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Harc a 
bürokratizmus ellen 

Mindazok közül a rossz marad-
ványok közül, melyeket a letűnt 
rendszer hagyott ránk, kevés van 
olyan mély gyökerű, mint a bürok-
ratizmus, amely a haladás akadá* 
lyozója. 

Az ország dolgozói az ipari üze-
mekben a földeken  és a hivatalok-
ban öntudatos munkavállalásokkal 
készülnek megünnepelni a nagy 
szoclálista forradalom  napját, no-
vember 7-ét. A dolgozók levonták 
az eddigi munkaversenyek tanulsá-
gait és uj munkaterveket dolgoznak 
ki. Ebből a nagyszerű munkalen-
dületből az ipar öntudatos dolgozói 
mögött, természetesen nem akarnak 
elmaradni a hivatalok demokratikus 
gondolkozású alkalmazottai sem. Ők 
is kötelezőnek ismerik el a Román 
Munkás Párt felszólítását,  hogy é-
pitsék országunkban a szocializmust. 

A bürokrácia elleni küzdelem idő-
szerű problémáink körött előtérbe 
került. A Román Munkás Párt harcba 
szólitja ugy a munkásság, mint a 
tisztviselők minden rétegét a bürok-
ratizmus ellen ugy az állami hiva-
talokban és üzemekben,minta szak-
szervezetekben is A párt harcba 
hiv mindenkit, hogy egy forradalmi 
munka és annak munkás szelleme 
alakuljon ki az állami hivatalokban, 
intézményekben és kereskedelmi vál-
lalatokban is, hogy Öntftdat08  egyé-
niségek a felmerülő  és elintézésre 
váró ügyeket gyorsan, késedelem 
nélkül tudják megoldani, mert ezzel 
a szociálizmus felépítésének  meg-
gyorsítását szolgálják. E cél elérése 
érdebében szükséges a szoros kap-
csolat és összműködés az intézmé-
nyek és üzemek vezetői és a párt, 
valamint a szakszervezetek között. 
Szükséges az ellenőrzés, kritika és 
önkritika, mert enélkül a bürokrácia 
ellent harc meddő marsd. 

A mozgalom a párt felhívása  alap-
ján mind Bzélesebb és szélesebb 
méreteket ölt. Mind több és több 
hivatal alkalmazottjai csatlakoznak 
a mozgalomhoz. A „Scânteia" hatal-
mas cikkben foglalkozott  ezzel a kér-
déssel. A cikk, miután a bürokratiz-
musnak több formájára  mutat rá, 
hangsúlyozza, hogy a dolgozók min-
dennapi állandó törekvése kell, hogy 
legyen a bürokrátizmus elleni harc. 
Meg kell tanulnia mindenkinek, hogy 
az ügyek bármilyen elhalasztása, egy 
kérdés „eltemetése", bármilyen ki-
csiny legyen is az, akadálya a fej-
lődésnek a jobb holnapokért folyta-
tta küzdelemnek. Harcoljunk tehát 
minden erőnkből a bürokratizmus 
ellen. 

Az ország önt uda tos tisztvi-
selői és városunk tisztviselői, is min-
den bizonnyal megszívlelik ezt a 
felhívást  és csatlakoznak a moz-
galomhoz, hogy ezáltal gyors lépé-
sekkel építhessük a szociálizmust. 

Október 17 fontossága 
A Magyar Népi Szövetség szé-

kelyudvarhelyi városi szervezete f. 
hó 17 én tartja tisztújító közgyűlé-
sét. Általános közérdek, hogy mind-
annyian részt vegyünk ezen a köz-
gyűlésen. 

A nép sorsa legtöbb esetben at-
tól tügg. hogy vezetőit hogyan vá-
lasztja, illetve válogatja meg. Ezért 
nekünk nem lehet közömbös, hogy 
a romániai dolgozó magyarság e-
gyetlen politikai szervezete, a M.SSz 
élére kik kerülnek, akik sorsunk irá-
nyítását végzik, ügyes bajos dol-
gainkat intézik. 

Hogy a vezetők személyének he* 
lyes megválasztása az eredmény biz-
tosításában néha többet jelent ma-
gánál a képviselt néptömeg általá-
nos akaratánál és erőkifejtésénél, 
annak legjobb bizonyítéka, hogy 
magyar nemzetiségi helyzetünkben 
itt, Romániában a közelmúltban ta-
pasztalható rohamos javulás — amint 
ezt most utólag kétségtelenül meg-
állapíthatjuk — kizárólagosan csak 
a MNSz vezetőségének arra az okos 
belátására vezethető vissza, mellyel 
idejében felismerte  a követendő he-
lyes irányt, melyen a romániai ma-
gyarságnak haladnia kell. 

A MNSz-ben tömörült romániai 
magyarságnak még 1946 nyarán vá-
rosunkban tartott nagygyűlése ide-
jén . fő  célkitűzése egy a nemzeti-
ségi szabadságjogokat az élet min-
den vonatkozásában határozottan 
biztosító és részleteiben is szabá-
lyozó úgynevezett „Kisebbségi S a-
tutum* kivivására irányúit, mint ami 
magyar nemzetiségünk itteni fenn-
maradásának és jövője biztosításá-
nak kizárólagos alapja. 

És bár ez a programm képezte 
az 1946. őszi országos képviselővá-
lasztások alkalmával a MNSz és a 
Román Kommunista Párt közt léte-
sített választási blokk alapját is, — 
mégis Szövetségünk vezetősége, a 
választási harc sikeres befejezése 
után a demokratikus irányzat győ-

zelmének lendülete által teremtett uj 
helyzet lehetőségeit azonnal felis-
merve. önként elállott a sovinizmus 
látszatát keltő, kisebbségi statutum 
létesítésére irányuló követelésétől. 
Magáévá tette demokrata kormá-
nyunk ama felfogását,  hogy egy 
ilyen statutum teljesen fölösleges, 
mivel a nemzetiségek teljes egyen-
jogúsága és szabadsága a szociá-
lista társadalmi és állami berendez-
kedés előrehaladásával és attól el-
maradhhtatlanul ugy is megvalósul 
és pedig sokkal szilárdabb és biz-
tosabb alapon, mintha egy az ál-
lampolgári jogok egységét is bántó, 
különleges törvényen nyugodnék. 

Ezért a MNSz vezetősége az ere-
deti partikuláris jellegű célkitűzé-
sűnket feladva,  a Rotnán Munkás 
Párt általános, az összes nemzetisé-
gek jogegyenlőségének biztosítását 
is felölelő,  demokratikus programm-
jának feltétlen  támogatását és a 
Párttal való szoros együttműködést 
találta helyénvalónak. 

És igaza volt. Mert ennek ered-
ménye a nemzetiségi egyenjogúság-
nak és szabad fejlődésnek  a f.  év 

tavaszán meghozott uj alkotmány-
ban foglalt  törvényi biztosítása és a 
gyakorlati életben is hovatovább 

• mind jobban érezhető megvalósu-
lása, ami Románia nemzetiségei kö-
zött, remélhetőleg, végre a telje* 
megértésre és igazi testvéresülésre 
vezet. 

Vájjon meg volna e ez az ered-
mény, ha olyan egyének állottak 
volna a MNSz élén, akiknek nem 

. lett volna meg a kellő politikai be-
látása és rugalmassága az idők kö-
vetelményeinek felismerésére  és at 
azokhoz való azonnali alkalmazko-
dásra ? 

Ezért fontos  az, hogy a maga és 
nemzetisége sorsát szivén viselő 
minden magyar ember közre hassofl 
szavazatával arra, hogy városi szer-
vezetünk vezetőségébe is a legarra-
valóbb, a mai kor szellemétől átha-
tott, kipróbált demokrata magyar 
testvéreink kerüljenek be, akik éppen 
a fenthivatkozott  tapasztalati ered-
ményektől ösztönözve erős táma-
szai legyenek a RMP nemzetiségi 
létünket is biztosító politikájának. 

De a vezetőség személyi megvá-
logatásán és megválasztásán kivtií 
van még egy másik szempont Is, 
mely a választásokban való részvé-
telt mindnyájunk részéről elenged-
hetetlenné teszi. 

Ez pedig az a tény, hogy az ál-
talunk választandó vezetőség tekin-
télyét a leadott szavazatok számá-
ban kifejezésre  jutó t ö m e g e r ő 
adja meg, melyre a vezetőség, mint 
megrendithetetlen biztos alapra nyu-
godtan támaszkodhatík, szükség ese-
tén hivatkozhatik is, hogy fcelló 
súllyal és eredménnyel léphessen fei 
képviseletünkben. 

E második szempontra való te-
kintettel nem csak az szükséges, 
hogy a választásban mi magunk 
résztvegyünk, hanem az is, hogy 
másokat is meggyőzzünk arról, hogy 
a MNSz tagsági igazolványának ki-
váltásával felkészülni  és a 17. 1 vá-
lasztáson szavazatát leadni minden 
magyar embernek kötelessége. 

Pauker Anna 
a Demokrata Nők Szövetségének 
bukaresti ünnepségén 

Bukarest, október 1. Délután 4 óra. 
A RDNSz központi székházában az 
ország különböző megyéinek kultur-
és más reszortfelelősei  most indul-
nak el, hogy részt vegyenek a fő-
városi Ateneul-Român nagytermé-
ben megtartandó ünnepségen, ahol 
Pauker Anna elvtársnő, a Román 
Munkás Párt Központi Vezetőségé-
nek titkára tart előadást i. V Sztálin 
elvtárs müvének „A Szovjetunió 
Kommunista (bolsevik) Pártjának 
Története" rövid tanfolyama  megje-

Á székelyudvarhelyi városi MNSz 
tisztújító közgyűlése 

Testvérek ! Október 17-e ünnepe lesz városunk dolgozó ma-
gyar tömegei számára. Ekkor tartja városi szervezetünk tiszt-
újító közgyűlését. 

A MNSz városi szervezetének minden tagja legyen olt e vá-
lasztáson, hogy mint következetes demokratikus harcosokkal elő' 
segítsük a szociálizmus minél előbbi megvalósulását itt hazánkban, 
a Román Népköztársaságban és ennek eredményeképen élvezhessük 
a nemzetiségi egyenjogúságunk áldásait. 

E gyűlésünk ünnepélyességét növelni fogja  a tisztújító közgyű-
lés utáni műsoros ünnepség is. Testvérek! Október 17-én délután 
4 órakor legyünk ott mindnyájan a mozit-teremben. 

Testvéri köszöntéssel : 
Az Elnökség. 

lenesének 10 éves évfordulója  al-
kalmából. 

Délelőtt még meleg fénnyel  sütött 
a nap és most, mielőtt megindulunk, 
villámlás és mennydörgés hangjaitól 
kísérve, bővizű zápor önti el Buka-
restet. Percek alatt üresek lesznek 
az utcák, csak az autók futnak  el 
mellettünk szédítő gyorsasággal Át-
ázott cipővel, vizesen érkezünk meg 
vezetőinkkel az Ateneul Român elé. 
itt nagy a forgalom,  100 és 100 
ember siet az épület felé,  de az elő-
adásra csak meghívóval lehet be-
menni és igy az érdeklődők nagy 
tömege az épület körül helyezkedik 
el, hogy legalább a megafonokon 
keresztül hallják az előadást. 

Ahogy belépünk, megragad az. 
Ateneul szépsége. Áz építészet re-
meke ez az épület. A szem nem pi-
henhet meg, uj és uj szépségek kö-
tik le. De nincs sok időnk a szem-
lélődésre. Pontosan ő órakor meg-
érkezik Pauker Anna, Gh. Gheorghlu-
Dej, dr. Groza Péter, Parchon pro-
fesszor  és Kaftaradze  szovjetkövet, 
a kormány tagjaival együtt. A lel-
kes hangulatu hallgatóság, meleg: 
ünneplésben részesiti az érkezőket.. 
Az előcsarnokban nem állnak sort. 
a díszruhába öltözött, fegyveres  ka-
tonák, a kormány tagjai a munká-
jukat megszakított munkások sorfalad 
kőzött vonulnak fel  az emeletrer 
Ezek a munkás rendezők, ünnepé-



tyes arccal, komoly önfegyelemmel 
állnak helyükön és amikor Pauker 
Anna elvtársnő beszédét megkezdi, 
«gyetlen hang, vagy mozdulat sem 
zavarja a csendet. 

Pauker Anna beszédében a sztá-
lini mü kristályosan tiszta kiértéke 
lésével egyidejűleg, párhuzamosan 
mutatott rá azokra az eredményekre, 
amelyeket a Román Munkás Párt a 
Bolsevik Párt tapasztalatain keresz-
tül ért el, biztos kézzel irányítva 
Románia népét a népi demokrácia 
megvalósításain keresztül az uj szo-
cialista társadalmi rendszer felé. 

— Mindezt csakis ugy érhettük el, 
hogy Pártunk egy pillanatra sem 
tévesztette szem elől a marxi-lenini 
és sztálini tanok vezérfonalát  Ezen 
az uton haladva folytatjuk  további 
harcunkat a népi demokráciák és 
szociálizmus arcvonalán, az impe-

i a p j a \ n k : 

n MUoelődési Útmutató 

SPORT 
Régi hiányosságot pótolt az OSP 

helyi vezetősége, amikor elhanyagolt 
sportpályánkat rendbehozatta, átala-
kította.* A sportpályán egy egészen 
uj, 22 méter hosszú és 6 méter 
magas, kb. 200 ember befogadására 
alkalmas tribünt épített. Ezenkívül a 
kosárlabda-pálya is elkészült. Apá-
lya elkészítése, illetve átalakítása az 
OSP vezetőségének kezdeményezé 
sére történt, támogatva a RMP ál-
tal, amihez nagyban hozzájárultak 
Udvarhely város sportegyesületei és 
sportolói önkéntes munkavállalásuk-
kal, ami a szép eredményt lehetővé 
tette. 

A régi pálya rendbehozatala befe-
jeződött, de folynak  a teljesen uj 

riálistaellenes harc nemzetközi arc-
vonalán, fejezte  be beszédét Pauker 
Anna. 

Az egy órás előadást a hallgató-
ság többször szűnni nemakaró taps-
sal szakitotta félbe.  A befejező  sza-
vaknál a jelenlévők helyükről fel-
állva, hosszas tapssal juttatták kife-
jezésre egyetértésüket és lelkesedé-
süket az elhangzottak iránt. 

Amikor elhagytuk az Ateneul 
Român épületét, éreztük, hogy gaz-
dagabbak lettünk nemcsak egy él-
ménnyel, amely felejthetetlen  marad 
számunkra, hanem erőnk is meg-
sokszorosodott attól a tudattól, hogy 
a RDNSz is részt vehet abban a 
harcban, amelyet a Szovjetunióval 
az élükön a békeszerető népek foly-
tatnak a béke megszilárdításáért. 

B-a. 

és modern sporttelepen is a mun-
kálatok, keményen dolgoznak az ön-
kéntes munkabrigádosok. Addig is, 
amig az uj sporttelep elkészül, ahol 
az igazi népi sport minden ágának 
biztosítva lesz a megfelelő  pálya, a 
most átalakított Tégi sportpályán 
foglalkozhatnak  sportolóink, tudásu- . 
kat fejlesztve,  hogy az uj sporttelep 
elkészülésekor felkészülten,  komoly 
tudással illeszkedhessenek be orszá-
gunk demokratikus sportolóinak 
nagy táborába, ahol a népi sport 
keretein helül, remélhetőleg méltó 
helyet tudnak majd biztosítani vá-
rosunknak és vármegyénknek. 

UMTE—Salina (Parajd) 10:1 
A nagy fölénnyel  játszó UMTE 

megérdemelte a bajnoki 2 pomot 
x Chamotte al bélelt kályhák 

eladók. Szent Imre 49. Csiky. 

Az alsőfoku  iskolák 
ünnepélye 

F. hó 3-án tartották meg Székely-
kereszturon az alsófoku  (elemi) is-
kolák évnyitó ünnepélyét a ve-
gyes líceum dísztermében, a tanító 
és tanári testület, a város képvise 
Ifije,  a szülők és iskolás gyermekek 
jelenlétében. 

A megnyitó beszédet Kovács Fe-
renc igazgató mondotta. Ismertette 
beszédében az uj iskolatörvény főbb 
rendelkezéseit és a tanügyi reform 
szükségességét. Hangsúlyozta, hogy 
a mai oktatás tudományosan reális 
és valóban népi oktatás, mely meg-
könnyíti elsősorban a munkások és 
dolgozó földművesek  gyermekeinek 
tanu'ását és a minimumra csökkenti 
az Írástudatlanok számát. A nagy x 

tetszéssel fogadott  beszéd után Nagy 
Béla, a helyi MNSz elnöke a szü-
lőkhöz és gyermekekhez beszélt, 
kérve őket, hogy mindenben köny-
nyitsék meg a tantestület munkáját -
és igyekezetét, hogy a törvény szel-

„Scânteia" ünnepély 
A „Sc&nteia barátai" körök vasár-

nap, október 10 én a moziteremben 
népes nagygyűlés előtt számoltak 
be négyhónapos tevékenységükről. 

A kezdeményező vezetőség lemon-
dása után, a gyűlés egyhangú lelke-
sedéssel választotta meg a végleges 
vezetőséget. 

Elnök: Dochiţa Constantin, alel-
nök : Gherman Mircea titkár: Ion 
Constantin, propaganda felelős  : Bo-
ghianschi Igor: Kulturfelelős  : Ba-
logh József  dr., szervezőfelelős  Railo 
Zaharia, pénzügyi felelős:  Rallo 
Aristeia, vidéki felelős  : Pop Elisa 
beta, Tcaciuc Constantin, tagok: 
Vári Albert dr, Asztalos Letiţia, Toa-
der Octavián, Georgescu Ion, lacob 
Elisabeta. 

A vezetőség a gyűlés után azon-
nal összeült és munkatervet dolgo-
zott ki, melynek első pontja az ok-
tóber 23 án, a moziteremben meg-
tartandó nagyszabású „Scânteia bál". 

— n Román Vöröskereszt 
IODR alosztályának hivatalos helyi-
sége a Lenin-ut 7 szám (Lassmann 
féle  ház) alá költözött. 

Széfcelyheresztiir  sportja 
Labdarúgás 

SZMSE—VASAS I (Szentkereszt-
bánya) bajnoki mérkőzés 4 :0 (0:0). 
Góllövők: Sántha 2, Bokor II és 
Papp Játékvezető: Orosz Lajos. 
T t k a 

SZŐKENYIKÓ (Kobátfalva)—IPA-
ROSOK (Keresztúr) 119: 100. Jók 
voltak : Deák Albert és Molnár Sán-
dor, illetve Kovács M. és Borbáth. 

Nyilttér. 
E rovat közleményeiért nem vállal felelős-

séget sem a szerkesztőiig, 
sem a kiadóhivatal. 

Szeptember 28 án a zöldségpiacon 
történt sértő kijelentésemért ttőnig 
Zsigmond székelyudvarhelyi lakostól 
ezúton bocsánatot kérek. 

Tóth  Pálné,  Szentlélek. 
x Lőrinc Lajos szeniegyhazas-

falvi  fogolyról  ha tud valaki, érte-
sítse hozzátartozóit az alábbi cimre: 
Lőrinc Balázs, Szentegyházasfalu. 

x Mátyás Dános székely udvar-
helyi fogolyról  ha tud valaki, érte-
sítse hozzátartozóit az alabbi cimre: 
Mátyás István, Farcádi utca5 szám. 
A válasz költségeit fizetjük. 

megnyitó 
Székelykeresztnron 

s 
lemében teljesíthessék kötelességü-
ket s igy a gyermekek jó előmene-
telét és demokratikus nevelését tud-
ják bfztositani,  hogy demokratikus 
társadalmunknak hasznos polgárai 
lehessenek. 

Bartha Zsigmond városi főjegyzft, 
rövid beszédében Ígéretet tett arra, 
hogy a város minden lehető anyagi 
segítséget megad az iskoláknak, 
hogy azoknak zavartalan menetét 
biztosítani lehessen. A szülőket fo-
kozott éberségre hívta fel  a gyer-
mekek nevelése tekintetében. Azután 
gyermekszavalatok és énekek tették 
élénkké a műsort. 
- A szépen megrendezett és jól si-
került ünnepély máris igazolja, hogy 
Székelykereszturon a mai szellem-
nek, illetve az uj iskolatörvénynek 
megfelelő  oktatás indul ebben azuj, 
iskolai évben, mindnyájunk megelé-
gedésére és népi demokráciánk di-
csőségére. B. Zs. 

HÍREK 
— llj balasctoődalmi töroény. 

* F. hó 10-én lépett életbe az uj bale-
setvédelmi iörvény. A törvényes elő-
írások betartásának ellenőrzését a 
központi betegsegélyző pénztár végzi. 
Az előirt balesetvédelmi intézkedé-
sek elmulasztása súlyos büntetést 
von maga után. 

— R számlabölyeg-adó alól 
mentesített gabonanemük meny-
nyisftge.  A bélyegtörvény 22. sza-
kaszának 13. pontja ' értelmében 
mentesek a bélyegtörvényben előirt 
számlabélyeg alól azok a mezőgaz-
dasági termékek, melyeket közvet-
lenül és kicsinyben ad el a termelő 
a fogyasztónak.  Az alábbi mennyi-
ségek mentesek: gyümölcs 50 kg. 
zöldségfélék  50 kg, bab 30 kg. 
őszifőzelékfélék  30 kg., ételolaj 20 

- kg., zsir 30 kg., tej 20 kg., tojás 
100 drb., méz 20 kg., széna, lucerna, 
lóhere 500 kg., napraforgómag  20 
kg, lenmag5 kg., kendermag 10 kg. 

— RdóK0nnyltések a mister* 
melőknek. A földművelésügyi  mi-
nisztérium közbenjárására a pénz-
ügyminisztérium hozzájárult ahoz, 
hogy 10 méhkasig a méhészek ne 
fizessenek  adót. 

R szökelyudoarhelyi töroöny-
szék oégrehajtói hioatalától. 

Kivonat & 25-1938 számú 
árverési hirdetményből. 

Köztudomásra hozom, hogy 1948 
október 20 án 16 órai kezdettel nyil-
vános árverésen el fognak  adatni a 
helyi törvényszék végrehajtói hiva-
tala 25/1948 számú jegyzőkönyvé-
vel lefoglalt  Barabás András adós 
tulajdonát képező ingóságok, a hát-
rálékos lakbér, vonatkozó adó és 
bírság nemfizetése  miatt. Az árve-
rés a Bethlen-utca (Str. R publicei) 
66 sz. alatt tartatik meg. Az ingó-
ságok jegyzéke a városháza kapujá-
ban és az árverés helyén kifüg-
gesztve. 

Az eladás készpénzfizetés  ellené-
ben történik. 

Turcu,  m.p. főnök-végrehajtó. 

x €loeszett Ferencz Balázs fe-
kete levéltárcája, katonai behívójá-
val és más iratokkal és 900 lejjel. 
Becsületes megtalálója a pénzt 
tartsa meg és az iratokat adja le a 
szerkesztőségben. 

Rövid múltra tekinthet vissza a 
művészet- és tájékoztatásügyi mi-
nisztérium felügyelete  alatt megje-
lenő Művelődési Útmutató cimü 
folyóirat.  Ez a folyóirat  úttörő mun-
kát végez. Már igen rég esedékes 
volt egy olyan folyóirat,  amely út-
mutatóul szolgáljon abban a harc-
ban, amelyet az öntudatos dolgozó 
nép folytat  a régi rendszer rothadt 
liulturája ellen. 

Bár országunkban a vezetés kulcs-
pozíciói a dolgozók kezébe kerültek, 
szellími téren igen mély nyomokat 
hagyott az uralkodó-osztályok ha-
ladásellenes, romlott kulturája. A 
nép többsége, amelynek nem volt 
alkalma megismerni az igazi kultura 
szépségét, annak jótékony, nevelő 
hatását, még ma is kedveli az úgy-
nevezett .népies" müveket, kétér-
telmű darabokat. Igen ám, de ahhoz, 
hogy kiküszöböljük a régit, ujat, 
jobbat kell adnunk. A művészek, a 
kulturemberek nagyrészt egy da-
rabig idegenül állottak a rohamos 
fejlődéssel  szemben. Az utóbbi idő-
ben azonban, a gazdasági élet fel-
lendülésével párhuzamosan ez a kér-
dés is lassan kezd megoldódni. 

A Művelődési Útmutató első szá-
main, annak ellenére, hogy sok érté-
kes anyagot közöltek, meglátszott, 
hogy még csak a kezdeten vagyunk. 
Örömmel olvassuk azonban a leg-
újabb, az októberi számot. Ennek a 
számnak a kivitele, tartalma Igen 
értékes. 

A folyó  rat első oldalán tanácsok-
hal látja el a falusi  kulturtanács 
művelődési megbízottját a rendezés, 
müsorösszeválogatás, szereposztás 
és szervezés tekintetében. Egy má-
sik cikk a közoktatási reformról 
szól. Másik cikk tájékoztat a leg-

kiemelkedőbb külpolitikai kérdések-
ről. Majd foglalkozik  a nemzeti kér-
dés megoldásával népköztársasá-
gunkban Irodalmi téren — az ak-
tuálitások iránti érzékkel — részle-
tet közöl a Solochov Uj barázdát 
szánt az eke cimü könyvéből. A 
falu  művelődését tartva szem előtt 
a természettudományból is ad egy 
kis ízelítőt a lap BA vulkánok és 
a földrengések"  dmen, egy másik 
rövid cikkben pedig a szovjet-isko-
láról beszél. 

Két jó, rövid színdarabot tartal-
maz még a lap. Olyan színdarabo-
kat, amelyek a falu  életével foglal-
koznak, a falu  becsületes dolgozói-
nak szemszögéből nézve a világot. 
Előadásuk esetén a rendezés is 
könnyen megoldható. A rendezők 
számára adott tanácsok után hang* 
jeggyel ellátott négy dal következik : 
egy orosz dallamu és egy magyar 
szerzőtől való munkás-ének, egy 
burját-mongol dallamu aratódal és 
egy román népdal gazdagítja a lap 
tartalmát. 

A folyóirat  dus anyagát még ver-
sek egészítik ki, ^ előadás szüne-
teit kitöltő tréfák,  kultúrotthon terv-
rajz, egy hónapi műsor. A lap ki-
állítása ötletes, ízléses, minden ol-
dal kedves rajzokhal van ékesítve, 
szövege könnyen érthető, egyszerű. 

Reméljük, hogy ez a lap tovább-
fejlődve  be tudja tölteni hivatását, 
azt a hivatást, hogy bevigye a fa-
luba a népi demokráciának megfe-
lelő, igazi, haladó-szellemű kulturát, 
olymódon, hogy a kulturotthonok 
ténylegesen világosságot fognak 
nyújtani a falusi  Ifjúságnak,  mely-
nek soraiból végleg eltűnik a korcs-
mázó, a bicskázódó, átadva a helyét 
egy uj, szociálista ifjúságnak. 



R sztahanooizmus 
Sztahanovizmus alatt azt a moz-

galmat értjük, melynek célja a ter-
melés növelése és amelybe 1935-
ben a Szovjetunióban a munkások 
tömegtei kapcsolódtak be. 

A mozgalom nevét Sztahanov 
nevü bányamunkástól kapta, aki 
1935 aug. 31 ére virradó éjjel, 14-
szer annyit termelt, mint rendes 
körülmények között azelőtt termelt 
egy bányász. Ezen az éjszakán Szta-
hanov 267 tonna szenet termelt ki, 
amely nemcsak a Szovjetunió, ha-
nem a legmodernebb Ruhr-vidéki 
bánya termelését is meghaladja. 
Példáját munkás és kolhoz munkás 
tömegek követték és ezáltal a ter-
melésnek hatalmas lendületet adtak. 
A lábbelikészliő iparban, a faipar-
ban, szállításoknál, autóiparban, tex-
tilparban, földmüvelésben  a terme-
lés kétszeresére, háromszorosára 
vagy négyszeresére emelkedett. 

A világ legnagyobb gyárait szár-
nyalják tul termelésükkel a Szovjet-
unió üzemei. Smofanin  1935 okt. 
6-án 1860 pár lábbelit készit, 735 
drb.-bal többet, mint a híres Tho-
mas Bata gyár legjobb munkása A 
mozgalom olyan óriási lendületet 
vesz, hogy három hónappal Szta-
hanov kezdeményezése után a szta-
hanovisták értekezletre jönnek ösz-
sze. Ezt az értekezletet 1935 no-
vember hónapban tartják meg a 
Kreml ben és azon Sztálin elvtárs 
is részt vesz. Ez alkatommal a szta-
hanovisták beszámolnak munkájuk-
ról, elmondják, mi ösztönzi őket a 
munkára és ezáltal tanúságot tesz-
nek, nemcsak tökéletes technikai 
ismereteikről, hanem hazafiasságuk-
ról is. 

Joggal feltehetjük  a kérdést, mi 
volt az oka annak, hogy ez a ha-
talmas mozgalom éppen egy szo-
ciálista államban jelentkezett ? 

Sztálin elvtárs beszédében rámu-
tat arra, hogy a sztahanovista moz-
galom a szociálizmus természetes 
következménye. Hangsúlyozza ezen 
kívül, hogy a sztahanovizmus létre-
jövetele köszönhető az életszínvonal 
megjavulásának, annak, hogy a 
Szovjetunióban a munkások nem a 
kizsákmányolóknak, hanem saját-
maguknak dolgoznak, hogy nincs 
munkanélküliség, a munkás nem 
fél  a holnaptól, hogy bizakodó és 
vidám, hogy egy uj modern techni-
kával rendelkezik, hogy ujtipusu, 
technikailag jól felkészült,  öntuda-
tos szociálista emberekből áll a dol-
gozók tömege. 

A szociálizmus célkitűzése a nagy-
tömegek életszínvonalának emelése. 
Ez azonban csak ott lehetséges, 
ahol fejlett  az ipar, amely lehetővé 
teszi a többtermelést. Az is hozzá-
járult ezenkívül a sztahanovizmus 
megjelenéséhez, hogy a Szovjetunió-
ban a munkások is tevékenyen 
vesznek részt az üzemek vezetésé-
ben, ők is eszközölhetnek technikai 
újításokat, uj munkamódszerek be-
vezetését javasolhatják. 

A sztahanovizmus előnye, hogy 
kiküszöböli a gépesítésnek elkerül-
hetetlen következményét, hogy az 
ember a mechanikus munka által 
egyszerű gépezetté válik. A sztaha-
novista munkás ismeri a termelés 
egész menetét és ő maga irányítja 
azt. 

Hogy mit jelentett a sztahanoviz-
mus a szovjet-iparban, ezt adatok-
kal bizonyíthatjuk. Pl : 1937-ben 
1934-hez viszonyítva, a következő 
növekedést észlelhetjük % ban ki-
fejezve  : 

A villamosüzemeknél 1452 
Szénbányáknál 1491 
Nehéziparban 1663 

Gépipar és fémfeldolgozás  1492 
Papírgyártás 164 5 
A Szovjetunió első* helyre kerül 

Európa ipari-országai között. 
Nyersvastermelésben egy mun-

kásra eső mennyiség tonnában a 
következő: 

A sztahanovizmus beláthatatlan 
fejlődési  lehetőségeket nyújt az 
emberiségnek. Jelenti a termelés 
növelését, az általános életszínvonal 
emelését, a munkás erőkifejtésének 
csökkentését, a termékek minőségé-
nek megjavitását, a munkamódsze-
rek tökéletesítését, az elmélet ösz-
szekapcsolását a gyakorlattal, a fi-
zikai munka összekötéséi a szellemi 
munkával. 

Mindezekből láthatjuk, hogy a 
szociálista gazdasági és társadalmi 
rendszer legfőbb  célja* az ember, 
életét könnyebbé, őt magát pedig 
szabaddá és saját sorsának irányi-
tójává tenni. E cél elérésének 
egyik legfontosabb  eszköze a szta-
hanovista mozgalom. 

Beoonulás a múltban és ma 
Az 1948-as korosztály ifjai  okt. 5-én és 6-án vonultak be 

Román Népköztársaságunk hadseregébe. 
Ezek az ifjak  bátran és felemelt  fővel  mentek be a kaszárnyák 

kapuin, mert tudják, hogy Népi Köztársaságunk megadja minden 
becsületes munkásnak az egyenlő jogot. * 

A mostan bevonult ilj<iknak meg van adva a lehetőség arra, 
hogy tanuljanak, s ezen keresztül politikai tudásukat fejlesszék, 
hogy haza menve felvilágosító  munkát tudjanak végezni embertár-
saik között. De nem csak politikai tudásukat fejleszthetik  ifjaink 
Népköztársaságunk hadseregében, hanem a szakmanélküliek mes-
terséget tanulhatnak és a két évi katonai idő letelte után mester-
séggel a kezükben és politikailag felkészülve  belekapcsolódhatnak 
nagyobb erővel a szociálizinust épitő munkába. 

Visszatekintve a múltba, azt látjuk, hogy akkor az ifjút  már 
gyermekkorától kezdve ugy nevelték, hogy hűséges szolgája legyen 
a kapitálistákuak és akkor tudják háborúba vinni, amikor a kapita-
listák érdeke megkívánja. A most bevonult ifjakat  már nem arra 
tanitjá'r, hogy miképpen tudja elpusztítani embertársát, azért, mert 
az más nemzetiségű, hanem arra, hogy szeresse a munkásosztályt, 
szeresse hazáját és harcoljon a kizsákmányoló kapitálisták ellen, 
mert csuk ezen keresztül tudunk kiépíteni egy olyan társadalmi 
rendszert, amelyben már nem lesz ember ember által kizsákmá-
nyolva, vagyis a szocializmust. Á. S 

Október 15-én megnyitja kapuit 
Székelyudvarhelyen a régen óhajtott 
kertészeti vegyes (fiu-  leány) mű-
szaki középiskola, a volt gazdasági-
háztartási leányközépiskola helyén. 

A tanügyi reform  egyik fő  alap-
elve: minél több gyakorlati jellegű 
iskola létesítése. A helybeli RMP, a 
demokratikus szervek és szakembe-
rek már a mult iskojai évben egy 
kertészeti középiskola létesítését sze-
rették volna megvalósítani, de a 
régi tanügyi vezetőknél megértésre 
nem találtak. Az uj tanügyi reform 
erre lehetőséget adott és ezen szer-
vek legmesszebbmenő támogatásá-
val sikerült elérni, hogy a gazda-
sági- háztartási középiskola átala-
kuljon egy a mai kornak megfele-
lőbb kertészeti vegyes műszaki kö-
zépiskolává. 

Miért van szüksége egész Erdély-
nek, főleg  a Székelyföldnek  és me-
gyénknek a kertészeti középisko-
lára ? 

Ezen uj négy évfolyamú  közép, 
iskolatípus végzettjei épitő és vezető 
munkásai lesznek küszöbön álló uj 
gazdasági rendszerünknek. Az irá-
nyított gazdálkodás bevezetésével, 
tekintve, hogy Erdély és a Székely-
föld  talaj- és éghajlati viszonyai 
különösen gyümölcstermesztésre és 
kertészetre legalkalmasabbak, éppen 
erre a most megnyíló ujtipusu ker-
tészeti középiskolára várnak nagy 
feladatok  a gyümölcstermesztés és 
általában a kertészet fejlesztése 
terén. 

Ezen uj iskolatípus végzettjei to-

vább tanulhatnak felsőfokú  mező-
gazdasági főiskolákon,  a középiskola 
négy évfolyamának  elvégzése után 
pedig állást foglalhatnak  a földmű-
velésügyi minisztérium külső szer-
veinél fennálló)  szakemberek részére 
szervezett állásokban. 

Nagyon ajánlatos lenne, hogy 
ezen uj iskolatípus fontosságát  Er-
dély és főleg  a Székelyföld  lakos-
sága megértse és minél nagyobb 
számban küldje fiait  és leányait az 
október 14-én tartandó pótfelvételi 
vizsgára. Az igazgatóság. 

Emlékünnep 
Székelykereszturon 

A Szovjetunió Kommunista (bol-
sevik) Pártjának története cimü ha-
talmas mü kiadásának 10 éves év-
fordulóját  Székelykereszturon is meg-
ünnepelték. Az ünnepélyt a helyi 
Román Munkáspárt megbízásából 
Szilassi András dr. nyitotta meg. 
Moldován Sándor főszolgabíró  ro-
mán nyelvű előadást tartott, mely-
ben részletesen foglalkozott  az ün-
nep jelentőségével. Szilassi András 
dr. magyarnyelven beszélt. 

A beszédek után az ünnepélyt 
hangulatossá tette a helyi filharmó-
nikus zenekar magas színvonalú já-
téka, Csajkovszki egyik zenemüvét 
adva elő. Iszákovszky Sztálin elv-
társhoz cimü költeményét szava |(a 
Melles Magda, orosz dalokat játszott 
hegedűn Farkas Sándor dr, zongo» 
rán kisérte: Péterffi  Gyula 

Építőmunka 
Székelyoarságon 
(Székelyvarsági levelezőnk írja): 

A helybeli demokratikus szervezetek 
határozata alapján, a napokban be-
fejezték  a nyár folyamán  tervbevett 
egy drb 15 m. hosszú, 6 m. szé-
les apaállatistállót. 

A munkálatokra e l ő i r á n y z o t t 
100.000 lejből csak 80.000 lej volt 
meg, de ez a körülmény korántsem 
jelentette azt, hogy az istállót nem 
fejezik  be. A község demokrata ér-
zésű lakossága tanulva az ország 
újjáépítés terén végzett óriási mé-
retű munkálatokból, a hiányzó pénz-
összeget önkéntes és közmunkával 
kerítette elő A régóta tervezett 
apaállatistálló igy valósult meg s 
ezzel súlyos csapást szenvedtek 
azok a reakciós, tehetős gazdák, 
akik az első perctói kerékkötői vol-
tak az istálló felépítésének. 

A demokratikus szervezetek ösz-
szefogása  bebizonyította azt, hogy 
ott, ahol akarat van, minden meg-
valósítható, ha az együttműködés a 
szervezetek és a lakosság között 
megvan. 

Ujabb állami üzleteli 
nyilnah meg 

Széhelyudvarhelyen 
Alig néhány hete, hogy Székely-

udvarhelyen megnyílt az állami áru-
ház cipőosztálya, egyelőre 5.000 pár 
cipővel, máris uj. állami áruházak 
megnyitására kerül sor. F. hó 15-én 
már a textil-osztályt és november 
1-én az állami vasudvart is meg-
nyitják. 

Államosított textil-gyáraink, a terv-
szerű termelés következtében, olyan 
árukat termelnek, amelyek az ország 
dolgozóinak ellátásához elsősorban 
szükségesek. Nem fényűző,  hanem 
mindennapi szükségletet kielégítő 
ruházati cikkeket gyártanak a Szov-
jetuniótól kapott gyapotból, valamint 
a hazai kender-, len*- és gyapju-
anyagból, Ebből a belföldi  textil-
áruból az udvsrhelyi állami áruház 
11.000 méter diftin-,  barchent-, ba-
tiszt-, damaszt-, női kockás szövet-, 
női és férfi  fehérnemű  anyagból 
álló árut kapott. A további szállít-
mányok naponta érkeznek, ugy, hogy 
állami áruházunkban állandóan rak-
táron lesz a legjobb minőségű tex-
til-áru. 

A november 1-én nyitandó állami 
vasudvarban 6 osztályt állítanak fel: 
zománcos edény-, üveg-, porcelán-, 
festék-,  mezőgazdasági-, villanyfel-
szerelési-osztályt. Az üveg és festék 
és részben a mezőgazdasági áru már 
meg is érkezett. A többi is útban 
van, ugy, hogy a napokban, ahogy 
az állami vasüzlet helyiségének ja-
vítási munkálatai elkészülnek, meg-
kezdik a berendezését. Igy rövid idő 
múlva Udvarhely és a vidék lakos-
sága mérsékelt áron juthat hozzá 
minden eddig nélkülözött árucikkhez. 

Szerkesztői üzenet 
összes tudósítóinkat, munka-

társainkat kérjük, hogy közlemé-
nyeiket, nyomdatechnikai okból, rit-
kított sorókban, könnyen és kifo-
gástalanul olvasható írással, ha lehet: 
gépírással 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. 

1934 1935 1936 1937 
URSS 370 486 640 756 
Németorsz. 530 590 453 — 

Anglia 455 484 530 513 
A sztahanovizmus nemcsak az 

iparra szorítkozott, hanem kiterjedt 
a mezőgazdaságra is. 

Engedélyezték a kertészeti műszaki 
vegyes középiskolát Székélyudvarhelyen 



R mezei pocok irtása 
A mezei pocok Európa és Ázsia 

középső részein lakik és a legkü-
lönbözőbb termesztett; növények ve-
szedelmes kártevője. Általánosan ma 
is mezei egér néven ismerik, pedig 
az igazi egértől első .rátekintésre 
könnyen megkülönböztethető. 

A mezei pocok rövid, kb. 3 cm. 
hosszú, gyéren szőrözött, zömök 
testű, kis rágcsáló. Hosszú farka  a 
10—12 cm-t is eléri. Bundája fölül 
barnás-szürke,, oldalain világosabb, 
hasán pedig szennyes fehér  szinü, 
lábai pedtg tiszta fehérek.  A füle 
alig látszik ki szőrözetéből. Feje 
kicsi és vaskos. Lábai egyforma 
hosszúak és azért járása egyenletes, 
de üldözve fürgén  surran. Az egér 
kisebb és karcsúbb testű a pocok-
nál, mozgása pedig lábainak külön-
böző hosszúsága miatt szökdelő. Az 
egér inkább erdők mellett szokott 
pusztítani. 

Az áttelelt pocok szaporodása 
áprilisban kezdődik. Nagyon sza-
pora, egyszerre 16-ot is fiadzik.  A 
fiatalok  még abban az évben fiad-
zanak. Csak a szaporaságnak ezzel 
a nagy fokával  magyarázható, hogy 
olyan helyeken, ahol tavasszal még 
keveset látunk, már aratás táján 
rostává lyukasztja a földet  a gazda 
terményeit fenyegető  pocoktömeg. 

Elszaporodásának legkedvezőbb 
helyei a szántóföld  és a rét, ahol 
sekélyen száraz fűvel  bélelt vackot 
ás, melyet 4—6 bejárat köt össze. 
Szaporaságának a legkedvezőbb a 
száraz, meleg időjárás. Tartósan 
nedves időjárás nagyon elősegíti 
természetes pusztulását és akadá-
lyozza szaporodását. Alkalmatlan 
időjárás esetén a két egérbetegség 
szokta pusztítani és pedig a rüh és 
a tífusz,  melyek rohamosan kiirtják 
az utolsó darabig. 

A mezei pocok nagyfokú  kárté-
konysága szaporaságának természe-
tes következménye. Ez okozza, hogy 
a körültekintő és előrelátó gon-
dosság elmulasztása esetén megle-
petésszerűen nagy kárt tehet a gaz-
dának. Kártékonyságának másik fő-
oka, hogy alig van számottevő ter-
mesztett növényünk, amelynek föld-
feletti  vagy földalatti  része bizton-
ságban volna tőle. Szántóföldön, 

szőlőben, faiskolában,  veteményes-
kertben, veremben, sőt magtárban 
is tetemes kárt tehet, ha nagyon el-
szaporodik. Veszedelmességét har-
madsorban az is fokozza,  hogy sza-
kadatlan rágcsálása miatt mindig 
sokkal többet pusztít, mint ameny-
nyit fogyaszt.  Végül betetőzi kárté-
kony munkáját, hogy a pocoklepte 
terület földjét  össze-vissza turkálja. 
Ezzel a lábon álló növényzet gyö 
kérzetét lazitja és ha ettől még nem 
is pusztul el a növény, a téli kifa-
gyásnak bekövetkezését jól előké-
szíti és megkönnyíti. 

A legkülönbözőbb helyeken telelt 
pocok tél végén, tavasz kezdetén 
túlnyomó részben a gabonanemüek-
ben üt tanyát. Tömeges elszaporo-
dása esetén az első meglepetés itt 
szokta érni a gazdát, Kezdetben a 
zöld vetés sásának fogyasztásával 
nem okoz feltűnő  kárt, ezért a ke-
véssé figyelmes  gazdát váratlanul 
éri, ha a szárba szökött búzájában 
az időközben sokasodó^ kártevő 
nyomán, érés felé  ritkuló szélű, na-
gyobbodó foltok  kezdenek mutat-
kozni. 

Aratás után a pocok vándorlásá-
nak első célja a lucerna és a here. 
Szaporodása itt is folyik,  össze-
vissza aknázza a talajt, a gyökérze-
tet megrágja,, kilazitja, a korona 
érő részeit leeszi és amit maga meg 
nem öl, tönkre teszi a fagy.  Meg-
lepi a vándorló pocoktömeg a bur-
gonya- és répa táblákat is. A ta-
karmány- és cukorrépa gyökerét 
egyaránt kikezdi, kiodvasitja és 
egész répaszedésig dézsmálja azt. 

Vándorlásának az utolsóelőtti ál-
lomása a kukorica. Száraz koróját 
nem bántja, hanem ügyesen felmá-
szik a száron az érett csövekhez és 
kieszi, kiszedi a szemeket. Kártéte-
lét itt is jellemzi, hogy többet le-
szór a főidre,  mint amennyit meg-
eszik, ugy, hogy akárhányszor a csu-
májából kibontott csupasz torzsák 
és a földön  elszórt kárbamenő ku-
koricaszemek jelzik gonosz mun-
káját. 

Amikor ősszel minden termés be 
van takarítva, az évelő takarmányok 
kivételével minden tábla kiürül és 
már ütközik is az őszi vetés, kez-

dődik a pocok azévi utolsó vándor-
lása. Egy részük az uj vetésekbe 
húzódik, szedegeti a rosszul takart 
magot vagy pedig máshol húzódik 
meg, hogy ott várja meg a tavaszt. 

Ebben az időszakban már csak 
az őszi vetés szenvedhet kárt. Ha 
csak a külső leveleket vagy azok 
hegyét legelte le, a vetés még ősz-
szel vagy legkésőbb tavasszal pó-
tolhatja a veszteségét. Ha azonban 
a szivjiajtást is megeszi, az egész 
tő elpusztul. A legnagyobb bajt 
mégis a talaj aláaknázásával okozza, 
mert akár az őszi szárazság, akár a 
téli fagy  megöli a kjlazitott, úgy-
szólván a levegőben függő  vetést. 

Amennyiben a károkat meg akar-
juk előzni, mesterséges eszközökkel 

kell beavatkozni és a pockot elpusz-
títani. A pocok irtására alkalmaz-
hatjuk az agyonverést, vízzel való 
elpusztítást, az erre a célra készített 
egérfogót  és a mérgezést. A mér-
gezést szénkéneggel, mérgezett csal-
étekkel vagy pedig erre a célra gyá-
rilag elkészített oltóanyagokkal, oltás 
utján végezzük. * 

A leggyorsabb és biztosabb eljá-
rás az oltóanyag használata, mikoris 
az összeszedett pockokat méreggel 
beoltjuk és tifüszbetegséggel  fertőz-
zük. A betegség terjedését a sün 
együttlakáson kívül még az is eiő 
segíti, hogy a betegségben elhullott 
társaik tetemét is kikezdik. Mindez 
a pocokjárás végét sietteti. 

Horváth  Géza. 

A közbirtokosságok adózása 
Az egyenes adótörvény módosí-

tása, a kettős, fokozatosan  emelkedő 
adókulcs bevezetésével egyidejűleg, 
kedvezményes rendelkezéseket tar-
talmaz a jogi és tényleges közüle-
tek földadói  tekintetében. 

A törvény végrehajtása tárgyá-
ban kiadott 259 515 számú 1948 
évi junius hó 16 án kelt körrende-
let, amidőn felsorolja  a kedvezmény-
ben részesülő közületeket, nem tesz 
említést a. közbirtokosságokról. Igy 
történt meg az, hogy a közbirtokos 
ságok, legelőterületeik után a leg-
magasabb adókulcs alkalmazásával 
adóztattak meg. Az igy kirótt ösz-
szegek súlyos ezrekre és százez-
rekre rúgnak. 

Az érintett közbirtokosságok ér-
dekében a MNSz jogvédő irodája, 
azonnal felterjesztéssel  élt a pénz-
ügyigazgatósághoz, illetve azon ke-
resztül a pénzügyminisztériumhoz. 

A beadvány rámutatott arra, hogy 
a közbirtokossági legelők ma már 
a legtöbb helyen külön alapsza-
bállyal, külön költségvetéssel, a mező-
gazdasági hivatal felügyelete  és el-
lenőrzése mellett működnek, a- le-
geltetés joga az egységesen meg-
állapított dij ellenében az arány-
jogtól függetlenül,  a tényleges szük-
ségletnek megfelelően  mindenkit 
megillet, tehát lényegében ugyan-
azt a célt szolgálják, mint p. o. a 
közsági legelők. Méltányos tehát, 
hogy mint jogi és tényleges közüle-
tek, hasonló kedvezményben része-
süljenek. Ellenkező esetben a ma-
gas adókulcs a kisemberek százait 
is sújtja, mert á közbirtokosság 
kénytelen lesz a legelőre kihajtott 
jószágok után a legeltetési dijat 
emelni, vagy megsokszorozni. 

A beadványban előadottakat a 
pénzügyigazgatóság is magáévá tette 
és hasonló felterjesztéssel  élt. Az 
elmúlt napokban itt járt a brassói 
felügyelőség  egyik ellenőre, aki kö-
zölte, hogy a kérdést már a pénz-
ügyminisztérium elé terjesztették s 
kilátás van arra, hogy az rövidesen 
kedvező elintézést nyer. 

Ez a gyakorlatban azt jelentené, 
hogy a legelő-területek után kirótt 
összeg kb. 500% al csökkenne. Igy 
pl. az oroszhegyi közbirtokosságnál 
a legelő területe után kirótt 522.085 
lej 101.582 lejre, a zetelaki közbir-
tokosságé 966,735 lejről 214615 
lejre csökkenne. 

Helytelen és tarthatatlan azonban 
egyes közbirtokosságok vezetőségé-
nek az a magatartása, hogy azon 
a címen, hogy a kirótt adóösszegek 
magasak és meghaladják a költség-
vetési előirányzatot, a folyó  pénz-
ügyi évre egyetlen lejt sem fizettek. 
Maholnap esedékesek a harmadik 
évnegyedre járó részletek is, a 
kincstári közegek jogosan szorgal-
mazzák a fizetést  s kénytelenek a 

vezetőség ellen is végrehajtási lé-
péseket tenni. 

Bármi legyen is a felterjesztés 
eredménye, nyilvánvaló, hogy adét 
fizetni  kell s legalább annyi össze 
get, ami a legkedvezőbb megoldás 
mellett is fennmarad,  már régóta 
be kellett volna fizetni. 

Ez pedig semmi esetre sem lehel 
kevesebb, mint az alábbi kís?ánii< 
tás szerinti összeg: Miután a tör-
vény a hektáronkénti adóösszeget 
a szántóterületek után állapítja meg, 
a legelőterületet át kell számítani, 
mennyi szántóterületnek felel  meg. 
Az átszámítási kutcs 035, azaz egy 
hektár szántónak 035 hektár legelő 
terület felel  meg. Az igy kiszámí-
tott hektármennyiséget meg 
szorozni, amennyiben a legelő az 
V. osztályba tartozik, 420 lejjel, 
amennyiben a VI. osztályba van so-
rolva, 300 lejjel. A kapott összeget 
fel  kell emelni 20% kai s ez adja ai 
adóösszeg államot illető részét. Eh-
hez járul még a lO°/o községi pót 
adó. 

Az esedékes részletek fizetését 
annál is inkább teljesíteni kell, 
mert a pénzügyi törvények szerint 
nemhogy a felterjesztésnek,  de a 
fellebbezésnek  sincsen felfüggesztő 
hatálya. 

Ezzel a kérdéssel kapcsolatosan 
• újólag rá kell mutatnunk arra, amit 
eddig is és állandóan javasoltunk 
és pedig a szövetkezeti formába 
való átalakulásra. Ha ez megtörtént 
volna, nem Ismétlődnek évről-évre 
az adózási nehézségek sem, meri 
az egyenes adótörvényben foglalt, 
fentemiitett  kedvezményben kifeje-
zetten részesülnek a szövetkezetek is, 

Bz „Ardealul" állami kereske-
delmi oállalat közleménye. 
Értesítjük az udvarhelymegye 

szövetkezeteket és magánkereskedő-
ket, hogy a marosvásárhelyi "Arde-
alul* állami kereskedelmi váliaiat 
évi október 20—25-ike között meg-
nyitja székelyudvarhelyen nagybani-
eladás fiókját  Bethlen-utca 56 sz. 
alatt a volt Kaláka szövetkezeti áru 
raktár helyiségében. Ezen időponttó 
kezdve rendelkezésére állunk ugy a 
szövetkezeteknek, mint a hozzánk 
forduló  magánkereskedőknek raktá-
runkon található ital, éle Imiszer, fii-
szer- és gyarmatárukkal. 

Egyben felhívjuk  a szövetkezetek 
figyelmét,  hogy bármilyen mennyi 
ségben vásárolunk köménymagot, 
mákot, diót és tojást, amennyiben a 
szövetkezeti tagok előbbiekkel ren-
delkeznek és megvételre felajánlják, 
Árajánlatokat a mennyiség megjelö-
lése" mellett kérünk cimünkre 
Bethlen utca 56 sz. alá Írásban meg-
küldeni. 

n Szabadság oloasóihoz! 
A Szabadság szerkesztősége kéri Ont, szíveskedjék válaszolni következő 

kérdéseinkre: 
1. Foglalkozása? 
2. A Szabadság milyen cikkei érdeklik a legjobban ? Nevezzen meg néhány 

cikket, amely legjobban érdekelte 

3. Mi a véleménye a Szabadság vezércikkeiről? 

4. Mi a véleménye „A mi történik a nagyvilágban* cimü rovatunkról? 

5. Mi a véleménye a szovjetvonatkozású cikkekről és milyen szovjet-kérdések 
érdeklik a legjobban ? 

6. Mi a véleménye az „Isme/jük meg korunk könyveit" cimü rovatról ? 

7. Mi a véleménye sport-rovatunkról? 
8. Milyen cikkek nem érdeklik ? Nevezzen meg néhány ilyen cikket 

9. Véleménye szerint, milyen hiányai vannak a Szabadságnak és mit javasol 
további megjavítása céljából? 

Köszönjük segítségét, melyet azzal nyújt nekünk, hogy kitölti és elküldi 
nekünk ezt a kérdőivet. Teljes tisztelettel 

• a Szabadság szerkesztősége 
Kőkereszt-tér 3, Székelyudvarhely 



Harc a békéért 
I. n berlini kérdés 

désbe hozásával kierőszakolták, hogy 
ezt a kérdést a Biztonsági Tanács 
elé vigyék, ama tanács elé, amely 
mai napig sem tudta megoldani az 
indonéz, a görög és a palesztinai 
kérdést. 

A berlini kérdés, amely ma a 
nemzetközi politika középpontjában 
áll, a német kérdésnek csak egy 
része. 

Még 1942 februárjában,  mikor 
tiitler hordái az orosz földet  dúlták, 
Sztálin, a szovjet kormány elnöke 
azt mondotta, hogy nevetséges vol-
na Hitler klikkjét a német néppel 
azonosítani. „A történelem tapaszta-
latai azt mutatják, hogy a Hitlerek 
felbukkannak  és letűnnek, de a né-
met nép és német állam fennmarad." 

1945 május hó 9-én, a Németor-
szág elleni győzelem napján, Sztálin 
generálisszimus beszédet intézett a 
néphez és a következőket mondotta: 

Ma a Szovjetunió győzelmet ün-
nepel, de nem áll szándékában sem 
szétdarabolni, sem megsemmisíteni 
Németországot." 
A potsdami határozatok. 

A Szovjetunió álláspontja a német 
kérdésben, az egységes demokrati-
kus német államnak a megterem-
tése. 1945 nyarán a potsdami érte-
kezlet egy ideiglenes központi kor-
mány megalakítását határozta el A 
határozatnak megfelelően,  a német 
kormány alapvető feladatául  kell ki-
tűzni a német fasizmus  és militá-
rizmus maradványainak kiirtását, 
Németország demokratizálását, poli-
tikailag és gazdaságilag egységes 
Németország megteremtését, Berlin 
fővárossal.  Mindezt előkészítendő* 
Németországot 4 övezetre osztották 
fel  a megszálló hatalmak : szovjet,-
amerikai, angol- és francia  övezetre. 
Jóllehet Berlint a szovjet-csapatok 
szabadították fel  s bár Berlin a 
szovjet övezet közepén van, az e-
gész Németországhoz hasonlóan, 4 
övezetre osztották fel,  hogy mint az 
eljövendő egységes, demokratikus 
Németország fővárosában  az egye-
sült nemzetek képviselői előkészít-
hessék a német állam létesítését, 
ismeretes, hogy a nyugati hatalmak 
nem szolgálták ezt az együttműkö-
dést. Berlint egy alkalmas helynek 
tekintették, ahol Németország felda-
rabolását készíthetik elő, — a nyu-
gat-német államot, a Szovjetunió és 
a népi demokráciák elleni támadó 
éllel. 

Amig a szovjet-övezetben — a 
potsdami határozatoknak megfele-
lően — a szovjet hatóságok Német-
ország nácitlanitását, teljes lefegy-
verzését, demokratizálását teljesí-
tették: a náci bűnösöket példásan 
megbüntették, a földreformot  meg-
valósították, a bank- és Iparvállala-
tokat államosították, addig a nyu-
gati övezetben futni  hagyták a ná-
cikat, felmentették  a háborús bűnö-
söket, a földreform  végrehajtását el-
szabotálták és államosítás helyett a 
háború előidézésében oly nagy sze-
repet játszó nagyvállalatokat vissza-
játszották háborús bűnös tulajdono-
saik, a Kruppok, Stinnesek és tár-
saik kezébe. 

A potsdami értekezlet határoza-
tait a nyugati hatalmak nem telje-
sítették, de azért Berlinben továbbra 
is ott maradtak. Külön pénzügyi re-
formot  hajtottak végre, hogy aláás-
sak a szovjet-övezet gazdasági a-
lapjait. 
Hogyan keletkezett a „berlini 

kördés." 
A .berlini kérdést" az idézte elő, 

hogy az uj márkát Berlin nyugati 
övezetébe is bevezették. Természe-
tes, hogy a Szovjetunió nem néz-
hette tétlenül ezt az álnok eljárást 
és kénytelen volt a maga részéről 
is megcsinálni a pénzügyi reformot 

és ellenőrizni a nyugati övezetet, 
amely a spekulánsoknak, a valuta-
sibereknek, a kémeknek valóságos 
eldorádójává vált. A berlini kérdés 
tehát a valóságban a német kérdés 
s a nyugati hatalmak a berlini kér-
dés kiélezéséve!, a közvélemény fi-
gyelmét akarják elterelni arról a 
politikájukról, amely Németország 
kettéosztását és a külön nyugat-
német állam létesítését célozza. 

A nyugati jobboldali sajtó hangos 
sirámokat zengett a szegény német 
lakosság kiéheztetéséről és .vállalta" 
Berlin nyugati övezetének légi uton 
való élelmezéséi. Az imperiálisták 
Írnokai, jobban mondva „bérnökei" 
csodákat zengtek erről a légi telje-
sítményről, hogy azután ezt a leg-
újabb amerikai blöfföt,  a .légi hid" 
csődjét maga a „Der Tagesspiegel" 
c. lap, az amerikaiak nyugatnémet-
országi szócsöve legyen 'kénytelen 
elismerni. A „légi h!d" 50 napos 
tevékenységét összegezve a lap meg-
állapítja, hogy 90.000 tonna sulyu 
különböző árukat tartalmazó rako-
mányt hoztak Berlinbe. 1947 év 
ugyanezen időszakában csak az 
élelmiszer felhozatal  300000 tonna 
volt. Tehát még az élelmiszerszük-
séglet egyharmad része sem volt 
fedezve,  nem is beszélve a fűtő  és 
nyersanyagokról. Tehát ha még az 
előbb említett túlzó amerikai adato-
kat el is fogadjuk,  akkor is nyil-
vánvaló a légi hid teljes csődje. Mi 
volt tehát a célja ? A berlini lakos-
ság megmentése ? Ma már tárgyi-
lagos ember előtt nem lehet vitás, 
hogy a cél propagandisztikus volt 
és az, hogy a légi uton keresztül a 
nyugati hatalmak fontos  gyári be-
rendezéseket és árukat Szállíthassa-
nak el Berlinből. Drágán fizettették 
meg a behozott élelmiszerek árát. 

R szoolet kormány segítsége 
Mindezeket ismerve értékelhetjük 

megfelelően  a szovjet kormány nagy-
lelkű gesztusát, amellyel Berlin la-
kosságának — a nyugati övezetet 
is beleértve — segítségére sietett. 
A szovjet kormány megengedte, 
hogy 100 000 tonna búzát, 10800 
tonna növényi és állati zsiradékot 
és 60000 tonna szenet vigyenek 
Berlinbe, ami b i z t o s í t o t t a 
az egész lakosság ellátását. A .légi 
hid" igy feleslegessé  vált s a ber-
liniek megszabadultak fenntartásá-
nak hatalmas költségeitől. A .légi 
hid", Írja a .Neues Deutschland" c. 
lap, amellett, hogy légcsavarjaival 
fülsiketítő  zajt csap, még rengetegbe 
is kerül. Fejenként 120 márkába, 
összesen 20 millió dollárba került 
a nyugati övezet lakosainak az ame-
rikai hatóságok .önzetlen" segítsége. 

Az Egyesült Nemzetek Szerve-
zete alapokmányának 107. cikkelye 
értelmében a német, tehát a bewini 
kérdés megoldása is, a Külügymi-
niszterek Tanácsa illetékességébe 
tartozik. A potsdami egyezmény há-
romhatalmi megállapodás és igy a 
nyugati hatalmak ama kísérlete, 
hogy az egyezményt egyoldalúan 
módosítsák, visszatérés a hitleri 
nemzetközi politika szerződéstszegő 
eljárásaira. Láttuk tehát, hogy a 
berlini helyzet azért jött «létre, mert 
a nyugati hatalmak a nemzetközi 
egyezmények megsértésével külön 
pénzreformot  léptettek életbe Berlin-
ben. Ez az eljárás arra kényszeri-
tette a szovjet hatóságokat, hogy a 
szovjet-övezet gazdasági életének 
megvédésére pénzreformot  hajtsanak 
végre és korlátozó intézkedéseket 
vezessenek be a nyugati övezetek-
kell való forgalomban. 

A nyugati hatalmak szerint a 
berlini helyzet veszélyezteti a békét. 
De ennek ellentmondanak a moszkvai 
tárgyalások tanácskozásai Augusz-
tus 27 én Moszkvában a négy nagy-
hatalom képviselői megegyeztek egy 
közösen megszerkesztett nyilatkozat 
közzétételében, amely azt tartalmazta, 
hogy a közeijövendőben a négy kor-
mány a külügyminiszterek utján 
négyhatalmi tárgyalást tart, amelyen 
megvitatják a Berlinre vonatkozó 
összes tisztázatlan kérdéseket és a 
Németországra, mint egészre vo-
natkozó problémákat. Hol ,van itt 
háborús veszélyről szó? 

A közösen megfogalmazott  jegy-
zéket, amely a berlini kérdés meg-
oldására konkrét irányelveket tar-
talmazott, a nyugati hatalmak ber-
lini katonai parancsnokai nem vol-
tak hajlandók a gyakorlatban végre-
hajtani. 

n szoojet álláspont. 
A szovjet-kormány október 3 i 

jegyzékében hangsúlyozta, hogy az 
Egyesült Áilamok, Anglia és Fran-
ciaország kormányainak állítása, a-
mely szerint a berlini helyzet ve-
szélyeztetné a nemzetközi békét és 
biztonságot, nélkülöz minden alapot. 
Az imperiálista hatalmak megszegve 
az ENSz alapokmányának határozott 
rendelkezéseit, amelyek a német kér-
dést a Külügyminis terek Tanácsa 
elé utalják, — a szavazógép mükö 

A szovjetküldöttség vezetője, An-
drei Visinszkij kijelentette, hogy ez 
megsértése a 107. cikkelynek és en-
nek következtében a szovjetküldőft-
ség nem vesz részt a Biztonsági 
Tanácsban Berlin kérdésének tár-
gyalásánál. A berlini kérdésnek egy 
nem illetékes szerv elé utalása azt a 
célt szolgálja, hogy elterelje a fi-
gyelmet a nyugati hatalmak Német-
ország feldarabolására  irányuló mes-
terkedéseiről és hogy ezért a Szov-
jetunióra hárítsák át a felelősséget. 
Hogy mit beszél, mit ir az impe-
riálista zsoldban dolgozó sajtó, rádió, 
az kevésbé fontos  számunkra, — a 
világ haladó közvéleményének minden 
megnyilvánulása és nemzetközi 
visszhangja azt bizonyítja, hogy a 
népeket már nem lehet félrevezetni 
és a burzsoá diplomácia idejét mult 
cselfogásaírói  az uj idők uj diplo-
matái hamar lerántják a leplet. 

Ebben helyzetben nem érdekte-
len Walter Lipmannak, az ameri-
kai külügyminisztérium félhivatalos 
lapja vezércikkírójának beismerése: 

„Az Egyesült Nemzetek Szerveze-
tében a Szovjetunió magához ra-
gadta a diplomáciai kezdeménye-
zést." 

Akármi is lesz az ENSz közgyű-
lésén a szavazások eredménye, a 
politikai győzelem vitathatatlanul 
már is a Szovjetunióé, mely az im-
periálisták cselszövéseivel a maga 
határozott békejavaslatait szögezte 
szembe. 

- Kedoes  Tamás  Barátom\ 
Már azt hittem, hogy egészen megfeledkeztél  rólam, azért 

hallgatsz olyan mélyen. Most, hogy a nyári szabadságodat részle-
tesen leírod, megértem, hogy „nem értél rá a levélírásra". Leve 
ledben az iskolák államosításával kapcsolatban teszel fel  néhány 
kérdést, ezekre próbálok meg válaszolni. 

Kérded, hogy mi szükség volt a felekezeti  iskolák államosítá-
sára és hogy tényleg vallásellenes lesz-e az uj iskola? Tudom, 
hogy ezek a kérdések, különösen a sok rosszindulatú beállítás kö-
vetkeztében, élénken foglalkoztatnak  nem csak Téged, hanem má-
sokat is, ezért válaszolok nyilt levélben. 

Tudnod keH mindenek előtt, hogy hatalmas gazdasági és tár-
sadalmi átalakulás forradalmi  korszakát éljük. Ez a demokratikus 
átalakulás azonban csak akkor lehet teljes, ha egységes demokra-
tikus nevelésben részesül minden állampolgár. Az állam pedig ezt 
csak ugy tudja biztosítani, ha maga veszi kezébe teljesen a gyer-
mekek nevelését. A különböző felekezeti  és magániskolákban ezt 
az egységes demokratikus nevelést biztosítani nem lehetett. Gon-
dold meg, hogy ezeken kivül még egy sereg uj iskolát is létesí-
tettek és ezek mind arra hivatottak, hogy magyar nyelven, egysé-
ges, demokratikus szellemben neveljenek egy lendületes, haladó-
szellemü magyar ifjúságot. 

A vallásellenességre vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban hadd 
közöljem vdofi,  hogy, amiért nem tanít vallást az iskola, azért 
nem lesz az vallásellenes. A vallás tanítása nem az iskola feladata, 
hanctn az egyházé és erre nemcsak hogy joga van, de ez köteles-
sége is, mindazok számára, akik tanulni~akarnak. Ne gondold, hogy 
ez újság a kuliura történetében. Az Egyesűit Államokban, Francia-
országban, Svájcban, stb. már évtizedek óta nincs (}hittantanitás 
az iskolákban, hanem azt az egyház az iskolán kivül végzi el. 

Amikor az uj demokratikus iskoláról hallasz, gondo'j mindig 
arra, hogy mivel az iskola alsó 7 osztálya teljesen ingyenes, min-
denki számára megnyílt a tanulás korlátlan lehe(Ő3ége, továbbá, 
hogy az uj gyakorlati középiskolák azonnal kenyeret adnak a ta-
nulók kezébe, de mindenkinek megnyitják az ajtót a még magasabb 
iskolák felé  is. 

És ha még tekintetbe veszed azt is, hogy a régi iskolák C3ak 
elméletiek voltak és azokat összehasonlítod az uj gyakorlati iskola-
típusokkal világosan meglátod, milyen nagy szükség volt erre a 
közoktatásügyi reformra. 

Köszönő n, hogy kérdéseddel ilyen őszintén fordultál  hozzám. 
Leveledet máskor is elvárva, szeretettel ölellek ; Pál. 



Mi történik a nagyoilágban ? 
Kül - és belpolitikai tájékoztató 

A«! n tomkérdés a ENSi ! 
ü l é sén 
Az Egyesült Nemzetek Szerveze-

tében Visinszki által előterjesztett 
szovjet javaslat egy olyan egyez-
mény létesítésére Irányul, amely el-
tiltja az atomfegyver  gyártását és 
használatát és amely szabályozza 
az atomenergia ellenőrzésének meg-
szervezését Az amerikai imperiálista 
blokk mindent megpróbál, hogy az 
atomfegyver  gyártását nemzetközi 
ellenőrzés nélkül végezhesse. Szá-
mításaikba azonban hiba csúszik 
be, mert nem veszik tekintetbe Vi-
sinszki szavait, hogy az atomfegyver 
ma már nem csak egy ország titka, 
igy az atomfegyver  már nem hasz-
nálható politikai revolverezésre. 

N a g y a r á n y ú sztrájk 
m o z g a l m a k F r a n c i a -
országban 
Franciaországban a Queuille kor-

mány nem tudja megoldani a su-
tyo6 gazdasági helyzetet. A köz-
szükségleti cikkek árai rohamosan 
emelkednek. A francia  munkásság 
nem hajlandó eltűrni a kormánynak 
azt a politikáját, amely az államo-
sított üzemek felszámolását  és a 
nép életszínvonalának iesüiyesztését 
tűzte ki célul. Ezekre a törekvésekre 
nagyszabású sztrájkokkal felelnek  a 
munkások. Most már mintegy 300 
ezer bányász sztrájkol. Ehhez a-
mozgalomhoz csatlakoztak egyes vi-
dékeken a vasutasok is. az egész 
francia  nép a bányászok mellett áll 
ebben a bérharcban. Kb. egy év 
alatt a nagykereskedelmi árak 190 
százalékkal, a kiskereskedelmi árak 
112 százalékkal emelkedtek, a bé-
reket viszont egyáltalán nem emelték. 

JHunkáselboesátások és 
sztrájkok Olasz-
országban 
Az olaszországi ipari válság mind 

jobban elmélyül. Különböző nagyobb 
üzemek ezres tömegekben bocsátot-
4ak el munkásokat. Nápolyban és 
környékén a fémipari  munkások 
kezdtek általános sztrájkba a töme-
ges munkáselbocsátások miatt. A 
rendőrség több helyen lépett fel 
brutálisan a sztrájkoló munkások-
kal szemben. 

A „Földköz i - t enger i 
b lokk" t erve 
Az amerikai imperiálista körök 

«Földközi-tengeri blokkot" akarnak 
létrehozni Törökország, Görögország, 
Olaszország, Spanyolország és Por-
tugália részvételével. A hirek szerint 
Sforza  gróf  olasz külügyminiszter 
Párisba és Washingtonba készül, 
hogy tárgyalásokat folytasson  Olasz-
országnak a nyugati imperiálisták 
katonai blokkjába való belépéséről. 

Tengerész - sz trá | k 
az E g y e s ü l t - Á l l a m o k -
ban 
A amerikai hajóstársaságok foly-

tatják a tömeges munkáselbocsátást 
és nem hajlandók a munkások 
szakszervezeti vezetőivel addig tár-
gyalni, «mig azok ki nem jelentik, 
hogy nem tartoznak á kommunista 
párthoz. A tengerészeti társaságok 
dnöke * a szenátusban kijelentette, 
hogy néhány eredménytelen sztrájk 
igen -megnyugtató hatással lesz a 
munkások és a munkáltatók közötti 

kapcsolatokra. A munkásság ilyen 
elnyomásával és fokozott  kizsákmá-
nyolásával akarják a gazdasági és 
társadalmi kérdéseket megoldani az 
Egyesült-Államokban. 

A kanada i jngosz 'áv kö-
v e i és t i sztv ise lő i l e -
m o n d á s a 
Az ottavai jugoszláv követség ta-

nácsosa, Pavlo Lukin, bejelentette, 
hogy a követség hat tagjával együtt 
lemondott állásáról, mert nem ért 
egyet Tito áruló politikájával. 
A S z o v j e t u n i ó fe lh ívása 

Olaszorszá g b oz 
Az olasz békeszerződés értelmé-

ben, Olaszország a szerződés életbe-
léptetésétől számított 3 hónapon be-
lül mintegy 33 hajóegységet kellett 
volna a Szovjetuniónak kiszolgál-
tasson. Mivel Olaszország ennek a 
kötelezettségének nem tett eleget, 
Molotov külügyminiszter felhívta 
az olasz kormányt, hogy haladék-
talanul teljesítse a békeszerződés-
nek ezen pontját. A Marshall terv-
ben résztvevő országok még szer-
ződéses kötelezettségeiket sem tel-
jesíthetik, annyira ki vannak szol-
gáltatva a nyugati hatalmak impe-
riálista köreinek. 

K ü l k e r e s k e d e l m i 
m i n i s z t é r i u m o t létesí-
te t t a k o r m á n y 
Országunk lendületes újjáépítésé-

nek eredményeképpen több olyan 
nyersanyagunk és ipari cikkünk 
van, amiből az ország szükségletei-
nél nagyobb mennyiséget termelünk. 
Szükségessé vált tehát a kivitel 
kérdésének fokozottabb  megszerve-
zése. Ezért a nagy nemzetgyűlés 
elnöki tanácsa kettéválasztotta a 
kereskedelemügyi minisztériumot és 

kereskedelem és ellátási minisztéri-
umot létesített, melynek élére Bucur 
Schiopu-t nevezte ki, és külkeres-
kedelmi minisztériumot, melynek 
élére Alexandru Băil&deanu-t állí-
totta. 

A görögkatrf l ikusok 
v i s szatérnek az orto-
d o x e g y h á z b a 
A görögkatólikus egyházban moz-

galom indult az ortodox egyházba 
való visszatérésre. A Kolozsváron 
megtartott görögfcatólikus  egyházi 
gyűlésen 423 görögkatólikus pap el-
határozta a görögkeleti egyházba 
való visszatérést és ilyen értelmű 
proklamációjukat ünnepélyes keretek 
kőzött át is nyújtották Justinián 
pátriárkának is. A visszatért papok 
felhívást  bocsátottak ki híveikhez, 
hogy a görögkeleti egyház kebelé-
ből 1700-ban kiszakadt görögkató-
likus egyház tagjai térjenek vissza 
az ősi egyházba. Annak idején a 
római pápa világi uralmi törekvése 
vette rá az erdélyi ortodoxok egy 
részét a főhatalma  elismerésére és 
most amikor a görögkatólikus egy-
ház nem akarja a pápa imperiálista 
törekvéseit szolgálni, visszatér az 
ősi egyházhoz. Erre a lépésre a 
konkordátum felbontása  adta meg 
a lehetőséget. Az erdélyi görögka-
tólikus püspök azonban továbbra is 
a Vatikán zsoldjában akar maradni. 

Ál lamos í to t ták a n a g y -
v á r a d i m a g y a r szín-
háza t Is 
A nagyváradi magyar színház ál-

lamosításával most már az állam 
gondoskodik az összes erdélyi ma-
gyar szinházakr.ól. Ez az intézkedés 
megoldja a nagyváradi színház kér-
dését is s azt alkalmassá teszi arra, 
hogy művészetével a magyar mű-
velődés színvonalát emelje. 

Október 17-én Qnnepelji 
ez utolsó székely népgyűlés 

százéves évfordulóját 
Az agyagfalvi  rét a történele*, 

folyamán  többszőr volt a székelység 
szabadságvágyát ktfejezö  nemzet-
gyűléseknek a színhelye. Ide vonut' 
fel  teljes fegyverzettel  az egész szé-
kelység, hogy maga döntsöp a st 
ját sorsa felől. 

A székely szabadságok azonban 
lassankint megszűntek. A nép nya-
kára ültek a főurak  és valóságos 
jobbá ysotba sü'yesztették a néu 
nagy tömegeit. Ekkor, hosszú ideig 
maradt néptelen az agyagfalvi  rét 
Nem verte fel  a suhogó nádasoi, 
az illatos mezők csendjét a nemzet-
gyűlések zaja. 

Amikor az elnyomás elviselhetet-
lenné vált, amikor már nem látszót: 
semmi kiút, 1848 zsarnokságot el-
söprő szele elju'ott a Keleti-Kárpi-
tok ölébe is. Berzenczey LászVv 
marosvásárhelyi képviselő és'kor-
mánybiztos hívására megmozdultai* 
a kis székely falvak  és hatalma 
tömeg gyűlt össze 1848 október 
16-án az agyagfalvi  réten „a szé-
kelység régi szabadságainak vissza 
szerzése végett". 
Ez a nagyszabású nemzetgyűlés 
fontos  állomása volt a székelység 
és a világ szabadságszerető népei-
nek az elnyomástól való megszaba-
dulása során és mégis majdnem 

.egy évszázadig kellett várni, amh; 
az áhított szabadság valóra vált. 

A megyei centenáriumi bizottság 
rendezésében október 17«én nagy-
szabású emlékünnepély keretéből 
az agyagfalvi  réten fog  ismét hitet 
tenni a székelység a népek szabad-
sága mellett. 

Műsoros knltnr-est 
Székelykeresztur város egészség-

védelmi tanácsa rendezésében af. 
egészségnap keretében igen jól si-
került műsoros kultur est volt. £ 
megnyitó beszédet Kovács Ferett-: 
mondotta. Beszélt a két világháború 
okairól, a szörnyű pusztításokról é>: 
arról a lázas, forradalmi  szeilemü, 
épitő munkáról, amellyel a háború 
romjaiból egy jobb, emberibb gon-
dolkozású társadalmat, uj életet ki-
teremteni. Ismertette Népköztársa-
ságunk fontosabb  megvalósításai' 
a munkásság s annak élcsapata, t. 
RMP irányítása mellett. 

Ezek tudják, mi a2 oka a vérba -
nak, tüdőbajnak és ragályos beteg-
ségeknek. Segítenek is rajta, netv-
csak megállapítják a bajt. Megemlí-
tette, hogy Udvarhely megye tervbe-
vette az egészségügyi állomás- fel-
állítását laboratóriummal együtt ti 
igy szükséges, hogy ehez mind hoz-
zájáruljunk, mert -beteg embertár-
sainkon akarunk segíteni s ezáltal 
egy egészséges társadalom kialaku -
lását segítjük elő. 

A megnyitó beszéd után követ-
keztek a műsorszámok, énekek 
egészségügyi szakelőadás, orosz tánc-
bemutató, szavalatok és végül 2 
fllharmónikusok  zenekarának zene-
számai. 

A műsort reggelig tartó táncmu-
latság követte. B. Zs 

Kívülről érkező cikket — bát-
milyen rövid legyen — azzal « 
feltétellel,  hogy a következő 
keddi számban megjelenjék, péti-
tek délen tnl kivételesen sem fo-
gadhatunk el. 

A dolgozók lelkes részt vétel ével folynak 
a MNSz választásai megyeszerte 

Orszságszerte folynak  a Magyar 
Népi Szövetség helyi szervezeteinek 
tisztújító választásai. Annak ellenére, 
hogy a választási előkészítő mun-
kálatok és maguk a választások is 
összeesnek az őszi vetési nagy 
munkálatokkal és a mezőn folyó 
betakarítással, Udvarhely megye 
községeinek lakossága nagy érdek-
lődéssel kapcsolódik belea munkába. 
A megyei szervezet központi szék-
házában már a kora reggeli óráktól 
folyik  a megyei választási kikül-
döttek értekezlete, melyen a megyei 
választási bizottság és a MNSz 
orságos központjának kiküldöttje 
előtt számolnak be a MNSz falujáró 
aktivistái. 

Szeptember 26-án Udvarhely me-
gyében 44 községben és október 
3 án 39 községben zajlottak le a 
MNSz tisztujitó választásai. Az újon-
nan megválasztott vezetőségbe min-
denhol a dolgozó parasztság öntu-
datos rétegei kerültek be. Ez komoly 
biztosíték arra, hogy a MNSz dol-
gozó rétegeink életerős szervezete 
lesz. A beszámoló után a válasz-
tási bizottság az október 10- i vá-
lasztási ^ munkálatok előkészítései-
nek munkatervét dolgozta ki. 

A székelyudvarhelyi városi szer-
vezet élénk munkával, lelkes han-
gulatban készül az október 17-i 
tisztújító közgyűlésre. A városi szer-
vezet székházában az utcafelelősök 

egymást váltják, jelentést téve a 
kerületben folyó  munkálatokról. Az 
utcafelelősök  a kerület dolgozó ma-
gyarságát keresik fel  és uj tagok 
beszervezését végzik. Ennek az ered-
ménye az, hogy a taglétszám 1500-
ról 2600-ra emelkedett. Igy élveze-
tes a munka s u'cafelelőseinknek 
és irányitóinknak jól esik látni az 
elért eredményeket. 

A város MNSz kerületei az októ-
ber 17-i választásig versenyre hív-
ták ki egymást. A versenyben nem-
csak taggyüjtés, tagsági díj besze-
dés, terem díszítés a feltétel,  hanem 
a kultur műsor is. E verseny kere-
tében minden kerület a legjobb 
műsorszámmal akar szerepelni. A 
kerületek együttesen egy szavaló 
kórussal fognak  szerepelni, előadják 
W. Rózsa Aliz „Az uj teremtés haj-
nalán" c. költeményét 

A kulturélet megerősödését mu-
tatja az is, hogy hosszú vajúdás 
után sikertilt megszervezni a MNSz 
.Petőfi  Sándor' dalkörét 80 taggal 
és egy 16 tagu .Bartók Béla" szin-
fónikus  zenekart is. Ugy a zenekar, 
valamint a dalkör esténként lázas 
ütemben gyakorol, mert a tisztujitó 
közgyűlésen mutatkoznak be. 

A város lakossága várakozva néz 
a gondosan előkészített városi köz-
gyűlés elé, melyet október 17-én 
délután 4 órakor tartanak meg a 
városi moziteremben. 


