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EESK 

Tegyünk meg min-
den előkészületet a 
tavaszi vetések 

elvégzésére 

Hét szerződés - két oilág 
Majdnem egy időben adtak hirt 

az újságok két szerződésről, a 
Kölcsönös Gazdasági Segélynyúj-
tás Tanácsának megalakulására 
é? az Északatlanti Szövetség meg-
alakulására vonatkozó megálla-
podásokról. Érdemes ezt a két 
szerződést, amelyek közül az első 
már megvalósult, a másikat pedig 
most készítik elő, egy kicsit köze-
lebbről megvizsgálni. 

A Kölcsönös Gazdasági Segély-
nyújtás Tanácsának megalakításá-
nál a Szovjetunió, a világ száraz-
föld területének egy-hatodát ma-
géba foglaló nagyhatalom, egyen-
rangú félként tárgyal a nálánál 
sokkal kisebb Bulgáriával, Cseh-
szlovákiával, Lengyelországgal, Ro-
méniával, Magyarországgal. A cél 
nem az országok vetélkedése, ha-
nem az együttműködés alapján 
való kölcsönös gazdasági segély-
nyújtás az azonos érdekek elve 
alapján. 

Egészen uj, eddig ismeretlen 
gazdaságpolitikai elvet valósit meg 
ez a megállapodás, de ez törvény-
szerű következménye a szociálista 
gazdálkodásnak, amelynek nem 
az a célja, hogy az állam politi-
kai hatalmát latba-vetve, szük, 
egyéni érdekekért, más népeket 
kihasználjon, hanem az, hogy a 
nálánál gyengébb népi demokrata 
országokat hozzásegítse a néptö-
megek jólétének minél előbbi meg-
teremtéséhez. 

Ugyancsak a szociálista rend-
szer és a szociálista ember egé-
szen uj gondolkozása teszi lehe-
tővé a már emiitett jogegyenlősé-
get, a különböző gazdasági és 
politikai erőt képviselő országok 
között. Mert a szociálista rend-
szerben eltűnnek a gazdasági ér-
dekellentétek s nincs szükség arra, 
hogy mások kizsákmányolására 
épitse fel egy ország a saját népe 
jólétét. 

Ennek a szociálista rendszernek 
köszönhető az is, hogy a kölcsö-
nös gazdasági segélynyújtásban 
résztvevő országok ipari tapasz-
talataikat, felfedezéseiket nem rej-
tik el egymás elől, nem akarnak 
előnyt biztosítani azokkal a szer-
ződő országokkal szemben, ha-
nem azokat kölcsönösen kicseré-
lik és egymás iparét ugy nyers-
anyaggal. mint a szükséges gé-
pekkel kisegítik. 

Egészen uj fejezetet jelent a 
nemzetközi gazdasági kapcsolatok 
történetében a Kölcsönös Gazda-
sági Segélynyújtás Tanácsának 
megszervezése és egyben példát 
mutat arra, hogyan lehet nagy és 
kis népek egymásközti viszonyát 
a békés együttműködés és a köl-
csönös megsegítés alapján ren-
dezni. Ez egyben biztosítja, hogy 
Népköztársaságunk is rendelkezni 
fog a rohamos fejlődésnek és 

gyors felvirágozásnak minden elő-
feltételével. 

A Kölcsönös Gazdasági Segély-
nyújtás Tanácsának létesítésével 
a béketébor erői fokozódtak, szinte 
felmérhetetlen mértékben. 

A másik tervezett szerződésről, 
az Északatlanti Szövetségről, a 
Szovjetunió külügyminisztériumá-
nak nyilatkozatából értesülünk. 
Megtudjuk ebből, hogy a nyugati 
blokk, vagy nyugati szövetség né-
ven ismert hatalmi csoportosulás, 
mely Anglia, Franciaország, Bel-
gium, Hollandia és Luxemburg 
részvételével alakult 1948 márciu-
sában, most azt tervezi, hogy 
Északatlanti Szövetség néven az 
Egyesült Államok, Kanada és az 
északi államok bevonásával ujabb 
katonai szövetséget létesítsen. 

Ebben az államszövetségben 
nem egyenlő felekként tárgyalnak 
az egyes országok, mert abban az 
Egyesült Államok imperiálista kö 
rei viszik a hangot, a Marshall-
terven keresztül már teljesen az 
amerikai imperiálizmus karmai 
közé kerültek a többi szerződő 
felek. 

Már a nyugateurópai szövetség 
azzal a titkos céllal alakult, hogy 
a fasiszta nyugatnémetországi erők 
felhasználásával támadást készít-
sen elő a népi demokráciák és a 
Szovjetunió ellen. Ez a támadási 
szándék világosan kitűnik a nyu-
gati országok számos vezető-ál-
lamférfiának és az amerikai és ál-
talában a nyugati imperiálisták 
sajtójának támadó hangjából. 

Az Északatlanti Szövetség be-
vallott célja az Atlanti-Öceón 
északi vidékén élő népeknek „eset-
leges támadástól" való megvédése, 
rejtett célja pedig az, hogy az 
Amerikai Egyesült Államok impe-
riálista vezetőinek világuralmi tö-
rekvését támogassa. A cél nem 
minden nép jóléte, hanem a gyar-
mati és imperiálista kizsákmányo-
lás fenntartáséval, egyes országok 
imperiálista körei gazdagságának 
fokozása. 

Az Északatlanti Szövetség or-
szágait nem a kölcsönös bizalom 
és egymás megsegítésének az elő-

mozdítása vezérli, éppen ezért 
nem is cserélik ki egymással ipari 
találmányaikat és tapasztalataikat, 
hanem közöttük továbbra is folyik 
az egyes tőkéscsoportok küzdelme 
a nyersanyagért, a piacért, amig 
az egészet fel nem falja az ame-
rikai imperiálizmus. 

így néz ki a két szerződés tük-
rében a két világ. Nem lehet két-
ségünk az iránt, hogy az igazság 
a béke táborának oldalán van s 
itt van a hatalmasabb erő is„ 
mert ezt támogatja a világ minden 
békeszerető dolgozója, az egész 
világ munkásai, a gyarmati, elnyo-
mott színes fajok és minden be-
csületesen gondolkozó ember. 

A MILÍCIA 
Teohari Georgescu belügymi-

niszter, a RMP Központi Vezető-
ségének titkára a Scánteia-ban 
nagyszabású cikkben foglalkozott 
a milícia szerepével és feladatai-
val. A nagyjelentőségű cikket ol-
vasóinknak is meg kell ismerniök, 
hogy értékelni tudják a milicia lé-
tesítésének jelentőségét. 

A rendőrség és a csendőrség 
olyan régi államszervek voltak, 
amelyeket a polgári-földesúri rend-
szer, a kizsákmányolók a városi 
és falusi tömegek ellen használ-
tak fel. 

Ezért a burzsoá-földesuri állam 
csendőreit és rendőreit a dolgozók 
megvetették és ellenségüknek te-
kintették. A nyugati kapitálista or-
szágokban még ma is ez a helyzet. 
Ott az államgépezetnek az a fela-
data, hogy erőszakkal valósitsa 
meg a burzsoázia osztálydiktatu-
ráját a dolgozó tömegekkel szem-
ben. 

Amikor a dolgozók az állam-
hatalmat kiragadták a kizsákmá-
nyolók kezéből, a régi intézmé-
nyek között a csendőrséget és 
rendőrséget is természetszerűen 
meg kell szüntetni. 

1945 március 6-ika óta a rendőri 
és csendőri szervezet kötelékéből 
eltávolították ugyan a fasiszta és 
reakciós elemeket és a dolgozók 
soraiból bevont tagokkal ezek a 
szervezetek is demokratizálódtak, 
azonban ma, amikor a szociáliz-
mus építéséhez érkeztünk, a nép-
hatalom szerveit alapjaitól kezdve 
ujjá kell szervezni. Ézeknek kell 
ugyanis a demokratikus vivmá-

A Magyar Népi Szövetség udvarhely-
megyei szervezetének közleménye 
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az elnökség. 

nyokat és a dolgozók békés mun-
káját megvédeniük. 

Az államgépezet ez uj szervé-
nek olyannak kell lennie, hogy 
a nép szeresse, tisztelje és támo-
gassa. Egységes, jól összeforrt 
gépezetet kell alkotniok a milicia 
tagjainak az öntudatos fegyelem 
alapján, olyant, amelyet a haza-
szeretet, a nép ügye iránti végte-
len hűség hat át és amely erejét 
a nép támogatásából meriti. 

Ilyen meggondolások vezették a 
Nagy Nemzetgyűlést, amikor a 
milicia felállítását elhatározta. Ma 
a Román Népköztársaság egész 
területén a népi jogokat és sza-
badságokat, a közvagyont és a 
nép számára hasznos termelőesz-
közöket, a nyugalmat és a köz-
rendet a milicia biztos ébersége 
őrzi. 

A milicia ereje éppen abban 
van, hogy minden becsületes ál-
lampolgárnak kötelessége védel-
mezni a demokratikus vívmányo-
kat, a szabadságjogokat, őrködni 
a törvények megtartása és a köz-
biztonság felett és őrizni a köz-
vagyont. Ezek az érdekek, mint 
közös szálak kapcsolják a mili-
ciát a néphez. 

Minden milicistának, mint ujti-
pusu tisztviselőnek, öntudatos és 
testvéri magatartást kell tanúsí-
tania a dolgozók iránt, olyan tiszt-
viselő magatartását, aki — ellen-
tétben a régi indulatos és ellensé-
ges rendőrrel — felvilágosit, segit 
és irányit és Népköztársaságunk 
törvényeit, azok mélységes, demo-
kratikus szellemének megfelelően 
népszerűsíti. 

Meg kell tehát változtatnunk az 
állam és az államgépezet irányá-
ban tanúsított régi magatartásun-
kat, mert most már az állam a 
dolgozók támasza és megsegitője. 

A milicia az uj államgépezet erős 
eszközévé válik a kizsákmányolás 
társadalmi, gazdasági pozícióinak 
felszámolásában, a régi rendszer 
visszaállítására irányuló kísérletek 
elfojtásában, az uj, kizsákmányo-
lástól mentes társadalom, a szo-
ciálista társadalom építéséért foly-
tatott harcban. Olyan gépezet, 
amelyet a nép szeret és amelytől 
ellenségei félnek. 
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Uz  állami 
munkásbiztositásról 

A Szovjetunió segítségével or-
szágunk felszabadult és megnyílt 
az ut, amelyen haladva országunk 
dolgozó osztálya megvalósíthatja 
azt a rendszert, melyikben meg-
szűnik a kizsákmányolás és egy 
jobb éleíet teremthet magának. 

A felszabadulás után Pártunk 
— a Román Kommunista-párt, 
majd a Román Munkáspárt — ve-
zetésével hatalmas lépéseket tet-
tünk a szociálizmus megvalósítása 
felé. Románia dolgozó osztálya a 
felszabadulás után nehéz időket 
élt át, de vállalva az áldozatokat, 
öntudatosan harcolt és dolgozott, 
-mert tudta, hogy magának dol-
gozik, magának épit. 

Az áldozatok nem voltak hiába, 
mert az eredmények meg is mu-
tatkoztak és ha az áldozatok na-
gyok is voltak, az eredmények 
sokkal nagyobbak. Az eredmé-
nyek egyike az uj munkásbizto-
sitó törvény. 

Ha a régi betegsegélyzőre gon-
dolunk, csak keserűséget érzünk. 
A munkások veriték árán szerzett 
pénzéből tartották fenn a beteg-
segélyzőt, de mikor a munkásnak 
valamire szüksége volt, addig kel-
lett járnia, hogy a jogos járulékát 
megkapja, amig belefáradt és in-
kább lemondott róla, mert az 
amúgy is olyan csekély volt, hogy 
nem érte meg a fáradságot. 

A múlttal ellentétben, mit bizto-
sit nekünk az uj állami munkás-
biztositó? 

Az állami biztosító részére az 
uj törvény szerint nem vonnak le 
semmit a munkás fizetéséből és 
ennek ellenére sokkal több jogol 
biztosit a dolgozók részére. Mint 
például : 

1. Minden dolgozónak és csa-
ládjának teljesen ingyen orvosi 
kezelést, gyógyszert és kórházi ke-
zelést és ezt ugy fogják megszer-
vezni, hogy ezért sem lesz szük-
séges hosszú utakat megtenni, 
amig megkapják. 

2. Betegség és baleset esetén 
pénzbeli járandóságot, még akkor 
is, ha kórházi kezelésben részesül. 
(Ez a múltban neflfcvolt meg.) Ez 
a járulék a fizetés 50—100 szá-
zalékáig terjed, attól függve, hogy 
mióta van a munka mezején és 
mióta dolgozik utolsó munkahe-
lyén, igy pl., ha valaki több, mint 
4 éve van a munka mezején s 
több, mint egy éve az utolsó 
munkahelyén, megkapja az egész 
fizetését. Baleset esetén minden 
feltétel nélkül megkapja járandó-
ságát. Ha önhibáján kivül került 
egyik üzemből a másikba, azt fi-
gyelembe veszik. 

3. Sí ülési járandóságot kap a 
dolgozó nő. A dolgozó terhes 
nőnek könnyebb munkahelyet 
kell biztosítani, anélkül, hogy a 
fizetés kevesebb legyen. Az orvos 
által előirt szülési szabadságra 
teljes fizetését megkapja. A gyer-
mek születése után kap egy havi 
többlet (plusz)-fizetést gyermekke-
lengyére, ha ikreket szült, két havi 
fizetest kap. Úgyszintén a gyer-
mek születésétől kezdve 9 hóna-
pig a fizetésén kivül még 50 szá-
zalékos járulékot kap szoptatási 
járulék cimén. 

4. Temetkezési járulékot kap 
minden dolgozó vagy hozzátarto-
zója, ha két éve van a munka 
mezején és három hónapja az 
utolsó munkahelyén. A temetke-
zési járulék 4000 lej és az kapja 

kézhez, aki a temetési költséget 
viselte. 

5. Minden dolgozó nyugdíjra 
jogosult rokkantság, vagy öregség 
esetén. Bányamunkás, aki 20 éve 
van a munka mezején és abból 
legalább 10 évet föld alatt dolgo-
zott, már 50 éves korában nyug-
díjra jogosult. Más munkások 
öregségi nyugdijat kapnak, a fér-
fiak 60 éves korukban, ha lega-
lább 25 éve vannak a munka 
mezején, nők 55 éves korukban, 
ha legalább 20 éve vannak a 
munka mezején. Ha valaki nyug-
díjjogosult és tovább dolgozik, 
kapja a teljes nyugdiját és a fi-

zetését is. Baleset esetén nincs a 
fenti feltételekhez kötve a nyug-
díjjogosultság. Nyugdíjra jogosul-
tak a visszamaradt kiskorú gyer-
mekek, a munkaképtelen házas-
társ vagy szülők. • 

6. Biztosítani fogják a dolgozók-
nak a nyári időben kapott sza-
badságuk üdülőhelyen való eltöl-
tését, megfelelően berendezett he-
lyen a lehetőségekhez mérten. 

Mindezeket a jogokat a mező-
gazdasági és háztartási alkalma-
zottak is élvezik, ami eddig soha-
sem volt. 

Nem szakszervezeti tagok ezek-
ben a jogokban csak 50 százalé-
kig részesülnek. 

Ezekből láthatjuk ennek az uj 
törvénynek a nagyszerűségét, amit 
csakis szociálista, vagy népi de-
mokratikus rendszerben lehet meg-
valósítani, ahol a dolgozó osztály 
élcsapat-pártjával az élén vezeti 

az országot. 
Hogy biztosítva legyünk, hogy I 

ez a törvény ne maradjon irolt, I 
holt betű s hogy az életbe át le- í 
gyen ültetve, nem bizzuk a mun-
kásbiztositás ügyét egyes lelkiis-
meretlen, régi rendszerből nevelt, 
a munkásokkal nem együttérző 
tisztviselőkre, hanem a munkások 
által választott biztositási bizott-
ságokra. akik a szakszervezetek 
vezetése mellett fognak működni 
minden műhelyben, üzemben, in-
tézményben és szakszervezetnél. 

Dolgozóink szivét mély hála 
tölti el a RMP, a népi demokra-
tikus kormányunk iránt, úgyszin-
tén a Szovjetunió iránt, amelynek 
segítségével létrehozhattuk a népi 
demokratikus rendszerünket, a-
melyben a dolgozó minden körül-
mények között védve és bizto-
sítva van. 

D R 

.A. szcntkorosz tbárivai üzem kohászati és bányászati 
szakiskolája Homoród-fürdön 

Homoródfürdő vadregényes feny-
vesei közé érkezünk meg a csillogó 

. téli napsütésben. Élénk gyermek-
zsivaj fogad, éppen szüneten van-
nak a kohászati és bányászati szak-
iskola növendékei. Előbb a bentla-
kásukat látogatjuk meg a gyönyörű 
Ilona völgyben fekvő villában. Eme-
letes ágyak fogadnak az elég szük 
szobákban. Tiz növendék lakik egy-
egy szobában Ugy érezzük, hogy 
ennyi fiatal szervezetnek kevés a 
szoba levegője és a hálótermeket 
jobban kellene szellőztetni, még ak-
kor is, ha ezzel több fűtésre volna 
szükség. Itt a fáért nem kell mesz-
szire menni, lehet nyugodtan fűteni, 
csak fel kell vágni a fát, amit a 
villáig lenyúló erdő is nyújt. 

A borsókonzervből készült* leves-
ről és a turóspuüszkáról megálla-
pítjuk, hogy a növendékek jó el-
látásban részesülnek. 

Amire visszaérünk a tanterembe, 
már tanórán találjuk a tanulókat. 
Komolyan iii a 22 bányászatot ta-
nuló fiu, egyforma, jóállásu mun-
kásruhában. Magyar nyelvből Pe 
tőfi: Feltámadt a tenger cimü ver-
sével foglalkoznak. Meg akarjuk tudni, 
mit tudnak a szabadságharcról, Pe-
tőfiről s örömmel hallgatjuk tájéko-
zott feleletüket. Amikor Népköztár-
saságunk vezetői felől érdeklődünk, 
sokkal bizonytalanabb és gyakran 
téves feleleteket kapunk. Ugy érez-
zük, hogy nagyobb figyelmet kel-
lene fordítani a tanulók politikai 
nevelésére. A szakiskolák célja nem 
csak az, hogy jó szakmunkásokat, 
jó bányászokat adjon, hanem az is, 
hogy politikailag képzett, öntudatos 
és bátor fellépésű bányászokat bo-
csásson ki, akik vezetőszerepre al-
kalmasak és öntudatosan viszik to-
vább a szociálizmus nagy ügyét. 

A kohászati 40 tanuló között ott 
ül 5 leány is, akik elhatározták, 
hogy vasasok lesznek, az eddig 
csak férfiak által végzett munkate-
rületet meghódítják a nők számára. 
Számtan órára toppanunk be, ahol 
éppen a rendes-törtekről tanulnak. 
Pár kérdésből látjuk, hogy a törtek 
ről, mint közeli, jó ismerősökről, 
otthonosan tudnak beszélni. Ebb̂ n 
az osztályban még élénkebb csillo-
gással szegződik ránk a negyven 
szempár. Politikai jellegű kérdé-
seinkre sokkal öntudatosabban fe-
lelnek, mint a bányászati hallgatók. 
Különösen a lányok mozognak élén-
ken, amikor Pauker Annáról hal-
lanak. Egy kicsit inkább maguké-
nak érzik, mint a fiuk s taian arra 
gondolnak, hogy előttük is nyitva 

lehet az ut, egészen a miniszteri 
székig is. 

A kohászati és bányászati szak-
iskola növendékei Homoródfürdőn 
kapják meg az elméleti kiképzést 
tanáraiktól és az üzemtől átjáró 
mesterektől és mérnököktől. Gya-
korlati kiképzésben is részesülnek 
a hét három napján, amikor a 
vasgyárban és az üzemben tanulják 
a legjobb mesterektől mesterségük 

gyakorlati részét. 
Megyénk egyetlen üzemi szakis-: 

kólája a jövő kohászait és bányá-
szait kép*zi ki. Itt a tanu'ók teljes 
ellátásban részesülnek, -Ujházatukrói 
gondoskodnak és tanulásukhoz meg-
kapnak minden szükséges előfelté 
telt, hogy a jövőt, a szociálizmust 
épitő öntudatos munkásokat adja-
nak nagy léptekben fejlődő nehéz-
iparunknak 

Országunk első üzemi kórháza 
Szentkeresztbányán 

A szentkeresztbányai v a s g y á r 
gyors fejlődésével nem tudott pár-
huzamosan haladni a társadalom-
biztosító intézet, a munkások egész-
ségügyi ellátása terén Igy, bizony 
sok jogos panasz és kívánság me-
tült fel a munkásság részéről. De 
nem sokáig kellett panaszkodni 
Aíijint a munkások száma ezer felé 
emelkedett, a régi társadalombizto-
sítási törvény értelmében még egy 
orvost, egy bábaasszonyt és egy 
védőnőt kellett volna alkalmazni és 
egy gyógyszertárt felállítani. Azon-
ban, ahol a munkások jólétéről van 
szó, Népköztársaságunk nem ragasz-
kodik a törvény rideg betűihez, ha-
nem azokat messze meghaladva 
siet a munkásság segítségére. 

Ez történt a szentkeresztbányai 
esetben is. Alig, hogy a betegse-
gélyző-főorvos szóbahozta egy kór-
ház létesítésének a gondolatát, a 
RMP helyi szervezetének kezdemé-
mezesére a gyár vezetősége azonnal 
felutazol Bukarestbe és az mutatja 
kormányunk különös gondoskodá 
sát, hogy azonnal két inspektort 
küldött ki a helyzet kivizsgálására 
és néhány nap múlva már folyt a 
kórház felállításának a munkája. 

Amikor a Dobogó-fürdő néven 
ismert vöfgybe érkeztünk, a kórház-
hoz, a hatalmas fenyők között levő 
gyönyörű viilaban, ahol idáig a 
segesvári tőkéstk csemetéi nyaral-
tak, most lazasan folyik a kórház 
fe'szerelese. Az ágyak már készen 
állnak a szobákban, az éjjeliszek-
rényeket és székeket most festik. 

Vajda Ferenc dr. főorvostól meg-
tudjuk, hogy a kórház felszerelését 
teljesen házilag oldották meg Az 
üzem asztalos-műhelyében készül-
ték a bu orok es a főorvos tervei 
szennt hazilag állítottak elő a steri 
lizáfót, az ejdeazen uj rendszerű, 
árnyékot nem vető műtőlámpát, a 

gőz- és viz- müszerkifőzőt, a föld-
szinti gőzfejlesztő kazánt, villamos 
centrifugán stb. 

A vasgyár szerelte fel a kórházat 
fehérneműkkel, frissen készített mat-
rácokkal, házi vízvezetékkel s igy 
néhány nap múlva teljesen készen 
áll az uj kórház s akkor már csak 
a minisztérium által megígért rönt-
gent és kórházi felszereléseket, va-
lamint a gyógyszereket kell meg-
kapniok, hogy egy legmodernebbül 
felszerelt, 25 ágyas kórház álljon a 
családtagjaikkal együtt mintegy 
8000 et kitevő, társadalombiztosí-
táshoz tartozó munkás részére. A 
sebészetet, szülészetet és belgyógyá-
szatot felölelő uj kórház az orvosok 
között is uj együttműködést terem-
tett. Az üzemi és magán-orvosok is 
mind a kórház segítségére sietnek 
és a környéken levő négy orvos 
együtt fog dolgozni a kórház kere-
tében a munkások egészségének 
a szolgálatában. 

Az orvosok munkakollektivája 
most végzi az adatgyűjtő munkát. 
Meg akarják ismerni a munkaterü-
letüket, ezért kutatják az adottsá-
gokat és feltárják azokat a körül-
ményeket, amelyek egészségtelenek 
a munkások életében, hogy ezeken 
is segitve ne csak betegeket gyó-
gyítsanak, hanem a betegségek okát 
szüntessék meg. 

A tőkés Bujoiu idejében annyira 
elhanyagolt munkásviszonyok felja-
vításán dolgozik az üzem is, mun-
kás lakásépítéssel, a munkások 
életszínvonalának emelésével s moat 
ebben a munkájában nagy segítsé-
get kapott az uj kórházban és a 
kórház keretében egyiiiimüködő 4 
orvosban. 

Nyomatott az „UMGISz" könyv-
nyomdájában Székelyudvarhe yt. 
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TANULJUNK  EGYÜTT 
P terogazdaságró l 

Sztálin : „A termelési  terv 
az emberek millióinak 
élő és gyakorlati  tevé-
kenysége. " 

A szociálista gazdasági rendszer 
legfontosabb fejlődéstörvénye és 
döntő fölénye a kapitálista gazda-
ság felett — a szociálista tervsze-
riisités. 

A termelőeszközök magántulaj-
donán alapuló kapitálista rend-
szerben keresztülvihetetlen a nem-
zetgazdaság tervszerű irányítása. 

A kapitálizmus általános válsá-
gai már a polgári államot arra 
kényszeritették, hogy beleavatkoz-
zék a gazdasági életbe, különösen 
vonatkozik ez háború idejére, a-
mikor a hadsereg fegyverrel, fel-
szereléssel és élelmiszerrel való 
ellátása céljából a burzsóá-államok 
kénytelenek voltak áttérni a lakos-
ság ellátásának a szabályozására 
és az árrögzitésre. 

Ez még magában véve nem je-
fenti a nemzetgazdaság tervszerű 
irányítását, mert a termelőeszközök 
köztulajdonba való vétele nélkül 
nem képesek megszüntetni a ter-
melés zűrzavarát, — az osztály-
ellentéteket. A gazdasági szabá-
lyozást a pénzmágnások, a mo-
nopoltőkések használják ki, akik 
mérhetetlenül meggazdagodnak a 
dolgozó tömegek rovására, ame-
lyek elszegényednek, keresetük 
csökken, fogyasztó-képtelenekké 
válnak, minek következtében túl-
termelés áll be, „a válságok végső 
foka", ahogy Marx nevezi a ka-
pitálista társadalom e leglényege-
sebb ellentmondását. Nincsen ez 
alól kivétel. A háborúban meg-
gazdagodott Egyesült Államok és 
a háború alatt leszegényedett 
Anglia egyaránt a válságok hí-
nárjába kerül s a válság rettentő 
előjeleként Amerikában ma hi-
vatalosan 3 millió munkanélküli 
van nyilvántartva és 8 millió olyan 
munkás, aki hetente 2—3 napot 
dolgozik. 

A Szovjetunióban a munkások 
millióit foglalkoztató vállalatok ter-
melőeszközei a szovjetállam és a 
mezőgazdasági szövetkezetek, a 
kolhozok tulajdonában vannak és 
igy az egész társadalmat felölelő 
nemzetgazdasági terv megszervez-
hető. 

A tervszerű gazdálkodásnak, 
azaz a nemzetgazdaság egységes 
és központi irányításának megva-
lósítása a bolsevikok nagy érdeme. 

H. G. Wells, a hírneves angol 
iró 1921-ben meglátogatta a Szov-
jetuniót. Lenin felvázolta előtte az 
ország villamosításának hatalmas 
tervét. „A kremli álmodozó" ter-
vei a dus fantáziájú Wellset is 
meglepték és Lenint a világtörté-
nelem legnagyobb álmodozojának 
nevezte. Pedig Lenin csak a párt 
programmját ismertette, mely az 
ezóta hiressé vált lenini jelszóban 
kapott kifejezést: „kommunizmus 
= szovjethatalom + villamosítás." 

Wells megérte a nagyszerű 
tervek megvalósítását, amely meg-
haladta az ő legmesszebbmenő 
elképzeléseit, mert polgári mére-
tekben gondolkodott s nem volt 
mit válaszolnia Sztálinnak, aki egy 
vele való későbbi beszélgetés so-
rán azt mondta: „Amig nem sza-
badítják meg megukat a kapitá-
lizmustól és amig le nem monda-
nak a termelési eszközök magán-

tulajdonának elvéről, nem lesz 
tervgazdaságuk." 

A történelem gyakorlata kétsé-
genkivül igazolta, hogy a kapitá-
lizmus nem képes nemzetgazda-
sági tervet elkészíteni, legfeljebb 
egy „ Marshall-tervet", amelyről 
nem rég derült ki, hogy nem is 
Marshall tervezte s amelyről már 
rég tudjuk, hogy nem is terv, ha-
nem a Truman-elvnek egy dipio-
matikusabb változata. 

A gazdasági élet tervszerüsitése 
tehát nem akármilyen társadalmi 
rendszerben valósitható meg. 

A gazdasági élet tervszerüsitése 
csak olyan társadalmi rendszerben 
valósitható meg, ahol a munkás-
osztály kiragadta a politikai hatal-
mat a kapitálisták kezéből, átvette 
az állam vezetését, megszervezte 
a főbb termelési eszközöket és 
nyilvántartást készített róluk. 

A népi demokráciában a terv 
megvalósitható, mert a népi de-
mokrácia olyan állam, amelyben 
a dolgozó nép a munkásosztály 
vezetésével halad a kapitálizmus-
ból a szociálizmus felé. A népi 
demokrácia a proletárdiktatúra sa-

játos formája, mely széleskörű 
demokrácia a dolgozó tömegek 
számára és keményöklü diktátura 
a kizsákmányolók, a reakció, a riép 
ellenségei ellen. A népi demokrá-
cia állama a szociálizmust építi 
és igy megvan a lehetőség, sőt a 
szükségszerűség a tervgazdálko-
dás bevezetésére, amely egyik tör-
vénye a szociálista gazdálkodás 
fejlődésének. 

Gh- Gheorghiu-Dej, a RMP főtit-
kára, első miniszterelnök-helyettes 
az 1949 évi általános gazdasági 
tervről mondott hatalmas beszédé-
ben mutatott rá arra a lényeges 
különbségre, amely a tőkés rend-
szer és a szociálista rendszer kö-
zött fennáll. 

„A tőkés termelési rendszert 
jellemző vak, ösztönös és tervnél-
küli fejlődés helyett, amely elke-
rülhetetlenül válságokhoz, gazda-
sági zűrzavarhoz, munkanélküli-
séghez és nyomorhoz vezet? — a 
szociálista gazdálkodás az összes 
gazdasági ágak és egységek egy-
behangolt fejlődésén alapszik és a 
szociálista gazdálkodás általános 
szükségleteit tartja szem előtt." 

R két rendszer különbözősége 
A tőkés rendszerben a gazda-

sági élet tevékenységének moz-
gató ereje a h a s z o n . 

A polgári tudósok nem tudják 
elképzelni a termelés fejlődését a 
a dzsungel törvényeire emlékez-
tető versengés és haszonhajhá-
szás nélkül. -Érthető is ez részük-
ről, hisz a civilizáció óta a tár-
sadalom nem egyéb, mint osztály-
harcok története, ahol egy erő-
szakos kissebbség a dolgozók 
többségét kizsákmányolja. Amint 
E n g e l s mondja, a civilizáció — 
a rabszolga, hűbéri és tőkés rend-
szert értve alatta — „az emberek 
legszennyesebb indulatait és szen-
vedélyeit" hozta mozgásba és 
ezeket „az összes többi képessé-
gek rovására fejlesztette ki." „Kez-
dettől fogva mindmáig a civilizá-

ció mozgató ereje az aljas kap-
zsiság volt, egyetlen döntő célja 
a gazdagság és mégegyszer a 
gazdagság és harmadszor is a 
gazdagság, de nem a társadalom 
gazdagsága, hanem a különálló 
nyomorult egyén gazdagsága." 

Ezzel szemben a szociálizmus 
a történelem folyamán elsőizben 
megteremti a dolgozók érdekeltsé-
gét munkájukban: ez az érde-
keltség a szociálista gazdaság 
fejlődésének egyik döntő mozgató 
ereje, amely a munka szerinti ja-
vadalmazás szociálista elvében 
nyilvánul meg. „Mindenki képes-
ségei szerint, mindenkinek mun-
kája után." 

A munka szerinti elosztás szo-
ciálista elve elsőizben teremti meg 
a történelemben az összes szük-

séges feltételeket az egyéni és 
társadalmi érdekek helyes össze-
egyeztetésére. „A szociálizmus — 
mondja Sztálin — nem tagadja 
az egyéni érdekeket, hanem ösz-
szeegvezleti őket a kollektív ér-
dekekkel." 

A tőkés rendszerben „minden, 
ami egyesek számára áldás — 
mondja Engels — szükségszerűen 
átok mások számára." A tőkés; 
termelés filozófiája megnyilvánul 
az egyszerű népi mondásban: ka-
parj kurta, neked is jut. 

A tőkés rendszerben ki-ki ma-
gának, a szociálista rendszerben 
közös célért küzdenek a dolgozók, 
a különböző vállalatok az ellen-
séges verseny helyett szorosan 
együttműködnek, mindannyian a 
közös cél érdekében, a szociáliz-
mus érdekében, a szociálizmus 
megvalósításáért, emint Gh. Gheor-
ghiu-Dej mondja : „állandóan 
emelni a dolgozók anyagi és kul-
turális színvonalát." 

L e n i n már 1918-ban meg-
mondotta : „az állam egész gaz-
dasági gépezetét egyetlen gazda-
sági szervvé kell átalakítani, amely 
ugy működjék, hogy millió és mil-
lió személyt lehessen ugyanazon 
terv alapján irányítani.* 

A RNK első gazdasági terve, 
amelyet az egész ország dolgozó 
népe határtalan lelkesedéssel fo-
gadott, a szociálista épités ügyét 
szolgálja, amikor az Alkotmányunk 
15. szakaszában irt irányelvek 
megvalósítását tűzte ki céljául. 

„Az állam irányítja és tervsze-
rüsiti a nemzetgazdaságot, az or-
szág gazdasági fejlődésének, a 
nép jólétének, a nemzeti függet-
lenségnek a biztosítása érdekében." 

Az egy éves gazdasági terv 
ideje alatt meg kell tanulni a terv-
gazdálkodást, hogy a tapasztala-
tokat leszűrve, hozzá lehessen 
fogni egy hosszúlejáratú terv el-
készítéséhez és megvalósításához. 

Minden becsületes dolgozó tart-
sa becsületbeli ügyének szorgalma 
és tehetsége legjavát adni a terv 
teljesítéséhez, mert az általános 
életszínvonal emelését és saját 
boldogulását segíti elő, amikor az 
egyéves gazdasági terv megvaló-
sítását támogatja és küzd annak 
túlteljesítéséért. 

A közgazdasági szakiskola növendékeinek látogatása 
az állami fafeldolgozó özemben 

A tanügyi reform lehetővé tette, 
hogy a szakiskolák növendékei ne 
csak elméleti uton, hanem gyakor-
latilag is megismerkedjenek az üze-
mek életével és a munkamódsze-
rekkel. 

Így került sor arra, hógy a közgaz-
dasági szakiöko a meglátogassa a 
helyi állami fafeldolgozó üzemet. 
Látogatásunk célja az volt, hogy ko-
moly tanulmányi ismeretre tegyünk 
szert vai alatvezetési, áruismereti és 
könyw teli terén. Az érdeklődés 
minden tanuló részéről nagy volt. 
Az üzemben Darvas munkás-igazgató 
elvtárs szeretettel fogadott és veze-
tett végig az üzem minden osztá-
lyán. a fűtőháztól kezdve a javító-
műhelyig. A munkások munkaüte-
mén latszik, hogy a munka a több-
termeles jegyében folyik, s céljuk a 
gazdasági terv megvalósítása. Öröm 
volt hallgatni azt a szeretetteljes ma-
gyara/a'oi. an elyet nyújtottak, hogy 
megismerteik a munkát s látni 
azokat a technikai módszereket, a-
melyekkel dolgoznak. Kiemelendő 
Miklós Károly grpeaz elvtárs, aki 

magyarázatával lehetővé tette, hogy 
tudásunkat gyarapitsuk. 

A munkások példája uj lendüle-
tet adott, hogy a diákság az ő har* 
costársukként szolgálja a szociáliz-
mus felé haladó népi demokrácia 
ügyét. 

Megismerve az üzem technikai 
részét, mivel célunk volt a tervsze-
rüsitett könyvvitel tanulmányozása 
is. bementünk a könyvelési osz-
tályra is. Itt a munkások és a más 
osztályokon dolgozó tisztviselők 
szeretetével és jóindulatával ellen-
tétben, a könyvelési osztály személy-
zetének egyrésze haragosan foga-
dott : 

— Miért nem jönnek, hölgyeim, 
éjjel 11 órakor ? akkor is itt va-
gyunk, — különben itt most semmi 
tanulmányozni va'ó nincs, a köny-
veies meg sem n du". - mondták, 
pedig meg cak deli 12 óra volt, 
mikor a könyvelési osztályra meg-
érkeztünk. Még azt is mondották, 
hogy nekünk a fakanál való. A ón-
ban megjegyezni kívánjuk, hogy a 

nők kivívták egyenjogúságukat s a 
népi demokrácia országában a nő 
sem alsóbbrendű lény a férfinél, ezt 
tudniok kellene az illető könyvelő 
tisztviselőknek is s ha nem tudnák, 
reméljük, rövidesen megtanulják. 

A közgazdasági szakiskola 
IV. évfolyáma 

Szabotázs-itéletek 
A székelyudvarhelyi törvényszék 

mellett működő szabotázs-bíróság 
ujabb szabotalokat itélt el. Dodó 
Kálmán bögözi lakost 10.000 lej 
pénzbirsággal sujtrtta, Molnár István 
50 éves patakfalvi, Szaniszló Irma 
38 éves nagygalambfalvi, Szász 
György 47 éves bözödi és Kibédiné 
Bán Amália 23 éves siménfalvi la-
kosokat egyenként 4 000—4.000 lej 
pénzbirsággal büntette meu l ü ön-
böző szabotázs-csetekményekert. 

Felhívás 
Az OSP február hó első felében 

foo bo I- birói tanfolyamot k>va ren-
dezni. Azok a munkás elvtársak, akiit' 
részt akarnak venni, jeíenike/.zenek 
február hó 10-ig az Ó5P hivatalos 
helyiségében. 

fíz  OSP oazet5s6a«. 



Bz ifjúság egységesítésének 
előkészítése Udoarhelyen 

Székelyudvarhely ifjúsága is meg-
tartotta az egységesítő gyűlést a vá-
rosi moziteremben lelkesedő ifjak 
százainak részvételével. 

A RMP határozatát Gál János 
etvtárs ismertette, rámutatva az ed-
digi ifjúsági szervezetek munkáira 
és hiányosságaira. 

— Legnagyobb hiányosság az 
volt, hogy nem volt a városi, falusi 
és az együttélő nemzetiségű dol-
gozó ifjaknak egységes szervezetük, 
amelynek keretében komoly ered-
ményeket tudtak volna elérni. 

— Ahoz, hogy az ifjúság felada-
tait meg tudjuk valósítani, szükség 
van arra, hogy minden lépésünkben 
a RMP irányítását elfogadva halad-
junk előre a szociálizmus építésének 
utján, mondotta Gál János. 

Ezután 17 ifjú emelkedett szó-
lásra. A hozzászólók kiemelték azt, 
hogy a szociálizmus építésének kor-
szakában élünk, amikor a RMP nak 
mozgósítania kell a népi erőket a 
munkásosztály nagy történelmi hi-
vatásának sikeres betöltése érdeké-
ben. Ennek a hivatásnak a betölté-
sében komoly segítőként kell, hogy 

álljon az ifjúság. 
Gálpál Sándor elvtárs hozzászó-

lásában hangsúlyozta azt, hogy kö-
nyörtelen harcot fogunk folytatni 
mindazok ellen akik fejlődésünkben 
meggátolni igyekeznek. Mindazoknak 
a mesterkedéseknek az ellenére, ame-
lyeket a reakciósok folytatnak, szo-
ciálizmust fogunk épiteni. 

Menyhárt Zsuzsa elvtársnö a Szov-
jetunió és a RMP iránti határtalan 
szeretetre hívja fel az ifjak figyel-
mét, mert csakis a munkásosztály 
élcsapatának, a RMP-nak a vezeté-
sével és nevelésével tudunk felmu-
tatni eredményeket a szociálizmus 
építésének munkájában. 

Az egységesítő bizottságba az 
alábbi tagokat választották meg : 
Miklós Béla, Székely Berta, Sepsi 
Lajos, Nagy Rozália, Pădureanu loan, 
Szász János, Simó Béla. 

A gyűlésről az ifjak azzal az el-
határozással távoztak, hogy ezután 
sokkal nagyobb lendülettel fognak 
dolgozni egy olyan társadalmi rend-
szer megvalósításáért, ahol már 
ember nem zsákmányol ki embert. 

ifi  A s. 

R löoétei oasbánya 
a szocialista oersenyben 

A lövétei vasbánya munkásai már 
január 26-án befejezték a január 
hónapra előirányzott termelést Igy 
aztán sikerült az előirányzatot több, 
mint 27 százalékban felülmulniok, 
A legszebb eredményt Török Lajos 
5-ös számú csoportja érte el, mert 
az előirt normát 44 százalékban tel-
jesítették tul. Id. Andrási Lajos 8 as 
számú munkacsoportja 43 százalék-
kal, Márton János 15 ös számú 
csoportja 36 százalékkal multa felül 
a normát. Ö.ömmel látjuk az ada-
tokból, hogy ezek mellett mindenik 
munkacsoport jócskán túlteljesítet-
te a normát. 

Nagy reményeket fűznek a lövé-
tei bányászok a Dorna-Vatrával foly-
tatott két hónapos termelési ver-
senyhez, amely december végén már 

befejeződött, de amelynek ered-
ményét még nem döntötte el a köz-
pont. A beérkezett adatok alapján 
ugy látszik, jogos a reményük, hogy 
győzedelmeskedtek a versenyben. 

Örömmel újságolják a munkások 
a kantin fellendülését is. Mig az első 
időben csak mintegy 25 en étkeztek 
a kantinban és a reakció azt híresz-
telte, hogy a kantin a „csajka-
rendszerbe" kényszeríti a munkáso-
kat, most már vagy 60 on fogyaszt-
ják itt az ízletes és bőséges kosz-
tot. Mi is akkora darab kolbászt 
kaptunk a kantinban, hogy meg 
sem tudtunk birkózni vele. A bősé-
ges és Ízletes étel a testi munkában 
elcsigázott munkásokat is teljesen 
kielégíti. 

Fontos pénzügyi közlemények 
Véglegesitik az 1948-49. pénzügyi évre 

ideiglenesen kivetett adókat 
Megkezdődött az 1949. pénzügyi évre kivetendő adók 

megállapítása 
nyomtatványon adóvallomást be-
nyújtani. 

Nem kell benyújtsanak adóvég-
legesitési vallomást az állami-, 
megyei- és községi-, valamint az 
államosított vállalatok. 

II. A lakosság jövedelmének 
megadóztatásáról szóló törvény 
12 — 16. szakaszai alapján meg-
adózás alá eső : 

1. azok az iparosok, akik a ve-
lük egy háztartásban lakó család-
tagjaikkal (u. m apa. anya, fele-
ség és gyermekek) és legfeljebb 
egy inassal dolgoznak ; 

2. szabadfoglalkozásúak: 
3. bármilyen más foglalkozásúak, 

akik az emiilett törvény 12. sza-
kasza értelmében lesznek meg-
adózva, 

az 1949 pénzügyi évre járó és 
ideiglenes jellegű adójuk megálla-
pítása céljából az 1948 január 

Udvarhelymegye pénzügyigaz-
gatósága miheztartás végett az 
alábbiakra hivja fel az érdekelt 
adófizető polgárok figyelmét: 

A pénzügyminisztérium 294.954/ 
1949 számú határozatával elren-
delte, hogy az ajább felsorolt adó-
fizetők 1949 január hó 25-től 1949 
február hó 15-ig adóvallomást kö-
telesek benyújtani az illetékes ke-
rületi adóellenőri hivatalokhoz. 

I. Valamennyi kereskedő, nagy-
iparos, valamint azok az iparosok, 
^kiknél nem forogtak fenn a régi 
egyenesadóról szóló törvény 48. 
szakaszának valamennyi feltételei 
ét. igy kereskedelmi adóval voltak 
megróva, az 1948—49. pénzügyi 
évre ideiglenesen kivetett adójuk 
véglegesítése céljából kötelesek a 
fenti határidőig az illetékes kerü-
leti adóellenári hi/afaloknál ázott 
beszerezhető CID—1949 jelzésű 

1-től— 1948 december 31. elért 
jövedelmüket kötelesek a követ-
kezőképpen bevallani : 

a) A M/19 számú jelzésű nyom-
tatványon, (amelyen tintával áthú-
zandó a végleges „definitiv" szó), 
azok az iparosok, akik a velük 
egy háztartásban lakó családta-
gokkal íu. m. apa, anya, feleség 
és gyermekek) és legföljebb egy 
inassal dolgoznak ; 

b) a P/1949 jelzésű nyomtatvá-
nyon azok a szabadfoglalkozá-
súak, akik nincsenek iparosnak 
besorolva, valamint azok, akik 
nem kereskedelmi, állandó jellegű 
foglalkozás után jutnak bármilyen 
természetű keresethez. Ide tartoz-
nak azok a lakás-főbérlők is, akik 
bútorozott szoba albérletbe adása 
révén jutnak keresethez. 

Az adóvallomásokat a fenti adó-
fizetőknek azokhoz a kerületi adó-
ellenőri hivatalokhoz kell beadják, 
amelyeknek kerületében főfoglal-
kozásukat gyakorolják (ahol mű-
helyük, vagy irodájuk van). Abban 
az esetben pedig, ha foglalkozá-
suk nincs helyhez kötve, illetékes-
ség szempontjából a lakhelyük az 
irányadó. 

III. A fenti pénzügyminiszteri 
rendelet értelmében a bérbeadott 
házak, vagy lakrészek tulajdono-
sai is kötelesek adóvallomást be-
adni a C.L./949 jelzésű nyomtat-
ványon, mely nyomtatvány fel-
használandó, ugy az egyéni (mely 
az ingatlan fekvése szerint illeté-
kes adóellenőri hivatalnál adandó 
be), mint a globális adóvallomá-
soknál (mely pénzügyi lakhely 
szerint illetékes ellenőri hivatalok-
nál adandó be). 

Az első esetben tintával áthuz-
zuk a nyomtatványon feltüntetett 
„global* szót, mig a második eset-
ben az egyéni „individuală" szót 
töröljük. 

Egyéni adóvallomást adnak be 
az ingatlan fekvése szerint illeté-
kes adóellenőri hivatalokhoz mind-
azok a háztulajdonosok, akik in-
gatlanaikat egészben, vagy csak 
egy vagy több lakrészt, vagy csak 
egy, vagy több szobát adnak bérbe. 

Hasonló adóvallomást kötelesek 
beadni azok a háztulajdonosok is, 
akik házukat személyesen hasz-
nálják lakás, iroda, raktár, műhely 
stb. céljaira a következő esetek-
ben : 

1. ha az épület (ideértendő a 
házhely is) 1949 január l-ig bérbe 
volt adva és mint ilyen van az 
adófőkönyvbe (matricula) fel-
tüntetve, azonban 1949 január 
1-je után a tulajdonos használja 
(tehát már nincs bérbeadva). 

2. Ha az épület, illetve az in-
gatlan a külvárosban fekszik és 
1949 január hó l-ig nem volt 
megadózva, vagy pedig ezek után 
csak úgynevezett fix-adót fizettek. 

Nem kötelesek egyéni adóvallo-
mást beadni azok a háztulajdo-

sok, akiknek háza, vagy annak 
lakrészei nincsenek bérbeadva és 
nem sorolhatók be az előbbi pon-
tok egyikébe sem. 

Abban az esetben, ha egy épü 
let egyik részében a tulajdonos 
lakik, mig a másik része vagy 
részei bérbe vannak adva, a 
tulajdonos csak a bérbeadott ré-
szek jövedelmeiről köteles egyént 
adóvallomást benyújtani és pedig, 
annyi egyéni adóvallomást, ahány 
bérlője van. 

Globális adóvaliomást nyújta-
nak be : 

azok a háztulajdonosok, a-
kik 2 vagy ennél több egyént 
adóvallomást nyújtottak be : 

azok a háztulajdonosok, akik-
nek több házuk van, melyeke* 
azonban sajátmaguk használnak, 
illetve laknak és ezek a házak 
külön vannak megadózva. Ezek 
még akkor is kötelesek globális 
adóvallomást beadni, ha egyéni 
vallomást nem kötelesek benyúj-
tani. Ez az intézkedés a prog-
resszív alapon történő adókivetés 
célját szolgálja. 

A szabály tehát az, hogy az a 
háztulajdonos, akinek csak egy 
háza van és azt sajátmaga lakja 
— és lakta a tavaly is és az nem 
a külvárosban van — nem kell 
sem egyéni, sem globális adóval-
lomást benyújtson, mig abban az 
esetben, ha valaki 2 vagy több 
háznak vagy lakrésznek a tulaj-
donosa és azt sajátmaga hasz-
nálja, vagy pedig bérbe van adva, 
a fentiek szerint egyéni, vagy ha 
több egyéni adóvallomást adott 
be, globális adóvallomást is köte-
les beadni. 

A fentjelzett adóvallomásokal 
2 példányban kell benyújtani, 
melyek közül az egyik 20 lejes 
okmánybélyeggel bélyegzendő fel. 
Ha az adózó is akar egy példányt, 
ugy 3 példányt nyújt be, melyek 
közül egyet láttamozás után visz-
szakap. 

Akkor, amikor a fentieket az 
érdekeltek tudomására hozzuk, 
figyelmeztetünk mindenkit, hogy 
az adóvallomások pontosak, de 
legfőképpen őszinték legyenek, 
mert azok, akik a kötelező adó-
vallomásokat elmulasztják benyúj-
tani, vagy a benyújtott adóvallo-
másuk hiányos, vagy nem a va-
lóságnak megfelelő, a késedelmi 
kamatokon kivül az adó ötszörö-
sével egyenlő pénzbüntetéssel, va-
lamint az adókihágások megtor-
lásáról szóló töryény értelmében 
fogházzal és még külön pénzbir-
sággal büntettetnek. 

Az érdekeltek bővebb felvilágo-
sításért forduljanak a pénzügy-
igazgatósághoz, illetve annak vi-
déki szerveihez. 

Dénes Ferenc dr. 
pénzügyigazgató. 

Mezőgazdasági munkaverseny 
A mezőgazdaság fej'esztése, vala-

mint az 1949 évi munk̂ programm 
végrehajtásának érdekébt-n, a bras-
sói felügyeiőoeghez tartozó menyek 
fczociálista versenyt kezdenek. Ai öt 
megye vezetői kidolgozták a pro-
grammot és miga lap<to*<ák a ver 
senyfeltételeket. A szocialista ver-
senyt, me/ői;a/da!>á̂ unkban első'Z 
ben veze jü< be, a cél itt is a töbo-
tcmeles é* a minőség javítása. 

Udvarh«-lv't ejive munkaterve ma 
gai>a f<ii;ld>jd a növenvtermesztés, 
a tyü uöíCs.ermásztés, a zöldségter-
mesztés és a legelők javításával 

kapcsolatos programmot, az állat-
egészségügyét, valamint az állatte-
nyésztéssel kapcsolatos tervet. A 
terv különösképpen kihangsúlyozza 
a felvi agositó és irányító munka 
fontosságát Minden tisztviselő kö-
telessége, hogy a falu munkaslöme-
gével részletesen ismertesse a terv 
lényegét. Ezért gyűlések alkalmával 
fel ke I dolgozni a község gazdasági 
tervet és meg kell érteim, hogy ami 
ga/dasagi életünkben történik, meg-
fontolt terv alapján történik és ki-
záró ag a falusi dolgozó parasztság 
érdekeit szolgaija. 



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

Az ARLUS bögözi szervezete ja-
nuár 23 án, vasárnap délután 3 
•órakor emlékünnepélyt tartott a 
kultúrterem helyiségében, Lenin elv-
társ halálának 25 éves évfordulója 
alkalmából. 

Incze Lajos tanitó nyitotta meg az 
ünnepélyt, fejtegetve a nap jelentő-
ségét. Egyben rávilágított arra, hogy 
a népi demokratikus országokban, 
a szociálizmus építésének nagy mü-
vében, Lenin és Sztálin tanai győ-
zelmeskednek Majd Sántha Béla 
igazgató tanitó tartott szép ünnepi 
beszédet 

Az ünnepély után a gazdaközön-
seg fontos megbeszélést tartott. Ke-
resztes Ferenc, a MNSz elnöke ér-
tékes felvilágosítással szolgált a 
gazdaközönségnek az egy éves gaz-
dasági tervről. Kérte a gazdaközön-
séget, hogy értse meg az idők sza-
vát és mindenki vegye ki a részét 
a munkából, mert csak ugy tudjuk 
a szociálizmust megvalósítani, ha 
mindnyájan tervszetüen gazdálko-
dunk. 

Több idősebb gazda érdeklődött, mi 
tesz azokkal, akik majd koruk miatt 
nem tudnak dolgozni. Az elnök test-
vér magyarázatot adott az öregségi 
biztosításról és felvilágosította a gaz-
dákat, hogy munkából származó 
balesetnél, vagy betegségeknél azon-
nal segélyt kapnak. 

ifí.  Pál György. 

Dolgoznak a n i Zetelahán 
A zetelaki Demokrata Nők Szö-

vetsége már 150 taggal működik, 
akik minden, országunkat épitő és 
a dolgozó nép érdekeit szolgáló 
munkából hathatósan kiveszik a 
részüket. Szép példa erre a fonó 
estjük, amelyen 90 nő vett részt 
és 10 kg. gyapjút font meg a gö-
rög gyermekek részére. A görög 
gyermekek felsegélyezésére végzett 
munkában 16 nő dolgozott eredmé-
nyesen. Részt vettek a nők a tifusz 
elleni küzdelemben, a tisztasági hét 
megrendezésében és a gyermekek 
téli felsegélyezésére indított akció-
ban. Mindez azt bizonyítja, hogy 
megértették, hogyan vehetik ki a 
részüket a nők a Román Népköztár-
saság megerősítéséért és felvirá-
goztatásáért folyó munkából. 

Legutóbb színdarabbal léptek a 
közönség elé. Kár, hogy a színdarab 
megválasztása nem volt a legszeren-
csésebb és nem a mai időknek meg-
felelő. A vidám népdalok és Szegedi 
Istvánné kedves énekszólója külö-
nösen nagy sikert arattak s igy re-
mény van arra, hogy ezután még 
jiagyobb lesz az érdeklődés a DNSz 
munkája iránt. 

B. B. 

Sükő 
Sükő eddig nem adott életjelt, 

mert az volt az elvünk, hogy elő-
ször dolgozunk és csak munkánk 
eredményéről számolunk be. 

A kulturmunka a községben szé-
pen folyik. Decemberben 6 kultur-
elő-idáai ta>'ottunk, amelyeken elő-
ad,uk a Művelődési Útmutatóban 
meyelent, haladó t>zel emü színda-
rabokat. Ezenkívül (1 cember 31-én 
előadtuk a „Ludas Matyi"-t. 

Januárban 3 előadást' tartottunk. 
Ezek közül 23-án szép ünnepség 
keretében emlékeztünk meg Lenin 
halálának 25-ik évfordulójáról. 

Kis kultúrtermünk minden alka-
lomkor zsúfolás** megtelt az érdek-

lődők tömegével. Majdnem min-
den dolgozó ott volt a faluból, min-
denkit érdekelt, amiket ott monda-
nak, csak egy pár reakcióst nem, 
akikre nincs is ott szükség. 

A sükői MNSz-levelező. 

Para j d 
A RDNSz munkájával hozzájárul, 

hogy az egészségügyi minisztérium 
nagyszabású tervei, amelyeket az 
anya- és gyermekvédelemmel kap-, 
csolatban lefektetett, minél előbb 
megvalósuljanak. A parajdi RDNSz 
egy szülőház felállításán dolgozik. 
Jól sikerült műsoros teaestet ren-
deztek, amelynek jövedelmét erre a 
célra fordítják. A nők tollat gyűj-
töttek, amelynek megfosztását 100 
nő végezte el 500 munkaóra alatt. 
Ebből párnát készítenek a szülőház 
számára. Szerveztek egy 60 tagu 
támogató bizottságot, amely mun-
kájával és anyagi támogatásával 
segítséget nyújt, hogy ez a szép 
terv minél előbb megvalósuljon. 

A parajdi tejkonyhán is szépen 
folyik a munka, a gyermekek anyjai 
felváltva segítenek a tej-kiosztásnál 
és gondoskodnak a konyha rend-
bentartásáról. 

Küsmőd 
Az elmúlt év őszén megalakult 

kultúrotthon tanácsa a RMP-tal kar-
öltve munkatervet dolgozott ki, ame-
lyet végre is hajtott. 

Többek között megállapította, 
hogy az ifjúság által még 1946 ban 
készitett népies diszitésü színpad-
nak uj függönyre volna szüksége. 
A kicsi faluból egy nap alatt össze 
is gyűlt a szükséges kender mery-
nyiség, amelyet a leányok önkéntes 
munkával dolgoztak fel. A hasznost 
a kellemessel összekötve, szinte 
észrevétlenül készült el 15 négy-
zetméter nagyságú uj függöny. 

A MNSz-ben is egyre lendülete-
sebb munka indult. Az intéző bi-
zottság legutóbbi gyűlésén elhatá-
rozta, hogy minden csütörtökön 
este kollektív újságolvasással igyek-
szik tagjainak politikai és ideológiai 
színvonalát fejleszteni. Az újságol-
vasást szemináriumszerü megbeszé-
lés fogja követni. A politikai kér-
déseket Deák András, a RMP alap-
szervezetének titkára, az ideológiai 
kérdéseket pedig a tantestület tag-
jainak vezetésével dolgozzák fel. 

A község gyakorlati megvalósí-
tásokról is beszámolhat, amennyi-
ben 1948 év folyamán a község 
között egy nagyobbmérelü hidat ké-
szítettek el és Küsmőd—Siklód kö-
zött 2 km.-es útszakaszt kövez-
tek ki. D. J. 

Bözöd " 
Január 20-án, Bözödön a Demo-

krata Nők Szövetségének falubizott-
sága nagyszabású kaiáka- estet ren-
dezett a szegény és ruhátlan óvoda-
és iskolaköteles gyermekek felse-
gélypzese javára Ezen a kitűnően 
megszervezett estén a falu mirden 
házából — még a több kilométerre 
levő erdei házakból is — megje-
lent valaki. Mintegy 250 asszony, 
lány, legény gyűlt össze. 

Fazakas igazgató meleg, megnyitó 
szavai után következett a tantestü-
let nőtagjainak műsora Népi tán-
cok, székely tréfák, felolvasások, 
Ady-versek, versek megszemelyesi-
tése tette változatossá a program-
mot. Később a dolgozó lányok éne-
keltek népi énekeket és z^nt-zó^al 
töltötték el az estét. Fuzakasné, 

levelező. 

Rava 
Sokat lehet olvasni mostanában 

az újságokból, hogy itt is, ott is le-
leplezték a szövetkezet vezetőségét 
Ez történt Rava községben is, az-
zal a különbséggel, hogy Ravá-
ban nem volt, vezetőség, hanem 
csak vezető. Évek óta vezette a 
szövetkezetet önkényesen Kiss Zol-
tán unitárius lelkész az embereivel. 
Amikor a szövetkezet élére interi-
már-bizottságot kellett állítani, a 
nevezett pap, azonnal összeállította 
az interimár-bizottságot régi bará-
taiból, akik szerinte demokratikusan 
gondolkoznak és akiknek megélhe-
tése alig van biztosítva csekély 
40—70 hold birtokukból. 

Hogy merész tervét palástolja, 
meghívta az alapszervezet akkori 
titkárát, a MNSz helyi vezetőjét és 
még egy vagyontalan embert is, 
akikkel ismertette jelölését, kifejtve, 
hogy a bizottságban a község la-
kosságának minden rétege képvi-
selve van, tehát az összeállítás tel-
jesen demokratikusan tőrtént. őszinte 
felháborodással fogadta az alapszer-
vezeti titkár és a MNSz elnök ki-
fogását, hogy az interimár-bizottság 
összeállítása nem felel meg a mai 
időknek, mivel annak többsége 
most is a régi rendszer embereiből 
áll, Kiss Zoltán lelkiatyával az élü-
kön. Amikor látta, hogy az embe-
reit nem tudja bevinni a szövetke-
zet vezetőségébe, azt kérte, hogy leg-
alább, mint ügyvezető könyvelő ő 
maradjon meg. 

Igy Kiss Zoltán továbbra is a 
szövetkezet vezetőségében maradt 
és semmiképpen sem tudott bele-
nyugodni abba, hogy az uj igaz-
gatóság érdeklődik az üzletrészek 
felől és a szövetkezet vagyona felől. 
Felháborodása közben sohasem 
adott kielégitő választ az igazgató-
ságnak, a könyveket sohasem bo-
csátotta felülvizsgálat alá, igy a 
dolgozók sohasem tudták, hogy a 
pénzükkel a pap miként üzérkedik, 
amig az évvégi mérleg lezárásánál 
nyilvánosságra nem került a dolog. 
A mérleg elkészítése előtt egy-két 
hónappal egyik munkás testvérünk 
vette át a könyvelést, aki a vezetőkkel 
együtt megállapította, hogy a szö-
vetkezet részére szállított szeszes 
italok négy éven keresztül nincse-
nek elkönyvelve, habár a szövetke-
zetnek italmérési engedélye volt és 
italt rendesen lehetett is kapni. A 
szövHkezeti vezetőség megdöbbenvé 
kérdezte a lelki atyát, hogyan ma-
radt el az ital elkönyvelése és hova 
lett a nyereség? Kiss Zotan azt 
válaszolta, hogy a szövetkezetet 
csak ugy lehetett fenntartani és 
megmenteni,ha ezeket az italokat 
feketen adhat'ák el, mert a szövet-
kezet magas kiada-.aii tendes köny-
veléssel nem lehetett volna bizto-
sitani. Ilyen vezelé* mellett érkezett 
el a ravai szövetkezet oda, hogy 
ma, amikor a feketéző pap kezéből 
kikerült, a bukás szélén áll. 

Vájjon az ilyen szövetkezeti ve-
zető ktpes a* egvházat feketézés 
nélkül vezetni? Vájjon az ilyen fe-
ketező pap a feoer lelkeket is nem 
fekeiezt ei ? 

Szederjesi András, 
levelező. 

Szolokma 
SzOiOkma munkás népén fogott 

az id<-i>IO|<i<ii nevelés és ma mar 
tudja, hogy a he ye c akis a fö d-
né'kükek bzak&zei vr/eu l>en van. 

ö/atmári Sándor m ty i sztivező 
b^s/ídére 32 jelentkezett a 
szakszervezetbe, nemsokára a je-

lentkezők száma 48 ra szaporodott 
Ez örvendetes megmozdulás Szo-
lokmában, a már elég erős osztály-
harcot még erősebbé tette, mert a 
munkások meglátták, hogy hol a 
helyük és hogyan kell küzdeniflk 
minden kizsákmányolás ellen. 

Dániel Árpád. 

Kissolymos 
Kissolymoson is szép kulturélet 

folyik, amelyről eddig csak azért 
nem irtunk, mert nem volt sajté-
levelező a faluból. Decemberben és 
januárban a kulturotthon-bizottság 
és a Romániai Demokrata Nők;8z6-
vetségének helyi tagozata több mű-
soros estélyt rendezett. A falu la-
kossága minden alkalommal nagy 
érdeklődést tanusitott az előadások 
iránt. Községünk tanítói és a jegyző 
is komolyan részt vesznek a falu 
minden megmozdulásában. 

Simó István. • 1 
Petek 

Községünkben nagyszabású ön-
kéntes munka folyik a RMP kezde-
ményezésére. Nekifogtunk a legelők 
kitisztításának, hogy az ártalmas tö-
visektől megszabadítsuk. Naponta 
240—250 ember vett részt ebben a 
nagy munkában. Nehéz kérdés köz-
ségünkben az ivóviz kérdése, amit 
különösen az elmúlt száraz években 
tapasztaltunk. Ezért hozzáfogtunk, 
hogy a falu két utcáján ássunk ku-
tat és tavaszra tervbe vettük a víz-
vezeték készítését is. A kultúrtermet 
is kimeszeltük, szintén önkéntes 
munkával A kultur-élet is fejlődik. 
Szép munkát végez a földmunkás 
szakszervezet és az egyes szerve-
zetek is. Nagy örömmel fogadtuk, 
hogy községünk 2000 kg. kukoricát 
kapott, aminek nagyrészét a szegé-
nyebbsorsu családok között osztot-
tuk szét. 

Kerekes Ferenc 

Kénos 
A Román Munkáspárt kezdemé-

nyezésére kulturház-javitáshoz fog-
tunk. önkéntes rohammunkát végez-
tünk : földhányás és hordás (1000 
munkaóra), ács és asztalosmunka 
(150 óra), kőműves munka (30 óra), 
ami pénzértékben 50.000 lej. A fia-
talság megértette az idők szavát, 
vállvetve dolgozott a falu felnőtt 
dolgozóival, fáradságot nem ismerve 
hordták a nagymennyiségű földet, 
saját maguk húzták a megrakott 
szekeret és a munkaórákon kívüli 
időkben is koromsötét éjszakáig dol-
goztak lelkes fiataljaink. 

Községünknek nincsen még saját 
szövetkezeti helyisége, — de szük-
ség van rá. — Hogy megépülhes-
sen, Firtos Áron segéd tanfelügyelő 
utolsó darabocska ingatlan birtokát 
a szövetkezetnek adományozta, amit 
nagyon köszönünk neki, demokrati-
kus szellemben végzett tan tói mun-
kájával együtt, abból az alua.omoól, 
h«»«y segédtanfelügye'őnek nevez-
ték ki. Tóth Dénes 

x n székeiymuzsnai szőve ke-
zet boitkezeiőt keres. E dekiődnf 
lihet a Federálé igazgatóságánál, 
ahol mindenki bővebb felvilágosí-
tást kaphat. Széke>ymuz&nán f'bruár 
15-ikéig kell jeiemkezni a szüksé-
ge» okmányokkal. 

x Rki eloesztett egy aktatáskát, 
a szerkesztőségben igazolás alapja* 
átveheti. 



ISMERJÜK  MEG,A SZOCIÁLIZMUS  HAZÁJÁT 
A Szovjetunió erdősítési terve 

Azok a nagyarányú munkálatok, 
smelyeket a Szovjetunió eddig is 
kifejtett, >méltán kelthettek feltűnést 
szerte a világon s érdemelték ki 
mindnyájunk elismerését. 

Az 1946 évi szárazság által elő-
idézett éhinség terelte legújabban 
rá a Szovjethatalom figyelmét arra 
a régóta kisértő problémára, mikép-
pen lehetne a birodalom testéről 
eltüntetni azokat a kopár foltokat, 
amelyek rengeteg területükkel s a 
majdnem teljesen hiányzó növényi 
takarójukkal nemcsak értéktelenek, 
hanem egyben károsan befolyásol-
ják, különösen nagy szárazságok 
idején, a körülöttük levő s gazdasá-
gilag megmunkált területeket is. 

Amikor kopár területekről beszé-
lünk, ezalatt nem kell mindig a ho-
mok-sivatagok szörnyűséges képére 
gondolnunk, mert pl. a Szovjet-
uniónak az Ural, a Volga, a Don 
környékén elterülő pusztáin, remek 
termőképes, finom fekete földje van, 
amelynél jobbat már nem lehet kí-
vánni sem. hisz tápláló anyagokban 
olyan gazdag ez a talaj hogy jó-
formán egy emberöltőig fölösleges a 
trágyázásuk! És mégis a terület 
vizszegénysége, a kevés eső miatt 

jóformán semmi sem terem ezeken 
a helyeken, nagy kárára a közgaz-
daságnak. 

A kevés eső s méghozzá a szá-
raz szelek, télen a mindent megfa-
gyasztó borzalmas hidegükkel, nyá-
ron pedig tikkasztó forróságukkal 
kiölik már csirájában az induló 
növény; életet. 

Ezek a természet által előállított 
s szinte leküzdhetetlennek látszó 
természeti akadályok nem riasztották 
vissza a tudós kutatókat, hogy ne 
próbálkozzanak meg a szerencsétlen 
terület meghódításával. 

A szovjet tudományos akadémia 
3 nagy koponyája (Willims, Doku-
cev, Kostacsev) már 1944-ben egy 
hatalmas tervet dolgozott ki az er-
dősítésre, amelyben a munkába vett 
óriási területet 21 rajonba osztották 
be, ahol 26 féle fa és cserje ülteté-
sét vették tervbe, mert tudták, hogy 
csak egy erdőőv védelmével lehet 
ezeket a területeket a mezőgazdaság 
számára meghódítani. 

A nagy Sztálin kezdeményezésére 
most, a mult októberben egy külön 
törvény gondoskodik a remek terv 
keresztülviteléről, az erdősítés meg-
valósításáról. 

A munkálatok főbb pontjait a kö-
vetkezőkben foglalhatjuk össze: 

1. Az erdősitett talaj nemcsak a 
talaj hasznosítását jelenti, hanem az 
eddigi pusztaságnak a rémét, a sze-
let is felfogja s annak az erejét 
csökkenti. 

2. A fák szabályozzák a levegő 
hőmérsékletét, mert elveszik ugy a 
nagy hideg, mint a meleg erejét. 

3. Az erdő növeli a levegő ned-
vességtartalmát s árnyéktartásával 
nem engedi a talaj nedvességének 
gyors elpárolgását. 

Az erdő megköti a téli hómeny-
nyiséget s nem engedi, hogy a szél 
elvigye, mint azelőtt s igy a meg-
olvadt hó beszivárogva a földbe, 
ott raktározódik fel s igy az eddigi 
szikkadt, száraz talaj a növényélet 
fenntartására elegendő nedvességet 
kap. 

Igy a tervszerűen véghezvitt er-
dősítés nemcsak az eddigi kopár 
foltot javítja meg és hasznosítja, 
hanem megszűnik az az állandó 
veszély, amelyet az ilyen nagy szik-
kadt terület a környezetének növény-
termesztésére gyakorol. 

Az erdősítést a tanulmányozott 
állandó szelek iránya* szerint oly 

módon kezdették meg, hogy azok-
m'nt védő falak a közbül, illetve 
a szél iránya szerint háttik mögött 
levő erdősitetlen területeken a me-
zőgazdálkodást lehetővé tegyék. Meg-
figyelték már az eddig belezetett; 
kísérletek alapján, hogv az erdősá-
vok mögött mintegy 100 km. es sáv 
ban már most remek termés van a 
gabonában. 

A céltudatos erdősítéssel megbír 
kóznak a szél által állandóan haj-
tott és mozgásban levő homokbuc-
kás területekkel is. 

Ebben a gigantikus munkában 
nagy szerep jut a talajmegmunkál» 
gépeknek s a Micsurin-módszerekkel 
kitermelt s erre a területre alkat-' 
mássá tett uj növényfajoknak. A 
munkálatok méreteire nézve jellemző, 
hogy 1949 évre 2866 millió, az 
1950 re 4.161 millió és 1951-1955-
re 27000 miilió csemetéiől kell gon-
doskodni, hogy a terv a maga egé-
szében megvalósítható legyen. A 
Komszomolszkaja Pravda okt. 24 ikí 
számában a terv végcélját fejtegetve,, 
megállapítja, hogy 10—15 év alatt] 
ezekről a területekről a szárazság 
veszedelme végleg el fog tűnni. 

Bányai János dr. 

A R L U S-KÖZLEMÉNYEK 

Meghaladta o 10.000-et 
az BHlllS-tagoh létszáma 
Az ARLUS vármegyei szerve-

zete szociálista munka-versenyben 
áll négy vármegyével. A verseny-
ben résztvevő vármegyék kikül-
döttei megállapították a munka-
tervet május l-ig. 

Az udvarhelymegyei szervezet 
januárra vállalt kötelezettségeit tel-
jesítette és azt szervezési és kul-
turális téren 79 százalékkal ha-
ladta tul. Bizonyítéka ez annak a 
lendületes munkának, amit a vár-
megyei szervezet és az egyes kö-
rök végeznek. 

Az első hónap versenyének 
eredményeként az ARLUS-tagok 
létszáma meghaladta a tízezret. 

Minden ARLUS-körnek, minden 
ARLUS-tagnak, minden dolgozó-
nak az a kötelessége, hogy mun-
kájával hozzásegítse az ARLUS 
megyei szervezetét a februárra 
vállalt kötelezettségek teljesítésé-
hez. 

Elvárjuk, hogy ebben a fontos 
munkában minden becsületes dol-
gozó kivegye részét. 

Természetjárók 
figyelmébe 

A Szovjetunióban a természetjá-
rók g>üj esei és megfigyelesei elő-
segítik a tudósok munkáját E/en a 
példán okulva az ARLUS tanulmá-
nyi köre arra gondolt, hogy a ter-
mészetjárókat, kirándulókat rávezeti 
arra, miket lehet gyűjteni és tanul-
mányozni a kirándulás alkalmá-
val, hogy az szórakoztató és a tudo-
mányt is elősegítő legyen. 

Hogyan vehetünk okosan részt a 
természetjárásban és hogyan kell 
megszerveznünk a gyűjtéseket és 
m e g f i g y e l é s e k e t , erre akar « 
ARLUS tanulmányi kör mindenkit 
mrgianitani a február 6 án, vasarnap 
délelőtt fél 12 órakor a volt zárda-
épület dísztermében tartandó össze-

jövetelen, amelyre az érdeklődőket 
ezúton is meghívjuk. A megjelenés 
semmiféle kötelezettséggel és meg-
kötöttséggel nem jár. 

9z „Orosz Hönyf kiadósa 
Prof.  Galperin: Élet és halál a 

modern tudomány megvilágí-
tásában. 
Az emberi élet jelenlegi átlagos 

korhatára igen alacsony. Galperin 
egyetemi tanár ebben a tanulmányá-
ban világosan mutat rá arra, mi 
okozza az emberiség túlnyomó ré-
szének idő előtti halálát, miközben 
a hosszuéletüség számos érdekes 
példájával bizonyítja, hogy az em-
ber. megfelelő körülmények között 
200 évig is elélhet. 

Létezik-e élet a test halálán tul ? 
Meghosszabbitható-e az emberi élet ? 
Vissza lehet-e adni az életnek azo-
kat az embereket, akik idő előtt 
halnak m̂ g ? Ezekre a kérdésekre 
válaszol Galperin professzor ebben 
a munkájában. 
Nemcov : A hatodik érzék. 

Mi töitenik vájjon a földünkön 
holnap ? Mit hoznak az emberek 
számára a legközelebbi jövőben 
azok a tudományos kísérletek, me-
lyek a Szovjetunió számtalan labo-
ratóriumábán folynak ? Ezt dolgozza 
fel a szerző kedveshumoru és szel-
lemes elbeszéléseiben. 

Elbeszéléseiben Nemcov nagyje-
lentőségű kérdéseket vet fel: a nö-
vényi kártevők kiirtása, a legyektől, 
szúnyogoktól való megszabadulás, a 
növények növekedésének gyorsítása, 
a holt növények életrekeltése, az 
üszkösödéssel járó betegségek gyó 
gyitása mikro rövidhullámú sugarak, 
illetve ultra-magasfrekvenciáju hul-
lámok segítségével. 

Nemcov érdekes munkája nem-
csak a holnap fátylát lebbenti fel, 
hanem rávilágít a szovjetember fá 
radhatatlan és győzelmes harcára is, 
melyet azért folytat, hogy az egész 
emberiség számára szebb, egészsé-
gesebb és boldogabb életet bizto-
sítson. 

KORUNK KÖNYVEI 
F.  Panfjorov  : Virágzó élet. 

A regény a Szovjetunióban játszódik le az első ötéve9 tervi 
idejében. Egy Volga-menti kis fa'ut ábrázol, abban a korszakban,! 
amikor a kollektív gazdálkodás még csak megkezdődött. A falu két 
részre van szakadva, az osztályharc mind erősebb, élesebb jelleget | 
ölt. A felületes néző azt hinné, hogy egyszerűen személyi ellentétek* 
dúlnak a faluban, a valóság pedig az, hogy a falusi burzsóáziaf 
minden eszközt megragad, hogy gátolja a szegényparasztság általi 
kezdett, még gyenge szövetkezeti gazdálkodást. Ebben a harcban! 
nincs kimélet, az apa a saját fia ellen megy, aki fiatal, lelkes é&I 
csatlakozik a szövetkezethez. 

A regény elénk hozza élethűen a zsiros paraszt könyörtelen L 
pénzvagyát, zsugoriságát, amivel saját felesége, gyermekei, sőt ai 
maga életét is zorddá, sötétté teszi. De minden alattomos reakciós-F 
munka ellenére a faluban előre tör a közösségi munka szelleme, s í 
bár a traktort egyszer megrongálják, a traktor bekerül az elmara-[ 
dott orosz falu életébe, sőt bekerül a leányok és legények dalába,! 
azokba a népdalokba, amelyek addig csak a paraszt nyomoráról»! 
bánatáról szóltak, beszélve egy uj, boldogabb, könnyebb életrőll 
ahol a kis gebe helyett a traktor húzza a munka nehezét. 

Az osztályharc azonban nem nyugszik, a konok kulák felheo 
celi a falu félkegyelmű bolondját és az leszúrja a falu legöntuda-r 
tosabb harcosát, aki halálos ágyán mondja a kuláknak, hogy kari 
örvendeni annak, hogy ő esetleg meghal, mert akik vele vannak I 
azok milliók és az ellenség mind gyengébb lesz, mind kevesebbre! 
zsugorodik össze. 

A könyv egész tartalma olyan, mint egy dal, egy ébredő, I 
nyomorgó kis falu virágzásának dala. Az irásstilus újszerűsége,! 
könnyedsége, a változatos és nagyszerű jellemábrázolás, az uj élet I 
nagyszerűsége megragadja az olvasót. Nem csak gazdasági szem- [ 
pontból válik virágzóvá a falu élete a szovjetrendszír alatt, hanera I 
a paraszt élete, a szerelme, a családi élete válik boldoggá, szebbé, ] 
virágzóvá. 

S P O R T 
Vasárnap délelőtt barátságos mér-

kőzésen látta vendégül az UMTE a 
medgye8i CFR jégko-oni csapatát és 
fö enyes játék után 6—4 arányban 
győzött. 

A helyi csapat már 6—l-re ve-
zetett a harmadik harmadban, ami-
kor a helyi játékosok fölényeskedve 
játszanak, ekitor a vendégcsapat ki-

használja a helyzetet és egymás 
után három korongot ütnek az UMTE 
kapujába. 

A CFR kapusa kitűnően védte a 
kapuját es ez mentette meg a nagy-
arany u vtszieségtől csapatát. 

Vasarnap délután a segesvári' 
CFR csapattal lesz az UMTE csapat 
tanok barátságos jégkorong-mérkő-
zése. 



Uj eredményekkel tűnnek ki 
a kulfurotíhonok a aersenyben 
HöüioróÉinióskö25ég k u , t u r -otthonának ja-
nuári munkája nem csak a miisoros 
estéken és különféle előadásokon 
mutatkozott, hanem az elhanyagolt 
kulturház rendbehozásában is. Gyűj-
téssel és vásárlással deszka-anya-
got szereztek. 

Nagy gonddal láttak az Írástudat-
lanság leküzdéséhez is. 

Az előadásokat vasárnap délutá-
nokra a demokratikus szervezetek 
közösen állítják össze és az ifjú-
ság is értékes segítséget nyújt a 
műsorok kibővítéséhez. 

Szételydálya í s ^ r s 
ki a versenyből. Minden nap kol-
lektív újságolvasást rendez a köz-
ség dolgozói számára. A fonókban 
is újságot olvasnak, és közösen be-
szélgetik meg a kül- és belpolitikai 
híreket. 

A vasárnapi előadások sem ma-
radnak el. Lenin halálának évfordu-
lójáról 3 este emlékeztek meg. hogv 
minden dolgozó részesüljön a nagy 
tanítómester tanításából. 2l»én az 
Arlus rendezett diszgyülést, 22 én 
a MNSz ifjúsági szervezete' tartott 
emlékünnepet, 23 án pedig a kul-
túrotthon rendezett kü!ön estet a 
munkásság nagy tanítójának emlé-
kére. 

flbásfalva  gsgsftaeâsîc 
í-el foglalkozik, de öntudatosan dol-
gozik az önképzés terén is. 

A mult évben szép kulturházat 
építettek, a kulturkollektiva minden 
vasárnapra biztosítja a műsort, mi-
kor a kulturház rendesen zsúfolva 
van. Az írástudatlanság leküzdésére 
is nagy gondot fordit a kulturta-
nács. A 60 írástudatlanból már 30 
ir és olvas, a többivel is folyik a 
tanfolyam. 

A RMP vezetésével az összes de-
mokratikus szervezetek bekapcso-
lódtak a munkába, hogy népünk 
életszínvonalával együtt annak kul-
turszinvonalát is felemeljék. 

Pfsrf község kulturotthona alapos 
munkát végez minden téren. 

Hogy biztosítsa a kulturrendezvé-
nyek folytonosságát, kulturcsopor-
tokat szervezett, ezenkívül megindí-
totta a hegedütanitást is, ugy isko-
lán kivül, mint iskolán belül.Adol-
dozók 12—13 éves gyermekei szol-
gáltatják a szórakoztató népzenét az 
előadások alkalmával. 

Az anyák iskolája nagyon szépen 
működik, 30 -40 anya hallgatja a 
tanfolyamot és kérdéseivel élénkké 
teszi az előadásokat. 

Az Írástudatlanok tanfolyama is 
eredményesen működik, akik már 
régebben járnak a tanfolyamra, bol-
dogan olvassák már az újságot. 

Szerveztek a babona és tudatlan-
ság leküzdésére ismeretterjesztő 
előadásokat, valamint ideológiai elő-
adásokat is. 

Az előadásokat a dolgozók szép 
számban látogatják. 

községben is uj len-
dületet vett a kul-Rugonfalua 

turmunka. 
A kulturtanács feladatának tuda-

tában fokozott, erővel fogott mun 
kához Érdekes estéiy műsorával em-
lékeztek meg nagy tanítómesterünk, 

nin ha alának 25 ik évfordulójá-
A lu iuiestet 400 személy hall-

gatta végig nagy figyelemmel. 
Az ifjúság is uj lendülettel látott 

•munkához egységesítése után. Most 

a „Dózsa* cimü drámát tanulják, a-
mellyel Siménfalvára is készü!n;k 
vendégszerepelni. Minden vasárnapra 
biztosították a kulturelőadásokat és 
készülnek, hogy az olvasóterembe 
rövidesen rádiót állítsanak be. 

Ppfplí k ö z 8 é 2 kulturotthona is 
i l i lun szépen dolgozik. Minden 
vasárnap előadások vannak, ellenben 
a kulturtanács elutasította Kányád 
kulturtanácsának versenvrehivását és 
a kányádi kultuicsoportok vendég-
szereplését. 

A szociálista munkaverseny nem 
olyan, mint a kapitálista munkaver-
senyek voltak, nem a versenyre hí-
vott fél letörésére irányul, hanem 
hogy a versenyzők kölcsönös se-
gélynyújtása alapján a gyengébb fél 
az eresebbhez emelkedjék. Petek 
község kuliurtanácsa fogadja el a 
kányádiak kihívását és vendégsze-
replését és viszont ők is vigyék 
kulturcsoportjaikat Kányád községbe. 
A munkaversenyek és kulturcso-
portcserék célja a kölcsönös segít-
ségnyújtás és az, hogy a tapaszta-
latok és munkamódszerek kicseré-
lése a községek kulturotthonai kö-
zött az együttműködést biztosítsa. 

K-a. 

Kulturotthonalapitás és 
kulturtanács-választás 

Szombatfalván 
Január 30-án ünnepélyes keretek 

között alapította újra Szombatfalva 
dolgozó lakossága kulturotthonát. 

Volt Szombatfalvának eddig is 
kulturháza, de annak működése, jó-
karbantartása és a kui urrendezvé-
nyek folytonossága biztosítva nem 
volt. 

A kultúrotthon nevet és vezetősé-
get kapott a közgyűlésen. 

Egyhangúlag Ady Endréről, a nagy 
költőről nevezték el a kulturotthom. 
A vezetőségben pedig helyet fog-
lalnak az összes demokratikus pár-
tok és tömegszervezetek vezetői a 
község intézményeinek vezetői és 
kiküldötjei, valamint 11 választott 
tag a község dolgozó lakosai közül. 

A kulturtanács hivatása, hogy a 
kultúrotthon munkáját tertszerüsitse 
és a kultura terjesztését biztosítsa. 

Rövidesen rádió fog szólni a kul-
turotthonban és a könyvtár és ol-
vasóterem nyitva lesz mindenki szá-
mára. A kulturház a kultura igazi 
hajlékává válik és a dolgozó nép 
kezében meghozza törekvéseinek 
eredményét is a dolgozó nép élet-
színvonalának emelésére. K-a. 

Tanfolyam méhészek 
részére 

Az EME méhészkör február havá-
ban kellő számú jelentkező esetén 
8—10 napos méhészeti szaktanfo-
lyamot tart, kezdő és haladó méhé-
szek részére, Székelyudvarhelyen és 
Székelykereszturon. A tanfolyam hall-
gatói bizonyítványt kapnak. Beirat-
kozási dij 200-300 lej, amit a kia-
dások fedezésére fordítanak. Az ér-
deklődők forduljanak Petres István 
méhészköri elnökhöz (Székelyudvar-
hely, Malom u. 13 sz) vagy Kiss 
Denes székelykereszturi méhészhez 
február hó 15 ig. 

Csak ritkított sorokban gé-
pelt. oagy helyes 6s könnyen 
oloasható kézírással Irt köz-
leményeket fogadhatunk el köz-
lésre. 

K ö n y o e s b o l t u n k 
Régi vágya te'jesiilt megyénk ta-

nulni és művelődni vágyó dolgo-
zóinak a „Könyvesboltunk* meg-
nyitásával. A könyvkereskedés jan. 
17-én nyitotta meg ajtóit vásárló 
közönsége előtt, azóta állandóan 
élénk a forgalom. 

Mikor belépek az üzletbe, éppen 
az Arlus tanulmányi kör román 
szekciója vásárol könyvtára részére. 

Mellettük egy középkorú földmű-
ves asszony Lenin-müveket kér, 
katona fia részére Megkapja és meg 
elégedetten csúsztatja átalvetőjébe, 
hogy eljuttassa néphadseregünk fia-
tal katonájának, aki azt kérte az 
édes anyjától, hogy ne „hazait" 
küldjön a csomagban, mert arra nincs 
szüksége, hanem könyvet kért, Lenin 
és Sztálin tanyásait, hogy szabad 
idejében továbbfejleszthesse magát. 

A másik pult mellett egy ábrán-
falvi ifjú színdarabokat vásárol a 
kultur csoport részére. Megkérdem 
tőle. melyik szervezet ifjúságának 
vásárol ? Furcsán megnéz, majd azt 
mondja nekem. Hát maga nem tudja, 
hogy csak egy ifjúsági szervezet 
van, a dolgoiók egységes ifjuságá-
nak a szervezete, s ott van a helye 
minden becsületesen gondolkozó 
ifjúnak. Igaza van neki és tovább 
állok, hogy ne vegye észre zavaro-
mat, pedig belül büszke vagyok, 
hogy falusi ifjuságunk ilyen öntu-
datról tesz tanúságot. 

Közben megérkezik az üzlet veze-
tője és megkérdezem tőle, milyen 
könyvek örvendenek a legnagyobb 
népszerűségnek. Gondolkozás nélkül 

válaszolja, hogy a legnagyobb a ke-
reslet Lenin és Sztálin müveiben. 
Már a megnyitás napján teljesen 
elfogyott Lenin a „Materiálizmus és 
empiriokriticizmus" c. müve. „Mi a 
teendő" cimü müvéért valóságos 
harc fejlődött ki és a meglévő pél-
dányszám kevésnek bizonyult. Azon-
kívül mind elfogyott az „Egy lépés 
előre, kettő hátra" és a „Kik a nép 
barátai" cimü müve. Minden máso-
dik vevő a Szovjetunió Kommunista 
(bolsevik) Pártjának a történetét 
szeretné megvenni, azonban sajnos, 
ez most nem kapható még magyat 
nyelven. 

A szépirodalmi müvek iránt is 
nagy az érdeklődés. Különösen Gor-
kij nagyszerű müvei fogynak nagy 
példányszámban. Az „Anya" cimü 
müve már teljesen ki is fogyott és 
alig maradt „Az emberek között" és 
„Aki az életet keresi" cimü müvei-
ből is. 

A falusi ifjúság nagy érdeklődés-
sel keresi a színdarabokat, különö-
sen a háromfelvonásos darabokat. 
Sajnos, ezekből még igen szerény a 
választék, mondja az üzletvezető, de 
a következő napokban ezekből is 
kapunk. 

Az üzlet berendezése egyszerű és 
Ízléses. A belépő az első pillanatban 
érzi, hogy az igazi kultura, a haladó 
tudomány könyvesboltjába lépett, 
amelyiknek minden egyes kis füzete 
a dolgozó emberiség nagy ügyét, a 
tanítást, a felvilágosítást, a szociá-
lizmus építését szolgálja. 

F. L. 

Szabad-e a munkásmozgót 
rossz tréfákra felhasználni? 

Szentkeresztbányán ellátogattunk 
a munkás-moziba is és élvezettel 
néztük a Szojetunió dicső történetét 
bemutató szép filmet. Egyszer csak 
egy idétlen rajzos reklám jelenik 
meg a film kellős-közepén. A kö 
zönség egy része kacag s mi nem 
tudjuk, mire véljük a dolgot. Egy-
szer éppen, amikor Sztálin generá-
lisszimuszt mutatja be a film, is-
mét megszakad s egy ügyetlenül 
rajzolt lovat vagy szamarat látunk s 
a felírást: „Naponta friss lóhus Le-
derernél". Ujabb nagy kacagás sza-

Hadigondozottak 
figyelmébe 

Rz IOUR tájékoztatója 
A januári IOVR-segélyek (nyug-

dijak) ügyében február 1, kedd délig 
kellett beadni a fizetési jegyzékeket 
pénzügyigRzgatóságunkhoz három 
aláirt példányban, A kifizetések 
február 6—8 án a vidéki (körzeti 
adóhivataloknál (percepfiáknai) tör-
ténnek. Részletes tájékoztatót me-
gyénk minden közsegebe küldtünk. 

Központi irodánkhoz vagy bár-
hová intézett IOVR kervenyek b é-
l y e g m e n t e o e k . A kérvény 
felső sarkába ez irandó : „I > chestie 
IOVR scutit de timbre ;i taxe*. 
Központi irodánkhoz magyar nyel-
ven is Írhatunk. 

Fellebb.zéseknél a hivatalos 
minta szerint a fellebbezés bzöve 
gében benne kell foglaltatnia a) a 
segélve?ettek sorából való kihagyá -
ról kapott értesnes dátumának ; b) 
a kérvényező Vdgyoni helyzetét mu • 

kitja meg a filmet Ez a játék még 
többször ismétlődik a film foiyamán. 

Amint később szomszédunktól 
megtudjuk, ifj Bajcsi Sándor, a mo-
zigépész űzött tréfát néhány mun-
kással és szerelővel. Véleményünk 
szerint a munkás-mozit nem szabad 
oda lealacsonyítani, hogy különösen 
egy ilyen komoly és súlyos témát 
bemutató filmet, ilyen rossz tréfák-
kal zavarjanak. Jó volna azt is ki-
vizsgálni, nem volt-e szándékos a 
szovjet-film hangulatának megza-
varása ? 

tató pont-számnak, amely a 40-et meg 
kell, hogy haladja. Ezek nélkül 
hiábavaló a fellebbezés. A fellebbe-
zések nem központi irodánkhoz 
adandók be. (Lásd január 22 i köz-
leményünket I) 

Mult évről elmaradt nyugdija-
kat még nem tudnak kifizetni. A 
kifizetés idejet közölni fogjuk. Jó 
volna azoknak, akiknek elmaradt 
nyugdijaik vannak, ezeket előre be-
jelenteni központunkhoz. Esetleg a 
fizetési jegyzéket is beadhatják. 

x Műsoros nagy jelmezes bált 
rendez a Vasas szakszervezet Autó-
Sport reszortja február 5-én, szom-
baton este 9 órai kezdettel a mozi-
teremben. A szebbjelmezek értékes 
dijjal lesznek jutalmazva. Ételről, 
italról, jó zenéről gondoskodás tör-
ténik. 

x 6loesztettem özv. Molnár Jó-
zsefné névre szóló pontkönyvet, élel-
miszerjegyet és a buletint. A meg-
találó adja be Tábor-utca 18 szám 
alá. 
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Mi történik a nagyvilágban ? 
Kül- és belpolitikai tájékoztató 
Tovább folynak » 

harcok Iá inában 
A Kínai Kommunista Párt vissza-

utasította a Kuomintang kormány 
.békekomédiáját", amelynek célja az 
volt, hogy időt nyerjenek a csapa-
tok átcsoportosítására. A kinai nép-
hadsereg nem hajlandó tárgyalni a 
Kuomintang-vezetőkkel, amig a há-
borús bür.ösöket le nem tartóztatják. 
Csáng- Káj- Sek törekvése arra irá-
nyult, hogy Dél- Kínát megnyerje a 
Kuomintang-Kina támogatására. Ter-
ve azonban csődöt mondott, mert a 
délkinai szabadságharcosok partizán 
csapatai valóságos hadszintérré vál-
toztatták egész Délkinát. A kínai 
néphadsereg csapa ai már Nanking 
külvárosában harcolnak és Sánghájt 
mintegy 125 kilóméterre közelitet-
ték meg. 
Markosz tábornok 

kiáltványa » 
görög néph-pz 
Markosz tábornok kiáltványt in-

tézett a monarcho fasiszta hadsereg 
katonáihoz, becsületes tisztjeihez és 
a becsületes politikusokhoz, közölve 
azokat a feltételeket, amelyek mellett 
véget lehetne vetni a véres polgár-
háborúnak. Ezek között a feltételek 
között elsőhelyen szerepel az összes 
idegen csapatok távozása az ország 
területéről, azután az idegen hatal-
mak Görögországra gyakorolt befo-
lyásának azonnali megszüntetése. 
Markosz tábornok késznek nyilat-
kozott egy demokratikus választás 
eredményeinek alávetnie magát. Ez 
is azt mutatja, hogy Markosz tábor-
nok bizik a görög nép demokratikus 
érzelmében és szabadságvágyában 
és ezért nem fél egy ilyen alapon 
megtartott szabad választás eredmé-
nyétől. 
Kommunisták válasz-
tási bluere J a p á n b a n 
A most megtartott japán válasz-

tásokon, a kommunisták és demokra-
ták eilen indított irtó hadjárat elle-
nére is, a j?pán kommunista pártra 
három és fél millió szavazat esett s 
ennek következtében 35 kommunista 
képviselő jutott be a japán parla-
mentbe. 
Román-lengyel b a r á t -

sági, együttműködési 
és kölcsönös segély-
nyújtási egyezmény 
A napokban, Bukarestben Josef 

Cyrankiewicz lengyel miniszterelnök 
vezetésével kormányküldöttség jelent 
meg és ünnepélyesen aláírták a 
román-lengyel barátsági, együttmű-
ködési és kölcsönös segélynyújtási 
egyezmenyt. Ez az egyezmény a béke 
ujabb fegyvere, mert a népi de-
mokráciák összefogása a béketábor 
ujabb erősödését jelenti. 

H á r o m éves a Magyar 
Köztársaság 
Három évvel ezelőtt született meg 

a Magyar Köztársaság a dolgozó 
népnek a reakció elleni kemény küz-
delméből. Az elmúlt 3 évb. n az 
jparban sikerült a háborús rombo-
lások nagyrészét helyreállítani, a 
mezőgazdaságban a kedvezőtlen idő-
járás ellenére megközelítették a bé-
keévek termelését, s még nagyobb 
lendülettel folyik a munka a műve-

lődés terén is. A Magyar Köztársa-
ság és a Román Népköztársaság a 
Szovjetunió példáját követve halad 
együtt a szociálizmus építésének 
utján. 
A Szakszervezeti Vi-

lágszövetség Végre-
ha)ttf bizottságának 
értekezlete. 
Párizsban értekezletre ült össze a 

Szakszervezeti Világszövetség Vég-
rehajtóbizottsága. A végrehajtóbizott-
ság egyik legfőbb feladata, hogy 
előkészítse a Világszövetség kon-
gresszusát, amelyet junius 27-én 
tartanak meg Milánóban. Megvizs-
gálja a végrehajtébizottság az angol 
és amerikai szakszervezeti megbí-
zottak visszalépését is a Világszövet-
ségből. Ez az értekezlet is, mint a 
nemzetközi munkásmozgalom leg-
felső szerve felemeli szavát a béke 
és a nemzetközi monopolkapitális-
ták'ól kizsákmányolt népek harcá-
nak támogatására. 
Törvény a tudományos, 

irodalmi és művészeti 
tevékenység ösztönzé-
séről 
A minisztertanács elfogadta a 

RMP KV-nek javaslatát a tudomá-
nyos, irodalmi és művészeti tevé-
kenységről szóló törvénnyel kapcso-
latban és azt a Nagy Nemzetgyűlés 
elé terjesztette megvitatásra. Ennek 
a törvénynek az a célja, hogy az 
alkotó tudós, iró és művész szá-
mára pályadijakkal és jutalmakkal 
lehetővé tegye, hogy teljes figyel-
mével a művészi alkotásnak adóz-
hasson és ne kelljen annyagi gon-
dokkal vesződnie. Igy áldozhatja a 
tudós, az iró és a művész egész 
életét a tömeg szolgálatába állított 
igazi művészetnek és tudománynak. 

Az állami alkalmazot-
tak jogai és kötele-
zettségei 
A Román Népköztársaság Nagy 

Nemzetgyűlése törvényrendeletben 
szabályozta az állami alkalmazottak 
és felső műszaki személyzet jogait 
és kötelezettségeit. Ez a törvényren-
delet megállapítja a közalkalmazot-
tak fizetését is, 15 fizetési csopor-
tot állapítva meg és minden cso-
porton belül három fizetési fokoza-
tot. A rendkivüli tevékenységet ki-
fejtő alkalmazottak még kü Önleges 
díjazásban is részesülhetnek, amit 
a minisztérium állapit meg. Ennek 
a törvényrendeletnek az intézkedései 
szerint minden állami intézmény-
nek és vállalatnak, valamint bár-
milyen szövetkezetnek újra be kell 
sorolnia egész személyzetét. 
Magyar tannyelvű Mű-

vészeti Intézet Ko-
lozsváron 
Népköztársaságunk nagy gondot 

foidit a magyar művelődés fejlesz-
tesere is. Ebből a célból állította 
fel Kolozsváron a magyar tannyelvű 
Művészeti Intézetet, mely zenei, szi-
nészeti és képzőművészeti szakok-
kal működik. Városunknak három 
szülöttét érte az a megtiszteltetés, 
hogy az uj Művészeti Intézethez 
egvetemi tanárnak nevezték ki. 
Tompa Miklóst a színi rendezési 
szakra, Jodál Gábor dr.-t az össz-
hangzattanra és Balogh Ferencet a 
hegeoü szókra nevezték ki egyetemi 
tanárn k. 

Amit szem előtt 
kellene tartani 

Tudjuk, hogy a Román Népköz-
társaság vezetősége legmesszebb-
menő pártfogásban részesiti a szö-
vetkezeteket. A .Szabadság" egyik 
számában olvastunk a szövetkezeti 
.igazgatóság" és üzletvezetők levál-
tásáról, arról, hogy a szövetkezetek 
vezetésével és kezelésével olyan sze-
mélyeket bizzunk meg, akik a mai 
demokratikus rendszer hívei és a 
szociálizmus megvalósítását előse-
gítik. De ugyancsak a Szabadság 
másik számában olvassuk, hogy 
a korondi Kaláka szövetkezet pályá-
zatot hirdet üzletkezelői állás betöl-
tésére, A hirdetés 50 000 lej kész-
pénz és 350000 lej váltó garanciát 
kér két jó kezessel. 

Véleményem szerint az 50 000 
lej készpénzt egy munkás ember 
nem tudja előteremteni és igy a 
szövetkezet üzletvezetésével újból 
csak tőkés embereket kell megbíz-
zanak. Olyan tőkés embereket, akik-
nek kezesük és környezetük is csak 
tőkés lehet. Vájjon ilyen esetben 
kit szolgál a szövetkezet ? Vájjon a 
tőkés nem a tőkés társát és a tő-
kés osztályt pártolja-e? Bizonyára 
azt. 

Szerintem a szövetkezetek keze-
lését rá lehetne bizni az 50 000 lejjel 
nem rendelkező emberekre is, akik 
a mai demokratikus rendszerbek 
megfelelnek és a szociálizmus építé-
sében már eddig is munkát fejtet-
tek ki. Több olyan üzletvezetői tan-
folyamot kellene rendezni, ahol o-
lyan embereket képeznének ki, akik 
garancia nélkül is hivatásuk magas-
latán állanak és a munkásság, va-
lamint a dolgozó parasztság érde-
két szolgálják. 

Vida József 
MNSz levelező. 

Az 1949 évi 
népi sakkversenyről 

az alábbiakat közli a megyei OSP 
Február 6 án az egész országban 

megkezdődik a népi sakkverseny, 
melyen köztársaságunk legszélesebb 
népi tömegei vesznek részt. Erre a 
versenyre, mint minden megyében, 
Udvarhely megyében is megindult a 
szervező munka az OSP-en és a 
tömegszervezeteken keresztül. 

A népi sakkbajnokság menete : 
I. fokozat február 6—április 3-ig 

a tömegszervezetek kebli-bajnoksá-
gai, 

II. fokozat április 10—17 között a 
helyi bajnokságok eldöntése, 

III ik fokozat május 7 8 között 
a megyei bajnokságok eldöntése, 

IV-ik fokozat május 13 -15 kö-
zött a kerületi bajnokságok eldön-
tése, 

V-ik fokozat május 26 -29 kö-
zött az országos bajnokság eldön-
tése. 

Az egyes fokozatok győztesei meg-
felelő jutalomban fognak részesülni. 
A sakkbajnokságra és versenysza-
bályzatra vonatkozó felvilágosításo-
kat az 05P adja. 

— Román ös magyar nyelo-
tanfoiyamot rendez ingyenesen a 
Magyar Népi Szövetség kezdők és 
haladók részére február 7-iktől a 3. 
számú leányiskola helyiségében (a 
volt zá'daepii'ct). Beiratkozás a 
Magyar N.p. S övetség helyi szer-
vezetében (Kőkereszttér). 

M e g a l a k u l t 
a népi turisztikai hivatal 
megyei szervezete 
A helyi demokratikus szervezetek 

kiküldötteinek részvételével és Ko-
vács Domokos tanácsos jelenlétében, ! 
f. hó 2 án az OSP helyiségében 
megtartott gyűlésen megalakult a 
népi turisztikai hivatal udvarhely-
megyei szervezete. Ennek célja nép-
szerűsíteni a turisztikát, ismertetni 
munkásosztályunkkal megyénk tef-l 
mészeti szépségeit, gyógy-, üdtílő-
és fürdő helyeit. A gyűlés egyház 
gulag választotta meg titkárnak Pé-
terffyné Dézsi Margitot, titkárhe-
lyettesnek Bárány Antalt, adminisz-
trációs felelősnek Nagy Gézát, szer-
vezési felelősnek Farkas Mózest, 
technikai felelősnek Kovács Lászlót 
és propaganda felelősnek Németh 
Zoltán dr -t. 

Szerkesztői üzenetek 
Egy tag. Elsősorban figyelmez-j 

tétjük, hogy névtelen leveleket nero 
közlünk. A cipőjavitó-mühely kér-
dése — amely megoldásra kerül - I 
még nem időszerű, mert egyelőre 
még nem lehetne biztosítani ai 
anyagellátást. 

Veress Dénesné Bordos. Arrt 
kérjük, hogy a levelében közölt ese-
mények közül részletesebben irjon ar-
ról, hogyan építettek házat két sze-
génysorsu családnak. Kérjük, olvass»} 
el mult számunkban a Levelezőink-
ről-levelezőinknek című cikket, ahol 
részletesen közöltük, mit várunk vi-i 
déki levelezőinktől. Levelével keres-j 
sen fel minél hamarább. 

Kénosi MNSz levelező. Mivel 
ebben a számunkban Kénosról mái 
hozzuk Tóth Dénes régebb beérkt 
zett levelét, ujabb friss beszámolóját 
várjuk 

Gagyi Károlynak Alsóboldog 
falva. Kéljük, levelében közelebbrü 
közöljön tényleges adatokat az ot 
tani munkákról és egyúttal mutassoi 
rá a hibákra is, mert nem hisszút 
hogy minden o'yan nagyszerüei 
menjen, hogy ne legyen semm 
hiba. Figyelmébe aján'juk a mui 
számunkban levelezőinRhez intézet 
cikkünket. 

Deák Andrásnak, Küsmöd. Két 
jük, számoljon be falujáról, mei 
levele helyszűke miatt annak idejét 
kimaradt és időszerűségét vesztett) 
Levelét várjuk. ~ j 

Felhívás 
Felhívjuk mindazok figyelmei 

akiknek vadnyulbőr van birtokukbat * 
hogy azt haladéktalanul adják b 
raktárunkba. (Székelyudvaihely L 
bőrgyár épületében.) 

A nyersbőrközpont. 

x Középkorú, egyedülálló né 
gazdassxonynak keresek vidékri 
Cim a kiadóhivatalban. 1-

x Eladó Farkas Mózes felsőből 
dogfalvi lakosnál épület-tégla. A 
érdekeltek megtekinthetik. 2-i 

Neoető  sarok 
Az UNO a helyzet magaslatai 

Szónok : Kinyilvánítjuk az en 
beri fajok szabadságjogait / 

Hirnök Gő s pihegve szól): I 
hollandok megtámadták az idoné 
köztársaságot I 

Szónok: Az egy másik szakb, 
zottsághoz tartozik. 

(Ludas Matyi) 

Előre a dolgozó ifjúság egységesítéséért! 


