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Udvarhely megye idei gabona-
termelésének eredményei 

Udvarhely vármegye községeiben 
augusztus hó 18 án indultak meg 
a cséplőgépek. Egy hónap alatt, az 
üzemben levő 153 dib. cséplőgép 
8940 hektár területről csépelte le a 
gabonát A lecsépelt mennyiségekből 
1.377071 kg. búzát, 65979 kg. ro-
zsot, 96 233 kg. árpát és 69 0á5 kg. 
zabot adtak át az állami gyűjtő-
szervnek. 

A cséplés és a gabonabeszolgál-
tatás az előirt szabályok szerint 
folyik és nem lehet visszaéléseket 
észlelni. 

Felülvizsgálva a megye községei-
nek cséplési eredményeit, valamint 
a kapott gabonák minőségét meg-
állapíthatjuk, hogy az áprilisi fagy 
és a különböző állati és növényi 
eredetű kártevők jelentős eredmény-
csökkentést okoztak a termésben A 
kár széles és hosszú sávokban, 
igen szeszélyesen húzódik végig a 
megye területén. Érintette első sor-
ban a Nyikó-mentén levő összes 
községeket, a parajdi, udvarhelyi és 
az oklándi járás egyes községeit. 

Az emiitett károk következtében 
sok község terméseredménye 400 
kg. átlaghozamot mutat, ami szük-
ségessé tette a cséplési terv módo-
sítását. 

Sújtott községeink határa körül-
belül 50%-át teszi ki a megye ka-
lászos veteményekkel bevetett terü-
letének. 

összesítve a megyei termést meg-
állapítható, hogy az átlaghozam 
he&táronként 650 kg. körül mozog. 

A cséplés menetét a szokásos 
bent-cséplés akadályozza meg, illetve 
annak lefolyását meghosszabbítja. 
A megyei bizottság siftgeti a csép-
lést és állandóan irányitja a gépe-
ket a szükséges községekbe. Előre-
láthatólag ez a müvelet október 10-ig 
befejeződik. 

A cséplés még nem fejeződött be 
és már ma-holnap kezdődik a ve-
tési kampány. A megyei szervek 
már megtettek minden előkészületet 
megszervezvén és kidolgozván a 
munkaprogrammot. 

Kormányunk a tervszerű gazdál-
kodást akarja bevezetni, biztosítva 
ezáltal a több és minőségi termelést. 
Ezért megalakultak a megyei vetési 
bizottságok, megjelent a munkálato-
kat szabályozó 2. sz. rendelet, kiosz-
tásra kerültek a szükséges nyom-
tatványok, melyeket a községi bi-
zottságok töltenek ki. Minden gazda 
egyéni termelési tervet kap, amely 
meghatározza, hogy a termesztett 
növényekből kiki milyen területet 
köteles bevetni, természetesen szem-
előtt tartva a helyi talaj- és éghaj-
lati viszonyokat. 

Az üszök leküzdése érdekében 
minden községben fel lesz állítva 
egy csávázó központ és a pácolást 

a megkapott kékkővel és porzollal 
fogják végezni, ami minden elvetett 
buza- és rozs-mennyiségre kötelező. 

Mozgósítunk mindenkit és kihasz-
nálunk minden pillanatot, hogy a 
dolgozók megkapják a mindennapi 
kenyeret. 

Horváth  Géza, 
gazdamérnök. 

Milyen középiskolák lesznek 
Udvarhely megyében 

A tanügyi reform során változás 
állott be a megye középiskoláiban. 
Mig eddig a fősúlyt az elméleti kö-
zépiskolákra helyezték, addig a jövő 
iskolái a gyakorlati pályákra képe-
sitő középiskolák. Felhívjuk a szü-
lők figyelmét ezekre a középisko-
lákra, amelyek hivatva vannak az 
épülő szociálista társadalom gazda-
sági, ipari, egészségügyi, pénzügyi, 
nevelésügyi stb. vezetőit kiképezni. 

Székelyudvarhelyen az eddigi in-
tézkedések szerint a kővetkező kö-
zépiskolák fognak működni: elmé-
leti vegyes (fiu-leány) liceum, a 
volt róm. kath főgimnázium épüle-
tében, leány pedagógiai középiskola, 
a ref.  tanítónőképző épületében, ke-
reskedelmi vegyes (fiu-leány) közép-

iskola gazdasági és pénzügyi szak-
kal, a volt ref.  főgimnázium épüle-
tében, ipari középiskola (fiuk részére), 
az ipari fiuliceum épületében és 
kertészeti középiskola (lányok ré-
szére) a gazdasági és háztartási kö-
zépiskola épületében. 

Székelykereszturon az eddigi in-
tézkedések szerint lesz egy fiu-pe-
dagógiai középiskola és egy vegyes 
(leány és fiu) elméleti liceum. 

Mindezek a középiskolák a tan-
ügyi reform során létesített egysé-
ges nevelési rendszerbe illeszkednek 
bele és a 7 osztályos elemi iskola 
elvégzése után lehet ezekbe az is-
kolákba beiratkozni, illetve most 
még a régi középiskolai osztályok-
ból lehet ezekbe a középiskolákba 
lépni. 

Részletes tájékoztatást az isko-
lákba való felvételre nézve, a felvé-
teli vizsgákra nézve stb., az illető 
iskolák nyújtanak. 

Itt közöljük azt is, hogy a mi-
nisztérium a most már államivá 
vált volt felekezeti iskoláknál kie-
gyenlítetlenül álló tandijhátrálékokat 
elengedte a szegénysorsu tanulók 
szüleinek. 

Az uj iskola lehetővé kívánja 
tenni, hogy a kollektív szerződéssel 
alkalmazott munkások és a szegény-
sorsu földmivesek gyermekei minél 
nagyobb számban végezhessék a 
középiskolát és ezért módot ad arra, 
hogy elsősorban ezek vétessenek 
fel a középiskolákba. 

„Hová vezet Jugoszláviában a 
Titó-csoport nacionálizmusa ?" 

Ezzel a cimmel a Pravda ir álta- | 
lános figyelmet keltő cikket a ju-
goszláviai helyzetről. 

Lapunk olvasó közönsége ismeri 
a Tájékoztató Iroda határozatát, mely 
többek között leleplezi a Tító frakció 
nacionálista elhajlását. Ez a nacio-
nálista elhajlás már 1948 tavaszán 
kezdődött s akkor vált köztudomá-
súvá, amikor a Titó-csoport meg-
tagadta a részvételét a Kommunista 
Pártok Tájékoztató Irodájának buka-
resti tanácskozásain. Ez az értekez-
let azért ült össze, hogy a hibákat 
megvitassa és lehetőséget adjon egy 
tartalmas önbirálatra.' 

Ezzel a lépéssel a Titó-csoport ki-
szakította magát a Kommunista Pár-
tok testvéri közösségéből, az impe-
riálisták malmára hajija a vizet. A 
Jugoszláv Kommunista Párt hivata-
los lapja, a »Borba« hiába mosako-
dik, hogy a Titó csoport is az itn-
periálista-ellenes táborban küzd Ezt 
csak azért teszi, hogy elrejtse saját 

pártja és a jugoszláviai népek előtt 
sötét szándékait. 

A jugoszláviai hivatalos sajtó tele 
van a Szovjetunió dicséretével, a 
pártkongresszuson viszont alattomo-
san támadták a Szovjetunió bolse-
viki P rtját, a népi demokráciát és 
pártjaikat. Egy évvel ezelőtt Ju-
goszlávia még a legnagyobb barát-
ságban együttműködött a szomszé-
dos baráti országokkal. A Titó cso-
port nacionálista elhajlása következ-
tében lassan elveszti barátait, hogy 
felcserélje őket álnok „támogatók-
kal". 

Az imperiálisták támogatását ma 
már ismeri a világ. Az a körülmény, 
hogy Jugoszlávia elismer bizonyos 
államadósságokat, csak azt mutatja, 
hogy a »Borbă« minden mosako-
dása ellenére, a Titó-csoport veszé-
lyes kalandokba sodorja Jugoszlávia 
népeit. Hogy nem meri nyiltan meg-
valósítani tervét, teljes bagázzsal 
átmenni az imperiálisták táborába, 

Éljen a Scânteia, a 
népi demokráciáért 

folyó  harc aktiv 
mozgósitója ! 

» 
azt mutatja, hogy a Jugoszlávia 
Kommunista Pártban a Titó-csoport 
csak kisebbséget képez, hogy Ju-
goszlávia népei nem felejtették el a 
Szovjetunió hatalmas támogatását, 
amely nélkül ma sem volnának sza-
badok s hogy Jugoszlávia népei — 
jelenlegi vezetőik minden áruló tette 
ellenére — Kelet felé tekintenek ma 
is, mint 1941-ben a jugoszláv pa-
rasztok, akik felmentek a jugoszlá-
viai hegyekbe, s onnan Keletre néz-
tek, várták a felszabadító testvé-
reket. 

A Titó-csoport külpolitikai sikon 
igaz barátok helyett, álnok szövet-
ségesekre tesz szert, mig belpolitikai 
sikon a proletár nemzetköziségről 
lesülyedt a nacionálízmus útvesztő 
mocsarába, lefegyverzi  a jugoszláv 
népeknek a szociálizmust építő har-
cos lendületét, terjesztve azt a meg-
alkuvó, a történelem által már meg-
cáfolt elméletet, hogy a kapitálista 
elemek békésen belenőnek a szociá-
lizmusba. 

A kizsákmányolók és kizsákmá-
nyoltak közötti osztálybéke. nem a 
szociálista társadalom felépítését* 
hanem a haldokló kapitálizmus nap-
jainak ideig-óráig való meghosszab-
bítását célozza. A kizsákmányolók 
és kizsákmányoltak közötti nacio-
nálista egységfront régi keletű harci 
fegyvere a burzsoáziának és a Má-
sodik Internácionálé szociáldemok-
rata vezetőinek az első világhá-
borúban történt gyászos emlékezetű 
szereplése óta és azóta is más vál-
tozatokban való felújítása már nem 
tévesztheti meg az öntudatra ébredt 
dolgozó tömegeket. 

Az értelmiségi világkongresszus 
eredményei is megmutatták, hogy a 
háború ellen a béke táborának leg-
hatalmasabb támasza a világ haladó 
és szabadságszerető embereinek ösz-
szefogása egy táborban, a béke tá-
borában, amelynek élén a Szovjet-
unió és a népi demokrácia országai 
haladnak. Hogy a Jugoszláv Kom-
munista Párt tagjai is tudják ezt: 
bizonyítják azok a tömeges tiltakozó 
nyilatkozatok, amelyek a terror elle-
nére is elhangzanak, bizonyítják a 
Titó csoport alattomos lépései, ame-
lyek közben nem a párt és Jugosz-
lávia népeinek bizalmára, hanem 
Jugoszlávia közigazgatási és rend-
őri gépezetére támaszkodik. 

Petőfi-emlékünnepély 
a Szovjetunióban 

A Szovjet-Irók Egyesülete és a 
Voks Petőfi Sándor születésének 
125-ik évfordulója alkalmából, ünne-
pélyes gyűlést tartott, amelyen szá-
mos szovjet író és magyar iró vett 
részt. Nicolaj Tihonov költő ünnepi 
beszédében a többek között, ezeket 
mondta : 

— A szovjet irók büszkék Petőfire. 
Annak a harcnak, amelyet ő folyta-
tott a népek fölszabadításáért  és 
boldogulásáért, köszönhető, hogy ő 
ma a harcos irók ősének tekinthető. 

Az ünnepély a nagy magyar író 
müveinek előadásával zárult be. 



Eis tejgazdasági lexikon Petőfi  Sándor halála 
99. évfordulójának  meg-
ünneplése Kobátfalván. 

F. hó 8-án, vasárnap este Kobát-
falva község is megünnepelte a hely-
beli demokratikus szervezetek ren-
dezésében Petőfi halálának 99. év-
fordulóját. 

Az ünnepi beszédet Deák Albert 
gegyző tartotta Szavalatokkal szere-
peltek: Buzogány Lenke és Deák 
Aranka. A helybeli IMSz középisko-
lás tagjai Petőfi életére és halálára 
«emlékeztető darabot adtak elő nagy 
sikerrel. Ilyen magas színvonalú elő-
adás Kobátfalva községben eddig 
<iem volt. Az ünnepély érdekessége 
volt, hogy az államosított Buzogány-
féle üzem alkalmazottai és az ifjú-
ság által beveze ett villany első íz-
ben gyúlt meg ezen az estén Szim-
bolikus ez, hiszen a Petőfi-ünnepsé-
gek célja éppen az, hogy több vilá-
gosság legyen, benn a lelkek melyén 
•és künn a mindennapi életünkben 
is Kobátfalva ifjúsága példát muta-
tott, követésre méltó példát 

Művelődési est 
MáPéfalván 

A máréfalvi  „Petőfi-kulturtanács" 
keretében az egyetemi hallgatók, a 
középiskolai tanulók és a tanitók, 
a falusi ifjúsággal karöltve szeptem-
ber 5-én nagysikerű művelődési 
estélyt rendeztek. 

Id. László János kántor-tanitó a 
a szovjet román barátsági kapcsola-
tok eredményeiről számolt be, me-
lyek előmozdították gazdasági és 
kulturális téren népünk fejlődését. 
Kovács Mihály egyetemi hallgató a 
munkás és értelmiségi ifjúság kö-
zős munkájáról beszélt. 

— A tanuló ifjúság, mondotta 
beszédében, ma uj próba előtt áll. 
Ma azt kell bebizonyítania, hogy 
keresi az utat a nép felé, keresi a 
kapcsolatokat a dolgozó ifjakkal. 

A szeptember 4 iki Hivatalos Lap 
205. számában megjelent 228. sz. 
törvény rendelkezései szerint az 
alább felsoroltak a CASBl kezelés 
alatti javaik felszabadítása érdeké-
ben szeptember 4 tői számított 50 
nap alatt a Comisia de Lichidarea 
CASBI hoz címezve, de a vármegye-
háza I. em. 32 sz. szobában működő 
hivatalhoz adjanak be felbélyegzett 
kérést a következő okmányokkal 
felszerelve: 

állampolgársági bizonyítvány, 
bizonyítvány arról, hogy a kérel-

mező nem volt háborús bűnös, 
bizonyítvány arról, hogy 1944 

évben sem német, sem olasz állam-
polgár nem volt. 

Adleff  Ernő dr., Dienesch H. János 
dr., Heitz Adolf, Mathes János, 
evangélikus lelkészi hivatal, Rösler 
Károly dr., Schaaser György, Schul-
ler János, Siegmund Max, Ziegler 
Henrik, Párdy István, Balogh Emil, 
Balássy Sándor, Bakk Elek dr.. Dé-
nes József, Kálmán Ferenc, Orbán 
Balázs, Vass János, Ambrus Péter, 
Baritz Ignác, Barra Sándor, Bartalis 
Erzsébet, Bán József, Boda Elek, 
Finkér Erzsébet, Finta Ferenc, Ist-
vánfi nővérek, Kakucs Ferenc, Os-
váth József, Alexi István, Bakóczy 
Károly, özv. Barcsay Sárdorné, Bá-
nyai János dr., özv. Becsek Aladárné, 
őzv. Birton istvánné, özv. Dénes 

Nem lehet életünk egy külön vi-
lágba zárt élet, a mi helyünk ott 
van a dolgozók között. 

A nagy tetszéssel fogadott beszéd 
után Simó József egyetemi hallgató 
Petőfi forradalmi  költészetéről tartott 
előadást. Móricz-Asztalos: A stipen-
dium c. egyfelvonásos színmüve a 
mintegy 500 főnyi közönség sorai-
ban nagy elismerésre talált, akárcsak 
a népi táncok is. A kulturestély ha-
talmas sikere ékes bizonyítéka an-
nak, hogy a demokrácia uj fordula-
tot hozott a nép életében, a széles 
népi tömegek közkincsévé teszi mű-
vészi és kulturális értékeinket. 

K. M. 

Byermelinyaraltatás 
Kobátfalván 

Kobátfalva községben a gyerme-
kek 80°/o-át a járványos szamárkö-
högés nagyon legyengítette. A na-
pokban egy elhalálozás is volt. 

A helybeli Román Munkás Párt, 
a Dem. Nők Szövetsége és a köz-
ségi elöljáróság a szülőkkel értekez-
letet tartott és annak eredménye-
képpen a Réz-hegy tetejére önkén-
tes munkával egy deszka-barakot 
építettek, ahova már 30 gyermeket 
helyeztek el üdülés céljából. 

A helyi demokratikus szerveze-
tek a Román Munkás Párt kez-
deményezésére igy tették lehetővé 
a szegénysorsu szülőknek, hogy in-
gyen nyaraltathassák gyermekeiket a 
Réz-hegyen, melynek magassága or-
vosi szakvélemény szerint megfelel 
a betegség leküzdésére megkövetelt 
levegőváltozásnak, s miután csak 4 
kilóméter távolságra van a község-
től, a gyermekek mindennap meglá-
togathatók és otthonról élelmezhetők. 

BefOttes és ugorkás üvegek 
U M G I Sz -ná l 
oas, üoeg ós porcellán osztály 

Dezsőné, özv. Hadnagy Károlyné, 
özv. Jancsó Jánosné, Bartos Dénes 
Benedek Albert, Biró Emma, Csedő 
Ilona, Czika László, Debiczky Béla, 
Erdélyi István, Frőlich Ottó, Füstös 
Ida, Gábos József, Glósz Miksa dr., 
Göllner Ottó, özv. Hatos Jánosné, 
Hinléder F. Ákos dr., Hinléder Kor-
nélia, Kósa János dr.-né, Landár 
Margit, özv. Loschdorfer  Aladárné, 
Mátyás Ferenc, Nyirő József, özv. 
Szabó Gáborné, Székely Erzsébet, 
Tóth Ferenc, Voszka István dr, Ze-
kány Péter, Barabás József, Csutak 
Ferenc, Ferenc Mihály, Fraier Béla, 
özv. Pál Gyuláné, Hirt Jolanda, 
Ágota András Jodál Gábor dr., Jakó 
Albert dr, Béres András, Csomor 
Gáborné, Szabó Mihály, Adorján 
Albert, özv. Sándor Ignácné, Ráduly 
Gergely, Kassay F. Domokos, Botos 
Ilona, Daróczy Margit, Bakk Elekné, 
Sándor Emma székelyudvarhelyi la-
kosok. 

Jakab József, özv. László Áronné, 
Adleff  Hedvig, Jaeger Jenő székely-
keresztúri, Ferenczy László, Szabó 
András nagygalambfalvi, Jeddy Pé-
ter rugonfalvi,  Mikó Mihály bögözi, 
Jakab Albert pálfalvi, Tarr Ferenc, 
Demeter Júlia csehétfalvi, Mendel 
Rafael lövétei, Csavar Ernő siklódi, 
Szénási János oklándi, Simó András 
zetelaki, Miss Alfrédné, Girschit 
Walter szentegyházasfalvi lakosok. 

II 

A. 
Rloadási Idő, a tej beoltásától 

az alvadás beálltáig terjed. A pár-
mainál 30—60, az ementhálinál 
25-40, trappistánál 30-35, juhgo-
molyánál 20—30 pete az alvadási 
idő. 

Angolkór, D vitamin hiánya okoz-
ta gyermek- és malacbetegség. 

Rróma, zamat. 
asszonytej. 3 74% zsírt, 0.8% 

kazeint, 121% aibuminglobul'nt, 

Székelyheresztur sportja 
ökőlDioás. 

A szépen fejlődő székelykereszturi 
ökölvívók, vasárnap délelőtt Seges 
váron az ottani UTM ökölvívó csa-
patával visszavágó mérkőzést tar 
tottak. 

Eredmények a következők: 
Légsúly: Moldován (Sz- keresztúr): 

Turcu (Segesvár), pontozással győz 
Turcu. 

Pehelysúly: Lorencz (Sz-keresztúr): 
Biiaus (Segesvár), a III ik menetben 
Bilaus feladta 

Könnyűsúly: Fodor (Sz-keresztúr): 
Matfeld (Segesvár), a III ik menetben 
Matfeld feladta. 

Kisközépsúly: Gidó (Sz- keresztúr): 
Oprea (Segesvár), a II ik menetben 
Oprea feladta. 

Középsúly : Barabás (Sz- keresztúr): 
Salamon II (Segesvár), az I. menet-
ben Barabás feladta. 
Kisnehézsúly: Sípos (Sz-keresztur): 

Lakatos (Segesvár), az I menetben 
Lakatos feladta. 
Kézilabda 

Sz M S E (Sz-keresztur): Akarat 
(Medgyes) 8:7 (5 5). A mindvégig 
szép, izgalmas mérkőzést, csak a két 
játékvezető viszálykodása rontotta. 
Labdarúgás 

Gazmetan (Medgyes) : Sz M S E 
(Sz-keresztur) 6 : 1 (2:1). A med-
gyesi csapat jobb tudása és a ke-
resztúri védelem tehetetlensége hozta 
meg az eredményt. 
T e k e 

SzMSE (Sz keresztúr): Gazmetan 
(Medgyes) 253 : 200. A jó formát 
mutató keresztúri csapat biztosan 
győzött a gyengén játszó medgyesi 
csapattal szemben. 

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

— Felhloás I Értesítjük a Román 
Népköztársaság vármegyei vadász-
társaságának tagjait, hogy az uj 
társaságba a felvétel meg örtént és 
minden tag a bukaresti központnak 
járó 500 lej illetéket folyó hó 22-ig 
fizesse be, ellenkező esetben a ta 
gok sorából töröltetik. E g y ú t t a l 
értesítjük tagjainkat, hogy vadász-
lőszer ellátásunk megérkezett(hüvely, 
gyutacs, sörét, kész töltény 12—16 
os kai), amely.a társaság székhá-
zában Székelyudvarhely, Sztálin-tér 
24 szám alatt, gyári áron vehető 
bármilyen mennyiségben. A várme-
gyei  fiók  vezetősége. 

— Halászok figyelmébe. Az 
udvarhelyi járási halászok figyelmét 
felhívjuk, hogy a felső vizekben ha-
lászni óhajtók jetentkezzenek Udvar-
helyen a Piaţa Stalin 24 szám alatti 
székházban. 

6 37% tejcukrot, 0,300/o hamut, 
87.58% vizet tartalmaz, fajsúlya 
10298. 

asztali tehéntúró néven a szá-
razanyagb n 35% zsirt tartalmazó, 
a tehéntúróra vonatkozó rendeíke-
zeseknek ' megfelelő turó hozható 
forgalomba 

Roasodás. mikrobák és enzy-
mek okozta zsirbomlási folyamat, 
amelynek minden zsir, igy a vaj is 
alávetett J llemzi az „avas'-nak 
mondott sajátságos szag és iz. 
Uióbbi idővel karcoló lesz. Ez az 
avas iz az alaxson zsírsavaktól ered. 

Munkában a MNSz 
ujszékelyi ifjúsági csoportja 

A Mag\ar Népi Szövetség ujszé-
kelyi ifjúsági csoportjának 2 hónapos 
munkaterve keretében 34 ifjú 3200 
munkaóra alMt 47000 lej értékű új-
jáépítési munkát végzett Utakat, hi-
dakat jav'touak, legelőt takarítottak 
meg, a Kükül lő szabályozásának és 
a gát kötésének munkálataiban is 
részt vettek. A napközi otthon gon-
dozásából is kivették a részüket s 
a napközi otthon javára rendezett 
mü-oros es'éyen műsorszámokkal 
szerepeltek Ezenkívül megrendezték 
a Pe'őfi ünnepélyt és az aug. 23 i 
ünnepélyt Politikai és ideológiai 
előadásokat tartottak. A székelyke-
reszturi népi kollégium javára gyűj-
tést rendeziek. melynek eredménye 
1150 lej, 11 véka kukorica és fél 
véka paszuly volt. A Demokrata 
Nőkkel karöli ve a napköziotthon 
javára is gyűjtöttek. 

Meghioó. 
A vármegyei Egészségügyi Tanács 

Közegészségügyi k lomás-bizottsága 
szepiember 26 án, vasárnap este 8 
órakor az unitárius egyház kultúr-
termében (Bethlen-utca 50) tánccal 
egybeköiött műsoros estélyt rendez, 
melyre városunk és megyenk min-
den lakóját szeretettel meghívja és 
elvárja a rendezőség. 

x Cipők és táskák átfestését, 
bármilyen szinre, vállalom. Dobrai 
Rákóczi-ut, 20. 2 - 3 

x Eladó egy szabász-asztal, két 
stelazsi és egy dobkályha. Érdek-
lődni lehet a kiadóhivatalban. 

x A nagyérdemű közönség szí-
ves tudomasára hozom, hogy női 
fodrászatomat Kossuth u. 1. sz. alól 
Kossuth u. 8. szám alá helyeztem 
át. A nagyérdemű közönség szivei 
pártfogását kérve továbbra is. Asz-
talosné  Málnási  Anna. 2—2 

x Szerény iparos keres 40—45 
év körüli, szerény magaviseletű, 
gyermektelen nőt, házvezetésre, eset-
leg meleg otthonra talál. Cim a ki-
adóhivatalban. 2—2 

x Tisztelettel értesítem a n. é. 
közönséget, hogy Piaţa őtáiin 12 sz. 
alatt (Kerestély-udvarban) villany-
szerelési műhelyet nyitottam. Villa-
mos szakmába vágó dolgokkal kap-
csolatosan szívesen állok rendelke-
zésre es költségvetéssel díjmentesen 
szolgálok. Szíves pártfogást kér 
Papp Jenő  3—3 

x Házoezetőnől állást keresek 
magányos urnái, esetleg, mint per-
fekt szakacsné, lakás és fizetés el-
lenében vidékre is megyek. Megke-
resés, 46 éves jeligére a kiadóhiva-
talba. 1—2 

x Eladó egy festett hálószoba-
butor elköltözés miatt. Szabó Józzef 
Mihály-udvar 2. 

A CASBI kezezelés alatt levő javak 
tulajdonosainak figyelmébe! 



Hogyan él a szovjet földműves? 
Ahhoz, hogy helyesen értékel-

hessük a szovjet-földműves mai 
helyzetét, vissza kell tekintenünk a 
múltba. A cári uralom idején a föld-
művesek ezrei rabságban, szegény-
ségben és a legnagyobb nélkülözé-
sek közepette éltek. Oroszország be-
láthatatlan szántéföldjeit egy ma 
roknyi osztály birta és a szegény 
földműves, hogy életét tengethesse, 
dézsma vagy árenda fejében bérel-
hetett egy kis földet csupán. A ter-
melőeszközök hiánya miatt e kis 
föld nem biztosította megélhetését. 

A föld eloszlásának aránytalansá 
gait mutatják a következő adatok : 
10500.000 földműves családnak 
75.000000 hektár földje volt, mig 
30000 földbirtokos 70 000 000 hek-
tár föld fölött rendelkezett. A föld 
művestől az áHam minden áldozatot 
megkívánt, azonban az ő igényei-
nek kielégítésével, életszínvonalának 
emelésével (iskolák, utak, épitések, 
termelőeszközök javítása) senki sem 
törődött. 

Az 1917 es forradalommal  uj tár-
sadalom kialakulása kezdődött, mely-
nek alapját a földműves osztály és 
a városi dolgozók szoros szövetsége 
képezte. Földreform-törvényt  hoztak, 
melynek alapján 152 000 000 hektár 
föld került kiosztásra a parasztság 
kőzött. A földhöz való juttatás, az 
adók alóli mentesség, valamint a 
a bank adósságok eltörlése, jóllehet 
nagy könnyítést jelentettek az addig 
elnyomott parasztság számára, a 
bajok gyökerei mégsem szűntek 
meg. 

Az osztálytagozódás a faivakban 
továbbra is megmaradt (kulák, kö 
zépparaszt, szegényparaszt). Egyéni 
gazdálkodással még a középparaszt 
sem tudta fedezni ruházati és élel-
mezési szükségleteit, annál kevésbbé 
a szegényparaszt réteg. A szovjet 
földműves belátta, hogy a kis föld 
birtoklása mellett továbbra is sze-
gény és elesett marad, ezért önként 
áttért a kollektív gazdálkodás rend 
szerére, amely nem zárja ki azt, 
hogy a kolhoz tagjai magántulaj-
donnal rendelkezzenek. 

Lássuk, mi a kolhoz, és hogy 
folyik ott a munka A kolhozban 
irányított gazdálkodás van. Az ál-
lam minden támogatást megad, ami 
a ko'hozt gazdasági fejlődésében 
előre viheti. Pénzbeli segítségen ki 
vül, megfelelő gazdasági eszközök-
kel, gépekkel látja el, ezáltal men-
tesiti a földművest a megerőltető 
munkától. Ugyanakkor megfelelő ok-
tatást is nyújt ezen eszközök, illetve 
gépek helyes és célszerű használa-
tával kapcsolatosan. Ezért a mező-
gazdasági gépállomások és a szak-
értők mellett, minden kolhoznak 
van egy mezőgazdasági felelőse, aki 
minden gazdának készséggel meg-
adja a szükséges utasításokat, hogy 
a szovjetek országában a földek 
minél dúsabban teremjenek. A szov 
jet-állam nagy súlyt fektet a vető-
mag minőségének javítására, A kol-
lektív gazdálkodási rendszer a hoz-
záfűzött reményeket beváltotta és 
több. mint 10.000000 paraszt csa-
lád életszínvonala mutatott lényeges 
emelkedést. 

A kollektív gazdálkodás keretében 
a szovjet-földműves előtt minden 
lehetőség nyitva áll. Pl. egy gazda-
sági évben a közös birtokból any-
nyit kap, mintha 5 - 6 holdon dol-
gozna saját birtokán. Munkája el-
lenértékét nem pénzben kapja meg, 
hanem a kolhoz hasznából mun-
kája arányában részesül. A földmű-
ves munkáját a kollektív gazdálko-
dási rendszerben minősitik. Ezért 
minden tag arra törekszik, hogy 
munkája legjobbját adja és, hogy 

minél többet dolgozzék, hogy ez-
által többletmunkájáért prémiumban 
részesülhessen. Pl., ha egy öttagú 
családból 2 személy 300 napot dol-
gozik, az elosztásnál 3600 kg. búzát 
kap, ezenkívül a napok aránya sze-
rint egyéb terményből, takarmány-
ból, zöldség, bor, méz, vaj, hus, stb. 
Ezenkívül a kollektív gazdaság ru-
házati cikkekkel is ellátja tagjait, 
melyekhez a szovjet-földműves a 
szövetkezeteken keresztül mérsékelt 
áron jut hozzá. 

A kolhozoknak az állammal szem-
ben bizonyos kötelezettségei van-
nak : adót fizet a jövedelme után 

A Magyar Népi Szövetség tiszt-
újító közgyűlésének előkészítő mun-
kálatai tovább folynak Udvarhely 
megyében. A MNSz Udvarhelyme-
gyei Szervezetének kiküldöttei ál-
landóan látogatják a községeket és 
felvilágosító előadásokat tartanak a 
Magyar Népi Szövatség uj feladatá-
ról. Részletesen ismertetik a MNSz 
százas intézőbizottságának csíksze-
redai határozatát, melynek alapján a 
MNSz magáévá teszi a Román 
Munkás Párt célkiiüzésrit. 

Népköztársaságunk alkotmánya 
biztosítja az együttélő nemzetiségek 
szabadságjogát, de ehez, nekünk, 
MNSz be tömörült magyaroknak, se-
gítséget kell nyujtanunk A mi kö-
telességünk, hogy minden erőnkkel 
támogassuk azt a politikai rendszert, 
amely az összes eddigi rendszerek-
től eltérően, biztositéka a magyarság 

Az utóbbi időben sokat hallot-
tunk és olvastunk a közegészség-
ügyi állomás Székelyudvarhelyen 
való felállításáról. 

Felkeressük Benedek József dr. 
orvost, aki megmutatja az áHami 
kórház belgyógyászati osztályának 
két kis szobájában elhelyezett labo-
ratóriumot. 

Egy kicsit elfogultan nézünk kö-
rül a rengeteg különböző nagyságú 
és alakú lombikok, üvegcsövek, 
üvegek, titokzatos lámpák és sus-
torgó készülékek között. Olyan szük 
a hely, hogy a falak mentén és a 
szoba közepén elhelyezett asztalok-
nál különböző anyagokkal beoltott 
kísérleti nyulakkal és tengeri mala-
cokkal foglalkozók között alig lehet 
mozogni. Alig érthető, hogy ilyen 
keretek között, hogyan lehet azt a 
hatalmas, az egész megye egészség 
ügyét szolgáló laboratóriumi mun-
kát elvégezni. 

— Reméljük, hogy rövid időn 
belül alkalmunk nyílik a fokozottabb 
munka elvégzésére, — nyugtat meg 
Benedek József dr. főorvos, a labo-
ratórium vezetője és elmondja, hogy 
a Román Munkáspárt javaslatára az 
egészségügyi tanács a közegészség-
ügyi állomás céljára átengedte az 
épülőfélben levő egészségházat. 

Megnézzük a földszinten elhelye-
zett táptalajkonyhát, azután leme 
gyünk az udvaron levő kísérleti ál-
latok helyiségébe. Rengeteg nyul és 
tengerimalac van elhelyezve a tisz-
tán tartott ketrecekben. Egy-egy 
állatkát már több esetben használ-
tak fel kísérleti célokra. A kísérleti 
állatok utánpótlásáról is gondos-

és mérsékelt díjazást a közvagyon 
biztosításáért. A termények betaka-
rítása után visszafizeti az állam ál-
tal kölcsönképpen előlegezett vető-
magot. Pl. a Voronyezs-környéki 
„Ilici" kolhoz 1938-ban 660.000 ru-
bel jövedelmet tudott felmutatni. 
Ebből 22 052 rubel volt az adó, 
14.129 rubel a biztosítási dij. íme 
mily kis részt kell az államnak át-
adni a jövedelemből. A jövedelem-
ből 12-20% ot gazdasági beruhá-
zásokra fordítanak, ezenkívül alapot 
létesítenek a betegek, illetve munka-
képtelenek segélyezésére, valamint 
a gyermekek nevelésére szánt in-
tézmények fenntartására. 

Az anyagi jóléttel párhuzamosan 
a kulturális fejlődés is bámulatos. 

jogegyenlőségének. 
A falvakon tartott felvilágosító 

előadások eredménye máris több 
községben mutatkozik. Többek kö-
zött Agyagfalva községben, ahol ez 
ideig nem tulajdonítottak fontossá-
got a MNSz munkájának és a 
MNSz agyagfalvi szervezete mind-
össze 7 működő tagból állott, ellen-
ben ma már 40 tagja van. Ez a 
fej ődés nagy részben Ince Géza 
nemrég Agyagfalvára helyezett, fia 
tal jegyző lelkes és odaadó munká-
jának köszönhető, aki megértve a 
MNSz re háruló feladatokat, fellen-
dítette Agyagfalva szervezeti életét. 

Hisszük, hogy ugy Agyagfalva., 
mint a többi községek lakossága te-
vékenyebben kapcsolódik bele a 
MNSz jövőbeni munkájába, s ezzel 
demokráciánk megerősítésébe. 

kodnak. Az egyik ketrecben apró, 
tarka tengerimalacok, a másikban 
kisnyulak vannak. Vidáman ropog-
tatják a friss zöld táplélékot, mintha 
tudnák, hogy idővei részesei lesz-
nek az emberi betegségek elleni 
küzdelemnek. 

Útban a közegészségügyi állomás 
épülete felé, Benedek főorvos a 
közegészségügyi állomás felállitásá-

Székelyudvarhely város MNSz szer-
vezete f. hó 16-án este a városháza 
tanácstermében tartotta meg szoká-
sos taggyűlését. A termet zsúfolásig 
megtöltötték az érdeklődők és tagok. 
A rendes taggyűlést a szokásos mű-
sor előzte meg, amely kedvessé és 
vonzóvá tette a gyűlést. A műsor 
után a városi szervezet titkára po-
litikai beszámolót tartott. Majd ezt 
követőleg, a szervezeti kérdések meg-
tárgyalása után, a városi szervezet 
tisztújító közgyűlésének előkészítése 
tőrtént meg A városi szervezet 6 ke-
rületébe, külön-külön kerületenként 
a következő időpontokra tűzték ki 
a szervező és felvilágosító gyűlé-
seket : 

I. ker. szeptember 17-én este a 
székházban (Kőkereszt-tér 3). 

II. ker. 20-án este 8 órakor az 
Unitárius Kultúrházban. 

III. ker. 23 án este 7 órakor a 
székházban. 

IV. ker. 27-én este 7 órakor a 
székházban. 

V. ker. 29 én este 7 órakor az 
állami fiu iskolában. 

nak fontosságáról  beszél. 
— A közegészségügyi állomás 

tulajdonképpen tudományos, kutató 
intézet, amely a járványos, társa-
dalmi és népbetegségek terjesztői-
nek felkutatását végzi. Ellenőrzi az 
élelmiszerek, ivóvíz és italok hasz-
nálatra alkalmas voltát, idejében 
tisztázza az egyes helyeken felbuk-
kanó betegségek természetét és tá-
mogatja az orvosokat a betegsége-
ket megállapító, gyógyító és azokat 
megelőző tevékenységükben. Támo-
gatja az állatorvosok munkáját is. 

Amig Benedek József dr. főorvos 
beszédét hallgatjuk, önkéntelenül 
felmerül bennünk az a kérdés, hogy 
hogyan is nélkülözhettük eddig a 
közegészségügyi állomás intézmé-
nyét, mikor megyénkben és az egész 
Székelyföldön annyi a beteg és még 
több az olyan ember, akinek további 
egészsége, illetve egészségének meg-
tartása a közegészségügyi állomás 
működésétől függ. Az idők szelle-
mének kellett merőben megváltoznia, 
hogy erre is sor kerülhessen. 

Az egészségházhoz, vagyis a köz-
egészségügyi állomás épületéhez 
érve, sorra járjuk a vakolatlan falu 
helyiségeket. Benedek főorvos lelke-
sen magyarázza, hogy a bakterio-
lógiai, szerológiai és vegyi munká-
latokat melyik szobában végzik majd 
el. A kisebb helyiségeket desztilláló 
sterilizáló és fertőtlenítő fülkéknek 
rendezik be s az egyik szobában a 
táptalajkonyha helyét készítik elő. 
Külön tágas váró- és vizsgáló szoba 
áll majd rendelkezésére az állomást 
felkeresőknek. Még a kísérleti álla-
toknak is van helyük az épületben. 
Teljesen szigetelő falak között, kőny-
nyen hozzáférhető helyen gondoz-
zák őket, hogy bármelyik pillanat-
ban kéznél legyenek. 

A felügyelő lakás előtt egy halom 
homok van. Kérdésünkre megtudjuk, 
hogy ez már önkéntes adomány az 
épület befejezéséhez. Tőbb község-
ben tettek ígéretet, hogy az épület 
befejezéséhez szükséges anyag ösz-
szeadásához hozzájárulnak. 

— Nem áll elég pénz rendelkezé-
sünkre. Az épület befejezésének 
költségeit a magunk erejéből kell 
előteremteni. A közel jövőben erre 
az alapra műsoros estélyt rende-
zünk, hogy ennek bevételével is 
hozzájáruljunk a kiadások előterem-
téséhez. 

Azzal a reménnyel bucsuzunk 
Benedek József főorvostól,  hogy 
megyénk lakossága megérti, mit je-
lent a közegészségügyi állomás fel-
állítása és anyagi lehetőségéhez 
mérten mindenki hozzájárul annak 
felépítéséhez. 

VI. ker. 26 án este 7 órakor a 
székházban. 

Az I. kerület taggyűlése a szék-
házban volt megtartva, ahol a-kerü-
leti felelősök és utcafelelősök jelen-
tek meg. A megyei választási meg-
bízott ismertette a politikai helyzetet 
és a MNSz eddigi munkáját, majd 
a szervezési kérdések megtárgyalása 
következett. 

A kerület élére egy három tagu 
választási bizottság került, amely a 
szükséges munkálatokat végzi el. 
Megtörtént az utcafelelősök számá-
nak kibővítése és az irányítók mun-
kába állítása is. Az első kerület len-
dülettel indul munkába, hogy a vá-
lasztást ünneppé tegye. Az első ke-
rület választási bizottsága és szer-
vezeti vezetői versenyre hivták a 
harmadik kerületet. 

A városi szervezet vezetősége 
közli, hogy átköltözött a Kőkereszt-
tér 3 szám alá. Kéri a testvéreket, 
hogy itt keressék fel, ahol a titkár-
ság rendelkezésére áll a testvérek-
nek mindenféle ügyben. 

Látogatás az épülő 
közegészséiigyi állomáson 

Sikerrel folyik  a MNSz tisztújító 
közgyűlésének előkészítése 

A MNSz városi szervezetének munkája 



JJÍÍLUS-KÖZLEMÉNYEK 

Az ABLUS nagy megyei képkiállítás» 
Szorgos kezek dolgoznak a szept. 

26—okt. 5 között Székelyudvarhe-
lyen megrendezendő Arlus-képkiállí-
tás anyagának művészi kivitelezésén. 

— Nem is fárasztó ez a munka 
— mondja az egyik tanárnő, — mert 
olyan szép, hogy az ember el is 
felejtkezik arról, hogy dolgozik. Egy 
kis tanítónő ollóval a kezében csil-
logó szemekkel vallja be: 

— Nem is gondoltam, hogy a 
Szovjetunióban ennyi sok szép és 
nag szerű van I 

Az egyik sarokban már készen 
áll 30 szebbnél-szebb, művészien 
elkészített kép, mely Európa legna-
gyobb folyóját, a Volgát mutatja be 
és azt a hatalmas munkát, amellyel 
a Szovjetunió népei az egyetemes 
emberiség szolgálatába állították be 
a hatalmas folyót és vidékét. 

Láthatjuk, hogy a Moszkva-Volga 
csatorna Moszkvát 5 tenger kikö-
tőjévé tette, látjuk a Volga-vidék 
legrégibb orosz városát, Uglics t, 
mely ma hatalmas villamos erőmű 
telepekkel biztosítja az ország fejlő 
dését, Jaroszlav-ot, a gyermekek 
városát, Gorkijt, a nagy orosz iró 
szülővárosát, mely ma a Volga leg-
nagyobb kikötővárosa, Kazánt, UJa-

Az ARLUS megyei szervezetének 
intézkedése folytán a székelykeresz-
turi szervezet vezetőségét újjászer-
vezték a f. hó 12 én tartott közgyű-
lésen. A népes közgyűlést Barbu 
loan főtitkár nyitotta meg, román és 
magyar nyelven üdvözölvén a meg-
jelent Grama József megyei kikül-
döttet és a pártok, hatóságok és in 
tézmények képviselőit. 

Grama megyei megbízott tartal-
mas és átfogó beszédben vázolta az 
ARLUS működésének célját. Részle-
tesen vázolta azt a nagy segítséget, 
amelyet a Szovjetunió országunknak 
adott a háború befejezésétől mos-
tanig s amelylyel bebizonyította, 
hogy minket nem ugy kezel, mint 
volt ellenséges népet, hanem mint 
szövetségest és jóbarátot. 

Kívánatos tehát, hogy a szovjet-

S z ü l ő k 
Évenként ismétlődik az iskolai év 

kezdete előtt a szülők gondja. A 
tanügyi reform mindenki számára 
lehetővé teszi a tanulást, illetve 
taníttatást. A szülő gondja ma az, 
hogy milyen jellegű iskolába adja 
gyermekét. A legtöbb szülőnél a 
gyakorlati iskolák kérdése okoz 
gondot. 

Az elmúlt időben alsóbbrendüek-
nek tekintették a gyakorlati iskolá-
kat. Ezért idegenkedtek a szülők 
azoktól. A hatalom urai a kizsák-
mányolás szellemét érvényesítették 
ezekben az iskolákban is. Rendesen 
csak munkások gyermekei jártak 
ezekbe az iskolákba. Ezért gondos 
kodiak arról, hogy ne képezzenek 
ki széleslátókörü, nagyműveltségű 
embereket, csak olyan egyoldalú 
embereket, akik az iskolából kike-
rülve szakmájukon kivül ne tudja-
nak, ne lássanak semmit. E'ek az 
iskolák a múltban legjobb esetben 
csak mesterembereket adtak az e 
gyes üzemeknek. 

Nagy tévedés volna azt hinni, 

novszk-ot, Lenin szülőhelyét, Kujbi-
sev-et, Sztalingrád-ot, stb. 

A másik képsorozatban a 30 éves 
szovjeterő kiállítási albumát lá»juk. 
Az acélos erőt, a kitartást, a jövő 
boldogság megvalósításának hitét 
tükrözi vissza, amely benne lüktet a 
Szovjetunió minden dolgozójában. 
Bemutatják ezek a képek a nagy 
októberi szociálista forradalom elő 
készítését és megvalósítását, a pol 
gárháborut, az ország szociálista ipa-
rosításáért folytatott harcot, a terv-
gazdálkodásért folytatott küzdelmet, 
az uj alkotmány megvalósítását, a 
nemzetgazdaság újjáépítését, a nagy 
háborút és végül az uj békés fejlő-
dís korszakának kezdetét. 

A harmadik képsorozat színes 
nyomású képeiben a legszebb orosz 
tájakat láthatjuk. 

Ezeken kivül még 10 képsoroza-
tot állit ki az Arlus, melyek az új-
jáépítés lázáról, a mezőgazdasági és 
ipari munka fejlődéséről,  a szovjet-
nevelésről és kulturáról, iskoláról, 
pihenésről, stb. nyújtanak tájékoz-
tatást, igazolva, hogy a szociálista 
haza minden munkája, a nép bol-
dogságáért van. 

népet, annak kulturáját, szokásait 
és képességeit minél közelebbről 
megismerjük, ezért feltétlenül szük-
séges az ARLUS szervezetbe minél 
nagyobb tömegben kapesolódni be. 

Ezután Borbély István titkár az 
ARLUS helyi szervezetének egy éves 
munkájáról számolt be s bejelentette 
az eddigi vezetőség lemondását. 

A közgyűlés a választást megej-
tette és a vezetőségbe olyan tago 
kat választottak be, akiknek szemé-
lye biztosítékot nyújt arra nézve, 
hogy a székelykereszturi ARLUS 
szervezet a jövőben még fokozot-
tabb mértékben fog dolgozni az 
román-szovjet barátság kimélyitésén 
és mindent elkövet arra nézve, hogy 
népünk a szovjet népet, annak kul-
turáját, szokásait minél szélesebb 
körben megismerhesse. B. Zs. 

g o n d j a 
hogy a tanügyi reform után elkülö 
nülnek az iskolatípusok: az elméleti 
szigorúan elméleti marad és a gya-
korlati iskolákban pusztán csak gya-
korlati tudásra tehetnek szert a ta-
nulók. 

A gyakorlati iskolákban az illelő 
szaktudás mellett az elméleti isko-
lákkal egyenlő általános művelt-
séget nyújtanak. Ezekben az isko-
lákban egyetlen tanuló sem végez-
het sikerrel, bármilyen tökéletes is 
a szakmai tudása, ha nem ismeri a 
történelmet, irodalmat, nincsen tisz-
tában a gazdasági politikával, nem 
sajátít el nyelveket és nem ismeri 
társadalmunk fejlődésének tudomá-
nyos törvényeit. 

Uj életünknek, népi demokráci-
ánknak, az épülő szociálizmusnak 
egész és minden szempontból szé-
leslátókörü, fejlődőképes emberekre 
van szüksége. Olyanokra, akik az 
iskolában szerzett általános művelt-
ségükkel a legmagasabb vezető ál-
lást is betöltlietik. 

A gyakorlati iskolák végzettjei 
tehát nem egyoldalú mesteremberek 
lesznek, hanem a szaktudás mellett 
az elméleti középiskolákkal egyen-
értékű elméleti tudást is nyernek. 

A gyakorlati iskola előnye az is, 
hogy az elvégzettjei azonnal állást 
kapnak Itt a Székelyföldön ezeknek 
az iskoláknak igen nagy jövőjük 
van, mert az ezekben végzetteknek 
széleskörű elhelyezkedési és mun-
kalehetőségük nyilik. Az ezekből 
kikerülő ifjak jövő társadalmunk 

Az Ugrón-kastély utolsó tulajdo-
nosa, Ugrón Ákos, csak evett-ivott 
és kártyázott, valóságos éjjeli mu-
latóhely volt a kastély. Most az ál-
lam tulajdona. A kastélyhoz tartozó 
külső birtokot a földnélküli parasz-
tok között osztották ki és a kastély 
kertjéből az elmúlt években 250 
gyermek részére főztek a napközi 
otthonban. Ma már az Ugrón kas-
télyon ez a felirat  látható: »Éljen 
a Román Népköztársaság!« 

Később gazdasági iskolának ala-
kította át és rendezte be a román 
állam a helybeli Román Munkás 
Párt kezdeményezésére és irányítása 
mellett a kastélyt. 

Ahogy belépek a nagyterembe, 
jobbkéz felől az iskola padjaiban 
komoly férfiarcokat  pillantok meg. 
Dénes András adja meg a felvilá-
gosítást, hogy most tulajdonképpen 
nyári szabadsága van a gazdasági 
iskolának és megkérték Keszi Har-
matit Erzsébet igazgató elvtársat, 
hogy három hetes tanfolyamra, az 
újonnan átképzendő erdőpásztorok ré 
szére engedje át az iskolát. 

Amit ezután megtudok, az hamar 
feledteti az Ugronok mulatozásait 
és felujjong a lelkem. Vagy 35 em-
ber lép ki az iskola padjaiból és 
ebédhez ülnek. Ebéd végeztével 
mindnyájan neki állanak és burgo 
nyát takarítanak nagy fazekakba a 
vacsorához Azután lepihennek a 
kastélykert fái között és az előadá 
son hallottakról beszélgetnek. Három 
előadóval beszélgetek, Ilyés János, 
Molnár István és Csáki János főer-

9 Satrii tanítónő üzenete 
az uj iskola nevelőihez 

Szinte jelképes jelentősége van ann ak, 
hogy az uj iskola uj iskolaévének ele-
jén pergett városunkban ez a ked-
ves film Mindenki élvezettel nézte 
művészi felvételeit, együttérzéssel 
figyelte megható meséjét. Ugy gon 
dolom mégis, hogy kü'önösen hoz 
zánk, nevelőkhöz és szü őkhöz szó 
lott elsősorban. Ki ne találgatta 
volna kő/ülünk, hogy milyen is lesz 
az uj iskola, mit is fogunk ott esi 
nálni, hogy kell nevelnünk és hogy 
fogják benne nevelni a gyermekeket. 

A satrii tanítónő kedves, emberi 
alakja most megmutatta, hogy mi-
lyen lesz, milyen kell hogy legyen az 
uj iskola. Kérdéseinkre a Szovjet-
unió ezen a kedves filmen keresz-
tül válaszolt. Az uj iskola mindenkié 
lesz, de természetesen elsősorban 
azoké, akiket a régi iskola kizárt 
magából. Szeretettel, hozzáértéssel, 
a nevelés összes modern eszközei 
vei fogják benne gondozni, tanítani, 
nevelni gyermekeinket, de természe-
tesen bátor, nyiltszivü emberekké. 
Gyöngéd emberiesség és bátor hő 
siesség kell, hogy párosuljon min-
denkiben, aki az uj iskola szolgá-
tatában a satrii tanítónő szellemé-
ben akar dolgozni. 

Dr.  Váró  György  né. 

legképzettebb,legmegbecsültebb, leg-
jobban kereső tagjai lesznek. 

íme, a szülők gondja igy köny-
nyebbül meg. Nem sivár és bizony-
talan kilátások viszik a megnyíló 
iskolák kapuin át a tanuló ifjúságot, 
hanem az a biztos tudat, hogy az 
emberi jobb életért töriénik minden 
gondolkodás: minden becsületes 
munka biztositéka a jobb élet le-
hetőségeinek a szociálizmus felé 
vezető uton. 
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dészekkel, majd„ megérkezik Bencze 
Albert elvtárs Őt junius 14-én ne-
zezték ki erdészeti tanácsossá. Fia-
tal, alig 26 éves ember, de komoly, 
ön'udatos arca elárulja, hogy érett 
emberrel beszélek. Bencze Albert 
elvtárs elmondja, hogy az általa 
újonnan szervezett erdőpásztorok-
nak itten a szabadban, a fák meg-
ismertetése, megkedveltetése és fő-
képpen megbecsültetése végett ad-
ják a tanítást. Ezek az emberek a 
szabad természethez vannak szokva, 
ezért a természetben kell tanítani 
őket. Fontos hogy az uj erdőpásztorok 
politikailag is képzettek legyenek, 
mert az erdők az állam életének 
fontos tényezői és csak az szolgál-
hatja népköztársaságunk érdekét, 
aki a meghozandó törvények szelle-
mét is ismeri. 

— Az erdőben a falusi nagy gazdák 
telték mindig a legnagyobb károka*. 
Most a szegényparasztokból kike-
rülő erdőpásztorok lesznek hivatva 
az erdőket a kulákok túlkapásaival 
szemben megvéleni és a szegény-
parasztok érdekeit védeni. Igy álla-
nak ők a dolgozó milliók és nép-
köztársaságunk igazi szo'gála ában. 
Most, hogy államosították, az erdők 
védelmet fognak találni. A Román 
Népköztársaság alatt ezért kell átne-
velnünk az erdőpásztorokat, hogy 
őket az erdők védelmére tudjuk ál-
lítani, — fejezi be beszédét Bencze 
Albert elvtárs. N. S. J. 

Következő film: 
Titkos irás 

Ebből az orosz filmből az derül 
ki, hogy néha a legbuzgóbb embe-
rek is súlyos károkat okozhatnak a 
közösségnek, ha nincs bennük elég 
éberség és fegyelmezettség. Egy mér-
nök egy jelentéktelennek látszó hi-
bával majdnem végzetes bűnügybe 
sodródik, de szerencsére a szerelem 
segítségével minden jórafordul.  Iz-
galmai, érdekes fordulatok teszik 
színessé ezt a filmet. 

Szerkesztői üzenet 
összes tudósítóinkat, munka-

társainkat kérjük, hogy közlemé-
nyeiket, nyomdatechnikai okból, rit-
kított sorokban, könnyen és kifo-
gástalanul olvasható írással, ha lehet: 
gépirással fogalmazzák és küldjék 
be hozzánk. Nyomatékosan kérjük 
azt is, hogy különösen a szövegbe 
foglalt nevek, számok és más ada-
tok hibátlan, tiszta kiírására ügyel-
jenek minden esetben. 

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

Újjászerveztél! a székelj/keresztúri ARLUS vezetőségét 

Uj élet az Ugron-kastélyban 



a bírálat és önbírálat 
A tőkés társadalmi rend rothadá-

sa a mai időkben mindjobban át-
tiaija a polgári kulturát is. A pol-
gári kultura már rég eltávolodott 
mindattól, ami haladó, ma a hala-
dás útjában áll, hogy meggátolja a 
tőkés társadalmi rend felbomlását. 
Ezzel szemben a szovjet-kultura, tu-
domány és művészet üj, eddig is-
meretlen utakon tör előre és uj telje-
sítményekkel gazdagítja az emberi-
séget. A szovjet-kultura fegyver a 
világ minden táján lakó népiknek, 
akik a szabadságért és szocializmus-
ért harcolnak. A győzelmes háború 
a Szovjetunió kulturájára nagy törté-
nelmi feladatokat bízott. E feladato-
kat a szovjet filozófusok  a fejlődés 
törvényszerűségének alapján dolgoz-
zák ki és fejlesztik tovább. A filo-
zófiai kérdések egyike a bírálat és 
önbírálat. 

A fejlődés dialektikus törvénye az 
ellentétek harca. A polgári társada-
lom alapvető ellentmondása a ter-
melőerők és termelő«iszonyok kö 
zötti ellentét. A termelőeszközök fö 
lötti magántulajdon és termelés tár-
sadalmi jellege kibékíthetetlen el-
lentétek. A szociálista társadalom 
megszüntette a termelő eszközök 
feletti magántulajdont, felszámolta az 
egymással szemben álló osztályokat. 
A Szovjetunióban nincs kizsákmá-
nyoló és, kizsákmányolt, nincsenek 
elnyomott népek és elnyomók. Mi 
mozgatja tehát a szociálista társa-
dalmat a fejlődés utján ? Megszünt-e 
a Szovjetunióban az ellentétek harca? 
Erről Zsdánov, a bolseviki párt el-
hunyt nagy teoritikusa a követke-
zőket mondja: „A magasabb rend 
felé irányuló fejlődés ne(h az ellen-
tétes osztályok harcának formájában 
történik, mint a kapitálista rend-
szerben, hanem bírálat és önbírálat 
formájában, ami igazi mozgató ereje 
fejlődésünknek, hatalmas fegyver 
Pártunk kezében l u A szovjet-társa-
da'om fejlődés-törvénye tehát a bí-
rálat és önbírálat. 

Ez azonban nem tévesztendő ösz-
sze a polgári bírálat egyetlen vál-
fajával sem. Ez az önbírálat a le-
nini-sztálini szovjet-társadalom sa-
játossága. Ez azonban nem azt je-
lenti, hogy a polgári társadalomban 
nem volt bírálat, hanem azt, hogy 
annak bírálata teljesen különbözik 
* marxista bírálattól és önbirálattól. 
A múltba nézve azt látjuk, hogy a 
polgárság bírálta a feudális társa-
dalom formáit.  Ez a bírálat haladó 
szellemű volt. Amikor azonban a 
polgárság elnyerte a hatalmat és 
létrehozta saját társadalmi berende-
zését, akkor kizárta minden lehető-
ségét annak, hogy rendszerével szem-
ben valaki bírálatot mondjon. Erről 
mondotta Sztálin, hogy a kapitá-
lista társadalom urai félnek a vilá-
gosságtól, mert ha velük szemben 
a kritika és önkritika fegyverét hasz-
nálhatnák, akkor az elég volna ah-
hoz, hogy „kö kövön ne maradjon az 
egész burzsoá-rendszerben". 

A polgári bírálat ma azt célozza, 
ftogy a fennálló társadalmi viszo-
nyokat éleiben tartsa. Ilyen például 
a jobboldali szociáldemokraták bírá-
lata, amely ha látszólag a tőkés tár-
sadalom ellen is irányul, be nem val-
lott, de nyilvánvaló célja éppen a 
tőkés társadalom megmentése, nem 
pedig megváltoztatása. Ez a töme-
gek megnyerésére törekszik, ugy, 
hogy elkerülje a tömegek forradalmi 
bírálatát. 

A marxi kritika megalkuvás nél-
kül birál mindent, ami régi és ami 
a haladás útját állja De a marxista 
kritika nem mechanikus. A régiből 
csak azt veti el, ami haladáselle-
nes. Amit az uj rendszer fel tud 
használni, azt átveszi, uj tartalom-

mal tölti meg és szolgálatába állítja. 
A kritika és önkritika a lenini-sztá-
lini Párt erős fegyvere, amely a párt 
megjavítására törekedik. A bolsevik 
párt a szovjetélet minden megnyil-
vánulásában alkalmazza a bírálatot 
és önbirálatot. Mig a kapitálista 
rendszert a birálat gyengíti és végül 
szétzúzza, addig a szociálista társa-
dalomban nemhogy gyengítené, sőt 
erősiti és a fejlődést és haladást 
szolgálja. A kapitálista társadalom-
ban az ellentétek maguktól jelent-
keznek, a szociálista társadalomban 
maga a Párt tudatosan fedi fel azo 
kat az önkritika fegyverének segít-
ségével. A kritika és önkritika tehát 
nemcsak arra jó, hogy felszámolja 
a régit, hanem arra is, hogy a tár-
sadalmat megóvja az elfajulástól és 
biztosítsa a fejlődést. A Szovjetunió-
ban nemcsak a Párt forgatja a kri-
tika és önkritika fegyverét,  hanem a 
szovjet-emberek nagy tömegei is. A 
bolsevik-párt állandóan biztosítja a 
tömeg biralatát és önbirálatát, a régi 

Megemlékeztünk legutóbb arról 
az értekezletről, amely Wroclav len-
gyel városban folyt le és amelyen 
45 ország szellemi vezetői, kiváló 
irói, tudósai, művészei gyűltek össze, 
hogy megtárgyalják az emberiség 
legfontosabb és legégetőbb kérdé-
seit, köztük mint legfontosabbat: a 
háború és béke ügyét. Hangsúlyoz-
tuk az értekezlet nagy jelentőségét, 
annak a meggyőződésünknek az 
alapján, hogy a tömegek szellemi 
színvonalának, kultúrájának rohamos 
erősödésével mindinkább fokozódni 

hibák kiküszöbölésének és az uj 
rend kifejlődésének érdekében A tö-
megek kritikája és önkritikája alap 
ján fejlődik ki a szociálista munkás-
verseny. 

A bolsevik párt a legélesebben 
harcol a csupán formális birálat és 
önbírálat ellen Nem szabad meg-
elégedni a hibák és hiányosságok 
egyszerű felfedezésével.  A birálat és 
önbírálat gyakorlására a valóságnak 
megfelelő tanulságoknak és a munka 
megjavításának, a felfedezett  hibák 
és hiányok kiküszöbölésére irányuló 
tényleges intézkedéseknek kell kö-
vetkezniük. Ilyen következetes bírá-
latot és önbirálatot csak a munkás-
osztály ideológiájából, Marx Engels-
Lenin-Sztálin tanításaitól áthatva gya-
korolhatunk. 

Ezért szükséges a tömegek ideo-
lógiai színvonalának emelése, taní-
tás és tanítás utján, mert ez egy-
ben felfegyverzi  őket a kritika és 
önkritika fegyverével is. 

B. S. 

fog az a hatás, amit rájuk az em-
beriség igazi szellemet, kulturát és 
a tartós békéért való öntudatos küz-
delmet képviselő szellemi kiválósá-
gai gyakorolhatnak. 

Hogy az értekezletnek ez a nagy 
jelentősége milyen általános és tar-
tós elismerésben részesült, bizonyítja, 
hogy még utólag is sokan foglal-
koztak az értekezlettel, köztük Hja 
Ehrenburg, a világhírű szovjet-iró, 
akinek érdekes cikkéből néhány jel-
lemző mondatot közlünk. 

— A megnyitás előtt, irja Ehren-

burg, az amerikai és az angol sajtó 
a kommunisták gyülekezetenek a-
karta feltüntetni az ertekezletet és 
csökkenteni igyekeztek jelenségét 
Amikor azonban Javaschevics len-
gyel köliő megnyitotta az értekez-
letet, mindenki előtt nyilvánva'óvá 
leit. hogy a teremben olyan embe-
rek ülnek, akik joggal élvezik népük 
osztatlan bizalmát, s akik (bár meg-
győződésükben különböznek is egy-
mástól) egy álláspontot foglalnak el 
a béke ügyében 

— Az értekezlet egyik legfőbb 
célkitűzése az volt, folytatja tovább 
Ehrenburg: állapítsák meg honnan 
ered a háborús fenyegetés Az angol-
amerikai kiküldőitek egy része azt 
akarta, hogy a vita elvi jellegű le-
gyen, anélkül, hogy az amerikai és 
angol ve;ető körök és európai ki-
szolgálóik magatartására kitérnének. 
Az értekezlet elején az egyik ame-
rikai ujságiró ezt a kijelentést tette : 

— Reméljük, hogy a kommunis-
tákat elszigeteljük. Az értekezlet 
azonban mast bizonyitott: Marshall 
és Bevin híveit szigetelték el 

Végül cikkének befejező soraiban 
Ehrenburg a következőket irja : 

— Az értekezleten ismételten be-
bizonyosodott, hogy a szocializmus 
végső győzelmében bízó s/ovjet-
népek bekét akarnak. B bizonyoso-
dott az is, hogy az erteirmség árulói, 
akik dollárért adták el magu«at, 
felnek a s20ciálizmustól Félnek esz-
méink diadalától, háborút akarnak, 
hogy megállítsák a történelem me-
netét Az értekezletről hazatérő ki-
küldöttek hazájukban fokozott erő-
vel folytatják harcukat a békéért. 

Egyetemi felvételi vizsgára 
való előkészítő tanfolyam 

Felhívjuk a Bólyai-egyetem mate-
matikai és természettudományi ka-
rára beiratkozni szándékozók figyel-
mét arta, hogy a RJhosz tanulmá-
nyi osztálya, a legmegfelelőbb szak-
emberek bevonásával, előkészítő tan-
folyamot szervez számukra. 

Az előkészítő tanfolyam szept. 
20 és okt. 2 között lesz Kolozsvá-
ron matematika, matematika-fizika, 
fizika-kémia, kémia, természetrajz-
biológia, földrajz- földtan, földrajz 
és gyógyszerészet-s za k o kra való 
felvételi vizsgákra. Dija: 0—500 lej. 
Mindenki hozzon magával vagvoni 
állapotát igazoló iratot (lehetőleg 
„Fşa personală"-1) dijának megál-
lapítása céljából. 

A vidékiek ellátást és lakást kap-
nak a tanfolyam és a vizsgák ide-
jére. Lakás dija: 360 lej egy hó-
napra Naponta háromszori étkezés: 
53 lej. Kedvezmény szempontjából 
számításba jöhetnek a legfeljebb 3 
holddal rendelkező földművesek gye-
rekei és a legfeljebb 3500 lej fize-
téssel rendelkező munkások és tiszt-
viselők gyermekei A kedvezmény 
iránti kéréseket a diákvédő hivatal-
hoz kell címezni, feltüntetve, hogy 
felvételi vizsgára való jelentkezés-
ről van szó. (Oficiul de Asistenjă 
Bolyai, Cluj, Str. Bastionului 15.) 
Mindenki hozzon magával ágyneműt. 

A tanfolyamra való jelentkezés 
minden-nap 12 -1 óra között a 
Refhosz kari szervezetének irodájá-
ban vagy posta utján (Universitatea 
Bolyai, Comitetul UNSR a Facultăţii 
de Ştiinţe, Cluj, Str. Arany János 11.) 

Egyidejűleg az I. éves gyógysze-
részeti hallgatók tudomására hozzuk, 
hogy a validációs vizsgára való 
előkészítő tanfolyam Marosvásár-
helyt lesz szept. 15 tői kb. okt. 
10- ig. Jelentkezés a Bolyai tudomány-
egyetem orvosi karának gyógysze-
részeti osztályán. Vidékiek ellátást 
és lakást kapnak. 

REFHOSz  tanulmányi  osztály. 

Ismerjük meg korunk könyveit 
K o v a i L ő r i n c : T i i zhehe ly . 

Az uj magyar irodalom egyik ieglermékenyebb irója : Kovai 
Lőrinc. Főként történelmi tárgyú regényeket ir, melyekben alapos, 
részleles tárgyi tudás segítségével domborítja ki a történelemnek 
éppen azokat a vonatkozásait, melyeket a mult elhallgatott előliünk. 
Tüzkehely cimü hatalmas regényét a Gestapo fogságából  való ki-
szabadulása után, 1944 őszén fejezte  be. 

A regény tárgya az a hatalmas csehországi felkelés,  mely a 
feudálizmus  korának egyik legjelentékenyebb társadalmi harca volt. 
A huszitizmus vallási zászlaja alatt tulajdonképpen a XV. század 
jobbágysága, mesterlegényei keltek fel,  annak a kornak az elnyo 
mott parasztsága és munkássága, korának kizsákmányolói ellen, a 
lovagi várak urai és a céhek mesterei el en. A küzdelembe a 
szomszédos országok elnyomottai is belekapcsolódtak, söt az igaz-
ság a lovagvárak urainak sorából is a küzdök közé szólított néhány 
forradalmárt.  A hatalmas küzdelem 15 évig lartott. Közben pártok, 
frakciók  alakultak, melyeket összekovácsolt időnként a közös ellen-
ség, egész Európa ellenük támadó, riadt főnemessége.  Az idő azon-
ban még nem volt érett az öntudatos, szervezett osztályharcra, igy 
a küzdelem elbukott. Az áldozat azonban nem volt hiábavaló, mert 
az évszázadok múlva bekövetkezett győzelmet előkészítették ennek 
a harcnak a tanulságai és áldozatai is. 

A regényből a történelemnek olyan izgalmas, uj igazságai tá-
rulnak elénk, melyeket az eddigi történelemtanítás bizony elhallga-
tott előttünk. Többet tanulunk belőle, mint iskolaéveink sok adat-
halmazából. Az események szines, eleven figurákon  keresztül raj-
zolódnak ki. Különös, bonyolult egyéniségek alakulnak a hosszú 
küzdelem során. A „félszemű"  Zsan Zsiska, a holta után is hü 
vezér; Prokop, a kopottcsuhás népvezér; a nyugtalanvérü, áruló 
Jasenyka; a megpróbáltatások súlya alatt újjászülető asszony : 
Jarmila; a háborúban megedződő, tépelődő lélek : Jurif  és még 
sokan mások. Érdekes, tanulságos olvasmány, tanuljunk belőle 
mindannyian. 
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az értelmiségiek wroclavi értekezletéről 
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Mi történik a nagyoilágban ? 
Kttl- és belpolitikai tájékoztató 

SfegUésetteu  ö ^ z e ü l t a 
négy halni mi értekez-
let az olasz g y a r m a -
tok ügyében . 
A volt olasz gyarmatok ügyében 

Párisban négvhaialmi értekezlet nyilt 
meg. A francia külügyminisztérium-
ban a Szovjetunió, az Amerikai 
Egyesült AHamok, Anglia és Francia-
ország kiküldöttei ültek össze eb-
ben a kérdésben tárgyalásra A 
Szovjetunió küldöttségének vezetője, 
Visinszkij helyettes miniszterelnök 
rámutatott arra, hogy az értekezlet 
nem felel meg az olasz békeszerző 
désben előirt feltételeknek. Bár a 
Szovjetunió sürgette, a békeszerző-
dés előírása szerint, a kü ü^yminisz-
terek tanácsának őeszehivását, első-
sorban az Amerikai Egyesült Álla-
mok és Anglia mulasztása folytán 
nem lehetett a tanácsot a megfelelő 
időben és a megfelelő módon össze-
hívni. 

Az imperiálista hatalmak meg-
akadályozták a megegyezést a volt 
olasz gyarmatok kérdésében s igy 
az értekezlet ugy ért véget, hogy 
semmi határozatot sem hoztak. A 
szovjet-küldöttség javaslatát, hogy 
a gyarmatokat az ENSz ellenőrzése 
mellett Olaszország gyámsága alá 
helyezzék, nem fogadták el. Az ér-
tekezlet résztvevői csak abban egyez-
tek meg, hogy az olasz békeszer-
ződés értelmében a volt olasz gyar-
matok kérdését az ENSz közgyűlése 
elé terjesztik. 

Az uj francia  k o r m á n y 
a kenyérárak feleme-
léséve l kezdte m ű k ö -
dését . 
A francia kormányban levő, ed-

dig már több Ízben megbukott mi-
niszterek intézkedései méltók ed-
digi próbálkozásaikhoz. Q u e u i l l e 
kormányának első ténykedése a ke-
nyér árának 30% os felemelése 
volt. Természetesen ez az intézke-
dés az ujabb sztrájkok egész sorát 
robbantotta ki. A kétségbeesett 
kormány most már rendőrségi pán-
célkocsikkal küzd a sztrájkolókkal 
szemben. 

Ujabb h a t a l m a s sztrájk 
az A m e r i k a i .Egyesült 
Á l lamokban . 
Az Amerikai Egyesült Államok-

ban már két hete tart az a hatal-
mas sztrájk, melynek során 16.000 
petróleumipari és k i k ö t ő m u n k á s 
sztrájkol. A sztrájk letörésére erő-
szakos intézkedéseket foganatosí-
tottak, de ezek sem vezettek ered-
ményre. 

A P r a v d a le leplez i az 
E N S z főt i tkárát . 
A Pravda hatalmas cikkben lep-

lezi le Trygve Lie, az Egyesült Nem-
zetek Szervezete főtitkárának hamis 
jelentését A cikk megállapítja, hogy 
Trygve Lie az angol-amerikai blokk 
olyan akcióit támogatja, melyek az 
ENSz alapszabályának megszegését 
jelentik. A görögországi, koreai, in-
donéziai és palesztinai helyzet is* 
mertetésénél hamis beállítással 
igyekszik a valóságot elkendőzni. 
Jelentésében a főtitkár a Marshall 
tervet igyekszik az uj Európa egyik 
tényezőjének feltüntetni, habár köz-
tudomású, hogy az az európai álla-
mok gazdasági leigázását jelenti. 

M e g g y i l k o l t á k 
B e r n a d o t t e grófot. 

Folke Bernadotte svéd származású 
grófot,  az Egyesült Nemzetek Szer-
vezete palesztinai békeküldöttét, Da-
maszkuszból jövet, amint Palesztina 
földjére lépett, több fegyverlövéssel 
meggyilkolták. Ugyanez a sors érte 
kisérőjét, Serot francia ezredest is, 
aki társaságában volt Az ENSz tit-
kárhelyettese táviratilag R a 1 p h 
Bunche-t az, ENSz palesztiniai tit-
kárságának vezetőjét bizta meg a 
békéltető tisztség ideiglenes betöl-
tésével. 

Zahar ind i s ny i la tko-
zata a görög 
szabadságharcról . 
Zahariadis, a görög kommunista 

párt főtitkára a görögországi had-
müveletekkel kapcsolatban megálla-
pította, hogy a görög fasiszták és 
angol amerikai gazdáik az elmúlt 
hónapokban katonailag súlyos ve-
reséget szenvedtek. Támadásaik min-
denütt kudarcba fulladtak, mert az 
athéni kormány népszerűtlen a dol-
gozók körében A fasiszta csapatok 
helyzete válságosra fordult  a de-
mokrata hadsereg megerősödése kö-
vetkeztében. 

N a g y m e n n y i s é g ű nyers-
a n y a g és készáru a 
Szovjetunióból . 
A szovjet-román kereskedelmi e-

gyezmény keretében sok nyersanyag, 
szerszámgép, prés, kútfúró berende-
zés, szénbányászathoz való különle-
ges fúrógép, stb., valamint gépko-
csik, cserealkatrészek, autó és mo-
torkerékpár külső és belső gummik 
stb. érkeztek országunkba. 

Ujabb ár leszál l í tások 
a R o m á n N é p k ö z t á r -
saságban. 
Népköztársaságunk — ellentétben 

a francia kenyérdrágitással — ujabb 
árleszállításokat ért el. A miniszter-
tanács, az előre megígért módon, 
szept. 15 én ujabb árleszállításokat 
fogadott el, melyeket most hajtanak 
végre Az uj árak október l én lép-
nek életbe. 
R o m á n i á b a n 

v e n d é g s z e r e p e l t 
a budapest i Nemzet i 
Színház. 
A budapesti Nemzeti Szinkáz mű-

vészei körúton voltak Népköztársa-
ságunkban. Vendégszerepeltek Bu-
karestben, Marosvásárhelyen és Ko-
lozsváron. Erre a nagyjelentőségű 
és óriási lelkesedéssel fogadott ese-
ményre még visszatérünk. 

R e n d e l e t az á l la tvész 
leküzdésére . 

i 
A háziállatok és szárnyasok ra-

gályos betegségének megelőzésére 
és leküzdésére a belügyminiszter és 
a földmivelésügyi miniszter közös 
rendeletet bocsátottak ki. A rendelet 
értelmében minden ragályosnak lát-
szó állatmegbetegedést azonnal je-
lenteni kell az állatorvosi hivatalnál. 
A törvény szabályozza az elhullott 
állat haladéktalan elföldelésének 
módját, valamint a községi hatósá-
gok kötelességét is a járvány ada-
tainak megállapítása terén Az álla-
tok tulajdonosai kötelesek magukat 
a foganatosított rendszabályoknak 
alávetni. A rendelkezés ellen vétő-
ket szigorú büntetéssel sújtják. 

A sajtó-hét és a Scânteia ünnepe 
A sajtó-hét, melynek munkálatai-

ban a szakszervezet és RDNESz is 
részt vett, a Scânteia Barátok Egye-
sülete által rendezett nagyszabású 
műsoros ünnepéllyel ért véget. 

«A mozitermet zsúfolásig megtöltő 
közönség előtt Juvara Gheorghe 
román és Balogh József magyar 
nyelven ismertette a Scânteia cimü 
lap történelmi szerepét. Elmondották, 
hogy a Scânteia már abban az idő-
ben, amikor még csak 1—2 oldalas 
röpirat formájában, szerkesztői, irói 
és terjesztői szabadságának, sőt éle-
tének kockáztatásával jelent meg, 
bátran hangoztatta a munkásérdeke-
ket védő harcosok álláspontját, buz-
dította a munkásokat, egymás után 
leplezte le a munkásság ellenségeit. 
17 éves illegális munka után, 1944 
augusztus 23 óta mozgósítja a tö-
meget, mint a Román Kommunista 
Párt harcos szellemű lapja. Hűséges 
tükre az ország fejlődésének. Min-
dig eleget tett hivatásának, megér-
demli, hogy teljes erőnkkel támo-
gassuk. 

A beszédeket szebbnél-szebb mű-
sorszámok követték. A PNP ének-
kara a köztársasági himnuszt adta 
elő, román és magyar szavalatok, 
vidám jelenetek, egyfelvonásos szín-
darabok, kedves táncszámok, a hely-
őrség énekkarainak román és ma-
gyar énekszámai tették színessé az 
ünnepélyt. A műsor a PNP ének-
kara által előadott Internacionálévai 
zárult. 

A Scânteia-Barátok Egyesülete az 
ünnepélyen résztvevők hozzájárulá-

sával üdvözlő táviratot küldött a 
Scânteia összes munkatársainak, 
íróinak és szerkesztőségének. 

A sajtóhetet bezáró Scânteia-ün-
nepély sikere bizonyítja, hogy a 
munkásság irányító és mozgósító 
lapja, a »Scânteia«, teljes mérték-
ben elvégezte és jövőben is elvégzi 
feladatát. 

Képkiállítás 
nyilt meg Székelyudvarhelyen a vá-
rosháza tanácstermében, a Székely-
kereszturon élő, de távolabb is is-
mert Lőrinczyné Nagy Erzsébet kép-
kiállítása. Finom kézimunkára emlé-
keztető, aprólékos gonddal készült, 
színes miniatür-képek láthatók a ki-
állításon. Szoba- és tájrészletek, 
csendéletek, virágképek, amelyek in-
kább egy régebbi, békebeli polgári 
világ hangulatát idézik. Néhány 
munkát, tömegjelenetet, mozgalmi 
eseményt ábrázoló, ujabb festmény 
azonban arra vall, hogy alkotójuk 
forrongásban van, kész arra, hogy 
az erőteljesebb és időszerűbb való-
ság ábrázolója legyen. Ezt is várjuk 
tőle ! A kiállítás néhány napig még 
nyitva "lesz, s iránta a közönség 
érdeklődést tanusit. 

Részletesebb méltatásával még fog-
lalkozunk. 

Kinevez ték 
bűzéplsholáinli igazgatóit 
A napokban nevezték ki közép 

iskoláink igazgatóit, a székelyud-
varhelyi elméleti vegyes gimnázium» 
igazgatójává Horvá'h Józsefet, a 
közgazdasági és pénzügyi középis-
kola igazgatójává Kilyéni Imrét, ai 
pedagógiai leány középiskola igaz 
gatójává György Máriát, az ipari 
középiskola igazgatójává Venczeli 
Lászlót, a kertészeti leány-középis 
kola igazgatójává Keszi Harmathi 
Erzsébetet nevezték ki. 

A Székelykereszturon működő el-
méleti vegyes gimnáziumhoz Bor-
bély Istvánt, míg a pedagógiai fiu-
intézethez Kiss Zsigmondot nevez-
ték ki igazgatónak. 

Az IOVR 
közleménye 

A Román Vöröskereszt székely-
udvarhelyi fiókjának IOVR alosztálya 
az érdekeltek tudomására hozza, 
hogy a megyei titkár 19-én, vasár-
nap jött haza az 1VOR központból,, 
ahol 761 ügy elintezését sikerült 
keresztül vinni. Ez elintézett ügyek-
ben az érdekelt tagok már f. hó 27 
és 28-án megkapják a megállapított 
illetményeiket áprilistól visszamérő-
leg, vagyis 6 hónapra. A központ-
ban határozott Ígéretet tettek, hogy 
a többi, mintegy 1600 még elintézés-
alatt álló ügyet, 10 naponként 500-as 
csoportokban fogják elintézni és az 
összes megállapított illetményeket 
szintén meg fogják kapni április l-ig 
visszamenőleg. 

ian 
I0.000 hehtop termő-

földet eredményez 
Víz hiánya miatt a Stawropolslt 

vidékén levő, rendkívül termékeny 
földek nagyobbrésze megmüveletle-
nül maradt. Az Egorlik folyó csak 
tavasszal adott nagyobb mennyiségit 
vizet, az év többi részében teljesen 
kiszáradt. A kutak vizei és az esők 
után maradt vízmennyiség csak a 
vidék lakosságának szükségleteire 
volt elegendő Ezeket a hiányossá-
gokat egy hatalmas öntözőcsatorna 
megépiiésével küszöbölték ki, amely-
nek segítségével a Kubán tolyó vi-
zét az Egorlik folyó medrébe ve-
zették. Ennek a csatornának köszön-
hető, hogy 10000 hektár földet te-
hettek termővé. 

A csatorna mentén egy hidró-
elektrikus állomást építettek, mely-
nek erőképessége 10.000 kilowat. Ez 
évtől kezdve a stawropoli gyáralt 
ettől a vizimütől kapják a szüksé-
ges elektromos energiát. 

A Nevinowsk csatorna az első 
nagyobb erőmű a Kubano-Egorlik 
vidékén előirányzott építkezési so-
rozatban. 

I s m é t költözött 
a Szabadság; | 

A Szabadság előfizetőit és olva-
sóit értesítjük, hogy szerkesztőségünk 
és kiadóhivatalunk legutóbb ismét 
költözőit, ezúttal a Kőkereszt-tér 31 
szám alá az emeletre. 

x Tanitoúnyaimat értesíteni, I 
hogy a zongoratanitást szeptember 
elsején megkezdtem. Vállalok néhány 
uj tanítványt is, kezdőket és hala 
dókat. Tompa  Lászlóné. 

Nyomatott az „UMGISz" könyv-
nyomdájában Székelyudvarhelyt. 


