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Fontos értekezletet tartott a MNSz 
udvarhelymegyei szervezete 

A lezajlott Magyar Népi Szövet-
aég-tisztujitó választások után első-
izben tartotta meg az újonnan meg-
választott megyei végrehajtó -bizott-
ság a járási bizottságokkal értekez-
letét. Az értekezleten részt vett 
Szabó Domokos, az országos szer-
vezőbizottság tagja is, valamint va-
lamennyi járási bizottsági tag. 

A járási értekezletet megelőzően, 
noVember 10 én a megyei végre-
hajtó bizottság tartott ülést, ahol 
az egyes ügyosztályok beterjesztet* 
ték november havi munkatervüket. 

November 12—13-án a véglege-
sen kidolgozott munkaterveket dol-
gozták fel  a járási bizottságokkal. 
Az első napon valamennyi járási 
bizottsági tag beszámolt az eddig 
elvégzett munkajárói, majd hozzá-
szólások következtek, a bírálat és 
önbírálat szellemiben Szabó Domo-
kos országos kiküldött megállapí-
totta. hogy az eddig elvégzett munka 
hiányos és rendszertelen volt, ami 
nek fóok  t abban lá'ja, hogy a já-
rási bizottságok nem kaptak meg 
felelően  kidolgozott munkatervet a 
kezükbe. 

Az értekezlet második napján a 
megyei végrehajtó bizottság egyes 
flgyosztály  felelősei  ismertették rész-
letesen munkaterveiket. Ezekből 
megállapíthatóan szervezési téren 
legsürgősebb feladatunk  a kiépítendő 
szervezési bizottságokon keresztül 
bekapcsolni tagja nkat a rendszeres 
szervezeti éleibe, kiépíteni az utca-
b'ialmiak és irányítók rendszerét, 
hogy tovább folytathassuk  tagjaink 
politikai felvilágosítását,  azoknak a 
dolgozó magyar testvéreinknek a 
beszervezését, akik még nem MNSz-
tagok, de itt van a helyük a sora-
inkban. 

Gazdasági téren legsü'gősebb fel-
adatunk, hogy fe  ülvizsgáljuk gaz-
daköreink és szövetkezeteink mükö 
dését és leleplezzük ama veze>őségi 
tagokat, akik ugy a gazdakört, mint 
a szövetkezetet még ma is saját 
egyéni érdekeik szolgálatába akar-
ják állítani. Feladatunk meg megis-
mertetni dolgozó földműveseinkkel 
a szövetkezeti gazdálkodás fontossá-
gát és előnyeit, hogy azt megked-
veljék. 

Közművelődési téren elsőrendű 
feladataink  felrázni  falvaink  kuitu 
rális életét a mai időknek megfe-
lelő, valóban népi és ha adó szelle-
mű rendezvényekkel. Esti tanfolya-
mokon kérészül emelni kell falusi 
testvéreink álta'ános politikai és 
kulturális színvonalát és kuliurcso-
portjaínkat tevékenyen kell bekap-
csolni a kulturtanácsok és kuliur-
otthonok munkájába. 

Ifjúságunkat  ki kell ragadni a 
reakciós, régi egyesületekből és be 
kell kapcsolni az egységes és egész-
céges ifjúsági  szervezeti életbe. 

A munkatervek ismertetése után 
a hozzászólások során Szabó Do-
mokos országos kiküldött tette meg 
észrevételeit és miközben részlete-
sen ismertette a Magyar Népi Szö-
vetség legsürgősebb tennivalóit, ál-
talános gyakorlati irányelveket adott 
a munkatervek végrehajtását illető-
leg. Annak a reményenek adott ki-
fejezést,  hogy az újonnan megvá-
lasztott megyei és járási bizottságok 

összetételüknél fogva  képesek lesz-
nek a csíkszeredai határozatok szel-
lemében, szorosan együttműködve a 
Román Munkás Párttal, a Magyar 
Népi Szövetség feladatait  hiányta-
lanul megoldani és uj irányvonalát 
követni a dolgozó magyar tömegeink 
érdekében. 

A kétnapos értekezlet Imets Já-
nos országgyűlési képviselő záró-
szavaival ért véget és a résztvevők 
azzal az elhatározással távoztak, 
hogy a mult hibáit leküzdve, min-
den erejükkel és tudásukkal dolgozó 
népünk előrehaladását fogják  szol-
gáini. F_ L 

Sztálingrád. 
Hat  évvel  ezelőtt  az egész  világ  szeme Sztálingrádon 

csüggött,  ahol a vörös hadsereg  vivta  hatalmas  csatáját  az 
emberiség  jobb jövőjéért  a pokol  elszabadított  fenevadjai  ellen. 

A német  fasiszta  háborús-gépezet  megakadt  Sztálingrád-
nál,  a hős  városnál  és  a dolgozó  emberiség  szivébe  újra re-
ménység  költözött.  Sztálingrádnál  kezdődött,  Berlinnél  fejező-
dött  be az emberiség  szörnyszülöttéinek:  a fasiszta  hordák-
nak a megsemmisítése. 

A hatodik  évfordulón  mi is, akik a dicsőséges  vörös 
hadseregnek  köszönhetjük  felszabadulásunkat,  szeretettel  kö-
szöntjük  a sztálingrádi  hősöket  és  kegyeletes  emlékezéssel 
adózunk  azoknak, akik életüket  áldozták  érettünk  is. 

Az imperiálisták nem engedélyezték 
az ázsiai nők kalkuttai kongresszusát 

A második világháború után, ami-
kor a népek öntudatra ébredtek, a 
gyarmati népek is megkezdték har-
cukat az elnyomók ellen. Ebben a 
harcban jelentős szerepet töltenek 
be az ázsiai nők, akik harcot indí-
tottak az emberi jogok kivivivásáért. 
A Demokrata Nők Világszövetsége 
bizottságot is küldött Ázsiába, 
amely a helyszínen tanulmányozza 
az ázsiai nők helyzetét. 

A bizottság jelentéseiből ismertük 
meg mi is a gyarmati nők helyzetét. 
Az imperiálisták nagyon nehéz és 
szomoiu sorsban, minden emberi 
jogtól megfosztva  sanyargatják az 
ázsiai asszonyokat. Pedig a gyar-
mati népek harcából a nők is ki-
veszik részüket. Harcolnak orszá-
gaik függetlenségéért,  harcolnak a 
barrikádokon és a felkelések  sorsát 
nem egyszer a nők döntik el. 

Hogy az ázsiai nők harcát támo-
gathassa, a Demokrata Nők Világ-
szövetségének végrehajtó bizottsága 
elhatározta, hogv az ázsiai nők 
kongresszusát 1948 október 24 én 
megtartja Kalkuttában. Az indiai 
kormány azonban, m>nt az imperi-
álisták hü kiszolgálója, nem adta 
meg az engedélyt a Demokrata Nők 
Világszövetségének arra, hogy a 
kongresszust Kalkuttában megtartsák 
sőt az előkészítő bizottság számára 
sem engedélyezte a beutazást. 

Ezért az ázsiai nők kongresszu-
sának előkészítő bizottságát no-
vember 20-ra Budapestre hívták 
össze. Igy fűzi  mind szorosabbra 
és viszi mind nagyobb lendülettel 
a békéért és demokráciáért folyta-
tott harcot a Demokrata Nők Világ-
szövetsége. 

A Demokrata Nők Világszövetségének 
második kongresszusa 

Nagyjelentőségű esemény színhe-
lye lesz december l én Budapest, 
ott tartja meg a Demokrata Nők 
Világszövetsége második kongresz-
szusát. Ötvenegy állam asszonyai 

készülnek erre a kongresszusra, hogy 
még szorosabb egységbe tömöritsék 
a világ minden nemzetiségű asszo-
nyait. 

Ma, amikor a világ két táborra 

szakadt, amikor az imperiálista tá-
bor minden eszközzel harcol a béke-
tábor ellen, mindkét tábor asszonyai, 
akik a D< mokrata Nők Szövetségébe 
tartoznak, összeülnek, hogy megha-
tározzák azt az utat, amelyen halad-
niok kell, hogy a béke jnegszilárdi-
tását munkájukkal elősegítsék. 

Az Egyesült Nemzetek Szerveze-
tében a Szovjeiunió kikütdöfjel  le-
rántják a lep'et az Egyesült Államok 
jelenlegi vezetőinek politikájáról és 
rámutatnak arra, hogy a nyugati 
imperiálisták háborúra uszító poli-
tikát folytatnak.  Ugyanakkor megvi-
lágítják azt is, hogy a népek előtt 
csak két ut áll: vagy a bankárokkal 
és fegvvergyárosokkal  egy uj világ-
háború felé,  vagy a Szovjetunióval 
és a demokrata etők oldalán a tar-
tós béke megvalósítása felé. 

A Demokrata Nők Világszövetsé-
gérek második kongresszusa, mint 
a béke táborának harcosa, kifeje-
zésre kell, hogy juttassa a világ 
asszonyainak vágyát a béke és 
gyermekeik boldogsága után. 

Az egész világon, a Szovjetunió-
ban éppen ugy, mint az imperiálista 
országokban, hatalmas gyűléseken 
juttatják kifejezésre  a Demokrata 
Nők Szövetségéhez tartozó asszo-
nyok, bekevágyukat. 

A francia  nők esküvel fogadták* 
hogy soha nem küldik fiaikat  és 
férjeiket  a Szovjetunió ellen, amely 
súlyos áldoza ok árán szabadi'otta 
fel  a fasizmus  járma alól a dolgozók 
millióit és küzd ma is, mint eddig 
is a béke megvédéséért. A francia 
asszonyok esküje sok milió asszony 
lelkében kelt visszhangot Azegvütt-
érzést biztosítja, hogy az 1945 ős 
első világkongresszus óta a De-
mokrata Nők Világszövetségéhez 
még 10 állam nőiömege -csatlako-
zott és igy a tagok száma 83 mil-
lióra emelkedett. 

A Demokrata Nők Világszövetsé-
gének első feladata  volt, hogy a né-
peket cselekvésre birja a fasizmus 
leverése érdekében. Ez a cél rész-
ben teljesült, de most a békének 
megtartása még nagyobb feladat. 
Ennek a feladatnak  kell, hogy meg-
feleljen  a Demokrata Nók Világszö-
vetsége, ezt a célt szolgálja a má-
sodik kongresszus. Minden dolgozó, 
minden demokratikus érzelmű em-
ber tekintete a Demokrata Nók Vi-
lágszövetségének második kongresz-
szusa felé  fordul  most, ahol egy 
ujabb hatalmas lépéssel jutunk kö-
zelebb a béke megszilárdításához. 

MEGHlOÓ 
A Magyar Népi Szövetség városi 

szervezete november 24-én és 25-én 
este 8 órakor a moziteremben (vá-
rosháza udvar) 

m ű s o r o s e s t é l y t 
rendez, melyre városunk minden 
lakóját testvéri szeretettel meghívja 
és elvárja a rendezőség, 

MOSOR: 
Bellini .Norma* c. opera nyitánya, 

játsza a MNSz kis zenekara. 
Prológ, előadják: Hudák Margit 

XI o pedatógiai intézeti növendék 
és Csiki Andor X. o. elméleti líceumi 
növendék. 

Magyar nótákat énekel: Kovács 
Ignácne, hegedű- és zongorakísérettel. 

. B ű v ö s zsák" kétfelvonásos 
munkás színdarab. 

Waldteufel  »ő<zi hangulat* ke-
ringő, e őadja a MNSz kis zenekara. 

Metz István „Janoska*, egyfelvo-
násos színdarab. 

Székely néptáncok, előadja a pe-
dagógiai intézet XI. o. tánccsoportja. 



SZAKSZERVEZETI ROVAT 

Rizsábmányoló kisiparos-vezető Széhelylweszturoii 
Székelykereszturon mühelyellenőr-

zésünk alkalmával ellatoganunk Dé-
nes János lakatos mester műhelyébe, 
ahol két tanulót találtunk, akik 
egész napon át magukra dolgoznak, 
készitik a kályhákat, hogy gazdá-
juknak legyen miből költekeznie. 
D;nes János harmadéves tanon-
cainak semmi-nemü fizetést  nem 
ad és nem is adott, pedig ő egész 
nap nincs a műhelyben, nem dol-
gozik ott, csak a munkát adja ki 
és az utána járó jővtdeimet leszi 
zsebre. 

ő a kisiparosok egyesületének 
titkára és ezt jogcimnek tartja arra, 
hogy kizsákmányolja a tanulóit. 
Eít ugy látszik, nyugodt lelkiisme-
rettel teszi és nem gondol arra, 
hogy a munkások harca következ-
tében eljött az a rendszer, amely-
ben a munkásság vezet, s amely 
azt akarja, hogy a kizsákmányolás 
megszűnjek és a szegénységnek 
jobb élete legyen. 

Jó lenne, ha Dénes ur megszív-
lelné mindezeket és becsületesen 
megadná munkásainak azt a fize-
tést, amelyet a törvény előír. Ne 
sajnálja tőlük, mert nem a saját 
pénzéből kérjük, hanem a tanulók 
munkája U'án járó jövedelemből, 
mert azt hisszük, a mester ur is tisz 
tában van azzal, hogy a fiuk  elvégzik 
munkájukat, ami után jócskán van 
jövedelme a gardának, s ebből nem 
csak a tanu ók fizetését  tudja fe-
dezni, hanem marad még sajat ré-
szére is. 

Csak ebből kérünk, nem a saját-
jából. s ezt jó lesz megadni. 

fll.  L. 

Más vonatkozásban is hallat ma-
gáról Dénes János. 

Városunkban szépen fejlődik  a 
szakszervezeti sport. 

Tíz—tizenegyezer lakosú váro-
sunkban nincs egyetlen komoly 
özem, vagv gyár és mégis más 
gyári városokkal szemben nagyon 
szép helyen állunk szakszervezeti 
sport szempontjából 

Legfejlettebb  az UMTE szakszer-
vezeti sport egyesület, két football-
csapaital és egy ifjúsági  csapattal, 
van még egy orszagoshirü teke-
szakosztálya, si, ping pong szakosz-
tálya. melynek versenyzői megállják 
helyüket országos viszonylatban is, 
továbbá rői kosárlabda, eakk, kerék-
pár, sport horgász szakosztálya, 
korcsolya szakosztalya. Turisztikája 
is fejlett. 

A másik szakszervezeti sport-
egyesület, az Autosport, a vas és 
fémipari  szakszervezet együttese. 
Ennek a kis létszámú szakszerve-
zetnek a kézilabda csapata Népköz* 
társaságunk legmagasabb ligájában 
játszik és ott is a ranglista eltjen. 
Most alakult meg a ping-pong 
szakosztálya. 

A PrT szakszervezet sport-egye-
sü'ete nagyon jó képességű teke-
csapattal rendelkezik. Ilyen kis lét-
számú szakszeivezetnél valóban bá-
mulatra méltó, hogy ilyen szép tel-
jesítményt tudnak elérni. 

A CFR szakszervezetnél is meg-
alakult a sport egyeíület s football-
csapata már részt is vett a kerületi 
bajnokságban, ahol szintén dicsé-
retre méltó eredményt ért el. 

Azonban vannak hiányosságaink 
is a sport terén: például az elég 
nagy létszámú vármegyei szakszer-

Az Ifjú  Munkás Szövetség szé-
kelykereszturi bizottsága hosszabb 
időn kérész ül csak kisebb eredmé-
nyeket tudott elérni, megfelelő  he yi-
ség hiányában, js, igy nem tudták 
munkájukat a követelményeknek 
megfelelően  elvégezni. Végül a la-
kásügyi hivatal kiutalta a volt „Uri 
Kaszinó* három szobáját az lesz-
nek. Ezt a határozatot a székely-
kereszturi vegyes szakszervezet ké-
sőbb megváltoztatta. Dénes János, 
mint a székelykereszturi kisiparosok 
egyesületének titkára ajánlatot tett, 
hogy egy irodahelyiség kivételével 
átadja az IMSz nek a kisiparosok 
székházát. Ezt az ajánlatot ugy a 
lakáshivatal, mint az összehívott 
demokratikus szervezetek vezetőségei 
egyhangúlag elfogadták. 

Ennek a megállapodásnak értel-
mében az Ifjú  Munkás Szövetség 
megkezdte átköltözését a kisiparo-
sok szakszervezetének volt helyisé-
gébe. Költözködés közben kiderült, 
hogy ugyanaz a Dénes János, aki 
annak idején felajánlotta  a helyisé 
get, most rem engedi, hogy az. Ifjú 
Munkás Szövetség azt elfoglalja. 
Nem engedi egyéni érdekből, mert 
a helyiségben a volt rendszerek 
„Uri Kaszinóját" akarja életrehivni, 
hogy a kispolgárokból álló veze-
tőség maga köré gyüjthesse a ha-
sonló gondolkozású társakat. Dénes 
János a kis parosok szakszerveze-
tétől havi hatezer lejes fizetést  kap, 
holott jólmenő lakatos üzeme van, 
melyben az elebb leirt módon zsák-
mányolja ki a tanu'ókat. Ezen fe-
lül még sértő kifejezéseket  is hasz-
nált az ifjúsággal  szemben. Ideje 
vo na már. hogy az ilyen emberek, 
akik nem becsülik meg a demokra-
tikus ifjúságot,  eltűnjenek legalább 
a vezető helyekről. 

vezeti csoport, amelynek a legna-
gyobb része értelmiségi munkás, 
sport téren semmit sem tud felmu 
tatni, pedig a sport nagyon fon  os 
eszköz a kuitura terjesztésére. E/en 
kivül van még több szakszervezeti 
csoport is, amelyek semmi munkát 
nem mutatnak fel  sport téren. pl. 
a pénzügyi, törvényszéki csoport, a 
városi alkalmazottak, kereskedelmi 
és magánalkalmazottak szakszerve-
zete. hogy többet ne is említsünk 
fel.  Ezeket a hiányosságokat a kö-
zel jövőben ki kell küszöbölnünk. 

A sportolók ideológiai nevelése 
érdekében a Szakszervezeti Tanács 
kezdeményezésére most megkezdő-
dött a sport káderisko a is. 

Bodó  József. 

x Osztóit Írógépet, jó karban, 
keresek megvetelre Bethlen-utca 73 
sz. az irodába. 2—2 

x 3ókarban lóoő 250 köbcen-
tis «Puch» motorkerékpár sürgősen 
e adó. É deklődés az UV\GSz köz-
ponti irodájaban, Székelyudvarhely, 
Kossuth-utca 29. 2 - 2 

x Köt uj szöoőgöp bordával 
és teljes felszereléssel  e'adó. Szent 
Ferenc-u(ca 8 3 - 3 

x Melegítő és főző  kályhák el-
adók. Rózsa-utca 39. Sorbánnál. 

x Eladó egy jókarban levő ház 
a közpon ban, azonnal beköltözhető 
Cm a kiadóban. 1—3 

x Kitűnő karban levő Singer 
férfiszabó  gép eladó. Sántha, Kos-
su h u 40 

x Eladó házak, földek,  telkek. 
Rákóczi ut 2. 

A görög nép 
vérzik, a görög nép harcol, a tél 
küszöbön áil. Siessünk a segítsé-
gükre élelemmel, ruházattal, mert a 
görög nép harca a mi harcunk is. 
Minden szabadságszerető ember 
siessen a görög nep segítségére. 

Segítsük elő a görögöket segé-
lyező bizottság munkáját, adomá-
nyainkkal járu'junk mi is hozzá a 
görög nép szabadságának kivívá-
sához. 

Lord Byron, a nagy angol költő 
annak idején életét adta a görög 
szabadságért. Most az angolszász 
imperiálisták fegyverrel  és katonak-
kai támogatják a szabadság elnyo-
móit. Mt, akik a tartós békéért 
dolgozunk, csak élelmiszerrel, ruhák-
kal sie ünk a szenvedő görög nép 
segítségére, de ebben mindenki ve-
gven részt, aki a békét óh»j j* 

Prefectura  Judeţu'ui Odorheiu 
Serviciul Administrativ 

No. 7942—1948. 
PUBLICATIUNE 

Prefectura  Judeţului Odorheiu, 
publica concurs pentru ocoparea ur-
mă orelor posturi vacante la această 
Piefeciurâ: 

Un post de dactilograf  principal, 
un post de subşef  de birou, 
două posturi de impiegat, 
trei posturi da dac iiograf, 
un post de telefonist, 
un post de conductor technic, 
un post de picher, 
trei posturi de om de serviciu, 
două posturi de vizitiu. 
Cei cari doresc a ocupa vreunul 

din aceste posturi, să şi înainteze 
cererile însoţite de actele prevăzute 
de Statutul Funcţionarilor Publici, 
în termen de 10 zile dela data 
publicării acestui concurs, la Pre-
fectura  jude(u ui Odorheiu. 

Cererile incompiecte sau sosite 
după termenul de mai sus, nu vor 
fi  luate in considerare. 

Odorheiu, la 10 Noembrie 1948. 
Prefect:  Szilágyi Ignaţiu. 

Sefut  Serv. rtd tiv: 
Demeter Andrei 

Udvarhelymegye megyefőnőksége 
Közigazgatási osztály 

Szám: 7942-1948. 
HIRDETMÉNY 

UJvarhelymegye megyefőnöksége 
pályázatot hirdet a megyefőnőkseg-
nél üresedésben levő aiabbi állások 
be öltésére: 

egy főgép  rónői állás, 
egy iroda- alfőnőki  állás, 
két Írnoki állás, 
három gép rónői állás, 
egy telefonista  állás, 
egy műszaki vezetői állás, 
egy utbiztosi állás, 
három ahiszti állás és 
két kocsisi állás. 
Akik ezen állások valamelyikét 

elfoglalni  óhajtják, a tisztviselői tör-
vényben e'őirt okmányokkal felsze-
relt kérelmüket jelen pálvázati hir-
detménynek megjelenésétől számított 
10 nap alatt terjesszék be a megye-
főnökséghez. 

A kel ően fel  nem szerelt, vagy 
a fen'je  zett határidőre be nem ter-
jesztett kérelmek nem vehetők fi-
gyelembe. 

Székelyudvarhely, 1948 nov. 10. 
Szilágyi Ignác, megyefőnök. 
Demeter Andor, kö/ig o főnők. 

Hirdetmény 
A székelyudvarhelyi állami bőr-

gyár, egy gózkazan szállítására a 
gyárudvarról az állomásra árlejtést 
tart Bővebb felvilágosítást,  0<bán 
Balázs- u. 56 sz. alatt a megbízottnál. 

Sabhozdli, figyelem! 
Az UWTE sakkszakosztálya újjászer-
vezés aiatt áll. A Szaktanács kultur-
helyiségében küön sakk-terem fog 
állni a sakkozók rendelkezésére. 
Kérjük, ugy az ifjúságot,  mint a 
sakkjáték kedvelőket, hogy lépjenek 
be az UMTE sakkszakosztályába mert 
csak egységbe tömörülve tuduak 
komolyabb munkát kifejteni. 
, Az OSP által leigazolt játékosok 
vehetnek részt komolyabb, esetleg 
városok közti versenyen. 

Jelentkezni lehet Elekes Dénes 
sakkfe'eiősnél,  Kossuth u 1. 

IRTI-Autósport 6 : 5. 
Az Au ósport és az IRTI csapatai 

kö ö ti mérkőzés teljesen nélkülözött 
minden sportszerűséget. Az IRTI 
csapata és Medgyes közönsége ta-
núságot tett a sportszerű lenségről. 
CFR Segesvár—Autósport 9 :3 

A segesvári csapat főlényes  játék-
kal biztosan verte az Autósport csa-; 

patát, amelyik nem tudott magára-' 
találni egyik félidőben  sem Nagy 
hiba volt ilyen erős ellenfél  ellen 
kísérletezni uj játékosokkai. A mér-
kőzés ösztönzőleg kell, hogy hassoa 
csapatunkra, hogy a tanulságokat 
levonva, méltó módon képviselhesse 
városunk sportját a nemzeti bajnok-, 
ságokon. 

— R RDHESz udoai helyi szer 
oezetének első keiUieta nyerte 
el a nov. 7 iki versenyzászlót. A 
helyi RDNESz nek három kerületi 
bizottsága okt. 1-től nov. 7-ig mua-
kaversenyt rendezett. A versenydíj 
egy piros zászló a szövetség címe-
rével. A kido gozott munkatervből 
szervezési, kulturális, szociális és 
gazdasági téren az első kerület va-
lósított meg leg öbbet s igy az el-
végzett munka juialmául megnyerte 
a versenydijat. 

— R közellátási h'oatal 12000 
kg. szárított tósztanemüre ka-
pott kiutalast. Ebbői az értékes téti 
táplálékból az A. B. C D I és D2 
jelzésű jegyre 5)0 grammos fej-
adagot kapnak a dolgozók. 
wmmmmrm mmmmmmmmt 
Ar á l l a m i t r x l i l i i / l e t h n 

224 1-II stb. kiutalásokkal » 
következő pont-ára érkezett: 

Selyem ing nek való 590 m., szőttes 
2 001- m.. baichent 1 500 m., sárga-
vászon 1.9U0 m„ serge 110 m^ 
női ruha selyem 1.380 m., fehér-
nen ü-selyem 620 m., női pamut-
szövet 330 m, fehérített  vászon 
6(100 m. tennisz-fianell  4000 m, 
lódén 516 m, c^na 2.000 tucat, 
selyem-harisnya 60 pár, férfi  zokni 
350 pár, férfi  cipő 3U0 pár, női cpő 
775 pár, gyeiekcipő és bakancs 
200 pár. 

Felhívás 
a megyében levő összes mozigép-

hezeiőkhöz. 
F hó 28 ig a mü/észét- és tájé-

koztatá&ügyi minisztérium udvar-
helymegyei tanácsának hivatalos 
he yiségében (vármegyeháza 15 sx. 
szoba) jelentkezzenek, függetleoül 
attól, hogy jelen pillanatban foglal-
koznak e ezzel a szakmával vagy 
nem. Kovács  Domokos, 

tanácsos. 
• • • • • • • • • « • • • • • • a » 

x 3utányosan lakást kap ma-
gános nő, vagy tanuiólány. Budvár-
u'ca 10 

x Eioeszett Ráduly Gizella 5?00 
sz. betegsegélyző könyve, mely 1947 
dec 6 an volt kiállítva 

Szakszervezeti sport 
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A kul tur tan ácsokról Megkétszerezte tagjai létszámát 

az udvarhelymegyei ARLUS • OrcMáguukbxu szinte napoiita 
mélyrehaló váitoiások történnek. A 
gaidaaági, politikai reformok  maguk 
után vonják * kulturéiet. íejlődeaét 
iâ. A régi rendszer az egyesek ér-
vényesülésének rendszere volt. Ln-
uek megfelelően  a kultúra is a/ . 
egyesek, a lökések szájuire s/etini 
beszélt estik az ő számukra volt 
hozzáférhető.  A jkünyv, a flitn,  a 
üirtház, a hangversenyterem csak 
aiok számára* volt nyitva, akiknek 
zsebelt kövér erszény, duzzasztotta, 
ákik csak divatból, „előkelőségből* 
iátogatták a kulturin'ézniényeket,. 
mig a dolgozók, akik szomjazták a 
kuUttrát, nem juthattak ahhoz. 
, Ma. amikor a rendszer a dolgozó 
milliókat szolgálja, a közélet minden 
terén nem a* egyesek tevékenysé-
gére van saükség, hanem a töme-
gek moigaltnárs. A tömegek rneg-
írlik «I, aminek bizonyítéka, hp^y 
az utóbbi időben a politikai és kuU 
turgyüléáeken nagy tömegek jelen-
írek meg. Láthatjuk, hogv azok a 
gyüléstermek, amelyek a múltban 
titg nagyik voUak, ma i^in kicsi-
nyeknek bizonyulnak. A november 
1 —7-ik« közötti román-szovjet ba-
rátsági hét minden rendezvénye, 
mii soros e stélye alkalmával százá-
val szorongtak a hallgatók a kis 
termekben és bizony nem liolmí 
könnyű, tartalmatlan dolgokért, ha 
nem legtöbbször komoly, osztá.y-
harcöi, a dolgozók életével foglal-
kozó, tanulságos műsorokat hall-
atnák végig érdeklődéssel 

Ahhoz azonban, hogy az igád 
népi munkás l uUura minden egyes 
dolgozó kincsévé vá'jék, még na-
gyon sok tennivaló van, különös-
képpen U í u q j Falun még ma is 
sok helyen a zsiros gazdák vezetik 
a szellemi élcK-t. máshol egyeii reak-
ciós papolt tartják kezükürti a fa'u 
kul'uréletét. . Ö̂ k helyen a hulUirta- . 
jwcs ugy értelmezi a kuhura ferjesz 
tését, hegy csak bálokat rendeznek. 
1 ctinészeteóen, egy-egy bái rende-
zése még nem is volna hiba, de a 
lánc mellett « kuituriatiá'öokra igen 
jokrétti. szép és nagy munka hárul. 

A kuUitrta nács fejadata  kézbe-
fugni  aíalu' egész kü'turélfctét  Min-
den kuiturreridezvényt kizárólag a 
kultúrotthon keretein belül lehet 
riiegtartaó^ a ku|l.urtan'ács felelős-  , 
isége merîeţt -I 
ctofaBfctir  I f i n » i u r m u l r i m a n n — « m m » 

Sz „Orosz Ktínp" liiadâsa 
„fírlus  hönyosh" sorozatában 

meaistant Nünyoek 
Kaphatók az Omglsz 

kereskedésében 
TUDOK SAV1N: Üt a boldogság 

bor és a jóléthez. 
T. Savin e kUiinó munkájában 

élt* szemmel mutat'rá a nfiult  rend • 
szer bfl-Rtfs  gazdálkodására és meg-
világítja a Szovjetunió nyújtotta sok 
oldalú támogatás eredményeit, me-
lyek népi demokráciánk kifejlődését, 
a szocializmus építését, a dolgozók 
jóllét ós boldogulását biztosítjuk. 
R «zodúHzmus országa, ahol 

m«gszítot a nópsk közötti 
olszály 

Á. cári lendszer a nemzetiségek 
kőzött állandó gyűlölködést szított, 
hogy a demokratikus erők összefo-
gását megakadályozza és minden az. 
emberi szabadság és jogegyenlőség 
kivívására irányuló törekvést eleve 
elfojtson. 

A s/üvjetrendszerben megvalósult 
a népek testvérisége, amely lehetővé 
telte az egész szovjetnép. termékeny 

Helytelén az a felfogás,  hogy a 
kulturmunka csak az értelmiségiek 
feladata.  Természetesen, nagy feladat 
hárul ezen a téren a falusi  értelmi-
ségiekre, akiknek segítsége, hozzá-
értése, igen nagy értékű lehet, de 
a falusi  dolgozóknak meg kell ta-
nulniuk az önálló vezetést.... 

Hazánk a dolgozók hazája, » 
mindannyiunk?, valamennyien tevé-
keny tényezői kell hogy leeyünk. 
Bár. a doigozók többségének nem 
volt lehetősége a múltban, hogy 
tanuljon, eselhg- nincs meg a kellő 
gyakorlaia sem, de megvan a be-
csületes munkásöntudat és megte-
lelő. akarat. 

A kulturtanácsnak őrködnie kell 
azon, hogy az előadásra kerülő kuU 
turanyag tartalma megfelelő  legyen. 
Mellőznünk kell határozottan a régi 
rendszerből ránknuradt tartalmatlan, 
káros hatású anyagokat. El kell ér-
nünk, hogy csak akkor legyen bál, 
amikor előtte tanulmátiyos műsort 
is aduk elő. 

Nagy fontossága  van a könyvtár-
nak, ezért a szervezetek könyvtá-
rait egységesítenünk kell a bultur-
otthonban. A tanácsnak gondot kell 
fordítania  arra, hogy a könyvtár 
gyarapodjék és hogy azt rendszere-
sen olvassák. 

A kulturélet .ne legyen alkalmi. 
Minden községben kell, hogy legyen 
legalább egy állandó, jól megszer-
vezett kuhurgárda (ének , szavaló-
kórus, tánc-, vagy színjátszó cso-
port, stb ), ezen keresztül biztosít-
juk a téli időszakban a kulturéletet. 
Nincs szükség arr?, hogy kineve-
lődjék falvanként  egy-két prima-
donna, hanem arra van szüksé-
günk, hogy a kulturmunkában mi-
nél többen vegyenek tészt az ifjak 
közül. 

E munkák elvégzésében értékes 
segítséget jelent a Művelődési Út-
mutató. Természetesen, ezen a téren 
is vannak még hiányosságok, nem 
bővelkedünk még a jó kulturanyag-
ban, de azon keli lennünk, hogy a 
népünk soralbati levő tehetségeket 
támogassuk, hogy képesek legyünk 
mi is felkiildeni  a Művelődési Út-
mutatónak anyagot, amit tényleg a 
dolgozó nép sorából kikerülő írók. 
művészek alkottak, ezzel megyénk 
is hozzájárul új népi és munkás-
kulturánk kifejlődéséhez.  S. ti. 

együttműködését, gyors fejlődését  és, 
virágzását. 

F vívmányról, melynek elérésére 
órizágunkban is megindult a ke-
mény küzdelem, a nemzeti kérdés-
nek marxi—lenini szellemben való 
demokratikus megvalósításáról író-
dott ez a jól. Összefogott,  világos 
munka. 
•aUiHIHI II • • M I I I M I I 

dói sikerült ARLUS-
ünnepély Égében 

A nagy Októberi Forradalom 31 
éves évfordulóját  méltóképpen ün-
nepelte meg Ége lakossága. 

Az égei ARLUS kör, karöltve a 
RMF tal, a MNSz gel, a Demokrata 
Nők Szövetségével és a MNSz ifjú-
sági szervezetével november 7-én 
délután a Iţulturteremben, a község 
lakóirak csaknem teljes számú je-
lenléiében ünnepélyt tartott. 

A nap jelentőségét Szabó Mózes 
ARLUS elnök és Sándor Miklós 
MN&i-eínők méltattak. Az ifjúság  az 
Internacionálé eléneklése után 2 al-
kalmi színdarabot adott elő és nép-
dalokat énekelt, két ifjú  szavalt. 

<5. M. 

Ai ARLUS udvarhelymegyei bi-
zottsága legutóbb tartott értekezletén 
meghallgatta a különböző felelősök 
beszámolóját az okt. hónapbari el-
végzett munkákról. A megyei bizott-
ság és vele együtt minden demokra-
tikusan gondolkozó dolgozó öröm-
mel veszi tudomásul, hogy az ARLUS 
újjászervezése után komoly, lendüle-
tes munkát fejt  ki. 

Irnnek a munkának látható jelei 
azok a számadatok, amelyek az ok-
tóber hónapi -jelentésből kitűnnek. 
Az ARLUS udvarhelytnegyei szerve-
zetének 160 ARLUS köre, ö alfiókja 
és 5 osztálya vau. A tagok létszáma 
október hónap folyamán  3250 ről 
7001- re emelkedett. 14 osztályérte 
kezletet. 242 köri vezetőségi érte-
kezletet, 6 nagv osztálygyülést és 
318 köri gyűlést tartottak 

Az ARLUS tevékenysége azonban 
nem áll meg ezeknek a gyűléseknek 
a megtartásánál hanem igyekszik 
ismeretterjesztő előadásokon keresz-
tül megismertetni a szovjet-ipar, 
mezőgazdálkodás és tudomány cso 
dálatos eredményeit. Ennek érdeké-
ben október hónap folyamán  3)1 
ismeretterjesztő előadást tartott, ün-
nepéllyel egybekötött előadást pedig 
85-öt. Ezeken az előadásokon vár-
megyénk lakosságából 47 809 en vet-
tek részt. Az ARLUS vármegyei szer-
vezete október folyamán  273 a Szov-
jetuniót ismertető fényképsorozatút 
és 3182 ismeretterjesztő kiadványt 
osztott szét a vállalati, falusi,  kato-
nai, városi és tanügyi osztályok kö-
rei között. Október folyamán  négy 
kiállítást rendezett, ahol képekben 

December elején jelenik meg a 
Magyar Népi Szövetség Országos 
Közművelődési Bizottságának kia-
dásában a MNSz 1949. évi naptára 
A vaskos, mintegy 250 oldalas nap 
tár tartalmának gerince a munkás-
paraszt szövetség, a városi és fa-
lusi dolgozók közös harca, a szo-
ciálizmus építéséért. A naptár szi-
nes fedőlapja  ezt tükrözi.% A naptár 
három részre — politikai tartalmú 
cikkekre, mezőgazdasági írásokra és 
szépirodalmi, kulturális írásokra — 
tagozódik. 

A politikai részben Kacsó Sán-
dor, a Magyar Népi Szövetség or-
szágos elnöke az ujjászervezett 
MNSz-szervezetek feladatait  taglalja, 
Takács Lajos dr. nemzetiségi álmi-
niszter, a MNSz politikai titkársá-
gának tagja, arról Ir, hogyan oldotta 
meg a demokratikus államvezetés a 
nemzetiségi kérdést. Továbbá Ju-
hász Lajos, Bányai László, Révy 
Ilona, Csákány Béla dr., Czikó Nán-
dor, ; Balogh Edgár, Lázár József, 
Czikó Lőrinc, Kóthay Miklós, Mikes 
dános, Szász István, Erdélyi László 
és Tompa István adnak értékes ta-
nulmányokat. 

A mezőgazdasági rész a világ leg-
fejlettebb  mezőgazdaságával rendel-
kező Szovjetunió példája nyomán 
Vass Márton országos alelnök, Kós 
Balázs, Szövérdi Ferenc dr., Nagy 
Miklós dr, Szeghő Dénes, Hidy 
András írásaiban feltárja  a dolgozó 

. földműves  előtt azokat a nagyszerű 
eredményeket, amelyeket a szovjet-
mezőgazdaság a gépállomások, min-
tagazdaságok, a növénynemesítés, 
és általában a gépesítés terén vég-
zett. 

A szépirodalmi részben riportok, 
novellák, versek vannak. A zene-
anyagi részben a népköztársasági 
himnusz, a MNSz vértanú-pályáza-
tán dijat nyert énekkari mű, román, 

mutatta he dolgozó földművese-
inknek a szovjet földművesek  életét 
és munkaját. 

Az ARLUS vármegyei tanulmányi 
köre október hónap folyamán  is 

'tovább folytatta  a különböző anya-
gok tanulmányozását és azoknak ki-
dolgozását. 

Az ARLUS lendületes munkáját 
bizonyítja az is, hogy sikerült vár-
megyénk lakosságának tudatába 
vinni az AKLUS munkájának jelen-
tőségét és fontosságát. 

Itt keli megemlítenünk azokat a 
nagyszerű eredményeket, amelyeket 
a román-szovjet barátsági hét vár-
megyei rendezőbizottsága ért el az 
ARI.US-szal karöltve A november 
1 és 7 közötti ünnepi hetet meg* 
előzte az ARLUS két-két előadása 
minden körében, amelyiken a hall-
gatók megismerhették a nagy szo-
ciálista forradalom  dicső eredmé-
nyeit. November 1 és 7 között nem 
volt egyetlen falu  sem a vármegyé-
ben, ahol méltóképpen meg ne ün-
nepelték volna a szociálista forrada-
lom évfordulóját.  Vármegyénkben 
ezen a héten több, mint 200 ünne-
pély volt. amelyen a lakosságnak 
több. mint 50 százaléka 65—70000 
ember vett részt. 

Mindezek az eredmények, amiket 
az ARLU5 és a rendezőbizottság el-
ért, csak ugy voltak lehetségesek, 
hogy kollektív munkát végeztek és, 
hogy élvezték a demokratikus szer-
vezetek támogatását, különösen a 
Román Munkáspárt felmérhetetlen 
nagy segítségét. 

orosz és magyar népdalok énekkari 
kóltáját kapja az olvasó. 

A naptár minden vásárlója a Ro-
mán Népköztársaság címerét kapja 
mellékletként. Az illusztrációkkal 
gazdagon díszített naptár megren-
delhető a Szabadság kiadóhivatalá-
ban, továbbá valamennyi megyei és 
helyi MNSz-szeivezetnél. Ára 50 lej. 

A tanító könyvtára 
a Szovjetunióban 

A szovjet közoktatásügyi minisz-
térium a tanítók részére ebben az 
évben kiadja .A lanitó könyvtára* 
c könyvsorozatot. Ez magában fog-
lalja az elemi és középfokú  oktatás 
pedagógiai és didaktikai kérdéseit 
tárgyaló összes könyveket. Egy kü-
lön kötet foglalkozik  Marx és En-
gels megállapításaival a nevelésről 
és oktatásról. 

A napokban hagyta el a sajtót 
„Csernisevszkij pedagógiai eszmél* 
c. kötet. A közel jövőben a kővet-
kező munkák fognak  megjelenni: 
„A szovjet-iskola 30 éve14, ,A falusi 
iskola", ,A néptanitó ufja"  c mo-
nografia  éf  még mások. 

Az orosz nyelv, a számtan, a fi-
zika és a kémia tanárai uj módszer-
tani segédeszközöket kapnak a kí-
sérletek és a laboratóriumi munkák 
elvégzésére Megjelenik egy antoló-
gia a Szovjetunió földrajzáról  é» 
történelméről. 

Az iskolai év kezdetén kiadtak az 
elemi iskola tanítói részére egy an-
tológiát, mely a szervetlen világ-
gal foglalkozik.  Az év végéig a pe-
dagógusok 24 könyvet fognak  kapni. 
.A tanító könyvtára" 1.325 000 pél-
dányban jelenik meg. Ezenkívül a 
minisztérium kiad még különböző 
metodikai kérdésekkel foglalkozó 
könyveket 3 millió példányban. A 

A Magyar Népi Szövetség 1949. évi naptára 
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Rohamosan fejlődnek  az állami üzletek 
Ujabb állami üzlet nyilt meg Székelyudvarhelyen 

November 19-én ünnepélyes ke-
retek kőzött nyilt meg az ötödik 
állami kicsinybeni üzlet Székelyud-
varhelyen. A város lakossága már 
régóta hiányát érezte egy jó élelmi-
szer üzletnek. Ezt a hiányt pótolja 
a most megnyílt „Ardealul" állami 
élelmiszer-üz'et A megnyitó ünnep-
ségen a hatóságok és szervezetek 
képviselői, mint az újjáépítés egyik 
fontos  eredményét és a kizsákmá-
nyolás megszüntetése felé  tett ha-
talmas lépést, üdvözölték az uj üz-
letet. 

Különösen megszívlelendő volt 
Ágoston Sándor polgármesternek az 
uj üzlet alkalmazottaihoz intézett 
beszéde, melyben hangsúlyozta, hogy 
az állami üzletek kiszolgáló személy-
zetének egy uj ember-lipust kell 
képviselnie Az uj üzlet vezetői és 
aikalmazottai részéről elhangzott be-
szédek azt mutatták, hogy vállalják 
azt a nem könnyű feladatot,  hogy 

Az állami üzletek legfőbb  feladata, 
hogy különösen a munkásság élet-
színvonalának emeléséről gondos-
kodjanak. Hogy ennek a feladatnak 
minél jobban megfeleljen,  az állami 
textil üzlet mozgó-boltot rendezett 
be. Most szombaton és vasárnap 
egy rakomány pont-árut szállított ki 
a szentkeresztbányai munkások ré-
szére, hogy azoknak ne kelljen a 
városba bejönniök, hanem p henő 
időben, az üzem közelében megkap-
hassák, amire szükségük van. Fa-
rasztó és áldozatos munka ez az 
üzem vezetői részéről, de azt mu-

TEJGAZDASÁGI 
9. számú Közlemény. 

Közöljük, hogy a Hivatalos Lap 
november 13-i 265 számában meg-
jelent miniszteri rendelet értelmében 
a „ROMLACTA" Állami Kereske-
delmi Vállalat nevét „APROLACTA" 
Állami Kereskedelmi Vállalatra vál-
toztatta. Egyéb tekintetben az eddigi 
Romlacta működésében egyelőre 
semmi változás nem történt. 

10. számú közlemény. 
Tekintettel arra, hogy a „Romlac-

tánál" történt változások miatt e hó 
folyamán  a tejárak kifizetése  kése-
delmesen történt, vajgyárunk köz-
benjárására az „Aprolacta" nagyobb 
összegű előleget utalt ki, azoknak a 
községeknek a számára, amelyek 
működésükkel elérik vagy megköze-
lítik a követelményeket. 

Kérjük az alábbi községek fölöző 
állomásainak vezetőit, hogy akár 
székelyudvarhelyi kirendeltségünk-
nél, akár Székelykereszturon a vaj-
gyárnál előlegfelvétel  céljából jelent-
kezzenek : 

Sükő, Dálya, Felsőboldogfalva, 
Farcád, Hodgya, Kányád, Bencéd, 
Kadács, Csekefalva,  Csehétfalva, 
Kiskede. Firtosmartonos, Medesér, 
Sz-szentmiklós, Rugonfalva,  Si-
ménfalva,  Tarcsafalva,  Tordát-
falva,  Küsmöd, Betfalva,  Aisóbol-
dogfalva,  Fiátfalva,  Andrásfalva 
körzet, tiomoródalmás, Kénos, 
H-városfalva,  ff.-szentpéter. 

A felsorolt  községek egy része 
ugyan nem teljesítette hiány nélkül 
beszolgáltatási kötelezettségét, de 
minden esetre jelét adta annak, 

.hogy az elöljáróság többé kevésbé 
elvégezte munkáját. (A vastag be-

az uj munkaszellemnek megfelelően 
dolgozzanak. 

Az uj állami élelmiszer üzletben 
régnemíátott bőségben találhatók 
azok az áruk, amelyeket eddig nél-
külözött Székelyudvarhely lakossága. 
Konzervek, különböző sajtok, virsli, 
felvágott,  cukorka, rahát.gyümölcsíz, 
likörök, lencse stb. nagy mennyiség-
ben állnak a vásárló közönség rendel-
kezésere. A tömött kirakatokban még 
az esti órákban is gyönyörködött a 
közönség Ez az uj állami üzlet is 
élénken bizonyltja, hogy Népköztár-
saságunk gondoskodik a lakosság 
szükségleteinek kielégítéséről. 

Milyen óriási fejlődés  látszik csak 
az elmúlt évi állapotokkal szemben 
is. A mostani bőségei áruhoz min-
denki hozzáférhet,  mert az árak 
mind csökkennek, s ez is jelzi Nép-
köztársaságunk iparának fejlődését 
az államosítás óta. 

tatja, hogy a maguk érdekeit és fá-
radságukat nem nézve kivárják szol-
gálni a munkásság jobblétét. Ha a 
mozgó bolt beválik, akkor minden 
héten megvalósítják Szentkereszt-
bányán. 

Az állami textil üzlet részére sok 
pont áru érkezett, de érkezett sza-
hadáru is, többek között 1000 m. 
diftin,  1000 m. barchent és nagy 
mennyiségben ágynemükhöz való 
vászon. 

Végiglátogatva ai állami kicsiny-
beni üzleteket, azt látjuk, hogy a 
forgalmuk  nagy és igazolják, hogy 

ROYAT 
tűkkel szedett községek külön di-
cséretet érdemelnek) 

Az alább felsorolt  községek fel-
tűnő módon elhanyagolták a tejbe 
szolgáltatási kötelezettségüket. (A 
vastag betűvel szedett községek 
egyáltalán nem, vagy igen csekély 
mértékben dolgoztak a tejbeszolgál-
tatás tekintetében és a vétkesek el-
len az eljárást megindítjuk): 

Farkaslaka, Székelypálfalva,  Sán-
dortelke, Bágy, Béta, Vágás, Szé-
kelyderzs, Agyagfalva,  Muzsna, 
Telekfalva,  Patakfalva,  Szentábrahám, 
Etéd. Kőrispatak, Gagy, Nagygâ-
lambfalva,  Kisgalambţalva, Atyha, 
Szenterzsébet, Uj székely, Homo-
ródszentmárton, H.-szentpál, Re-
csenyéd. 

Megállapítottuk azt, hogy ahol a 
szövetkezeti vezetők minden speku-
láció és csűrés csavarás nélkül dol-
goznak és minden olyan tejszín-
mennyiséget, amit a termelők a 
csarnokba visznek fölözés  végett, át 
is adnak a hivatalos gyűjtőnek, ott 
a termelők is jobban meg vannak 
elégedve és jóval felülmúlják  a be-
szolgáltatási mennyiséget. 

ígéretet kaptunk arra, hogy a jö-
vőben bővebb forgótőke-ellátásban 
részesülünk és igy alkalmunk iesz 
azokat a termelőket és községeket, 
akik jobban szállítanak, bőven el-
látni előleggel és takarmánnyal. 

„Transsyloanla" oajgyár 
Székelykeresztur 

T. B. s. k. 

Népköztársaságunk éppen idejében 
gondoskodott azok létesítéséről, hogy 
a vevő közönség igényeit kieiégitsék. 
Mindenik üzletben megfelelő  átu áll 
rendelkezésre és az államosított gyá 
rak egyre ontják a jobb minőségű 
és mind olcsóbb árukat. 

Az állami üzletek központjában 
csak egy hiányosságot lapasztaltunk. 
Habár a központ a viílanytoleptő] 
néhány száz méternyire fskszik,  mé 
gis mivel a villanyáramot Szombat-
falván  keresztül kapják, az áram 
olyan gyenge, hogy százas égő mel 
iettsem lehet dolgozni. Mintegy hat-
van alkalmazott valósággal vakos-
kodik az üzemben. Most. hogy a 
nappalok mind rövidebbek lesznek, 
feltétlenül  gondoskodni kell arrói, 
hogy közvetlenül a vil'anytelepről 
kaphasson az állami üzletek köz-
pontja áramot, ha azt akarjuk, hogy 
munkájukat megfelelően  végez-
hessék. 

Az állami cipőüzletbe 1500 női, 
férfi  és gyermek hócipő és sárcipő 
érkezett. Újra kaphatók, még pedig 
mérsékelt áron. a/, oly soká nélkü-
lözött sár- és hócipők. Belföldi  ipa-
runk az áliamosiiás óta óriási meny-
nyiségben ontja a szükségleti cik-
keket. 

Az állami texiii-üzlet közii, hogy 
mindazok a szövetkezetek, amelyek 
nyilatkozataikat Székelyudvarhelyre 
küldték be az állami textil-üzlethez, 
ott szövetkezeti árukért jelentkez-
hetnek. 

flz állattenyésztés fejlődése 
UMelpegyébeii 

Az Udvarhelymegye állatállomá-
nyának állandó javítása érdekében 
megtartott őszi apaállat-vizsgálatok 
eredménye kielégítő. A kevés számú 
kiselejtezett apaállatok tenyésztésre 
alkalmas fiatal  állatokkal való pót-
lása, valamint az anyaállatok törzs-
könyvezése folyamatban  van. 

Udvarhelympgye, mint az ország-
nak állattenyésztési téren első me-
gyéje, az illetékes minisztérium ál-
tal Tecuci, Putna és Romanatf  me-
gyék részére nagyobb számú fiatal 
apaállat átadására volt kötelezve. 
Ennek a kötelezettségének 110 szá-
zalékban tett eleget, pedig Tecuci 
megye az előirányzott 80 állatból 
pénzfedezet  hiányában csak 48-at 
vett át, Viszont Putna megye, amely 
20 fiatal  apaállatra jelentette be 
igényét, 37 et vásárolt meg. Roma-
naţi megyének szintén husz darab 
fiatal  apaállatot kellett volna át-
vennie, de ismerve az Udvarhelyme-
gyében tenyésztett állatok fajtiszta-
ságát, 38 darabot szállított el. 

Udvarhelymegye ezen a kötele-
zettségén felül  Teleormán megyének 
20 darab és Brăila megyének 18 
drb. fiatal  állatot juttatott, hogy 
országunk többi megyéiben is fel-
frissíthessék  az állatállományt. 

Demokratikus kormányunk min- ' 
dent elkövet Udvarhelymegye állat-
állományának fejlesztése  és neme-
sítése érdekében Ezzel megadja a 
lakosságnak a jobb megélhetési le-
hetőséget is, hiszen egy kellő ideig 
tartott apaállatért szép összeget kap 
a gazda. 

Az állategészségügy érdekében a 
kormánytól kapott 1.500.000 lej 
államköicsőnből Varság és Scentpál 

községekben uj istálló készült, mig 
Szentegyházasfalu,  Kápolnásfaíu,  Te-
lekfalva  és Bágy községek lakos-
sága most építi. Oroszhegy község 
uj hullakutja befejezés  előtt áll. 

Udvarhelymegye juhállománya 
számarányban 35 százalékkal na-
gyobb, mint 1944-ben, de minőség-
ben javításra szorul. A juhtenyész-
tés emelése érdekében Udvarhely-
megye 1 millió iej államkölcsönt 
kapott. Ebből az államkölcsönből 
260 drb anya- és 14 d:trab tiszta-
vérü berke apajuhot vásároltak 
Brassó megyéből. Ezeket a juhokat 
Szenlegyházasfalu  és O'oszhegy 
községek kapták, tenyésztési köz-
pont iétesi'ése céljából Folyamai-
ban van ujabb 150 drb. juh vásár-
lása. Ezeket Ége, Dálya községek-
nek juttatják. Ezeken a tenyésztési 
központokon keresztül látják majd 
el a megye többi berke-juhra igényt 
tartó községét. 

A RMP elsőrendű fontosságúnak 
tartja a megye állatállományának 
fejlesztését  és az ő közbenjárásának 
köszönhető, hogy kormányunktól 
ilyen hatalmas anyagi támogatást 
kapott megyénk állattenyésztési cé-
lokra. 

Á munkások 
téli zöidségellátása 

Az emberi szervezetnek a kenyér, 
hus és cukor mellett még zöldségre 
is szüksége van, hogy a szükséges 
yitaminokat és tápanyagokat meg-
kapja. 

Kormányunk lehetőséget adott 
arra, hogy a fizikai  és szellemi mun-
kások erre a télre zöldségszükség-
letüket hitelbe szerezhessék be, a-
zoknál a vállalatoknál, ahol dolgoz-
nak. Ezt a zöldségbeszerzésre nyúj-
tott hitelt 5 havi részletben, novem-
ber hónaptól kezdve, a fizetésből 
egyenlő részletekben levonják. 

A kollektív szerződés keretén be-
lül dolgozók, akár akkordban^áol-
goznak, akár nem. ha eltartottjaik 
vannak, fejenként  jogosultak: 
50 kgr, burgonyára á 50 lej. 250 lej 
20 kgr hagymára á 10 lej . 20Q lej 
6 kgr. paszulyra á 20 lej . 120aej 

összesen . 570 lej 
Azok a vállalatok, amelyek-az 

Állami Bank (volt Nemzeti Bálik) 
hitelkeretében vannak és saját alap 
juk erre a célra nincs, a bank helyi 
fiókjától  igényelhetik a hitelt, azok 
a vállalatok, amelyek nincsenek a 
hitelkeretben, az Állami Bank me-
gyéi fiókja  utján a bank központjá-
tól igényelhetik, mely a hitelt eset-
ről-esetre adja meg. A kölcsön után 
járó kamatot nem a munkás, hanem 
a vállalat fizeti. 

Fentiekből is láthatjuk, hogyan 
gondoskodik kormányunk állandóan 
a munkásosztály megsegítéséről. 

J.  Gy. 
— B kereskedelemügyi és 

kőzeliótásl minisztérium 11 ton-
na olajat utalt ki Udoarheiy-
megyének. Udvarhely megyében a 
nyáreleji hónapok ófa  nem kapott 
főzőolajat  a lakosság. A napokban 
kapta meg a közellátási hivatal az 
illetékes minisztériumnak 11 tonna 
főzőolajról  szóló kiutalását. Néhány 
napon belül sor kerül a kiosztásra 
is. Az A jelzésű kartellára 1000 
gramm, a B jelzésűre 750 gramm, 
a C-re 500 gramm, a D 1 és D2 
jelzésű kartellákra 400 gramm jó 
minőségű főzőolajat  osztanak ki A 
szanatóriumi tbc-s betegeknek 1.200, 
a kórházi betegeknek 375, az inter-
nátusoknak 150, a napköziotthonok-
nak 250 gr.,a különböző kantinoknak 
300 gramm fejenkénti  adagot adnak. 
Az elosztást az UMGlSz-üzletek és 
a most megnyílt áJlami élelmiszer-
központ végzik. 

Az állami textil-üzlet hirei. 



A szentkeresztbányaí vasbánya 
munkásifjai  a szociálista versenyben 

F A L V A I N K B Ó L F A L V A I N K N A K 

A szociálista versenyben a szent-
dteresztbányai vasbánya munkás fjai 
is reszt vettek Népköztársaságunk 
hívására, megértették a többtermeiés 
fontosságát. 

A szociálista versenyben az ifjak 
fiatalságuk  teljes lendületével dol 
goztak ugy a gyártelepen, mint a 
bánya melyén. Több ermelési cso 
ponokét alakítva versenyeznek egy-
más közt, hogy ki termel többet és 
jobbat. A versenyben a következő 
ifjak  tűntek ki: 

Báünt Ferenc, aki 125 százalékkal. 
Mihály Vince, aki 85 százalékkal és 
Orbán Mthá y.aki 50 zázalekkal halad-
ták tul az elő ránvzott normát, Bíró 
Valéria tisztviselőnő aki az irodai 
teendőket a I. gr> ndesebben végezte el. 

A versenyben résztvett ifjak  tisz-
tában vannak azzal, hogy a többter-
melésen keresztül népük jobblétét 
tudják elérni. A szentkeresztbányai 
ifjak  a többtermelés mellett politikai 
tudásukat is fejlesztik  Résztvesznek 
a Szakszervezet káderiskoláján és a 
hét egyes napjain összeülve együt-
tesen foglalkoznak  a napi politikai 
eseményekkel. 

Ezek az ifjak  ezután még nagyobb 
lendülettel fognak  do'gozni a több-
termelés érdekében, hogy ezen ke-
resztül elérhessek azt, hogy meg-
szűnjék az emberntk embertői való 
kizsákmán olasa és felépülhessen  a 
szociálista társadalom. 

Ifi  A S. 

Szociálista verseny 
A november hetedike tiszteletére 

országszerte megrendezett szociálista 
fnunka"erstny  nagy lendülettel vitte 
előre Népköztársaságunk iparát. Me-
gyenk legnagyobb üzeme, a szent-
keresztbányai vasgyár munkásai is 
megértették az idő szavát, hogy ez 
a verseny e őkészitője a tervgazdál-
kodásnak, amely a fejlődés  ujabb 
lehetősétjeit nytja meg Udvarhely-
megye iparának. 

A vasgyár műhelyében az egyéni 
munkaverseny eredményei a követ-
kezők : Az öntődében első lett Mi-
hály András, a második Mihály 
Imre. A hámornál első lett Orbán 
Mihály. A csiszolók közül elsőnek 
Ferencz Máiton kerü't ki. A szere-
lőknél Bálint Ferenc, az asztalosok-
nál pedig Sárközi Gyula leti az első. 

A fent  felsorolt  munkások az üzem 
szakszervezetétől munkájuk elisme-
réséül könyvjutalomban részesültek. 
Az uj munkaszellem harcosai tud-
ják, hogy többtermeléiükkel most 
már nem a Bujoiu fele  nagytőkések 
hasznát szolgálják, hanem Népköz-
társaságunk fei  ődését. A verseny 
.győziesei a szociálizmus útját ké-
szilik elő. 

Orbán Albert. 

Bencéd 
Bencédnek, ennek a kicsi fa'unak 

még községháza sincs, egy bérelt 
szobában intézték eddig a kö/seg 
hivatalos ügyeit. Ebben a berelt szo-
bában tartották a MNSz gyűléseit is. 
A terem hiányának teszben a régi 
kulák bíró volt az oka, aki egyálta-
lán nem támogatta a szervezetek 
munkáját, igy c»ok eltávolítása után 
juthatta* azok még a szobihoz is. 

Pedig a község lakossága szor-
galmas, dolgozni akaró földműve-
sekből áll. Szorgalmukat és egysé-
gességüket bizonytija, hogy a nyár 
folyamán  minden hadbavonult hoz-
zátartoznak segítséget nyuj'Ottaka 
földmunkálatoknál.  A község hatá 
rában 4 beionhidat építettek köz-
munkával, s ugyancsak közmunká-
val javítottak meg egy 4 ki óméte-
res útszakaszt és ástak 3 kilométer 
hosszú sáncot. A falu  lakossága 
úgyszólván a gyümölcs értéKesué 
seböl tartotta fenn  magát. Most 
egyUttes erővel községházat akarnak 
épiteni és az ifjúság  a kmtur terem 
padjait maga festette  át, hogy a most 
megtanult nepi láncokat és egyfel-
vonásos színdarabot rendesebb ke-
retben mutathassak be. 

Csekefatoa 
összefogásban  az erő. Ezzel a 

jelszóval indult Csekefalva  a no-
vember 7-iki szociálista munkaver-
senyre A jelszó tartalommá vált, s 
ezt hirdette a kijavított községháza, 
az újjáépített tornác, a feltöltött 
udvar, a szép faragással  díszített 
kapu és az a fizikai  és szellemi 
munka, amit az októberi szociálista 
forrada'om  évfordu  ójának tisztele-
tére végeztek. Enntk a munkának 
méltó kifejezője  az a nagyszabású 
ünnepség volt. amit nov. 7 én tar-
tott meg Csekefalva  népe. 

Poraid 
Az októberi szociálista forrada-

lom gvőzelme évfordulójának  meg-
ü tneplésevel tett tanúbizonyságot 
Parajd dolgozó népe a Szovjetunió 
iránti szeretetéről és ragaszkodásá 
ról. Az ünnepi hét minden estiét 
betöltő előadássorozat és a nov. 
7-ére végzett munkaversenv Pdrajd 
erős fellendülését  jelenti. November 
7-én nyitotta meg a parajdi RMP 
és a járási titkárság a ta^ok ön 
kéntes munkájával kijavított és 
széppé tett uj helyisegét. Kitűnő 
eredményt hozott az ezen alkalom-
mal rendezett faliujságverseny  is. 

Sz.-szenterzsébet 
A Román Munkáspárt kezdemé-

nyezésére, az elő járóság támogatá-
sával a lakosság a fa  ut 1 és Ví 
km. hosszan átszelő pataknak maid-
nem teljesen uj medret ásott. 28 0 
munkaórát dolgoztak itt, 33b00 
lej értékben. Ez a munka öt köz-
ség javát szolgálta, mert a víz ed-
dig minden évben megrongálta két 
km. hosszúságban az utat. Novem-
ber 7 re fel  töltöttek 200 m hosszú 
utat kaviccsal 40 cm. vastagságban. 
Azonkívül több kisebb nagyobb ut 
javítást eszközöltek. Erre a célra 
500 köbméter kavicsot hord>ak 6 
és 7 km. távolságról. 

— Közlemény. A brailai Riseria 
Română SA a mezőgazdasági ka-
mara u jan tudomására hozza az 
érdekelt gazdatestvéreknek, hogy az 
árpakása készítés mellektermékeként 
állandóan raktáron található 8 - 1 0 > 
vagon árpa korpa, ami az alábti 
árak mellett kapha'ó: I oszt. árpa-
ko'pa 550 lej (kg), II. oszt. árpa-
ke p< 250 lej (kg). Az érdeleitek 
bármikor bejelenthetik igénylésüket 
a mezőgazdasági kamaránál. 

Még mindig vannak kizsákmányolók a szövetkezetek 
és gazdakörök vezetőségében 

Amió'a a Magyar Népi Szövetség 
osztályharcos szervezetté alakult át, 
azó a ott nem a zsirosparasztok ve-
zetnek. Vannak még azonban meg-
lapult zsiros parasztok és kizsák-
mányolók szőve kezeteink és gazda-
köreink vezetőségeiben, akik termé-
szetükhöz híven most is ugyanazt 
folytatják,  amit régen. Reméljük 
azonban, hogy ezek a szervezetek 
is lerázzák magukról az ilyen veze-
tőket és megtisztítjuk soraikat az 
oda nem való elemektől. 

Deák Albert, a csehétfalvi  szövet-
kezet ügyveze ője, habár 25 holdas 
nagygazda, nem restelli a szegény-
sort u fuvarosok  kenyerét elvenni 
azzal, hogy a cseh'éifaivi  szövetke 
zet részére ő szállítja a só Parajdrói. 
Nem elegszik meg azonban a ren-
des fuvarbérrel,  hanem azon felül 
még feketézni  is megpróbál. A .sa-
játmaga" részére is nagyobb meny-
nyiségü sót vásárolt, de azt haza-
érve, természetesen elfeketézte,  mert 
a saját udvarán eladta másoknak a 
a szövetkezeti árnál olcsóbban. Igy 
csinált magának Deák Albert zsiros-
gazda és szövetkezeti ügyvezető 
kettős hasznot, meg nem engedett 
ü/érkedessel és megkárosítva a szö-
vetkezetet is. 

A MNSz elnöke és a RMP helyi 
titkára, Bálint Albert kérdőre vonta 
Deák Albertet eljárásáért, de az őt 
udvaráról durván kiutasította. 

Másik ilven kizsákmányoló Tordai 
Dezső sztUelyazenterzsébeti gazda-
köri elnök. Ez a 23 holdas zsiros-
gazda nem csak nem akar együtt 
do'gozni a RMP tat és a demokra-
tiku- szervezetekkel, hanem azok-
ból igyekszik gazdatársait is elvonni. 
A gazdaköri gyűléseket mindig 
olyankorra teszi, amikor a demokra-
tikus szervezetek gyűlése van, pl. a 
MNSz tisz'uj tó közgyűlése, vagy 
november 7 megünneplése. Ezenkí-
vül is a becsületes dolgozó föld-

Állandó villanyáram 
Székelykereszturon 

Székelykeresztur város közönsége 
rövid időn belül álandó villany-
áramhoz fog  jutni. E cél érdekeben 
nagyszabású munkálatok folynak, 
hogy a Nagyszebenben fejlesztett  ára-
mot Segesvárról Szekelykereszturra 
vezessék át, amm»k megtörténte után 
a lakosságnak állandóan rendelke-
zésére fog  állani a villanyáram. 

A R >mán Munkáspártnak ezt a 
kezdeményezését a legnagyobb lel-
kesedéssel fogadta  a város közön-
sége, amelynek a megvalósításához 
tekintélyes össze gel járul hozzá 
demokratikus kormányunk, fedezvén 
a munkálatok, felszerelések  s a fel-
merülő egyéb kiadások költségeit. 

A munkála'ok befejezése  december 
el;ő napjaira várható és ennek a 
minél előbbi befejezésnek  az érde-
keben nagy szánban jelentkezne* a 
lakosság részétől önkéntes munkára, 
elvállalván a villanyoszlopok fáinak 
kivágását, elszállítását s ezen kivül 
az oszlopok részére szükséges 206 
gödö'nek a kiásását tlejjasfalváiól 
Keresztúrig. 

Az önkéntes munkálatok megszer-
vezése céljából a helyi szervezetek 
elhatároztak, hogy c>oportos<tják a 
munkára jelentkezőket, s meghatá-
rozzák mindegvik szervezet csoport-
jának munkanapját. 

műveseket igyekszik kártyacsatákba 
belevonni, hogy a demokratikus 
munkáktól elvonja őket. 

Az ilyen és hasonló kizsákmá-
nyolóknak nincs helyük politikai és 
gazdasági szervezeteinkben I 

KórdtoásArhcIyl leoél 

Kedves  Elvtársaim, 
Udvarhelymegyéből 23-an vagyunk 

itt Kézdivásárhelyen a szövetkezeti 
bolikezelő tanfolyamon.  November 
elsején egy miniszteri kiküldött je-
lenlétében nyitót ák meg a három-
széki és csiki Federalé igazgatók a 
tanfolyamunkat.  Azóta minden reg-
gel ö kor kezdjük a munkát s este 
9 óráig tartanak az előadások. 

Elvtársak, igazán dicsőséges az á 
munka, amit a Román Munkáspárt 
végez, ahogy tanít, felvilágosit  és uj 
életerőt önt az emberbe. A Román 
Munkáspártnak köszönhetjük ezt a 
tanfolya  nunkat is, ahol nagy igyê  
kezettel készülünk a szövetkezeti 
boltkezelöi munkára. A Munkás-
párt helyi titkára ott volt a meg-
nyitáson, elbeszélgetett velünk s 
most is minden nap felkeres  valaki 
a Munkáspárttól s érdeklődik a sor-
sunk iránt. 

Itt megtanuljuk azt a magasztos 
tanítást, amit nekünk Maix, Engels, 
Lenin és Sztálin adott s ígérjük, 
hogy meg is védjük ezeket az esz-
meket és megvédjük még életünk 
árán is a szabadsag zászlaját, ame-
lyik alatt most menetelünk. Renge-
teget tanulunk itt é6 ígérem, hogy 
amikor közétek visszaterek, minden 
időmet és minden percemet a mun-
kásság és a közősség érdekének 
megvédésére szentelem. 

Nem is tudom kifejezésre  juttatni, 
milyen boldog vagyok, amióta itt 
tanulok és napról-napra jobban meg-
ismerem azt a célt és azt az igaz-
ságot. amiért partunk küzd 

Még egyszer köszönetemet feje-
zem ki nektek és a Munkáspárt 
minden régi harcosának, akik elő-
készítették ezt az u*at, amin mi ha-
ladhatunk. C»ak most látom, hogy 
most ismertem meg igazán a béke 
és a szabidság útját, amely útról 
soha le nem térek. 

Kérlek, ne haragudjatok, hogy le-
velemmel zavarlak titeket, de igazán 
nem tudtam köszönet nélkül hagyni 
ezt az áldásos munkát, amiben itt 
részem lehet és amit nektek kö-
szönhetek. 

Benedek  Balázs 
Kézdivásáthely. 

Székelykereszturi elvArsalnak kQtdte 
Benedek Ba ázs ezt az öröm ujjongó levelet, 
anelyet azért Is közlünk, mert ismerteti a 
kezdivísár hely i szövetkezeti boltkezelSi 
tanfolyamot  is. A SZERKESZTŐ 

— R székelyudoarhelyl Fábián 
féle  üzemben ütemesen folyt  a 
munka. A munka dalát zengték a 
gatterek. Egyenletesen zakatolt a 
gép, de mégis, mintha valami tör-
tént volna. A figyelmes  munkás 
rögtön észrevette, hogy leszakadt a 
gőzgép indító szelepje. Nincs sopán-
kodás, nincs tétlenség, négy öntu-
datos munkás azonnal hozzáfogott 
és 24 órai szakadatlan munkával 
felszerelték  az uj indító-szelepet. 



Hi történik a nagyoilágban ? 
Kül- és belpolitikai tájékoztató 

F r a n e l a o m í i g 
A franciaországi  helyzet mind vi-

lágosabban mutatja az amerikai im-
perialista politika csődjét. Az im-
perialistákat kiszolgáló Queuüle-
kormány a legbrutálisabb eszközök-
kel, a legvéresebb csendőrterrorral 
sem tudja megtörni a francia  szén-
bányászok hősies sztrájkját. A sztráj-
kotokkal együtt érez nem csak min 
den francia  munkás, hanem az egész 
világ munkássága. A sztrájk követ-
kezteben katasztrőfális  helyzetbe ke-
rült á franCia  vasúti szállítás, a 
hajózás és a villanyáram-termelés. 
Egész október hónapban a francia-
országi szénbányák termése nem 
volt több, mint máskor egy napi 
széntermelés. 

A francia  kommunista-párt köz-
ponti bizottsága határozatot hozott, 
melyben élénken tiltakozik az ellen, 
hogy Franciaországból az imperiá-
lista hatalma* sakkfigurát  csinálja-
nak Megállapítja, hogy a Ruhr vi-
déknek a német iparmágnások ke-
zébe való hivatalos visszaadása 
nyilvánvalóan muta'ja az imperiá-
listák háborús szándékát. Pedig 
Franciaország létérdeke kívánja meg 
a Szovjetunióval való rendes kap-
csolatok helyreállítását és a francia 
népet soha sem lehetne a Szovjet-
unió ellen vezetni. A határozat kö-
veteli a gazdasági egyensúly helyre-
állítását és a bérek és árak meg-
állapítását. 

K ü l f ö l d ö n  é l ő r o m á n 
d i á k o k 
Amig a népi demokráciák orszá-

gaiban a demokrata román diákság 
pártfogásra  talál, így legutóbb is 
Magyarországon létesült Gyulán 
1 C. Frimuról elnevezett népi kol-
légium, addig az imperiálisták szol-
gálatában álló Franciaországban ki-
utasítják, letartóztatják és bántal-
mazzák a román diákokat és a de-
mokratikus román állampolgárokat. 
Igy a szabadság és emberi joge-
gyenlőség példaképéből, Parisból, 
a Queuilie kormány szabadságfosztó 
és a népek elnyomásában péidát 
mutató várost csinált. 

K i n á b a n s ú l y o s T e r e s é -
g e t s z e n v e d e t t a z i m -
p e r i á l i s t a p o l i t i k a 
A kinai nép akarata megnyilvá-

nul a kinai néphadseregben, mely 
mind nagyobb és nagyobb sikere-
ket ér el az imperiálisták zsoldjá-
ban álló Csáng Kaj Sek csapataival 
szemben. A kinai néphadsereget 
nem lehet megállítani, mert az a 
négyszázmilliós kinai nép szabad-
ságvágyát fejezi  ki. A kinai nép-
hadsereg felszabadító  csapatainak 
zöme Nankingiól kétszáz kilóméter-
nyire van A Kuomintang-csapatok 
nagy egységeit kerítették be a nép-
hadsereg csapatai. Az amerikaiak 
ujabb csapatokat küldenek Kínába, 
de ezzel sem tudják meggátolni 
Csáng Káj Sek bukását. 

A kinai néphadsereg győzelme 
súlyos csapást jelent az amerikai 
imperiálisták politikájára s amellett 
érzékeny anyagi veszteséget is a 
monopoltőkéseknek, akik nagy ösz-
szegekKel segítették Csáng Kaj Se-
ket uralma fenntartásaban. 
S z t r á j k a z E g y e s ü l t Á l -

l a m o k b a n 
Az Egyesült Államokban a kikötő-

munkások hatalmas méretű sztrájkja 
valósággal megbénította a tengeri 

forgalmat.  A hajók a kikötőkben 
vesztegelnek és nem tudnak rakódni 
és indulni. Amig a háborútól súj-
tott nepi demokráciákban az ipar 
fellendü  őben van és eltűntek a 
gazdasági zavarok, addig az impe-
riálista Egyesült Államokban, ame-
lyik a világháborúkból meggazda-
godva kerü:t ki (legalábbis a mo-
nopoltőkései busás hasznot húztak 
a háborúkból), gazdasági válságok-
kal küzdenek és egyre sülyed a 
munkásság életszínvonala. 

J a p á n 
h á b o r ú s f ő b ü n ö s ö k 
A tokiói nemzetkőzi bíróság most 

hozta meg Ítéletét a japán háborús 
főbünösök  ügvében. Hét háborús 
főbünöst,  köziük Tojót, Metsuit és 
Hirotát halálra itélte, tizenegyet 
életfogytiglani  börtönre, többet pe-
dig kisebb nagyobb börtönbünte-
tésre. 
m e g o l d a t l a n a g ö r ö g 

k o r m á n y v á l s á g 
Csáldárisz öt napig hiába kísér-

letezett, hogy kormányt alakítson a 
monarcho fasiszta  Gö ögországban, 
ezért Szofulisz  kérte, hogy újra őt 
bízzák meg kormányalakítással. A 
.mindenható" amerikai dollár sem 
képes mindenre. Már a monarcho-
fasiszta  kormány válságában is je-
lentkezik az imperiálista erők csődje. 
Az amerikai monopol tőkések által 
„megsegített" országok feltartóztat-
hatlanul rohannak a végzetükbe, 
amig kizsákmányolóik kénye ked-
vére gyarmati sorsba nem kerülnek. 

K o l o z s v á r t l e s z a M N S z 
o r s z á g o s k o n g r e s s z u s a 
A Magyar Népi Szövetség Kolozs-

váron tartja meg dec. 10—11-én 
országos kongresszusát. 

A r o m á n - s z o v j e t g a z d a -
s á g i e g y ü t t m ű k ö d é s 
k i á l l í t á s a 

A román- szovjet gazdasági együtt-
működés kiállításának megnyitásán 
Luka László pénzügyminiszter ha-
talmas beszédben vazolta a román-
szovjet kapcsolatok történetét, majd 
kifejtette,  hogy ez a kiálliiás vilá-
gosan mutatja a Szovjetunió segít-
ségének szerepét nemzetgazdasá-
gunk egészséges a'apokon való uj-
jáepiiésében és megerősítésében. A 
kiállítás szemlél eti a Szovjetunió 
segítségét a háború utáni nehéz 
években és mutatja azt is. meny-
nyivel küönböznek a Szovjeiuntó-
val való gazdasági kapcsolatok a 
kis államok és az imperiálista or-
szágok közötti gazdasági kapcsola-
toktól. A Szovjetun óval fennáiló 
gazdasági kapcsolatok eredménye-
képpen kifej  ödik a hazai ipar fel 
virágzik gazdasági életünk, a mats-
hallizált országokban ezzel szemben 
gazdasági válságok mutatkoznak, 
nyomor és munkanélküliség jelent-
kezik. Ha felhasználjuk  a Szovjet-
unió tapasztalatait a szociálizmus 
épitése terén, mi is le tudjuk küz-
deni az összes nehézségeket, ame-
lyek a szociálizmus felé  vezető 
uton elődünk állanak, fejezte  be be-
szédét Luka László. 

A R o m á n N é p k ö z t á r s a -
s á g Á l l a m i O a n k j a 

A Román Nemzeti Banka Román 
Népköztársaság ÁHamí Bankjává 
alakult Most már minden korlá-
tozás nélkül szolgálhatja az uj Ál-
lami Bank a munkások érdekét és 
az ország újjáépítésének szép mun-
káját. 

F I L M 
A z u j n é m e t f i l m . 

A hitlerista Németország legyőzése után készü't filmek  közül 
a legelső, amit városunkban láthattunk: A gyilkosok köztünk 
vannak. A legégetőbb német kérdést veti fel  a film,  a hitlerista 
őrület forgatagában,  a harcban résztvett embereknek a békés élet-
módba va'ó beleilleszkedését. A lelkiismeretlen gyáros, Bruckner, 
aki a háborúban a legkegyetlenebb módon végeztetett, ki nőket és 
gyermekeket, ott folytatja  tökéjének gyarMpitását, ahol a haboru 
kezdetekor elhagyta. Á mély emberi érzésű orvos, Marlens lelké-
ben olyan mély sebeket hagynak az embertelenségok emlékei, 
hogy csak egy nő gyengéd keze tudja visszavezetni az életbe. 
Igaz&ágérzete majdmm végzetes tettre ragadja, amikor meg akarja 
büntetni a gyilkos Brucknert, v^gül azonban mégis a törvényes 
igazságszolgáltatásnak engedi át a büntetést. 

Mindazoknak, akik végig élték a második borzalmas világhá-
borút, uj utat mutat ez a film,  az emberi élet felé.  Aki ezt a fil-
met végignézi, nem kívánhat ujabb háborút. A film  hatására 
ugyanis felujulnak  benne, nem cs ik az emberi civilizációt és kul-
turát leromboló harcok emlékei, hanem az ember lealacsonyodá-
sának, elállatiasodásának emlékei is. 

J ö n ! 6 1 i n k a J ö n ! 

Ez a film  a zseniális orosz zeneszerző, Glinka hányatott életét 
viszi vászonra. G'inka a népi zene halhatatlan értékeit egyesitetle 
a legszeob klasszikus zenei hagyományokkal. Életének b> mutatása 
során megismerjük a Napoleon által elözönlőit Oroszország életét, 
később pedig a nagy költök, Puskin, Zsukovs?ki stb. társaságában 
megismerkedünk a cárizmus zsarnoksága ellen felemelkedő  forra-
dalmárokkal. Glinka nem csak a társadalmi visszásságok miatt 
szenved, hanem szerelmében sem boldog s igy egyetlen vigaszta-
lását a zenében találja meg. 

9 pedagógiai iskola tanul 
SzenttiBFBsztbányán 

Egy osztálymegbeszélésen Csíki 
Bözsi veti fel  a tervet, hogy men-
jünk ki valamelyik nap Szentţte-
resztbányára. nézzük meg az üze-
met s beszélgessünk a bányásztest-
vérekkel. Többnek van ismerőse a< 
homoródi gyermeknyaraltatásból 
Tetszik a terv, meg is tapsoljuk 
érte. Igaz ugyan, hogy az idő nem 
nagyon kirándulásra való, koráa 
sötétedik már s téliesen csípős az 
este, de mit gondol a fiatal  vállal-
kozó kedv a meghü ésre. 

Mint osztályvezető különöse* 
örültem a tervnek; öröm minden 
ötlet, kezdeményezés, vállalkozás, 
terv, s különösen örültem, hogy ép. 
peft  Szem keresztbánya felé  fordult 
az érdeklődés: annyit olvasunk,, 
beszélünk a szociálista munkaver*-
senyekről, most legalább a valóság-
ban is meglátjuk, hiszen Szentke-
resztbánya is versenyben van, s hi-
szem, hogy a példa nekünk is hasz-
nálni' fog:  tanulásban is van és. 
lennie kell szociálista versenyrtek,. 

Egy borongós novemberi déle-
lőttön teherautón, pokrócokkal, ken-
dőkkel és jókedvvel felszerelve  el-
indultunk, 31 tanuló és a hideg 
miatt lányaiért aggódó osztályvezető,. 

Rövid másfél  óra alatt fent  is 
voltunk Szentkereszihányán. Mi ta-
gadás, megfáziunk  kicsit, Szikszay 
elvtárs elhelyez a káderiskola nagy 
termében, lepakolózunk. Egy elvtárs 
nagy vaskanálban izzó parazsat hoz, 
ez az első bányai specialitás, amely-
lyel találkozunk, ilyen nagy kana-
lakban viszik az olvasztott, folyé-
kony, lángvörös, forró  vasat az ol-
vasztó kemencétől a formákhoz. 
Majd hatalmas fatuskókat  zúdítanak, 
be a nagy vaskályhába s körű üljük 
a jóízűen doromboló tüzet. Azonnal 
elintézik, hogy a munkások tudo-
mást vegyenek kis előadásunkról, 
kidobolják Tréfálkozunk,  hogy ilyen 
nevezetességek lettünk, csak aztán 
szégyent ne valljunk, igényes kö-
zönség előtt szerepelünk, Bányán 
sok a kultur előadás és minden 
este mozi is van. 

E'őször figyelmesen  végigjárjuk: 
az egész üzemet. Előzékeny, fia-
tal elvtársak vezetnek és magya-
ráznak. Az. üzemben két dolog ha-
tott ránk különösképpen : a munka-
asztalok, gépek felett  kis tábla név-
vel és a munkateljesítmény feltün-
tetésével. A másik pedig a gépek 
munkástvédő berendezései: korlaiok„ 
szíjak stb Két dolgot látunk ebből: 
hogy Szentkeresztbánya is verseny-
ben dolgozik s hogy a munkás 
élete nem csak csaladjának drága, 
az állam is védi, oltalmazza A meg-
látogatott nagy asztalosmühelyben 
az uj munkáslakásoknak kéözül az 
ajtó és ablak s halljuk, hogy épül 
a munkásszanatórium. 

Éreztük, hogy itt minden munkás 
tudja, hogy többtermelésével a szo-
ciálizmust, a jövő kialakulásban 
levő társadalmát épiti. Megláttuk, 
hogy nekünk is sokkal öntudato-
sabban kell ezt a nagy ügyet szol-
gálnunk. Ösztönzést kaptunk arra 
és kedvet, hogy* a munkásokkal 
összefogva,  az ő tapasztalataikat 
magunkévá téve mi is bátor harco-
sai legyünk a szociálizmusnak. 

Este előadták a lányok a kis mű-
sort. Ugy éreztük, hogy jól sike-
rült. Szubjektív önkritika? Lehet, 
de a közönség lelkesen tapsolt és 
újrázott. Előadás után hófehér  vi-
lágba léptünk ki, puhán, pelyhesen 
hullt a hó. Elbuc&uztunk ismerő-
seinktől, pontosan értünk is jött 
már autós elvtársunk, hogy haza-
szállítson. Viszontlátásra munkás 
testvérek 1 Máskor is felkeresünk, 
hogy tanuljunk tőletek! Sz.J. 


