta-
nár és Mitron Vasile vezették. 
Labdarúgás 

TB (Medgyes)—SzMSE 1:0 (0:0) 
A játékvezető Rátz András kitűnően 
vezette a mérkőzést. 

Az Etédi Népi Sport Egyesület 
(ENSE) labdarugó csapata augusztus 
22 én a szovátai államosított fafel-
dolgozó üzem II. csapata felett 6 :1 
arányban, az etédi sportpályán jól 
megérdemelt győzelmet aratott. 

Az UMTE köszönete 
Az UMTE részéről ezúton mondunk 

hálás köszönetet a helybeli hatósá-
gok, az OSP, a vidéki és helybeli sport-
egyesületek és más egyesületek ve-
zetőinek, továbbá városunk közön-
ségének, amiért 20 éves jubileu-
munk alkalmával anyagi és erkölcsi 
támogatásban részesítették egyesü-
letünket. Látjuk és érezzük, hogy 
városunk közönsége egyesületünk 
iránt mindig a legmesszebbmenő 

támogatást tanúsítja, ezért ígérjük, 
hogy mi is a tőlünk telhető legjob-
bat nyujtjuk a jövőben is a népi 
sport keretein belül, a felsőbb uta-
sításoknak megfelelően, hogy eme 
bizalmat a jövőben is kiérdemeljük. 

Különös köszönettel adózunk a 
marosvásárhelyi szaktanács és a 
District baráti és nemes gesztusáért, 
hogy ünnepségünk f é n y é t és 
nivóját a RATA, a Székely és Réti 
női kosáriabdacsapat, továbbá a 
CFR futballcsapat szerepeltetésével 
a legmesszebbmenő jóindulattal, 
sporttestvéri megértéssel, minden 
anyagi térités nélkül támogatta. 

A városunkban még nem ismert 
női kosárlabda-mérkőzést a RATA 
és a Székely és Réti női kosárlabda-
csapat mutatta be igen nagy érdek-
lődés és tetszés közepette. A CFR 
futballegyüttese, igen szép játékot 
játszva az UMTE csapatával játszott 
és 2:0 arányban győzött. Felejthe-
tetlen és kedves sportlátványosság 
volt a segesvári bajnok CFR tőrpék 
és az UMTE törpék játéka. 

A marosvásárhelyi OSP kikül-
döttel szóban is kifejezték test-
véri együttérzésüket egyesületünkkel 
szemben, úgyszintén a CFR törpék 
vezetője is, ezért fogadják az UMTE 
vezetőségének hálás köszönetét. 

Meg kell emlitenünk, hogy téve-
dés folytán plakátunkra a RATA női 
kosárlabdacsapat helyett a Hangya 
került, azonban az eredeti, újságban 
is megjelent programm szerint a RATA 
női kosárlabdacsapat vendégszere-
pelt városunkban. 

Az UMTE  vezetősége. 

Gyűjtés a görögök 
segélyezésére 

A görögöket segélyező megyei 
bizottság augusztus 22 én a Román 
Vöröskereszt udvarhelymegyei fiókja 
IOVR alosztályának részvételével 
gyűjtést rendezett a görög anyák és 
gyermekek segélyezésére. A kedve-
zőtlen idő ellenére az IOVR alosz-
tály székelyudvarhelvi tagjai és csa-
ládtagjai Göllner Attila titkár irányí-
tása mellett egész nap tevékenyen 
gyűjtöttek, brosúrákat és levelező-
lapokat árultak. A gyűjtés eredmé-
nye 5.178 lej volt. A gyűjtésben 
részt vettek: Pataki Jenőné, Bodó 
Gézáné, Orbán Irénke, Székely Fe-
rencné, Gedő Bálintné, Gedő Magda, 
Nyíri Józsefné, özv. Simó Andrásné 
és gyermekei, Makó Ferencné, Makó 
Etelka, Pálifi Rozália, Dobay Józsefné, 
Páll Károlyné, Erdős Margit, Dénes 
Margit, Joó Aranka, Simó Gyuláné, 
akiknek ezúton mond köszönetet a 
segélyező bizottság. 

F e l h í v á s 
A Közalkalmazottak Szakszervezeti 

Szövetségének 4062—1948. julius 
28-án kelt körrendelete alapján fel-
hívjuk mindazon nyugdijasokat, akik 
valamely hadsereg kötelékéből nyug-
díjaztattak és a Közalkalmazottak 
Udvarhelymegyei Egységes Szakszer-
vezetének tagjai, hogy szakszerve-
zeti könyvecskéjükkel haladéktalanul 
jelentkezzenek szakszervezetünk tit-
kárságánál Kossuth Lajos utca 42 
szám alatt. Vidékiek szakszervezeti 
könyvecskéjüket postán haladéktala-
nul küldjék be. 

Elnök: Sepsi  Gábor. 
Titkár: Kertész  János. 

Megjelent a „ M a r x Tőkéje" 
cimü mű magyar nyeloen. 

HÍREK 
MSI 

x R Szabadság-tér rendez*-
Séoel kapcsolattían a város a 
mostani úgynevezett farcádi bódék 
helyén, az épület egész hosszában 
modern, kisebb, műhelynek, üz-
letnek stb. alkalmas helyiségekel 
szándékszik létesíteni. A felépítés 
költsége a leendő bérlőt terheli, 
aki azután a költségeket lelakja. 
Érdeklődők részletes felvilágosítást 
-a városházán kaphatnak a gazda-
sági hivatalban. 

R Román üőrőskereszt szé-
kelyudoarhelyi fiókjának IOÜR 
alosztálya felhívja az összes ér-
dekelt hadirokkantak, hadiözvegyek 
és hadigondozottak figyelmét, hogy 
irodája Székelyudvarhelyen, Kossuth 
Lajos utca 22 szám alatt, az emele-
ten van, ahol ügyes bajos dolgaikat 
díjmentesen intézik el. Hivatalos 
órák : hétköznapokon d e. 9—1 
óráig. Kedden és pénteken d. u. 
4—7 óráig. 

— Megérkezett Székelykeresz-
túrra is a szabad kenyér. Alif 
jelent meg demokratikus kormá-
nyunk erre vonatkozó intézkedést, 
a megyei kereskedelemügyi igazga-
tóság gyors intézkedése folytán, i 
nap múlva már fehér lisztből 40 
dekás és barna lisztből 50 dekát 
kenyér volt kapható a helyi péküz-
letekben a megszabott áron. A la-
kosság nagy lelkesedéssel fogadji 
ezt az általános megnyugvást kelti 
és a nép érdekét szolgáló kormány-
intézkedést. Minden reggel korái 
boldog arcú embereket lehet látni, 
amint hónuk alatt viszik a frissei 
sült, életet fenntartó puha kenyerei 

— Az etédi tanuló ifjúság Kü6-
mődön jól sikerült kulturestéiyt ren-
dezett, az Etéden felállított tejkonyha 
javára. A tejkonyha Márton Ger-
gely dr. körorvos irányítása mellen 
működik és az etédi orvosi kör be-
teg gyermekeit látja el ingyen, dié-
tás táplélékkal A MNSz rendezésé-
ben a tanuló ifjúság a nyár folya-
mán még egy előadást fog rendezni 
ugyancsak erre a célra. 

x Köszönetnyilvánítás. Mind-
azoknak, akik felejthetetlen drága, 
jó férjemnek elhalálozása alkalmá-
val részvétükkel fájdalmamon eny-
hítettek, koporsójára virágot helyei-
tek, hálás köszönetet mondok. Kö-
szönetet mondok a Kereskedő Tár-
sulatnak, az Autó Sportnak és u 
UMTE sportegyesületnek, amelyeka 
temetésen részt vettek és külön-
külön is koszorút helyeztek kopor-
sójára. özv.  Zayzon  Ferencnl. 

x Tanitoányaimat értesítem, 
hogy a zongoratanitást szeptember 
elsején megkezdtem. Vállalok néhány 
uj tanítványt is, kezdőket és hala-
dókat. Tompa  Lászlóné. 

x Tangóharmonika és jazz-zor 
gora órát adok. Szent- Imre- uta 
49. sz. Dr. Káizler. 2-i 

x Tisztelettel értesítem a n.t 
közönséget, hogy Piaţa Stálin 12sz. 
alatt (Kerestély-udvarban) villany-
szerelési műhelyet nyitottam. Vilii' 
mos szakmába vágó dolgokkal kap-
csolatosan szívesen állok rendelke-
zésre és költségvetéssel díjmentesei 
szolgálok. Szíves pártfogást kér 
Papp Jenő.  1-2 

x Mindenféle kötést vállalunk. 
Bethlen-u. 73. 

x Egy lány állást keres üzletbe 
kiszolgáló lánynak. Bethlen-u. 73. 

x Eladó egy szabász-asztal, kit 
stelázsi és egy dobkályha. Érdek-
lődni lehet a kiadóhivatalban. 

x Varrodába tanulót felveszek 
Csanperlikné, Székelyudvarhely, Pe-
tőfi-utca 7 szám. t 

267 kgr. tejszín (106,80 kgr. zsir) kg. 230.— lejjel 24560.— lej 
gyűjtési dij 3.684.— lej 

Összesen 28.244.— lei 
akkor a tejkifizetésen szereplő tejszinmennyiség 267 kgr. és az érték 

24560.— lej legyen. 
A tejkifizetési iven minden gazda aláírással igazolja a pénz felvételét. 



R Szoojetunió mezőgazdaságának fejlődése 
H 

A Szovjetunió mezőgazdaságának 
másik fontos előmozdítója a gépe-
sités volt. 

A gép- és traktorállomásokat a 
kormány az arra alkalmas pontokon 
létesítette. Itt minden szükséges gép 
rendelkezésre állott a vidék kolho-
zainak : több száz traktor, vetőgép, 
cséplőgép és minden, ami kellett, 
nem hiányzott a benzin, olaj és a 
szükséges alkatrészek sem. Tanult 
gépészek és mezőgazdák adtak itt 
tanácsot a parasztságnak és taní-
tották a gépek kezelésére. Minden 
ilyen állomáson gépjavító műhely 
is volt. 

A kolhozokban a gépeket nem 
idegen, fizetett emberek kezelték, 
hanem a kolhoz tagjai. Ez előnyös 
is volt, mert hiszen a saját földjü-
ket művelték, tehát a gépek munka-
képességét teljesen kihasználva több 
jövedelmet élveztek. 

Hogy ezzel milyen eredményt ér-
tek el, ahhoz elég egyetlen példa : 
két parasztgyermekből lett vezető 
egyetlen nyáron két arató-cséplőgép 
pel olyan munkát -végzett el, mely-
hez a cári időben, régi módon, kéz-
zel végezve, 3.323 munkásra volt 
szükség. 

A kolhozokban hamarosan nagy 
fellendülés mutatkozott. A nyomo-
rult, sáros falvakban uj társadalmi 
erők szabadulnak fel és átalakítják 
az évszázados falut. A termelés fej-
lődése uj irányt szab az emberiség 
történelmének. 

De hát ml a holhoz? 
A fasiszta propaganda gonosz 

hazugságokkal rémitette a népeket. 
A propaganda ravasz számításával 
mindent elkövetett, hogy a kolhozt 
és a kollektív gazdaságot a legrosz-
szabb színben tüntesse fel. Ha ala-
posan megnézzük a kolhoz életét, 
meglátjuk az igazságot. 

Lenin kijelentette, hogy a »kister-
melő sohasem fog megszabadulni 
a nyomorúságtól. Ezt a szovjet 
nép, mely a cári uralom alatt any-
nyit szenvedett, hamarosan megér-
tette. önként szervezkedett, hogy 
közös munkával és felszereléssel 
biztositsa magának a nagy gazda-
ságok előnyeit. A falvak népe saját 
akaratából, minden kényszer nélkül 
ilyen szövetkezetekbe tömörült, mert 
meggyőződött azok előnyeiről. 

Sztálin generálisszimusz hozzá-
segítette a népet, hogy ezeket a 
szövetkezeteket olyan rendszerré épít-
sék ki, mely aztán a lehető legjob-
ban bevált. A kolhoztagok jogait, 
valamint kötelességeit, a munka 
rendjét és a jövedelem elosztását a 
kolhoz maga határozza meg. Ezt a 
szabályzatot minden tag a maga 
számára kötelező törvénynek is-
meri el. 

Több millió parasztcsalád lépett 
be önként, szabadon ezekbe a kol-
hozokba. összeadták szétszórt, apró 
földecskéjüket és egyetlen nagy tag-
ban müvelik meg. 

A szegényemberek végleg meg-
szabadultak a nyomorúságtól. Egy 
jobb élet nyilt meg előttük. Ezzel 
kezdődött valóban az uj világ. 

Kié a föld ? 
összeadták a legfontosabb ter-

melő eszközöket í?. Ehhez jöttek a 
későbbi szerszámok: gépek, állatok 
stb., ezek mind a kolhoz közös va-
gyonát alkotják. Minden paraszt 
tudja, hogy ez a vagyon az övé és 
el nem idegeníthető. A Szovjetunió 
alkotmányának nyolcadik fejezete 
szerint »A kolhozok által elfoglalt 
föld a parasztoknak adatott haszná-

latra minden fizetés nélkül korlátlan 
időre, azaz örökre.« 

Hány évszázad óta álmodott az 
orosz paraszt arról a földről  I Mennyi 
vért és könnyet ontott a főidért 
való harcban. De most már igazán 
és biztosan az övé örökre. Nemcsak 
az övé, hanem a gyermekeié, uno-
káié, kik mind ott maradhatnak 
ezen a földön, mely az övék. A föl-
det a Szovjetunióban sem venni, 
sem eladni, sem bérbeadni nem le-
het. A föld azoké, ak'k megdolgoz-
zák, minden jövedelmével együtt és 
a kolhoz-parasztok munkájának gyü-
mölcse az övék, gyermekeiké és a 
kolhoz tagjaié. 

Minden család személyes birtoká-
ban marad egy családi lakóház a 
hozzátartozó telekkel (mely egy ne 
gyed és egy hektár között váltako-
zik), ahol zöldséges vagy virágos 
kertet csinálhat tetszése szerint, ba-

A RDNDSz munkájában fontos 
fordulópontot jelentenek az ország 
összes megyéiben megtartott konfe-
renciák. Ezeknek az volt a céljuk, 
hogy megválasztva az uj vezetősé-
get, összegezzék az eddig elért ered-
ményeket és a munkák során fel-
merülő hiányosságokból levonva a 
tanulságokat, megmutassák azt az 
utat, amelyen tovább haladni kell. 

Ilyen konferencia színhelye volt 
augusztus 29-én a székelyudvarhelyi 
megyeháza nagyterme, amely ün-
nepi díszben várta a falusi és vá-
rosi kiküldötteket. Ezen a konferen-
cián képviseltették magukat a Ro-
mán Munkás Párt, a megye, a vá-
ros, a katonaság és az összes tö-
megszervezetek. 

A RMP kórusa a köztársasági 
himnuszt adta elő Majd Kadácsi 
Mária, a megyei bizottság titkára 
üdvözölte a megjelenteket, röviden 
ismertetve a konferencia jelentőségét. 

Csíki F. János képviselő, a RMP 
megyei titkára üdvözölte a párt ne-
vében a konferenciát.  Rávilágított 
arra a tényre, hogy a Kommunista 
Párt mindig harcolt a nők jogaiért 
és ennek a harcnak eredménye, hogy 
ma a nők egyenjogú élharcosai le-
hetnek a békéért küzdők táborának, 
A Munkás Párt mindig támogatni 
fogja a nők munkáját, hogy ezen 
keresztül meg tudjuk erősíteni a 
Román Népköztársaságot. Ezután 
Szilágyi Ignác megyefőnök, Dobos 
Ferenc polgármester, Pleşoianu ezre-
des és a tömegszervezetek kiküldöttei 
üdvözölték a konferenciát. 

A beszámolót magyar nyelven 
Kadácsi Mária megyei titkár tartotta 
meg, mig román nyelven Rada Sa-
bău olvasta fel. Kadácsi Mária is-
mertette az eddig elért eredménye-
ket és megvalósításokat, ugyanek-
kor rámutatott az eddigi hibákra és 
hiányosságokra is. Számotvetve a 
hibákkal, megteremtjük a lehetősé-
gét annak, hogy a jövőben ezeket 
ki tudjuk küszöbölni. 

— Legfontosabb feladataink közé 
tartozik, hogy a kizsákmányolók el-
leni harcra neveljük asszonytársain-
kat, emeljük politikai színvonalukat 
és folytonos küzdelmet folytassunk 
szervezeti hibáink kiküszöböléséért. 
Csakis igy vállalhatunk jelentős 
szerepet abban a harcban, amely a 
RMP vezetésével a szociálizmus fel-
építéséért folyik — fejezte be beszé-
dét Kadácsi Mária. 

A hozzászólásokból világosan ki-

romfiudvart  stb. tarthat és az ehhez 
szükséges szerszámok és épületek 
is a család magántulajdonai. Hí a 
kolhoztagnak nincs lakóháza vagy 
telke, azt a kolhoz adja részére. 
Azonkívül minden családnak igénye 
van egy tehénre, ha nem volt neki, 
a kolhoztól kapja. Mindez magán-
tulajdon, melynek védelmét az al-
kotmány biztosítja. Tehát a jólét és 
függetlenség az állam alaptörvénye 
értelmében biztosítva van. 

n munka eredménye? 
A közös tulajdonból és munkák-

ból eredő közös hasznot az összes 
tagok élvezik. A közös jövedelemből 
levonják az összes kiadásokat, be-
fektetéseket, kulturális és egészség-
ügyi kiadásokat. A megmaradt ösz-
szeget a teljesített munka arányá-
ban osztják szét a kolhoz-tagok kö-

' zött. 

tünt, hogy nőtestvéreink az elmúlt 
hónapok alatt milyen előrehaladást 
tettek és megértették, hogy a szoci-
álizmusért folytatott harcot nélkülük 
megvalósítani nem lehet. Hozzászó-
lásaikban rámutattak a legégetőbb 
kérdésekre és arra a lehetetlen 
helyzetre is, hogy még ma is so-
kan »kezitcsóko!om« mai köszöntik 
egymást, majd a kritika és önkri-
tika fontosságát emelték ki. Mások 
arra világítottak rá, hogy a kom-
munista pártok harcának és a szov-
jet-hadsereg felszabadításának ered-
ménye, hogy a nők ma egyenrangú 
félként ülhetnek olyan asztalnál, 
ahol ezelőtt csak a felszolgálásban 
vehettek részt. 

Ezután került sor a 45 tagu me-
gyei b i z o t t s á g megválasztására, 
amely bizottságban 7 munkásnő, 
11 szegény földmives, 13 háziasz-
szony, 14 tisztviselő és értelmiségi 
nő foglal helyet. Majd a szükebb-
körü titkárságot is megválasztották. 

A hozzászólásokra a feleletet 
Székely Franciska központi kikül-
dött adta meg. Örömét fejezte ki, 
hogy a konferencián ilyen szép 
számban vesznek részt a nők, eb-
ből látszik, hogy megértik a DNSz 
munkáját. Kérte, hogy hazatérve a 
falvakba, vigyék szét mindazt, amit 
itt tanultak. Ezen keresztül meg 
fogják erősíteni a szervezetet, amely 
felelősségteljes feladatokra hivatott, 
abban a harcban, amelyet a mun-
kásosztály vezetésével kormányunk 
a szociálista társadalom megterem-
téséért folytat. 

Felsorolta és kiértékelte az eddigi 
megvalósításokat, rámutatott arra, 
hogy a RDNSz-nek az osztályharc 
szellemében kell vinni a munkát. 
Megvilágította, hogyországunk meny-
nyivel előnyösebb életfeltételeket 
biztosit számunkra azáltal, hogy a 
népi demokráciát képviselők táborá-
hoz tartozik, összehasonlította hely-
zetünket a görög nép helyzetével, 
ahol tízezrével sínylődnek börtö-
nökben a nők, százezer számban 
pusztulnak el a gyermekek és tom-
bol az imperiálisták által irányított 
testvérharc, amig mi itt nyugodtan 
konferenciát tartunk és építjük a 
munkánkon keresztül a magunk és 
a gyermekeink jobb jövőjét. 

A szervezet eddigi munkájában 
mutatkoztak hiányosságok is. így 
nem fordítottak elég figyelmet a fa-
lusi vezetősé? összeállítására, en-
gedték, hogy beférkőzzenek a reak-

Igy fejlődik tovább az a nagy-
szerű kollektív mezőgazdaság, mely 
megváltoztatta a cári Oroszország 
elhagyott paraszti gazdaságát és az 
uj társadalommal együtt uj mező-
gazdasági rendszert teremtett meg. 

A fasiszta propaganda a kolhozt 
ugy állitotta be, mint az egyéni 
szabadság ellenségét. A kolhoztag 
saját akaratából lép be a kolhozba, 
nem kényszeritik. Ha nem lép be, 
azért senki nem üldözheti és bármi-
kor otthagyhatja a kolhozt. De miért 
hagyná ott, mikor megélhetése biz-
tosítva van. Eszébe sem jut, mint 
ahogy a Szovjetunió egyetlen tag-
államának sem jut eszébe, hogy ki-
lépjen az unióból, habár erre az al-
kotmány jogot ad. 

A kolhoz a nyomort és kizsák-
mányolást örökre megszüntette. A 
kollektív munka eredményeit élvezik 
anélkül, hogy az egyén elveszíthette 
volna természetes jogait. Ez volt a 
második lépés a parasztság felsza-
badítása felé vezető uton. 

ciós elemek, akik az egység meg-
bontására törekszenek. 

— Harcunkban nem lehet egy 
velünk az államosított gyárosné, 
sem a zsíros gazdák felesége — 
mondotta. Éberen kell figyelnünk a 
reakció azon mesterkedésére, amely 
a vallási érzésre utalva akarja távol-
tartani szervezetünktől a nőket. Ki 
kell küszöbölnünk mindkét oldalról 
a sovinizmus maradványait, hogy 
még szorosabb egységet teremtsünk 
a román és a magyar nők között. 

— A káderek kiemelése és mun-
kábaállitása biztosítani fogja a 
munka előbbrevitelét. A megválasz-
tott vezetőség összetételénél fogva 
egyesíti a munkásnőket, földműves 
asszonyokat, háziasszonyokat és a 
haladószellemü értelmiségieket és 
igy biztosíték arra, hogy célkitűzé-
seiket az eddigi hibák kiküszö-
bölésével meg fogják tudni valósí-
tani. 

Záró szavaiban Székely Franciska 
központi kiküldött feleletet adott a 
feltett kérdésekre, politikailag érté-
kelve a konferencia jelentőségét. 
Értékes előadását lankadatlan ér-
deklődéssel hallgatták és tapsaikkal 
többször megszakították a konfe-
rencia tagjai. 

Egy elhangzott javaslat alapján a 
konferencia üdvözlő táviratot kül-
dött a központi bizottságnak és a 
Szovátán nyaraló görög gyermekek-
nek. A napközi otthon gyermeket 
román és magyar táncot adtak elő 
és egy román és magyar szavalat 
emelte a nap sikerét. 

A konferencia az Internácionálé 
eléneklésével zárult be a késő dél-
után. 

MEGHÍVÓ 
A Magyar Népi Szövetség városi 

szervezete szeptember 12-én, vasár-
nap este 8 órakor az Ifjú Munkás 
Szövetség termeiben (Balázs János 
étterme felett) tánccal egybekötött 
műsoros estéiyt rendez, melyre váro-
sunk minden lakóját szeretettel meg-
hívja és elvárja a rendezőség. 

Kívülről érhező cikket — bár-
milyen rövid legyen — azzal a 
feltétellel, hogy a következő 
keddi számban megjelenjék, pén-
tek délen tul kivételesen sem fo-
gadhatunk el. 

A Romániai Demokrata Nők Szervezete 
megtartotta első konferenciáját  Udvarhely megyében 



Munkaalkalom a széniparban 
A Román Népköztársaság szén-

ipara a gazdasági élet egyik alap-
vető ága. A szénipar feladata, hogy 
biztosítsa az üzemek, gyárak, vasu-
tak, folyamihajózás, villamosmüvek 
zavartalan működését, valamint a 
dolgozók fűtőanyaggal való ellátását. 

E gyönyörű feladat teljesítésén 
dolgozik ezer és ezer bányász a 
Román Munkáspárt és a kormány 
vezetése mellett. 

A széntermelés érdekében a „Pet-
roşani" kőszénbánya részvénytársa-
ság az állami szervektől kapott fel-
hatalmazás alapján munkásokat to-
boroz. A „Petroşani* kőszénbánya 
részvénytársaság bányái a Zsilvöl-
gyében vannak. 

A bányákon kivül még más üze-
mek is működnek a Zsilvölgyében, 
villamosközpontok, központi villa-
mos és gépészeti műhelyek, a szén 
nemesítését szolgáló és briketáló 
gyárak, sodronypályák, stb. 

A bányamüvelés és munkás kolo-
niák központjában fekszik Petro-
zsény városa vasútállomással, össze-
köttetéssel Piski felé, Erdéllyel és 
Livăzeni—Bumbeşti felé Olteniával, 
amely vasútvonal napokon belül be-
fejeződik. 

Az uj munkások felvétele a követ-
kező feltételekhez van kötve: 

1. Azok, akik a felvételt óhajtják, 
egyéni szerződést kötelesek kötni a 
„Pet roşani " bányatársadággal, a 
társaság törvényes képviselői utján, 
amely szerződés meghatározza ugy 
a munkás, mint a bányatársaság jo-
gait és kötelezettségeit. 

2. Azok, akik a Zsilvölgyébe óhaj-
tanak menni bányamunkára és alá-
írták az egyéni megegyezést, a 3 ik 
osztályon ingyen utaznak a társulat 
költségén, azonban nem egyenként, 
hanem csoportokban a társulat meg-
bizottainak a vezetése méllett. 

A szerződött munkások élelmezé-
sét az utazás ideje alatt a bányatár-
sulat biztosítja. 

3. A zsilvölgyi munkahelyekre ér-
kezett munkásoknak a bányatársu-
lat nagyon kedvezményes lakást, 
világítást és fűtést (szenet) biztosit, 
továbbá lehetővé teszi, hogy a mun-
kások a kantinokban étkezhessenek, 
ahol elsősorban a munkásoknak 
járó racionalizált ételeket szolgálják 
fel, önköltségi áron, tehát könnyen 
hozzáférhető a munkásság részére 
ez a kedvezményes ellátás. 

4. Minden bányánál ingyen fürdő 
áll a munkásság rendelkezésére. Az 
orvosi kezelést a társadalombizto-
sító intézmény (Casa Asigurărilor 
Sociale) és a részvénytársaság or-
vosai látják el. 

4 A munkások gyermekei részére 
tejelosztó központok működnek, 
továbbá óvodák, elemik és középfokú 
iskolák. 

6. A szellemi igények kielégítését 
mozgószinházak, színházak és klu-
bok szolgálják. A sportélet nagyon 
fejlett. 

7. A munkásságot élelemmel és 
iparcikkekkel az állami üzletek lát-
ják el a vásárlási szelvények (cartela) 
alapján. 

A földalatti munkás havi fejadagja 
a következő : búzaliszt 22,50 kg., cu-
kor 1,50 kg., hus 2,10 kg., ételolaj 
l,— kg., szárazbab 1,— kg., köles-
kása 1,50 kg, szalonna 1,50 kg. 
Természetesen ezenkívül bárkinek 
módjában áll a piacról szabadon 
vásárolni élelmiszereket. 

8. Azok az uj munkások, akik 
még sohasem dolgoztak bányában, 
mielőtt a bányában dolgoznának, 
egy-két hétig a külszínen dolgoz-
nak, mely idő alatt megszerzik a 
szükséges tudnivalókat a bánya-
munkáról. 

9. 6 hónap alatt egy bizonyos 
fokú minősítést lehet elsajátítani 
gyakorlati uton a bányamunkában. 

A minősítéssel biró munkások ke-
resete a „Petroşani" bányatársulat-
nál a következő: 

Felsőhatár Alsóhatár Átlagkereset 
Vájár (bányász) 640.— lej 812 — lej 371.— lej 
Segédvájár 463.- „ 2 0 8 - „ 265.- , 
Csillér 366.- „ 123.- „ 215.- , 

Ezek a keresetek azonban nincse-
nek elhatárolva. Akik a normát rend-
kívüli módon haladják meg, sokkal 
többet keresnek. 

10. Az újonnan alkalmazott mun-
kásságtól öntudatos magatartást 
kérnek, és pedig: pontos megjele-
nést a munkahelyen és a pontos 

eltávozást, továbbá a munkában való 
fegyelmezettséget, az érvényben levő 
rendelkezések és utasítások pontos 
betartását és végül hozzájárulást 
a nagyobb termeléshez, aminek foly-
tán a dolgozók a saját életszínvo-
naluk megjavítását érik el. 

A közegészségügyi törvénytervezet 
margójára 

Ahogy haladunk a szociálizmus 
felé, ugy változik meg országunk 
egészségügyi képe is. Köztársasá-
gunk egészségügyi téren is szomorú 
helyzetet örökölt: Európában nálunk 
a legnagyobb a gyermekhalandóság, 
nemi betegségek, tuberkulózis, rheu-
más eredetű és más szociális meg-
betegedések százezreket vonnak ki 
az épitőmunkából, ugyanakkor a 
fertőző szociális betegségek elkülö-
nítés és megfelelő törvényes intézke-
dések hiányában állandó fertőzési 
lehetőségnek teszik ki az egészsé-
geseket. 

Külön érdemes megemliteni a falu 
orvosellátását és a falu egészség-
ügyi intézményeinek helyzetét. Az 
orvoselosztásról csak annyit, hogy 
amig az ország orvosainak száma 
9000 re tehető, ugyanakkor ezekből 
4000 lakik Bukarestben. Nem kell 

különösebb éleslátás, meglátni azt, 
hogy az orvosok legtöbbje városon 
csoportosul, kihasználva a város 
minden adottságát és a falusi em-
ber hiszékenységét, hogy a városi 
orvos jobb, mint a falusi és több 
képzettséggel bir. Ezt a helyzetet 
magyarázza részben orvosaink pol-
gári ideológiája, részben a falusi 
orvos mostoha viszonyai. Mai na-
pig a legtöbb falun a körorvos egy 
szoba-konyhás falusi házban lakik 
és .egészségháza* egy bérelt ren-
delő szobából áll. 

Mindezeken köztársaságunk segí-
teni akar és segíteni is fog, a hang-
súlyt a szociális betegségek meg-
előzésére téve és a betegek jobb és 
szakszerűbb ellátására. 

Azonban mindez sántítani fog, 
amig az orvosi hivatás nem lesz 
társadalmi intézmény, amelyet az 

állam nevel és fizet azért, hogy az 
ország népének egészségét meg-
őrizze, mert addig az marad, ami 
jelenleg is: összeesküvés az általá-
nos hiszékenység és az emberi szen-
vedés kihasználására és kizsákmá-
nyolására. Ez nem túlzás ; egy példa 
elég a megvilágítására. 

Egy orvos ahelyett, hogy az anyát 
felvilágosítaná, hogy a gyereke a 
csecsemő védelmi rendeléseken in-
gyen kezelésben és lehetőség sze-
rint ingyen gyógyszerellátásban lé-
szesül, sőt a diétás tejkonyhán meg-
felelő ételt is kap, nem világosítja 
fel és megfizetteti vele a kezelési 

költséget és a gyógyszert egyaránt. 
Fontos, hogy az orvos levetkőzze 

a régi polgári mentálitást és öntuda-
tos tagjává váljék a munkás-osztály-
nak, hiszen a legértékesebb tőkét 
védi a világ minden tőkéje közül: 
az embert. És ez nem is nehéz. Ha 
hivatása magaslatán van, már ed-
dig is rájött, hogy fél-munkát vé-
gez és megalkuszik, ha pedig osz-
tályöntudatra ébred, azzá lesz, amivé 
kell lennie: uj tipusu orvossá, a 
társadalom egyik legfontosabb épitő 
erejévé. 

Kinda  Kálmán  dr. 

Miért volt szükség a városháza 
tetőzetének és frontjának  átalakítására ? 

A városháza tetőzete hibás szer-
kezeti megoidás folytán javíthatat-
lan volt. Ennek következtében ál-
landó beázásnak volt kitéve ugy, 
hogy a fő szerkezeti alkatrészek tel-
jesen elkorhadtak és összedőléssel 
fenyegettek. Ez beigazolódott a le-
bontás folyamán, amikor az egyes 
alkatrészeket teljesen elkorhadt ál-
lapotban szedték ki a régi szerke-
zetből. 

A tetőzet lebontásával és helyes 
megoldásával kapcsolatban szüksé-
gessé vált a homlokzati falazatnak 
a lebontása is, amely egyik oka 
volt a veszedelmes beázásnak. 

A homlokzati fal lebontása az 
egész front újbóli meszelését tette 
szükségessé és igy önként adódott 
az a kérdés, hogy nem kellene-e 
egyúttal a kevés költségtöbbletet 
jelentő homlokzati vakolatot is át-

alakítani ? 
Ezzel az átalakítással a jelenlegi 

nyugtalan, stilusnélküli homlokzat 
egy nyugodt, a vidék stílusának 
megfelelő és középületekhez méltó 
homlokzatot kap és a város köz-
igazgatását szolgáló középület külső 
formájában is rendeltetésének meg-
felelő külsőt ölt, ami a város dí-
szére is válik. Ezért a városi veze-
tőség elhatározta ennek végrehajtá-
sát, és ehhez a belügyminisztérium 
engedélyét is megkapta. 

Többen felvetették azt a kérdést, 
hogy nem volna e célszerű ezzel a 
munkával kapcsolatban egy máso-
dik emeletet húzni az épületre ? 
Ezt a kérdést megfontolás tárgyává 
tette a város vezetősége is, de ez 
anyagi fedezet hiányában megold-
hatatlannak bizonyult és igy el-
vetette. 

Magánházak építése a Szovjetunióban 
A szovjet-alkotmány 10. szakasza 

értelmében, mely kimondja, hogy 
»Az állampolgároknak a munkájuk-
ból származó jövedelemre és az ab-
ból megtakarított összegekre, a la-
kóházra és a tartozékot alkotó házi 
gazdaságra, a használati és szemé-
lyes kényelmet szolgáló tárgyakra 
való személyes tulajdonjoga, vala-
mint az állampolgároknak a szemé-

lyes tulajdonra való örökösödési 
joga a törvény védelme alá esik,« 
— a Legfelsőbb Szovjet Tanács ha-
tározatot hozott, amely szerint: »A 
magántulajdon alapján a Szovjet-
unió minden állampolgárának joga 
van ahhoz, hogy akár városban, 
akár falun legfeljebb öt szobából 
álló, földszintes, egy vagy kéteme-
letes házat épitsen vagy vásároljon.̂  

A MNSz városi szervezetének közleménye 
A MNSz városi szervezete szep-

tember 2-án este kerület-utcafelelős 
és taggyűlést tartott. E gyűlésen a 
tagok szép számban jelentek meg. 
A titkár kül- és belpolitikai ismer-
tetése után vázolta azokat a szük-
séges munkálatokat, amelyek lehe-
tővé teszik, hogy a városi szervezet 
egészséges munkál tudjon végezni, 
ismertette azokat a feladatokat, ame-
lyeket meg keil oldani az uj tiszt-
újítással kapcsolatosan. 

A városi szervezet eddig rendsze-
res munkát nem tudott végezni, 
mivel nem volt megfelelő helyisége. 
A Román Munkás Párt megyei ve-
zetőségének támogatásával most egy 
olyan helyiségbe jutott, ahol egy 
nagyterem áll rendelkezésre, itt gyű-
léseket és előadásokat lehet majd 
tartani. E helyiségek kifestése meg-
történt. A városi szervezet lelkes 
asszonyai önkéntes munkával a taka 
ritást elvégezték és igy most uj he-
lyiségben indul meg a munka. A 
szervezet tagjai minden ügyben ke-
ressék fel a szervezet irodáját 
Kossuth Lajos-utca 22 szám alatt 
(a volt Szoc. Dem, Párt helyiségében), 

hol a titkárság minden ügyben ren-
delkezésre áll. 

Egjr rendőrt isztviselő 
szerenesés fogásai. 

A napokban Stângaciu rendőrségi 
tisztviselő elfogott egy brassói ille-
tőségű, Oancea loan nevű egyént, 
akinek a bőröndjében 45 drb. dina-
mitot találtak. A kérdésekre azt vá-
laszolta, hogy a Sikaszóban halászni 
akart azokkal. A további vizsgálat 
során brassói lakásán 1.600 drb. 
dinamitot találtak. A vizsgálat folyik. 

Ugyancsak Stângaciu rendőrségi 
tisztviselő több vándorcigányt fogott 
el, akik Székelyudvarhelyen több 
betörést követtek el. A vizsgálat al-
kalmával több lopott holmi került 
elő. A bűnösöket áttették az ügyész-
ségre. A vizsgálat során a patakfalvi 
hid alatt több eldugott lopott tárgyat 
találtak meg, melyeket a tulajdono-
soknak visszaszolgáltattak. 

Lapunk u| helyiségbe költözött. 
Értesítjük a Szabadság előfizetőit 

és olvasóit, hogy szerkesztőségünk 
és kiadóhivatalunk a MNSz városi 
szervezetének székházába költözött 
Kossuth Lajos-utca 22 szám alá. 
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Hazatértek: a nyaralásból 

a napközi otthon gyermekei 
Szeptember van, véget ért a nyár. 

tiazajöttek a napközi otthon gyer-
mekei, akiknek nyaraltatásáról a 

?RDNSz megyei bizottsága gondos-
kodott. A tervbe vett 100 gyermek 
helyett 119 en vettek részt a nya-
ralásban és két csoportban 5 - 5 
hetet töltöttek a homoródi fenyve-
sek között. 

Az első csoport elindulása előtt, 
nem csak az anyagi alap megterem-
tése okozott nehézséget, hanem az 
is, hogy felvilágosító munkát kellett 
végezni az anyák kőzött, mert vol-
tak olyanok, akik magukévá tették 
a reakció rémhireit és nem akarták 
•elengedni a gyermekeket. Ai első 
hetek után, amikor meglátogatták 
gyermekeiket és meggyőződtek ar-
ról, hogy mennyire használ nekik a 
künntartózkodás és milyen jól ér-
zik magukat ebben a kis közösség-
ben, ahol a románok megtanulták 
a magyar szót, a magyar gyerekek 
román verseket és énekeket tanul-
tak társaiktól, ezután már maguktól 

jöttek és jelentkeztek még többen, 
mint ahánynak a nyaraltatásáról a 
(bizottság gondoskodhatott. 

A szükséges gyógyszerekről és a 
rendszeres orvosi felülvizsgálatról 
-az egészségügy gondoskodott. 

Nehézségbe ütközött a szállítás 
megszervezése, a friss zöldségek ki-
szállítása, de a Munkás Párt támo-
gatásával ezt is meg tudták oldani. 

Ezen kívül a szentkeresztbányai 
bizottság, a szakszervezettel karöltve, 
120' bányász gyermekének nyaralta-
tását valósította meg. 

A RDNSz itt mond. köszönetet 
mindazoknak, akik anyagi hozzájá-
rulásukkal segítségére voltak ez ak-
ciója megvalósításában. 

Elsején délután jöttek haza a gye-
trekek, fogadtatásukra a RDNSz szék-
háza előtt az édesanyákon kivül 
«ép számban gyűlt össze a város 
lakossága, A megyei bizottság 
kiküldöttje köszöntőjében rámutatott 
arra, hogy a nyaraltatás megvalósí-
tása Népi Köztársaságunk megerő-
sítését segítette elő. 

A munkába azonban nem kapcso-
lódtak be a széles női tömegek, pe-
dig a megoldandó feladatok a fej-
lődés folyamán mind nagyobbak 
lesznek és ezeknek keresztülvitelé-
hez az eddiginél nagyobb erők tá-

Melyhereszturon 
rendben folyik a gabona-
beszolgáltatás 
Városunkban a cséplés augusz-

tus 16-án kezdődött s szept. l- ig 111 
gazda csépeltetett. A cséplés gyor-
sabb menetét a cséplőgépek gyenge 
állapota némileg gátolta, de az ille-
tékes hatóságok minden intézkedést 
.megtettek, hogy a cséplés zavarta-
lanul folyhasson. 

örömmel állapítjuk meg, hogy 
minden egyes csépeltető gazda a 
beszolgáltatás! kötelezettségének ele-
get tett. Gazdáink megértették, hogy 
a beszolgáltatási kötelezettség hiány-
talan teljesítése állampolgári kö-
telesség, mely által demokratikus 
kormányzatunk az összlakosság ke-
nyérellátását kívánja biztosítani s 
különösen azokét, akik önzetlen 
munkájukkal országunk újjáépítését 
biztosítják. B. Zs. 

Nyomatott az „UMGISz" könyv-
nyomdájában Székelyudvarhelyt. 

mogatására van szükség. Két anya 
köszöntötte az édesanyák nevében 
a gyermekeket, beszédükben éltet-
ték a Népi Köztársaságot és a 
DNSz-et és egyszerű szavakkal tet-
tek ígéretet, hogy gyermekeiket ugy 
fogják felnevelni, hogy a Népi Köz-
társaság erősségei legyenek. 

A Federálé áruosztályá-
nak közleménye 

Felhívjuk szövetkezeteink figyel-
mét, hogy raktárunkban Franck-kávé, 
cukorka, paprika és egyéb fűszer-
áruk ismét beszerezhetők. 

Közöljük továbbá, hogy szövetke-
zeti központunk a hámok árát az 
eddigi 16.800 lejről 11.800 lejre 
szállította le. Egy pár ,bőrhám ára 
tehát 11800 lej. Áruosztály. 

Ismerjük meg korunk könyveit 
M a x i m G o r k i j : Ak i az é l e te t k e r e s i . . . 

A budapesti Szikra kiadásában 1947-ben jelent meg Maxim 
Gorkijnak, a szocialista forradalom  nagy Írójának: Aki az életet 
keresi cimü regénye. Gorkij ezt a regényét még 1899-ben irta, te-
hát jóval a nagy októberi forradalom  előtt, mégis stilusa már a 
szociálista reálizmust tükrözi. 

Oroszországban a mult század végén virágkorát éli a kapitá-
lizmus. Hatalmas vagyonokat gyűjtő kereskedő-családok törnek hir-
telen az élre. A volgai hajózás különösen alkalmas arra, hogy a 
spekulánsok érvényesüljenek. A vagyongyűjtés versenyében termé-
szetesen csak „megfelelő"  egyéniségek érvényesülnek. A pénzért 
folyó  kegyetlen hajsza az emberben kifejleszti  a ragadozó vadál-
latot és durvává, kérlelhetetlenné teszi. 

A tanulás, műveltség nem kívánatos dolgok. A pénz, annak 
látható eredménye meg a nagy evés-ivás jelentenek csak gyönyö-
rűséget. Még az sem találja meg az élet magasabb értékei felé  az 
utat, akit maga a vagyon már nem elégít k i / 

Gordjéjev Foma, a regény hőse, egy olyan gazdag kereskedő 
fia,  aki maga szerezte vagyonát és minden vágya, hogy egyetlen 
fia  „méltóképpen vigye tovább az üzletet". Foma azonban nem 
leli örömét a pénzgyüjtésben, nem hiszi, hogy ez legyen az élet 
értelme. Vergődései közben azonban a negatívumoknál nem jut 
tovább. 

A körülötte zajló zsíros, hangos élet nem ad megfelelő  bará-
tokat neki, a könyvek barátságára szelleme rest és igy egyedül 
marad. Csak néha irigység formájában  rémlik fel  benne valami uj 
utáni vágy, amikor közösen dolgozó, együtt szenvedö-örvendő 
munkásokat lát. Környezete, származása azonban túlságosan erös 
gátakat állit eléje és igy tépelődő egyénisége nem találja meg a 
kivezető utat. Magánya reménytelenségbe fullad  és társadalmi osz-
tályának bűnei benne egyéni tragédiává válnak. 

Gorkij mesteri, realisztikus rajzát adja az orosz századvégi 
kapitálizmusnak és a szükségszerűen csödbejutó emberi sorsoknak, 
amelyek a tőkés társadalomban nem találhatják meg a kivezető 
utat. Ezért keresi a regény hőse hiába az életet. 

A haladás utján a MNSz 
ifjúsági  csoportja Rava községben 

A Magyar Népi Szövetség Ifjúsági 
Központjának utasítására megyénk 
MNSz ifjúsági szervezetei között is 
szervezési és újjáépítési verseny 
folyt le. 

Rava község ifjúsági szervezete 
példát mutatóan tett eleget ennek a 
felhívásnak és munkája alapján meg 
is nyerte a háromszegü piros zász-
lóból és egy plakettből álló II ik 
dijat. A jól végzett munka után 
Rava község MNSz ifjúsága a dijak 
átvételére augusztus 29-én műsoros 
ünnepélyt rendezett s ennek kere-
tében avatta fel első faliújságját is. 

A műsor egy hagyományos „csür-

döngölő'ből, Petőfi: A csatában 
cimü versének előadásából, az ifjú-
sági szavalókórus szerepléséből és 
Nagy Elvira énekléséből állott, utóbbi 
Petőfi dalokat énekelt. Megelőzőleg 
Bokor Márton vm. ifjúsági szervező 
értékes előadást tartott. Az általános 
tetszést keltett műsor után Bokor 
Márton ünnepélyes keretek között 
átnyújtotta a kiérdemelt dijakat, 
amelyek bizonyára további lelkes 
munkára serkentik Rava község 
MNSz ifjúságát. 

Az első dijat nyert peteki ifjúsági 
szervezet ünnepélyéről legközelebb 
fogunk beszámolni. 

Egy millió lej értékű 
önkéntes-munka Korond újjáépítésénél 

Az 5000 lélekszámot megközelítő 
Korond község lakossága, gyári-
munkás, földmives, fazekas, tapló-
készítő és fadöntő emberek kemény 
munkával biztosítják megélhetésüket. 

A háború itt is elvégezte pusztí-
tását; kis fahidak és házikók, mint 
»fontos hadászati pontok« levegőbe 
repültek. Most megindul egy uj vi-

lágnak első ténykedése, melynek 
célja az épités. 

Ma már komoly eredmények van-
nak az újjáépítés terén. Felelősség-
teljes vezetők irányítják a munkákat 
és vezetik a lakosságot a haladás 
utján. 

1948 aug. 23-ig 85 hektár terüle-
ten 60.000 fenyőfacsemetét  ültettek 

el és vetettek el fenyőmagot. Három 
napig dolgozott ezen 1230 ember. 
Megtakarítottak 220 hektár fenyő-
vágtért és legelőt, 4 napig dolgo-
zott ezen 1500 ember. Újjáépítettek 
20 km. hosszú uttestet, ástak 20 
km. hosszú sáncot, felhasználtak 
660 m8 követ és 430 ms kavicsot. 
Kijavítottak és kiszélesítettek 5 km. 
útszakaszt és 9 nagyobb hidat. A 
munkálatokon 940 ember vett részt 
46 fogattal. Kijavították és rendbe-
szedték a községházát és más köz-
épületeket. 

E kiragadott számok és eredmé-
nyek közösségi érzésről, áldozat-
készségről és munkaszeretetről tesz-
nek bizonyságot. Együtt épít itten 
gyári munkás, földműves, fazekas, 
toplász, fadöntő és értelmiségi. 

A munkás, fazekas szakszervezet, 
Demokrata Nők Szövetsége, az IMSz, 
Napköziotthon, a MNSz intenzív 
munkája és vezetése mind azt bi-
zonyítják, hogy Korond község la-
kossága élni és építeni akar, biza-
kodással tekint előre a jövőbe, mert 
mindent maguknak építenek. 

Egy mai rendőr 
A ruházati UMGISz-üzlet előtt 

nagy tömeg tolong. Mindenki minél 
hamarább hozzá szeretne jutni a 
szebbnél- szebb ruhaanyagokhoz. Né-
ha hangos szavak hallatszanak ki a 
földműves és munkásasszonyok, 
tisztviselőnők, falusi jegyzőnék szo-
rongó csoportjából. Egyik alkalom-
mal, mikor a tömeg türelmetlenül 
hangoskodott, a Kossuth-utcában 
szolgálatot teljesítő Dimény István 
rendőrnek kellett rendet teremtenie. 
Tizes csoportokban engedte be az 
üzletbe a várakozókat. Hiába való 
volt minden kérés, Demény István 
nem könyörült. 

— Egyszerre csak tizen, mondta 
nyugodt, de határozott hangon, és 
nem segített sem szép asszonyi mo-
soly, sem bármire való hivatkozás, 
senkivel nem tett kivételt. 

Lassanként igy is mindenki beju-
tott. És természetesen derült arccal 
jött mindenki. Még Demény Istvánra 
is mindenki rámosolygott, elfeledve, 
hogy nem akarta soron kivül be-
engedni. 

Egy kifelé igyekvő vidéki jegyző-
zőné, akinek szintén nem sikerült 
kivételesen bekerülni, hamar meg-
bocsátotta a rendőrnek ezt a fegyel-
mezett pontosságát, mert amikor ki-
jutott az üzlet ajtaján, keringeni 
kezdett a rendőr körül. Az ember 
azt hihette volna, hogy szemrehá-
nyást akar tenni neki szigorúsága 
miatt. De nem I Amikor egészen a 
közelébe került, bele akart csúsztatni 
a zsebébe valami papírpénzt. 

A rendőr, amikor észrevette, hogy 
zsebe körül matatnak, kérdőleg for-
dult a jegyzőné felé, aki kedvesen 
rá akarta venni, hogy mivel most 
már sikerült neki bevásárolni, fo-
gadjon el tőle egy kis borravalót. 

— Örömömben adom — mondta 
az asszony. 

A rendőr végig nézte, mintha azt 
mérlegelte volna, hogy melyik a leg-
megfelelőbb forma, amellyel kife-
jezhetné mondanivalóját. Amig nézte, 
látszott az arcán, hogy az indulatok 
egész sorozata vonul végig benne. 
Végül nyugodtan, szinte kedélyesen 
csak ennyit mondott: 

— Elmúlt az idő, amikor husz, 
harminc lejekkel elintézhettük az 
ügyeket. Én nem adom el a becsü-
letemet harminc lejért. 

Mikor megkérdeztük, mi indította 
a pénz visszautasításra, büszkén 
vágta ki: 

— Párttag vagyok. Ennyi az egész. 



Mi történik a nagyoilágban ? 
Kül - és belpolitikai tájékoztató 

A. A. Zsdanovot g y á -
szolja az egész v i l i ig 
munkássága. 
A Szovjetunió Kommunista (bol-

sevik) Pártja Központi Bizottságának 
titkára, A. A. Zsdanov halála mélyen 
megrendítette az egész világ mun-
kásságát A Szovjetunióban a gyá-
rakban és üzemekben kegyelettel 
méltatták a munkások nagy halott-
jukat. A munkásság a világ minden 
részéből táviratokkal fejezte kl rész-
vétét Zsdanov halála felett. A RMP 
központi vezetősége részvéttáviratá-
ban kifejti, hogy sohasem felejti el 
azt a példát, amelyet ez a kitartó 
harcos életpályája nyújt a szociá-
lista eszme diadalrajuttatásáért foly-
tatott harcban. 
A z olasz szakszervezet i 

tanács követe lése . 
Scelba olasz belügyminiszter al-

kotmányellenes, terrorisztikus ren-
delkezései miatt az olasz szakszer-
vezeti tanács követelte a parlament 
sürgős összehívását, rendkívüli ülés-
szakra. A szakszervezeti követelést 
indokolja az a körülmény, hogy a 
kormány terroreszközökkel próbálja 
meg elfojtani az olasz munkásság 
szakszervezeti mozgalmát. Több 
szakszervezeti vezetőt tartóztattak le 
és a megyefőnököknek kiadott kör-
rendelet mutatja, hogy Scelba bel-
ügyminiszter kidolgozott terv szerint 
próbálja meg elnyomni a munkás-
mozgalmakat. A terror ellen a mun-
kásság sztrájkokban fejezi ki tilta-
kozását. 
I n d o n é z i á b a n egyesü l -

nek a munkáspár tok . 
Az indonéziai szociálista párt ve-

zetője bejelentette pártja elhatározá-
sát, hogy egybeolvad a kommunista 
párttal. A laburista és a független 
laburista munkáspártok is elhatároz-
ták magukat a kommunista párthoz 
való csatlakozásra. Az indonézek is 
rájöttek, hogy csak a munkásegység 
szolgáltathatja felszabadulásukhoz a 
biztos alapot. 
J a p á n b a n az a m e r i k a i 

megszál lók seg í t ségé-
ve l nyomják e l a m u n -
kásokat . 
A japán szövetséges ellenőrző bi-

zottság, 'Kislenko szovjet tábornok 
javaslatára tárgyalta a megszálló 
amerikai csapatok parancsnokának, 
Mac Arthur tábornoknak a japán 
kormányhoz intézett levelét, melyben 
arra kéri a japán kormányt, hogy a 
közalkalmazottak sztrájk-jogát vonja 
meg. Ez az intézkedés a potsdami 
egyezmény durva megsértését jelenti, 
mert az biztosította a japán mun-
kásság szakszervezeti jogait. 
Görögország . 

A görög kommunista párt köz-
ponti bizottsága megállapította, hogy 
az angol-amerikai irányítás alatt 
levő monarcho-fasiszta hadsereg 
augusztus második felében táma-
dásaiban kudarcot vallott. Habár a 
monarcho-fasiszta csapatok felsze-
relésben felülmúlják a szabad görög 
csapatokat, mégis támadásaik nagy 
emberveszteséggel összeomoltak és 
a demokrata görög hadsereg jelen-
tős eredményeket ért el Ruméliában, 
Tesszáliában, Peloponézuszban és 
Epiruszban. 
[Franciaország. 

André Marié kormányának lemo/i-

dása után Auriol köztársasági elnök 
Róbert Schumant bízta meg a kor-
mányalakítással, aki ezt a megbízást 
eí is fogadta. A francia dolgozók 
népgyűléseken és sztrájkokkal kö-
vetelik, hogy demokratikus egység-
kormány alakuljon. Összehívták a 
nemzetgyűlést, hogy az szavazás 
utján döntsön, jóváhagyja-e a Schu-
mannak adott kormányalakítási meg-
bízást. 

A francia nép sorozatosan buk-
tatja meg a népáruló kormányokat. 
A kommunisták vezetésével követ-

° kezetesen harcol a saját érdekeiért 
és a demokratikus erők összefogá-
sán alapuló kormány létrehozásáért. 
Az egymást váltó kormányok, ame-
lyek a francia nép érdekeit eladták, 
a Marshall-terv kapcsán kiszolgál-
tatták az amerikai imperiálistáknak, 
nem tudják már megtéveszteni a 
francia népet, a dolgozók tömegeit. 
A francia nép, legjobb fiai, a kom-
munisták vezetésével tovább foly-
tatja harcát, mig meg nem alakul a 
francia nép igazi kormánya. 
N y u g a t n é m e t o r s z á g . 

Dél-Baden kormánya lemondott, 

bejelentve, hogy nem vállalhatja a 
vezetés felelősségét, miután a fran-
cia megszálló hatóságok leszerelték 
és megszüntették a gyárüzemeket. 

Berlinben és Münchenben hatal-
mas tüntetések zajlottak le a berlini 
városvezetőség és a drágulás ellen. 

N á c i mentés . 
Schacht dr-t, Hitler volt pénzügy-

miniszterét az amerikaiak támoga-
tásával fölmentették. Abban remény-
kednek az amerikaiak, hogy ő majd 
megakadályozza Nyugatnémetország 
pénzügyi összeomlását. 

Anglia befogadta Deringet, egy 
olyan háborús-bűnöst, aki Ausch-
witzban emberek ezreit kínozta ha-
lálra. Ez a két eset is világosan 
mutatja, hogyan haladnak a fasiz-
mus felé a nyugati imperiálista ha-
talmak. 
.Életbelépett a vasút i 

di jszabás-csök kentés . 
Szeptember 1-én életbelépett a 

vasúti díjszabás lényeges csökken* 
tése. A vasúti jegyek árát 15%-kal 
csökkentették, de leszállították a 

gyorsvonati pótjegyek és a rapid-
vonatok helyjegyeinek az árát is. Ak 
kormánynak ez az intézkedése is~ 
hozzájárul a dolgozók életszínvona-
lának emeléséhez és a megélhetés-
nek olcsóbbá tételéhez. 

Országos MSÍSz 
i f júság i értekezlet . 
A MNSz megyei ifjúsági felelősei? 

Bukarestben országos értekezletre-
gyűltek össze, hogy az eddigi mun-
kát felmérjék, munkaterveiket kidol-
gozzák, tapasztalataikat kölcsönösem 
kicseréljék és uj, egészséges politi-
kai irányvonalat jelöljenek meg. 

Személy i vál tozások a 
' kormányban , 

Livezeanu Octav és Bagdazar Flo-
rica dr. miniszterek más fontos meg-
bízatást kaptak s igy megüresedett 
az egészségügyi és művészeti meg 
tájékoztatásügyi miniszteri szék. A 
nagy nemzetgyűlés elnöki tanácsa 
Mârza Vasile dr,-t nevezte ki egész-
ségügyi miniszternek és Mezincescus< 
Eduárdot művészeti és tájékoztatás-
ügyi miniszternek. Az uj miniszterek, 
le is tették a hivatali esküt és át-
vették a minisztériumok vezetését. 

üdoarhely megyében nagy lendülettel folyik 
a gabonacséplés és beszolgáltatás 

A gazdák megyénkben lelkiisme-
retesen és megértőleg teljesitik a 
csépléssel kapcsolatos beszolgálta-
tási kötelezettségüket. Tudják, hogy 
e kötelezettség teljesítése népi köz-
társaságunk és a szociálizmus alap-
jainak a megszilárdításához vezet. 
Biztosítják ezzel a nem földművesek 
kenyerét, megakadályozzák a dol-
gozók, a proletáriátus kizsákmányo-
lását. 

Az Udvarhelymegyében eddig tel-
jesített gabonabegyüjtésről a követ-
kező adatok számolnak be. Begyült 
buza 171, rozs 30, árpa 53, zab 16 

tonna, a hétszázalékos cséplési vám-
ból buza 313, rozs 20, árpa 37, zab 
16 tonna. Ebből a központi raktá-
rakba beszállítottak 408 tonna bú-
zát, 18 tonna rozsot, 35 tonna ár-
pát, 8 tonna zabot. 

Kivételesen fordult  elő a megyé-
ben szabálytalanság is, de ezeket 
hamarosan leleplezték, s a dolgozó 
nép árulói meg is kapják hamaro-
san szigorú, de méltó büntetésüket. 
Fenyéd községben augusztus 28-án 
a cséplési bizottság megállapította, 
hogy Péter László cséplési ellenőr, 
a cséplőgépetetővel összejátszva, a 

lecsépelt gabonamennyiséget nem 
vezette be a cséplési naplóba, s igy 
a cséplési vámból beszedendő meny-
nyiség eltitkolásával az államot és-
ezen át dolgozó népünket megkáro-
sította volna. Székelyszentkirály köz-
ségben pedig Lőrinc M. Domokos 
7 - 8 hektáros gazda kézi cséplővel 
csépelt, hogy beszolgáltatás!' köte-
lezettségét elkerülje. 

Mindezek az esetek szolgáljanak 
figyelmeztetésül a cséplési bizottsá-
goknak, ellenőröknek a fokozottabb' 
éberségre, mert láthatják, hogy mű-
ködésüket nyitott szemmel figyelik. 

Értelmiségi világértekezlet 
Wroclav lengyel városban 45 or-

szág kulturális, tudományos és mű-
vészeti dolgozói, köztük világhírű 
irók, tudósok és művészek nemzet-
közi értekezletre gyűltek össze, mely 
több napon át tartott. Az értekezlet 
tagjai megvitatták az emberiséget 
ma legjobban érdeklő, legfontosabb 
kulturális, világnézeti és más pro-
blémákat, köztük, természetesen, 
mint a legégetőbbet, a béke és há-
ború ügyét. 

Az elhangzott nagyjelentőségű nyi-
latkozatok között az amerikai Wallace 
azt a véleményét fejezte ki, hogy a 
kongresszus nagyszerű bizonyíték 
arra, hogy az emberi gondolat nyelv-
járása nemzetközi, hogy a békesze-
rető népek közt válaszfal nincsen. 

Az emberiség legnagyobb élő tu-
dósainak egyike, Einstein a kon-
gresszushoz intézett szózatában e-
gyebek közt ezeket üzente: 

— A háború eddig nem ismert 
arányú rombolást jelentene. Tiszta 
szívből remélem, hogy a kongresz-
szus legfőbb törekvése az lesz, 
hogy megtalálja a módját a világos 
gondolkozású és igazan bátor em-
berek egyesítésének. Remélem, ezek 
mindenütt folytatják erőfeszítéseiket. 

Hasolnó értelemben nyilatkoztak a 
béke mellett, s a háború és imperi-
álizmus ellen a többi kiküldöttek, 
igy általános .tetszéssel fogadott 
nyilatkozatában a romániai küldött-

ség vezetője: Leonte Răutu is. 
Valamennyi megnyilatkozás lé-

nyegét a leghatározottabban és leg-
hatásosabban Fagyejev, a szovjet-
küldöttség vezetője fejezte ki, aki 
egyebek közt ezeket mondta: 

— Nagy történelmi elhatározások 
korában élünk. A földön millió és 
millió ember tiltakozik a háború, 
a zsarnokság, az önkény ellen. Az 
értelmiségiek, az alkotó munka em-
berei nem akarják és nem is akar-
hatják, hogy a gondolat a dollár 
rabságában sínylődjék, hogy a há-
borús uszitók kezében gyilkos fegy-
verré váljék. De nem elég. hogy 
nem akarják ezt: cselekedniük keil. 
Ma valamennyi értelmiséginek, tu-
dósnak művésznek az a feladata, 
hogy harcoljon a békéért és a ha-
ladásért. 

— A közelmúlt tanulságai bebi-
zonyították, hogy a szellem embere 
tehetetlen a reakció gonosztetteivel 
szemben, ha nincs hozzákapcsolódva 
a tömegekhez. De hatalmas erőt 
képvisel, ha együtt harcol a nagy 
tömegekkel, a dolgozók millióival. 

Ugyancsak Fagyejev szovjet-ki-
küldött, mint a befejező ülés elnöke, 
befejező beszédében a következőket 
mondotta: 

— A kongresszus működése be-
fejeződött, de én ugy érzem, hogy 
csak alig most kezdődött el. Mint 
a Szovjetunió kiküldöttje örömmel 

hallottam, hogy országunkat, mint 
a béke és a haladás erődjét emle-
gették Ez feljogosít arra, hogy kije-
lentsem : a Szovjetunió, mint a bé-
kéért és a haladásért folytatott küz-
delem élcsapata harcol tovább a ki-
tűzött célért. A béke ügye győzni? 
fog a földgömbön. 

A rendkívüli érdeklődés mellett 
lefolyt kongresszuson különben fel-
tűnést kellett, hogy Marcas mexikó» 
tanár nem jelenhetett meg, mert 
az Egyesült Alamoktól az utazási* 
vízumot nem kapta meg. A kong-
resszus végén a résztvevők egy erős 
és meggyőző lendülettel fogalmazott 
kiáltványt fogadtak el, mely minden, 
ország kulturmunkásait arra szólítja 
föl, hívjanak össze békevédelmi ér-
tekezleteket. 

A kongresszus megtartása és ha-
tározatai iránt világszerte általános 
érdeklődés nyilvánult meg, ami ért-
hető is. Hiszen a művelődés és fel-
világosodás mai hatalmas erősödé-
sével a szellem ereje és hatása 
mind jobban erősödik, s az embe-
riség tömegeire egyre szélesebb és 
nyomatékosabb hatása lesz az irók,. 
tudósok, művészek hirdette eszmék-
nek, amelyek ezúttal is az ő ér-
dekeiket, a világbéke ügyét erősitik. 

Természetes és az idők követel-
ményeinek megfelelő lenne, ha Szé-
kelyudvarhely város és a vármegye 
szellemi dolgozói is irányító hatá-
suaknak fogadnák el a kongresszu-
son megnyilvánult szellemet és ha-
tározatokat. 


