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Négynapos értekezletet tartott 
a MNSz udoarhelymegyei szeroezete 

február  11—14-ig négynapos ér-
tekezletet tartott a MNSz udvarhely-
megyei szervezete. 11—12 én a 
«iikkörü megyei szervező bizott-
sággal dolgozták fel  az egyes ügy-
osztály-felelősök  a szervezeti tenni-
valókat. A járási szervező bizottsági 
tígok, pedig részletesen beszámol-
tok munkáikról. 

12 én délután a megyei intéző 
lizottság tartotta meg negyedévi 
rendes közgyűlését, ahol az intéző 
bizottság tagjai beszámoltak arról, 
fcogyan  végezték el azokat a fela-
datokat, amikkel őket a megyei 
[végrehajtó bizottság megbízta. Majd 
• megyei végrehajtó bizottság ne-
yedévi jelentését olvasta fel  Ta-
nási Sándor megyei szervező-felelős, 
jelentéseket hozzászólások követ-

ik, amiknek során a bírálat és ön-
bírálat szellemében megvitatták és 
íértékelték az eddigi eredményeket, 
13-14 én széleskörű aktiva-ülést 

tartottak, ahol a vármegye és a vá-
ros területéről behivottak vettek 
részt igen szép számban, 

13-án délelőtt Flórián László is-
mertette azokat a feladatokat,  amik 
szükségesek, hogy egyéves gazda-
sági tervünket ne csak megvalósít-
suk, hanem jelentős mértékben tul 
is szárnyaljuk. 

Délután Imets János nemzetgyü 
lési képviselő és központi oktató 
ismertette a Román Munkáspárt 
központi vezetőségének határozatát 
a szakszervezeti kérdésben és is-
mertette a szakszervezeti választá-
sok fontosságát  és az uj bértörvényt. 

14 én Flórián László közművelő-
dési felelős  ismertette a Román 
Munkáspárt központi vezetőségének 
a határozatát az ifjúsági  kérdésben, 
valamint az ifjúság  egységesítésé-
nek a fontosságát,  azokat a hiá-
nyosságokat, amik az ifjúság  eddigi 
működésében előfordultak  és az 

egységes ifjúsági  szervezet fela-
datait. 

Az előadásokat hozzászólások kö-
vették, majd az előadottakat kérdez-
ték ki a hallgatóktól. Ugy a hozzá-
szólások, mint a kikérdezés során 
a behivottak komoly fejlődést  mu-
tattak. Általában megállapítható volt, 
hogy a résztvevők az ifjúsági  kér-
désben voltak a legtájékozatlanab-
bak, amit sok esetben helyes ön-
kritikával be is ismertek, hangsú-
lyozva, hogy nem fordítottunk  a 
múltban elég gondot az ifjúság  ne-
velésére, felvilágosítására  és meg-
szervezésére. Ezért örömmel és nagy 
lelkesedéssel csatlakoztak Pártunk 
határozatához az egységes ifjúsági 
szervezet megteremtésére vonatko-
zólag. 

A négynapos értekezlet eredmé-
nyei majd a MNSz munkájában 
fognak  megmutatkozni. 

F.  L. 

Az ifjúság  egységesítéséről 
Folyó hó 13-án, vasárnap délelőtt 

prtotta meg az udvarhelyi alsó- és 
llsőjárás ifjúsága  az egységesítő 
konferenciáját.  A konferencián  54 
fezség  kiküldöttei vettek részt. 
I A gyűlést Miklós Béla járási egy-
ttgesitő bizottsági titkár nyitotta 
reg, majd megtette jelentését. A 
ilentésből örömmel állapítottuk 
eg, hogy az ifjúság  egyre jobban 
sajátítja a munkához való uj ma-
tartást. A jelentésből kitűnt, hogy 
járásban 329 ifjú  végzett önkén-
6 munkát, 3298 órát dolgozva, 
960 lej értékben. Ifjaink  egyre na-
obb érdeklődést tanúsítanak a 
nulás iránt is, 11 olvasókört ala-
tottak, 412 előfizetőt  szereztek 
„Ifjúmunkásának,  18 faliújság 
n a járásban, melyre két heten-
nt tesznek uj cikkeket, 42 kultur-
ígnyilvánuiást rendeztek. 
Windezeket a megvalósításokat 
reenyszerüleg szervezték meg és 
en keresztül megmozgatták az 
ész járás dolgozó ifjúságát.  Ezek-
» a munkákban Kányád község 
isága tűnt ki, amely ugy politikai, 
nt kulturális nevelés terén ért el 
Ép eredményeket. Tibód község 
utága kevés taglétszáma mellett 
komoly eredményeket tudott fel-
tatni. 
A középiskolás ifjak  szép munkát 
eztek a falujáró  csopopck ki-
lásaival. A zetelaki ifjúsági  szer-
etet csak most alakították, de 
1 lendülettel ind totta meg har-
a reakciós megnyilvánulások 
. Bfigö*  ifjúsága  ujíáépitési té-
kuliurális tertn, lapterjesztés 

o éó a tagdíjak pontos fizetése 
n az elsők között van. Még na-

gyon sok községet lehetne felso-
rolni, amelyek a munka terén ki-
tűntek és nagy lendülettel vették ki 
a részüket az egységes ifjúsági 
szervezet megal kitásában. 

Mindezek mellett az eredmények 
mellett komoly hiányosságok is van-
nak. Ezek annak tudhatók be, hogy 
a községekben a reakció erősen mo-
zog és a dolgozó ifjúság  nem elég 
éber, hogy ezekf  a reakciós meg-
nyilvánulásokat Partunk segítségé-
vel felszámolja.  Nincs meg a kollek-
tív munka a községekben levő de-
mokratikus szervezetikkel és legfő-
képpen nem kérik ki tanácsát a 
helyi Pártszervezetnek. Fokozzuk 
éberségünket az osztályellenséggel 
szemben és folytassunk  könyörte-
len harcot ellenük. Mindezeket a 
hiányosságokat kiküszöböljük a jö-
vőben, kimélyítjük a kollektív mun-

kát községeinkben, a Párt vezetésé-
vel egy erős, egységes forradalmi 
szervezetet létesítünk, amely aktiv 
harcosa lesz a munkásosztálynak, 
abban a harcában, melyet a dolgo-
zók millióinak az élén viv, a szoci-
álizmus megvalósításáért. 

Ezután Kovács elvtárs, a RMP 
járási titkára beszélt az ifjakhoz  rá-
mutatva azokra a feladatokra  és 
azokra a nagyszerű távlatokra, me-
lyek az ifjúság  előtt állanak. A többi 
szervezetik kiküldöttei is üdvözöl-
ték az ifjúságot. 

Az üdvözlő beszédek után a kon-
ferencia  megválasztotta a járási ve 
zetőséget: Miklós Béla Menyhárt 
Zsuzsa, Nagy Rozália, Bálint Magda, 
Bokor Lajos, Kovács Ferenc, Hor-
váth József,  Gergely Ferenc Bán 
Elek, Mózes Tivadar, Jakab Dezső, 

(Folytatás  a 8 ik  oldalon) 

Február  23 
a szovjet-hadsereg  napja 

A Nagy  Októberi  Szociálista  Forradalom  tüzében  szüle-
tett  meg  a szovjet-hadsereg.  Ez  a hadsereg  megmutatta  az 
imperialista  beavatkozó  csapatok  és az  ellenforradalmárok 
elleni  harcaiban  az  ütőképességét,  a hitleri  hordák  elleni  győ-
zelmes  küzdelmében  pedig  a szovjet-hazafiságnak  és hősies-
ségnek  adta  hatalmas  tanújelét.  Február  23-án  a Román 
Népköztársaság  dolgozói  is  kegyelettel  áldoznak  a szovjet-
hadsereg  napjának,  mert  tudják,  hogy  felszabadulásukat  ez 
a hadsereg  hozta  meg  és ma a szovjet-hadsereg  a béke  leg-
főbb  védelmezője  és az  imperiálisták  háborús  törekvései  fe-
letti  győzelem  záloga. 

Előre a 
vetési csatára 

Nagy feladatok  várnak mezőgaz-
daságunkra ebben az évben. A* 
1949. évi állami terv a mezőgazda-
sági termékek értékének 40 százalé-
kos növelését irányozta elő, a mult 
évivel szemben. Az állami terv sike-
res végrehajtásában óriási jelentő-
ségű a mezőgazdasági termelés 
növelése, mert ez biztosítja a dol-
gozók táplálékát. Udvarhelymegye 
minden egyes dolgozó földművesé-
nek tudnia kell, hogy az ő mun-
kája is elősegíti a gazdasági terv 
megvalósítását és tulhaladását. 

Ha vértelen is a vetési csata, 
még sem könnyű annak győzelmes 
megnyerése. Az ipari munkásság 
teljes erejével állott a dolgozó föld-
müvesség mellé és a munkájuk 
eredményét tapasztalhatjuk is, ami-
kor halljuk, hogy február  7-ig az 
országban 2969 traktort, 6438 vető-
gépet, 201 923 igás és 2639 traktor-
ekét javítottak ki. Folyik a munka 
a dolgozó földművesek  körében is, 
akik részére 7721 vetőmag-tisztító 
központot létesítettek. A vetési ter-
vet pedig mostanig 754.058 mezőgaz-
dának kézbesítettek ki. 

A tavaszi vetési csatára való fel-
készülésben a dolgozó földművesek 
mindenütt érzik a Párt helyes irá-
nyítását és a mezőgazdasági alkal-
mazottak szakszervezetének hathatós 
támogatását. 

Szükséges azonban az előkészü-
leti munkálatok ütemének meggyor-
sítása. Minden egyes községi vetési 
bizottságnak éreznie kell a nagy 
felelősséget,  ami a terv megvalósí-
tásában ráhárul és ezért gyorsítania 
kell a trágya kihordását, a mező-
gazdasági gépek megjavítását, a 
vetőmag előkészítését, hogy március 
elsejére minden készen álljon a ve-
tés megkezdéséhez. A községi vetési 
bizottságoknak minden akadályt el 
kell hárítaniuk a vetési munkálatok 
útjából. 

A dolgozó földműveseknek  tud-
niok kell, hogy a kulákság nem jó 
szemmel nézi a terv megvalósulásai, 
mert amilyen mértékben a szegény-
és középparasztság a munkásosztály 
köré tömörül és vezetése alá helyez-
kedik, ugyanolyan mértékben csök-
ken a lehetősége annak, hogy tet-
szésük szerint zsákmányolják ki a 
falusi  dolgozókat. Természetes te-
hát, hogy minden eszközt felhasz-
nálnak annak megakadályozására, 
hogy a dolgozó parasztság kivon-
hassa magát a kizsákmányolás alól. 

A tavaszi mezőgazdasági kam-
pányban éppen ezert mozgósítani 
kell minden erőt és minden erőfor-
rást, hogy az osztályellenség ellen-
szegülését leverve, bármilyen viszo-
nyok közt, a tavalyinál jobb termést 
csikarjunk ki a természettől. 

A dolgozó parasztság a munkás-
osztály és Népköztársaságunk részé-
ről hatalmas támogatást kap azáltal, 
hogy mind nagyobb mértékben, 
kedvezményes áron használhat kor-
szerű mezőgazdasági gepeket és 
szerszámokat. A munkaközösségbe 
tömörült dolgozó parasztoknak az 
állam traktorokat és gépeket bocsát 
rendelkezésükre, hogy ezzel meg-
mentse őket a kulákoknak való el-
adósodástól. 

Udvar helymegye dolgozó födmü-
vesei lelk.std »sel vesznek réezt a 
Vftéii  c aid előkészítő munkálatai-
ban, hogy azt győzelmesen fejez-
hessék be, s a mezőgazdaság fel-
lendítésén keresztül járuljanak hozzá 
az egy éves állami te<v megvalósí-
tásához és tulteljesitésehez. 



2 194 9 február  1 

A megyei Szakszervezeti Tanács ülésérői 
Az Udvarhelymegyei Szakszer-

vezeti Tanács február  havi ülése 
feldolgozta  az Országos Szakta-
nács központi bizottsága teljes ki-
bővített ülésének határozatait. 

A megtárgyalt kérdések a kö-
vetkezők voltak: A szakszerveze-
tek szerepe az 1949. évi általános 
gazdasági terv megvalósításában, 
az uj kollektív szerződés, az uj 
fizetési  rendszer, a szakszervezeti 
mozgalom uj szervezeti formája 
és a szakszervezeti választások. 

Csóg Mihály elvtárs fog-
lalkozva az egy éves általános 
gazdasági terv jelentőségével és 
•céljával, rámutatott azokra a fela-
datokra, melyek a szakszerveze-
tekre hárulnak a terv végrehajtá-
sában. Ma, amikor országunk fon-
tosabb iparágai már nincsenek 
magántulajdonban, hanem az ál-
lam, azaz a közösség tulajdonába 
mentek át, a szakszervezetek sze-
repe : a dolgozók irányítása és 
mozgósítása a termelés emeléséért, 
a terv megvalósításáért, a szociá-
lizmus építéséért és a munkások 
magasabb életszínvonalának biz-
tosításáért. 

A magánintézményeknél és vál-
lalatoknál mozgósítania kell a 
dolgozókat a kizsákmányolás el-
leni harcban, őrködve afelett,  hogy 
a kizsákmányolók ne tudjanak 
újból erőre kapni az által, hogy 
országunk érdekei ellen tevékeny-
kednek. 

Hogy a fenti  feladatainkat  telje-
síteni tudjuk, egyik legfontosabb 
tennivalónk, hogy a dolgozók po-
litikai és kulturális színvonalát 
emeljük és őket osztályöntudatra 
neveljük. 

Az egy éves gazdasági terv 
legfőbb  célja a nehézipar fejlesz-
tése, ami nélkül lehetetlen a szo-
ciálizmust építeni. Igy a mi me-
gyénkben a legnagyobb feladat 
a lövétei vasbénya és a szentke-
resztbányai vasgyár fejlesztése. 

A szociálista munkaverseny a 
legjobb munkamódszer tervünk 
végrehajtásában és tulhaladásá-
ban. 

Hogyan szervezzük meg a szo-
ciálista versenyeket? 

Helytelen volt az, amikor egyik 
vállalat a másikat hívta versenyre, 
anélkül, hogy a vállalaton belül 
a szociálista verseny meg lett 
volna szervezve. A legtöbb ilyen 
versenyt az irodákban szervezték 
meg, ami ahhoz vezetett, hogy a 
munkások nagyobb része nem is 
tudta, hogy versenyben vannak 
és a verseny keretein belül min-
den munkásnak egyénileg mi a 
feladata  és, hogy neki egyénileg 
mennyit kell termelnie ahhoz, 
hogy a vállalat megnyerhesse a 
versenyt. Ezt a hiányosságot fel 
kell számolni. 

A verseny megszervezésénél 
először meg kell vizsgálnunk, 
hogy megvannak-e a kellő felté-
telek a verseny indításához, mint 
pl, a szükséges nyersanyag meny-
nyiség, a szállítás biztosifása.  a 
gépek teljesítőképessége, a norma 
helyes megállapítása. Fontos az. 
hogy az egy éves terv fel  legyen 
osztva hónapokra, hetekre, sőt na-
pokra egyrészt, és másrészt mű-
helyenként, csoportonként és kü-
lön az emberekre. 

Miután minden munkás tudja 
a feladatát,  versenyre hívhatja 
munkatársát, hogy melyik teljesiti 
előbb és jobban a feladatát  va>*y 
termel többet, vagy melyiknek lesz 
kevesebb hulladéka, selejtje., stb. 

Miután a csoport keretein belül 
az egyéni verseny megindult, ak-
kor lehet csak a másik csoportot 

versenyre hivni, egyik műhely a 
másikat és miután az egész üzem, 
vagy gyár keretein belül a verse-
nyek folynak,  csak akkor lehet a 
másik gyárat versenyre kihívni. 

A verseny indítását nem az 
üzembizottság, vagy a szakszer-
vezet vezetősége kell, hogy vé-
gezze, hanem a felvilágosító  mun-
kán keresztül munkásaink magukra 
is meg fogják  érteni, hogy a szo-
ciálista versenyben elért többter-
melés nem csak nagyobb kerese-
tet biztosit nekik, hanem hozzájá-
rul az egy éves tervünk megvaló-
sításához és tulhaladásához. 

A szakszervezeti szerveknek az 
a feladatuk,  hogy ezeket a meg-
indult versenyeket irányítsák. Ezért 
fontos,  hogy a faliújságon  keresz-
tül népszerűsítsük azokat a mun-
kásokat, akik a munkában kitűn-
tek és az élen járnak és minden 
gátlás nélkül bíráljuk meg azokat, 
akik bármilyen formában  gátolják 
a munka menetét. 

Szükséges, hogy minden műhely-
ben rendesen vezetett grafikonok 
mutassák a termelést, hogy a ver-
senyben állók pontosan tudják az 
eredményeket. 

Meg kell szűnnie annak a kis-
polgári, régi felfogásnak,  hogy ha 
valaki feltalál  egy jobb munka-
módszert, azt társai előtt titkolja, 
mert ezzel gátolja az általános 
fejlődést.  Az igazi szociálista ver-
seny az, amikor a versenyben 
álló felek  egyben egymást is se-
gítik. hogy feladatukat  teljesíteni 
tudják, hogy mielőbb elérjék a 
közös célt. 

Rendszeresíteni kell a termelési 
értekezleteket, ahol az üzem-. 

vagy műhely-vezetők és a mun-
kások közösen megtárgyalják a 
tennivalókat, megbírálják a hiá-
nyosságokat és ezeknek a kikü-
szöbölésére javaslatokat tesznek 
és uj, jobb munkamódszereket 
vezetnek be, amik a munka meg-
könnyítéséhez, a többtermeléshez 
és az áruk előállítási árának 
csökkentéséhez vezetnek. Ezeken 
a gyűléseken a feltalálók  és újí-
tók magyarázzák meg a munka-
módszereiket. 

Azoknál az üzemeknél és in-
tézményeknél, ahol a szociálista 
munkaversenyek ilyen megszerve-
zése nem lehetséges a sajátos 
munkakörülmények folytán,  más 
ezerféle  lehetőségük van az álta-
lános terv megvalósításának elő-
segítésére, mint pl. a takarékosság 
minden vonalon, a munkafegye-
lem megerősítése, a széles töme-
gek közötti felvilágosító  munka stb. 

Ha a fenti  feltételeknek  megfe-
lelően fognak  a szakszervezeteink 
dolgozni, akkor biztos, hogy az 
1949. évi általános gazdasági ter-
vünket meg fogjuk  valósítani és 
tul is fogjuk  haladni. 

A gyűlésen résztvevők közül 
sokan szóltak hozzá a Csóg elv-
társ előadásához. A hozzászólá-
sokból megállapíthattuk, hogy 
szakszervezeteink foglalkoztak  az 
egy éves tervvel kapcsolatos fela-
dataikkal, a szociálista versenyek 
megszervezésével és, hogy igazán 
megértették és átérezték ennek a 
nagy jelentőségét és fontosságát. 

A gyűlésen tárgyalt többi kér-
désekről lapunk következő szá-
mában számolunk be. —/ —a. 

ft Mindszenty-per 
Mult év december 27-én vette 

őrizetbe a magyar rendőrség Mind-
szenty Józsefet.  1949 február  3-án 
kezdődött az egész világ közvéle-
ménye által fokozott  érdeklődéssel 
kisért per tárgyalása, amely 3 na-
pig tartott s február  7-én kihirde 
tett ítélettel ért véget A népbiróság 
különtanácsa Mindszenty József  ma-
gyar állampolgárt életfogytig  tartó 
fegyházbüntetésre  ítélte. Bűntársai 
rövidebb-hosszabb börtön- és fegy-
házbüntetést kaptak és ezzel a 
Mindszenty per első és fontosabb 
szakasza lezárult. Az Ítélet Mind-
szentyt a demokratikus államrend 
és a köztársaság megdöntésére irá-
nyuló szervezkedés vezetésének 
bümettéb n, hűtlenség bűntettében, 
kültöldi fizetési  eszközökkel való 
üzérkedés bűntettében találta bű-
nösnek és enyhitő és sulyosbbitó 
körülmények figyelembevételével 
hozta meg igazságos ítéletét, 
n oád 

Egyes angolszász körök a külföldi 
emigráns és fasiszta  csoportok köz-
reműködésével egy középeurópai 
Habsburg-királyság felállítását  ter-
vezték. Vezetőnek a legitimista (ki-
rálypárti) Mindszenty József  biboros-
érseket szemelték ki. Mindszenty 
közismert volt soviniszta, paraszt-
ellenes magatartásáról, a Habsburg-
dinasztia iránti hűségéről, tudta és 
ezt vallomása során elismerte, hogy 
nem számiihatott a nép támogatá-
sára, ezért a harmad k világháború 
kitörésére spekulált es an-
nak angolszász győzelemmel való 
befejezései  en látta népeilenes tervei 
megvalósitasának lehetőségét. Mind-
szenty lett volna az ideiglenes ál-
lamfő  s ö maga akarta Habsburg 
0 ót megkoronázni. 

Még kormánylistát is készíttetett 

s 1947 őszén ilyen értelmű bead-
ványt terjesztett az Amerikai Egye-
sült ÁHamok kormánya elé. Az an-
tiszemita Mindszenty, — aki zsidó-
ellenes iratokat adott ki, amit a 
tárgyaláson kénytelen volt elismerni 
s amelyekért szemforgató  álszent-
séggel sajnálkozását fejezte  kí, azt 
válaszolva az elnök kérdésére, hogy 
most másképpen irná meg — a 
zsidó UlImann báró támogatásához 
ragaszkodott, akinek a finánctőkével 
és a Habsburgokkal való össze-
köttetéseit sokra tartotta. Személye-
sen is tárgyalt Ottóval, az imperiá-
lista Spellmann new-yorki bíboros-
sal és a kalandor Eckhardt Tiborral. 
Még Horthyval is érintkezésben ál-
lott, akinek kormányzói jogosultsá-
gát nem ismerte el, mert a király-
párti püspökök Horthyt egymásközt 
csak admirálisnak titulálták. 

Külföldön  került kapcsolatba 
Chapin amerikai követtel, akinek az 
országban rendelkezésére bocsátotta 
a különböző egyházi szervezeteken 
keresztül megszerzett bizalmas in-
tormációkat Magyarország gazda-
sági és politikai helyzetéről. 

A tárgyalás rendjén világosság 
derült a' hűtlenség és az árulás ösz-
szes re tett körülményeire. Az érseki 
palota pineejében elásott és a rend-
őrség által megtalált aluminium 
f  rmokból előkerültek az összeeskü-
vést, a külföldi  összeköttetéseket, 
a valutaüzérkedést igazoló eredeti 
dokumen.umok. 

Addig, amig a dokumentumok 
nem kerültek elé, H bsburg Ottó le-
hazudía, hogy valaha is találkozott 
volna Mindszentyvel, Spellmann bí-
boros lehazudta, hogy a korona 
visszatartása ügyében, a királyság 
visszaállítása ügyében levelezett 
volna Mindszentyvel, Montini a Va-

tikán államtitkára letagadta, hogţî 
levelezésben állott az esztergoöf 
bíborossal. A cáfoló  nyilatkozata 
megjelentek a világsajtóban, a rá 
galmak göbbelsi özöne árasztotta i 
a Magyar Köztársaságot, annak ko; 
mányát. S akkor megjelent a Sár» 
Könyv, amely közzétette az összt . 
Írásbeli bizonyítékokat, az erede 
levelek fotókópiáit.  A nyugati jobb 
oldali sajtó misztifikációról  beszéi 
hamisításokról, de már egy fokkt 
halkabban. A tárgyalás, Mindszeni 
vallomása, a külföldi  sajiótudósilóí 
közös nyilatkozata végleg leleplez: 
az imperiálista reakció átlátss 
mesterkedéseit, bárgyún felépiti 
hazugságait, melyek kártyavárká 
omlottak össze a valóság fuvallatát 

Az imperiálista reakció 5 hét 
át kigyót-békát kiáltott a Magy ' 
Köztársaságra, inkvizícióról beszé 
a nyugati sajtóorgánumok a legp 
mitivebb dajkameséket tálalták 
olvasóiknak s Mindszenty számi 
már jó előre elkészítették a rnárt 
koszorút, már csak a „mártír" hii 
zott, aki a vallásszabadság, az i 
ház védelmében, mint a szabai 
és igazság bajnoka felemelt  1 
megy a halál elébe, amit a sátán s 
gái készítenek elő a hit bajnokán 

Kétségbeejtő meglepetés voll 
imperiálisták számára, hogy a I 
gyar Köztársaság ügyésze t 
Mindszentyt, a biboros-érseket, 
római katolikus egyház fejét  vád< 
hanem a magyar állampolgárt, 
hazáját hűtlenül elárulta. 

A vádirat még csak vád tárgyi 
sem tette azokat a pásztorlevele 
amelyekben Chapin követ tanán 
Mindszenty nyíltan uszított a 14 
társaság ellen, békétlenséget hin 
tett, az állam és egyház közti J 
dolgozó katólikusság által is —I 
várt megegyezés megkötését » 
dályozta. nem a papot, hamt 
politikust ültette a vádlottak | 
jára. aki nem a vallás és egi 
védelmezője volt, hanem a kÜi 
saság, a népi demokrácia és a. 
ellensége. 

Mindszenty nem a vallást ví 
a vallást senki sem támadta, 
maga is, bűntársai is elisn 
kényszerültek. Az igazságügyi 
niszterhez a tárgyalás metjke!1 

«lőtt küldött levelében Mindsü 
ezt készségesen elismeri és hajli 
visszavonulni, ha személye az i 
és egyház közt létrejövő meg« 
zésnek akadálya lenne, kéri ügyi 
a perből való kivételét „a kőzf 
mény megnyugtatása" végett, i 

A hajós kapitány utolsónak f 
nekül a sülyedő hajóról, de M 
szenty a tárgyaláson az imperii 
ták minden óhaja ellenére ne 
hajóskapitány szerepében tetszi 
Az utolsó szó jogán kijelenti, , 
nálja, ha összeütközött az ál 
törvényeivel". Semmi a hősi pózl 
a vallás védelméről már szó si 
Az, aki a vádlottak padján iiţ 
imperiálista megbízók legnagy 
bánatára, nem az a Szent-Gyí 
lovag, aki biborosi süvegében 
palástjában egyetlen fegyverévei 
„igazság" fegyverével  szúrja ] 
tárgyaláson a magyar igazsági 
gáltatás „hétfejű  sárkányát", ha 
egy konok bűnöző, aki elsősoi 
és újra elsősorban magát védi 
kell, még társai veszte árán is,f 
ket pedig ő vitt rá a büncselef 
nyek elkövetésére. Az imperiált > 
csalódását talán legjobban a f 
ration nevű francia  ujsáe 'feli 
7i számában fejezi  kí: m Eszti 
pökhendi  zsarnoka  nagy  csalt 
okozott  hallgatóságában  . . fis 
nék  az  arcolvasás  tudományi 
azt  mondanám  hogy  ezen  azi 
az  értelmességet  a konok  zsa 
sdg  vágya  helyettesíti.  Mintí 
Magyarország,  én  is  nagyon 
tam  ebben  az  emberben.'1 

(.Folytatás  a kővetkező  számit 
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HOGYAN  NEVELJÜNK  ? 

Neoetők neoetése 
A kommunizmus... ,mds embert  tételez  fel,  mint  a mostani  " 

(LENIN) 

Uj társadalmat építünk. A gaz-
dasági, politikai, kulturális élet 
minden területén folyik  az újjáépí-
tés. Az uj társadalomban azonban 
a legfontosabb  az uj ember. Az uj 
ember kialakításában pedig a leg-
fontosabb  szerepet a nevelők ját-
szák. Nevelők alakítják az uj em-
bert a családi körben, a szerveze-
tekben, de legfőbbképen  az iskolá-
ban, Ha tehát uj embert akarunk 
nevelni, akkor elsősorban az is-
kola nevelői kell, hogy tisztában 
legyenek azzal, milyen személyi-
séget kell kialakítson az uj társa-
dalom és, hogy milyen módon le-
het eredményesen nevelni. 

Az újszerű nevelés kérdéseinek 
megbeszélésére, a nevelők neve-
lésére, pedagógiai körök alakultak 
a megyében. Ezeknek a köröknek 
a céljuk a nevelők szakmai tovább-
képzése. Az uj nevelés kérdései 
még csak most alakulnak. Nincse-
nek olyan kész módszerek, mej 
lyeknek egyszerű „megtanulása" 
egy varázsszóra megoldaná azuj 
ember alakításának kérdését. Ép-
pen ezért szükséges, hogy kollek-
tív munkával próbáljuk azt ki-
alakítani. 

Közös munkánkban utmutatók a 
szovjet-pedagógusok, akik már 3 
évtizede harcolnak az uj ember 
kialakításáért és már nagyszerű 
eredményekről számolhatnak be. 
Milyen öröm a nagyrészt még sö-
létben tapogatózó nevelőnek egy-
egy olyan könyv, mint Makarenko : 
Az uj ember kovácsa, vagy a 
Skid, vagy Pflaumer-Ziv:  Kis csa-
lád a nagy szovjetországban. vagy 
Makarenko és Medinszkij szak-
munkái. Az ő segítségükkel, kö-
zös munkával kell tanulnunk. 

t Felhioás minden neoelöhöz. 
Hogy munkánk minél eredmé-

nyesebb legyen, felvetjük  a kér-
dést, jó volna-e, hogy a megye 
területén lévő pedagógiai körök 
egymás munkájáról ujságunkon 
keresztül is értesüljenek, sőt ilyen-
módon olyanokat is bevonhassunk 
a közös tanulásba, akiknek nincs 
módjuk valamelyik kör munkájá-
ba közvetlenül bekapcsolódni. Ki-
sebb falvakon  élő tanitó-testvére-
ink, a szervezetek körében neve-
léssel foglalkozók  és nem utolsó 
sorban a szülők vehetnének részt 
ezáltal a munkánkban. 

Kezdetnek alább közöljük a 
székelyudvarhelyi pedagógiai kör 
első ülésének anyagát, kérve, hogy 
minden nevelés iránt érdeklődő 
lestvérünk szóljon hozzá a kér-
déshez. Kérjük különösen a szé-
kelykereszturi pedagógiai kört, hogy 
sajtónkon keresztül is vegye ki 
részét a munkából. A hozzászó-
lásokat írásban kérjük a székely-
udvarhelyi pedagógiai kcr elnöké-
nek címére, a székelyudvarhelyi 
pedagógiai leányiskolába címezve. 

Pedagógiai körünk ülését min-
den második csütörtökön este 8 
órakor tartja a pedagógiai leányis-
kola tanári szobájában. Minden ér-
deklődőt szívesen látunk. Első ülé-
sünk febr.  10-én volt. Kovács Fe-
renc tanf.  megnyitójában ismertette 
a kör célját és fontosságét.  Utána 
a kör elnöke a nevelhetőség kér-
déséről tartott előadást, melynek 
kivonatát az alábbiakban közöljük: 

R neoelhetőséq Kérdése. 
Az iskola, mint társadalmi fel-

építmény, mindig társadalmi célo-
kat szolgált. Természetesen, a je-
lenben is ezt teszi. A múlttal szem-
ben mégis két lényeges különbsé-
get tapasztalunk : A mult társa-
dalma a kizsákmányolásra volt 
felépítve,  ennek megfelelően  a ne-
velés is olyan társadalmi célokat 
szolgált, amelyek a kizsákmányo-
lás fenntartását  biztosították, mig 
ma éppen a kizsákmányolást akar-
juk mindörökre megszüntetni. A 
régi iskola társadalmi célkitűzé-
sét, politikai szolgálatait titkolta, 
álszent eszközökkel leplezte, mig 
mi nyíltan bevalljuk, hogy az is-
kola társadalmi intézmény és mint 
ilyen a társadalom fejlődésének 
egyik fontos  eszköze. 

Mi ludalosan állítjuk az iskolát 
az élet, a társadalom életének a 
szolgálatába. Mi a nagy társadalmi 
célt, a szociálizmus megvalósítását 
az iskolán keresztül is szolgálni 
akarjuk. Mi az uj társadalom szá-
mára uj embert akarunk nevelni. 
Ez az uj ember pedig sok lé-
nyeges pontban más, mint az ed-
digi. 

A szociálista személyiségnek le 
kell vetkőznie a kispolgár önzését, 
féltékenységét,  irigységét, aggodal-
maskodó bátortalanságát, remény-
telenségét. Az uj embert munka-
szeretet, munkakultura vezeti, a 
nép iránti forró  szeretet itatja át, 
önfeláldozó  a közös ügyért, hősie-
sen viseli a harcot, szereti az éle-
tet, és bátor, öntudatos, magatar-
tását önfegyelem  szabályozza. A 
körülötte lévő világ kérdéseit tu-
dományos szemlélet alapján is-
meri, nern a misztikum ködén ke-
resztül. Derülátó, emberszerető lény, 
aki hisz a fejlődésben  és azt teljes 
erejével szolgálja 

Van e remény rá, hogy ilyenné 
neveljük az egész társadalmat? 
Van-e komoly remény arra, hogy 
az embert „mássá" alakítsuk ? 
Mégpedig ugy, hogy ne csak a vé-
letlenül, szerencsés körülmények 
összjátékaként alakuljanak ki ki-
váló egyének, hanem a társadalom 
széles rétegei, a ma még annyira 
öntudatlan tömeg váljék képzett, 
öntudatos szociálistává. 

A pedagógia története folyamán 
a pedagógiai optimizmus küzdött 
a naturalizmussal. Az optimizmus 
hívei azt vallották, hogy minden a 
neveléstől függ,  a naturálizmus pe-
dig az örökölt lelki minőség döntő 
voltát hangsúlyozta, mellyel szem-
ben a nevelés tehetetlen. A pol-
gári lélektan igyekezett ezen a té-
ren is kompromisszumot kötni, azt 
mondván, hogy mind a kettő fenn-
foroghat. 
Hit tani! a szoolet-léiehtan 

és pedagógia ? 
Lássuk, milyen a szovjet-peda-

gógusok állásfoglalása.  Állásfogla-
lásuk alapját természetesen a szov-
jet-lélektan képezi. Egyik legjelen-
tősebb kutatójuk, Rubinstein sze-
rint : a szovjet-lélektan természete-
sen nem tagadja az öröklés nagy 
jelentőségét, de nem lát a lelki 
átöröklésben valami olyan meg-
változhatatlant, olyan merev hatal-
mat. mellyel szemben a nevelés 
eleve reménytelen Volna. Az élet-
mód magát a lelki alapszerkezetet 

is képes befolyásolni  és a szerzett 
tulajdonságok átörökithetők. 

Az életmód a nevelés hatása 
alatt áll. A környezet hatásai kö-
zül a nevelés kell, hogy a legerő-
sebb legyen, mert ez tudatos és 
következetes. Ha a nevelést le-
győzi a többi környezethatás, ez 
azt jelenti, hogy a nevelés nem 
tudott azokkal megbirkózni, vagyis 
nem volt megfelelő.  Már az eddigi 
lélektani kutatások is bebizonyí-
tották, hogy kész tulajdonságokat 
nem lehet örökölni, hanem a szü-
letés pillanatában csak bizonyos 
hajlamokat, képességeket hoz ma-
gával az egyén. Eljövendő emberi 
minőségét tehát csak formai  sajá-
tosságok szempontjából határozza 
meg a lelki konstitúció (öröklött 
lelki minőség) de hogy ezeket a 
formai  lehetőségeket milyen lelki 
tartalommal tölti meg az élet, az a 
környezettől, az életmódtól függ. 

A környezet tényezői közül pe-
dig elsősorban a társadalmi té-
nyező gyakorol nagy hatást. En-
nek a társadalmi tényezőnek leg-
jelentősebb része éppen a társa-
dalom nevelésnek szentelt intéz-
ménye, az iskola. 

Feltétlenül az életmód és nem 
utolsósorban a nevelés fogja  el-
dönteni, hogy a veleszületett szer-
vező-képességek alapján valaki 
Wall-streeti tröszt-vezér lesz-e vagy 
pedig szociálista szervező. Nyilván-
valólag a társadalmi környezet 
fogja  megszabni, hogy valaki az 
állatok iránti érdeklődését, mint 
grófi  versenyistálló-tulajdonos, vagy 
pedig mint egy szociálista kolhoz 
állattenyésztési irányitója fogja  ér-
vényesíteni. Nem kétséges az sem, 
hogy a társadalmi nevelés hatása-
ként válik egy energikus emberből 
kapzsi kizsákmányoló és vagyon-
gyüjtő, vagy pedig öntudatos él-
munkás. 

Születésünk pillanatában sem er-
kölcsi, sem értelmi tartalmat nem 
hozunk magunkkal, hanem az élet-
mód fogja  megszabni, hogy velünk 
született képeségeinket milyen téren 
fogjuk  érvényesíteni. Akik a neve-
lés emberformáló  hatásában hisz-
nek, azok az átöröklésben nem a 
nevelés akadályát, hanem csak 
annak alapját látják. 

A szovjet-lélektan, biológia és 
pedagógia pedig azt bizonyítja, 
hogy az egyén életében beállott 
változások következtében kialakult 
életmód olyan szerzett tulajdonsá-
gokhoz vezethet, melyek átisörö-
kithetők. Tehát nemcsak az egyén 
életében lehet döntő tényező az 
életmód, hanem generációkon ke-
resztül az egész fajt  is átalakít-
hatja, uj élőlényt hozhat létre. 

Hogy eddig az emberi faj  olyan 
sokszor bizonyította be a nevelés 
csődjét, hogy az emberből olyan 
sokszor bujt ki az állat az nem 
a nevelés csődjét jelenti, hanem 
csak a rossz nevelés csődjét. 
Miért oolt eredménytelen 

a neoeiés? 
Hogy az eddigi nevelésnek a 

nagy tömegek szempontjából olyan 
kevés eredménye volt, annak kü-
lönösen kétféle  oka van : 

\. Társadalmi okok, melyek arra 
késztették a nevelést, hogy osz-
tályérdekeket szolgáljon. A tö-
megek tudatlanságban tartása, a 
„tanult" rétegnek pedig az elnyo-
mó osztály érdekeit szolgáló egy-
oldalú nevelése volt a cél. 

2. A nevelési mód is nagyon 
fogyatékos  volt és fogyatékos  még 
általában ma is. Éppen azért, mert 
osztályérdekeket szolgált, nem a 
tudomány legtisztultabb módsze-
reit alkalmazta, hanem megalku-
dott. Ennek következtében nem is 
emelkedhetett ki a környezet egyéb 
káros hatásai közül és nem tudott 
megküzdeni azokkal. A gyermek 
kezdeményező-kedvét letörve, ön-
állótlan, az élettől félő  egyedeket 
nevelt, akiket a zűrzavaros pol-
gári élet, mint bábokat hajigált. Ez 
azt bizonyítja, hogy az eddigi ne-
velés nem volt megfelelő. 
fttörőhithetők  e a szerzett 

tulajdonságok ? 
A szovjet-biológia, lélektan és 

pedagógia egybehangzólag azt bi-
zonyítja, hogy lehet az embert 
gyökeresen átalakítani. A megfe-
lelő neveléssel kialakított uj ember 
tulajdonságait pedig két uton is 
lehet átörökíteni és ezzel a követ-
kező generáció nevelését még fej-
lettebb fokon  kezdeni. Elsősorban 
társadalmi uton, ugy, hogy a már 
megfelelő  nevelésben részesült ge-
neráció gyermekeinek nem kell a 
szülők előítéleteivel szembeszáll-
niuk, hanem segítséget kapva tő-
lük, már magasabb fokról  indul-
hatnak a további fejlődés  felé. 
Másodsorban pedig a szerzett tu-
lajdonságok átörökithetősége által, 
ha lassan is, de generációkon ke-
resztül a született lelki minőséget 
is kedvezően lehet befolyásolni. 
Talán valamikor elérünk oda is, 
hogy a jóltáplált és megfelelően 
nevelt, testileg, lelkileg egészséges 
életet élő szülők gyermekei közt 
ritkaság lesz a gyenge képesség-
gel születő gyermek. 
R szooiet-példa. 

A szovjet-szépirodalom tele van 
lelkesítő példákkal, amelyek azt 
bizonyítják, hogy eredményesen 
lehet uj embert kovácsolni. A 
pesszimista polgári előítélet erre 
azt szokta mondani, hogy „kutyá-
ból nem lesz szalonna". Erre mi 
azt válaszoljuk, hogy nem is cé-
lunk, hogy a kutyát disznóvá vál-
toztassuk. de célunk az, hogy az 
embert a neki megfelelő  magas-
latra emeljük. Mi az emberből 
csak embert akarunk nevelni, de 
igazi, emberi embert. Ez a meg-
győződés, persze, nagy embersze-
retetet és derülátó, a fejlődésbe 
vezetett hitet jelent. Csak a prole-
tár-erkölcs adhat ehez kellő bátor-
ságot és erőt. 

Maga a Szovjetunió is állandóan 
fejleszti  a maga nevelési módsze-
reit. Hatalmas kutatóintézetek, an-
kétok segítenek a gyakorlati ne-
velés mezején dolgozó nevelők-
nek. A mi számunkra az eddig 
elért eredmények is csak szórvá-
nyosan ismertek. A pedagógiai kö-
rök feladata  éppen az, hogy se-
gítsük egymást az uj nevelés, a 
szociálista humanizmus módsze-
reinek kikeresésében. Részben az 
innen-onnan hozzáférhető  eredmé-
nyek kölcsönös megismertetése-
részben a magunk gyakorlata so, 
rán adódó tapasztalatoknak a 
dialektikus materiálizmus módsze-
reivel való kielemzése vezethet 
eredményre. Ha sikerül a magunk 
munkamódját eredményesebbé ten-
ni, akkor sikerül az uj tipusu em-
ber kialakításában is méltóképpen 
résztvennünk. Akkor megérdemel-
jük majd, hogy a szociálista tár-
sadalom ugy becsülje a munkákat, 
ahogy Lenin mondta : „a tanítót 
arra a magaslatra kell emelni, 
amelyen nem állott, nem áll és 
nem is fog  állani soha a polgári 
társadalomban". 

Váró  György  né. 



R kulturotthonok munkája 
Máréfalva. A kultúrotthon az 

iskola egyik hasz-
nálatlan tantermében talált székhá-
zat. A faliújság  igazán visszatükrözi 
a kultúrotthon munkáját: nincsen 
rajta egyetlen újságcikk sem. 

A kulturház a korcsma táncterme, 
kicsi és alacsony, de itt, az egyik 
törött ablakon, már látszik, hogy 
folyt  a munka : a duhajkodás. 

A kulturkollektiva, az igazgató, az 
elnök, a kulturfelelős  sorra beszá-
molnak munkájukról, ömlenek a pa-
naszok : 

— Anyagi nehézségek vannak, 
nincsen tüzelőanyag, nincsenek pa-
dok, asztalok. 

— S mi lett a táncmulatságok be-
vételével, ami elérte a 15.000 lejt ? 

— Elitták a szereplő ifjak,  mert az 
nekik jár, anélkül nem hajlandók 
szerepelni. (Természetesen, a kulák 
ifjak). 

— A kollektíva nem is tudott 
róla, csak 2400 lej szerepel bevétel-
ként 11000 lej helyett. 

A pénztárnok fizette  a közvagyon-
ból 8—10 ifjú  dorbézolását. És nincs, 
miből padokat csináltatni, nincs, mi-
ből rádiót, könyvtárat vásárolni, 
nincs, miből kulturházat építeni, 
mert a pénztáros és az egyes „le-
gények" ellumpolták a dolgozó nép 
pénzét. 

A vizsgálat megtörtént. Azok. akik 
a pénzt elköltötték, a nép előtt fe-
lelnek, ugy anyagilag, mint erkölcsi-
leg a rájuk bízott és lelkiismeretle-
nül kezelt közvagyonért. 

IIÍC7dIzdIi1DI1 a kulturterem már 
UJMünCiyUI kicsinek bizonyult 
a nézőközönség befogadására  vasár-
naponként. A könyvtárterem is kicsi, 
hiszen a könyvtárnapokon 50—60-an 
jönnek könyvekért és szeretnének 
résztvenni a közös újságolvasáson, 
de 30 emberrel már megtelik a kis 
szoba. A község tnár vásárolt egy 
házat, ahova beállítják az uj olva-
sótermet, a játéktermet az ifjúság-
nak, tanácstermet és rádiótermet, 
ahonnan hangszórót vezetnek min-
den szobába. 

Fiatfaluan, amikor odaérünk, 
az Ady Endre kul-

túrotthon ifjúsági  dalos és szinjátszó-
csoportja próbál, vasárnapra készül-
nek, a grivicai eseményekről való 
megemlékezésre. 

A munka látszik minden téren. 
Megnézzük a könyvtártermet. Szépen 
feldíszített  helyiség asztallal és pa-
dokkal berendezve. Még petróleum-
lámpánál olvasnak, hetenkint 3 este, 
de nemsokára villanyuk is lesz. 

Az egyik falon  vörös sugarakban 
RDNSz felirat  jelzi, hogy a demokrata 
nők is tevékenyen vesznek részt ugy 
a könyvolvasásban, mint annak ter-
jesztésében. 

A könyvtárnap eddig csak heti 3 
este vo.t, de a jövőhéttől kezdve 
már őt este tartanak könyvkiadást 
és könyvismertetést. 

Széhefyszáldobos  TESüí 
szépen működik és a január 29 iki 
közleményünk téves volt. Az ott em 
litett körrendeletet ugyanis a rajta 
levő cim miatt átadták a megyei 
tanácshoz beküldött ifjúnak,  azza', 
hogy azt hozza vissza a megyei 
kulturtanácshoz, mert szamukra még 
egy érkezett ugyanabból a példány-
ból. A tévedés onnan keietk-zett, 
hogy az üzenetet az ifjú  nem aűtd át. 

A kultúrotthon különben ugy a 
vasárnapi előadásokkal, mint isme-
retterjesztő és ideológiai e.őadaook-
kal igyekszik népünk kulturóiinvo-
nalát ememi. 

Rnnrérl község párszáz lélekből 
UCIIbCU áll, de munkája lendüle-
tes. A kocsma helyiségét átvette, 
kultúrotthon és olvasóteremnek ala-
kította át. Hetenként háromszor cso-
portos újságolvasást tartanak, majd 
utána könyvismertetés folyik,  ahol 
minden olvasó beszámol az elolva 
sott könyvekről. A babonák leküz-
désére ismeretterjesztő előadásokat 
tartanak. 

K-a. 

— A Vöröskereszt műsoros 
estje. Szombaton, f.  hó 19-én este 
8 órai kezdettel kitűnő müsoru es-
tét rendez a helyi Vöröskereszt és 
az IOVR fiók  városunkban, Szabó 
Károly vendéglőjének nagytermében. 
A műsor számai között Csizér Zol-
tán dr. kórházi főorvos  előadása, 
egy egyfelvonásos  vidám jelenet, 
valamint monológ, ének- és zene-
számok gyönyörködtetik a közönsé-
get. Műsor után Kónya Jancsi ze-
nekara kiséri a reggelig tartó táncot. 
A műsor megváltása kötelező. A 
műsor mellé mindenki egy pár fi-
nom virslit is kap. A büffében  fi-
nom tészták kaphatók. A tiszta jö-
vedelem a Vöröskereszt céljait és a 
hadigondozottak segélyezését szol-
gálja. Meghívót a Vöröskereszt-
fióknál  (Lenin-ut 7) kaphatunk. 

— Meghívó. A közegészségügyi 
állomás f.  hó 20 án (vasárnap) este 
9 órai kezdettel a Szabó Károly ét-
teremben, az építkezési munkálatok 
költségeinek fedezésére  tánccal egy-
bekötött műsoros tea estet rendez 
melyre mindenkit szeretettel elvár a 
rendezőség. Teajegy ára : 50 lej. 

x R Székelyföldi  Népújság 
bizományost és ujságárust keres 
Székelyudvarhelyen. Jelentkezés a 
MNSz megyei szervezeténél. 

Kulturotthon-csoportok 
oersenye Parajdon 

Február 13-án, vasárnap, a parajdi 
járás 9 községének a szociálista 
munkaversenyben kitűnt kulturcso-
portjai tették mozgalmassá a kul 
turházat. 

A kulturház nagytermében mint-
egy 600 néző előtt adták a közsé-
gek kulturcsoportjai, tehetségük sze-
rint a legjobbat és legszebbet. 

A község dolgozó tömegei elég 
szép számban voltak jelen, de a 
község értelmisége távolmaradt. Váj-
jon mi az oka, hogy csak a járás-
biró, főszolgabirósági  titkár és egy 
tanítónő akadtak, akiket érdekelt a 
dolgozók kulturcsoportjainak nemes 
szociálista versenye ? A kérdést vá-
lasz nélkül hagyjuk... 

A siklódi kulturcsoport kitűnt 
énekkarával és különösen tánc-
csoportjával, amely nagyon ügyesen 
járta a kemény csárdást. A guzsaly-
tánc már gyengébb volt, bár nagyon 
jól táncoltak, azonban látszott, hogy 
a táncnak csak a külseje népi, tar-
talmilag a polgári táncok mozdula-
tait ad;a. Vigyázni kell a táncok 
megválasztásánál azoknak tartalmára 
is ugyanugy, mint bármilyen más 
műsorszámnál. 

Az etédi kulturcsoport és a küs-
mődi kulturcsoport táncai u án Pál-
pataka község táncosai és kiváló 
szavalói szórakoztatták a közönsé-
get. Atyha, Korond, Felső és Alsó-
sófalva  után a parajdi kulturcsoport 
fejezte  be a versenyt. 

Ezután rövid megbeszélésen meg-
állapították, hogy minden kulturcso-
port dolgozott és szép eredményeket 
ért el. Mindenik kitűnt valamiben, 
de apróbb hibáik még mindeniknek 
vannak. 

KORUNK KÖNYVEI 
Ilja  Ehrenburg: 

A VIHAR 
A második világháború utáni 

irodalomnak egyik legnagyobb al-
kotása ez a mű. Ehrenburg ebben a 
könyvben filmszerű  gyorsasággal 
pergeli le a háborút megelőző és 
a háború alatti eseményeket. A 
könyvnek számtalan szereplője 
van, egyszerű és egyben nagyszerű 
jellemek, szovjet-emberek, hősök 
es gyávák, polgárok, hitleristák, 
öntudatlan és öntudatos munká-
sok, öregek és fiatalok,  oroszok, 
zsidók, franciák,  németek, angolok 
stb. A regény szintere is épp olyan 
tág: a Szovjetunióban. Németor-
szágban, Franciaországban és An-
gliában játszódnak le a könyv 
eseményei. A mü európai kereszt-
melszetet ad. 

Olvasásából a Szovjetunió len-
dületesen építő, békeszerető dol-
gozóinak számtalan tipusát ismer-
jük meg. Ezek a békés építés kor-
szakában sokszor nem is vették 
észre hazájuk nagyszerű rendsze-
rét, élelük szépségét. A háború 
azonban egybekovácsolta a szov-
jet embereket. Ekkor megértették 
harcuk igazságát, nagyságát. Min-
denki a maga módján harcolt, a 
katona, a munkáslány, az orvos, 
az öreg tanítónő, a szerelmes asz-
szony, a háború számtalan hőst 
nevelt akiknek nagyszerűségét az 
jellemzi, hogy észre sem vették, 
hogy hősök. 

A műben szereplő francia  gyá-
ros a békét, a hazafiasságot  pré-
dikálja, majd együttműködik a náci 
megszállókkal, hiszen meg kell 
„mentenie" a gyárat és a német 
hóditóknak segít leigázni népét, 
közvetve segiti őket a saját fia  és 
leánya elleni harcban. Azonban a 
francia  munkások • harca épp oly 
hősies, oly igaz, mint a szovjet 
dolgozóké és mint azé az igazán 
kevés német kommunistáé. 

A hitleri szellem megmérgezte 
még a jámbor német polgárokat is. 
Elhitték, hogy hivatottak az egész 
világon uralkodni, pusztítani, ölni. 
Amikor azután a német seregek 
szétzüllenek, azzal a jellegzetes 
kifogással  mentik magukat, hogy 
nem tehetnek róla — „katonák 
voltunk : parancs, parancs." 

A kél kötetnyi könyv csupa ele-
ven élet. Magas erkölcsösség árad 
a könyv minden oldaláról Az em-
berek közötti kapcsolat, a durva 
harcok ellenére olyan emberi, o-
lyan megkapó, -hogy az egész tra-
gikus történet nem hat le' angoló-
l&g. Megértjük belőle, hogy bár az 
emberiség egy része : a kizsákmá-
nyolók minden emberleíenségre 
képesek, mégis azok, akik ellenük 
harcolnak és győznek, egy igaz 
ügy szolgálatában állanak, békét, 
igazságot akarnak és igy a diadal 
az ő oldalukon kell, hogy legyen. 

Első helyre Parajd, Felsősófalva  és 
Alsóstifalva  kulturcsoportjait tartot-
ták érdemesnek, mert ezek politikail 
szempontból voltak kiválók és ai 
egyéni táncban és énekben. 

Második helyen Korond, Siklód és 
Pálpataka végeztek, akik kitűntek 
táncaik eredetiségével. 

Harmadik helyre Küsmőd, Etéd és! 
Atyha kulturcsoportjai kerültek, akik [ 
fegyelmezettségükkel  tűntek ki. 

K—a. 

SPORT | 
Az UMTE sportegyesület, amely 

két évtizedes múltra tekint vissza, 
fokozott  erővel kapcsolódott be a 
népi sport fejlesztésébe  és egyik > 
versenyt a másik után rendezi. I 

Folyó hó 10-én jégkorongozóink 
a segesvári CFR csapatát látták vea-
dégül és a vendégek 9 : 2 arányban 
győztek. 

Az eredmény nem mutatja reálisa» j 
az erőviszonyokat, annak ellenére,; 
hogy a segesvári csapat már 15 éves 
múltra tekint vissza, mig korongo-
zóink mindössze két hónapja ját-1 
szanak. 

Vasárnap, 13 án a gyergyói ke-
rongozókkal játszott egyesületünk,; 
6 : 5 arányú gyenge győzelmet aratva 
a vendégeken. Ezen gyenge ered-
mény oka az önzés a játékosokban, 
akik az egyéni babérokra törekedve, 
elmulasztják a szép és célravezeté 
összjátékot, lerontva igy az erei-; 
ményt és társaik játékkedvét. 

Vasárnap, 20-án az ország leg-f 
jobb csapatát, a csíkszeredai IPEIL t£ 
látjuk vendégül barátságos mérkő-{ 
zésre. 

Sizőink vasárnap megrendezték ! 
az első házi siugró versenyt. Első 
lett a versenyben Kalauz János, I 
második Dénes Lacika, a fiatal  és ; 
nagy jövőt igérő tehetség, harmadik 
Kinda Zoltán, negyedik Péter Pál, 

Vasárnap délelőtt a házi si-futó-
veríenyek szintén szép eredménnyel f 
zárultak. 

Vasárnap, 20 án ujabb si-ugró 
verseny lesz, amelyre Brassó és 
Segesvár legjobb sí ugróit látjuk 
vendégül. 

Február 6-án bonyolították le 
Székelykereszturon is a népi si-futé  j 
versenyt. A versenyen 80 nál többen 
vettek részt, örvendetes tényként ! 
kell megállapítanunk, hogy a legfiata-  | 
labb korcsoport versenyzői voltak a ; 
legnépesebb számban. 

Az eredmények a következők: 
I korcsoport 800 m.: 1. Biró 

András. 2. Farkas Lajos. 3. Győrfi 
Elek. 

II. korcsoport 2500 m.: 1. Zsig-
mond László. 2. Bálint Albert. 3. 1 
Biró Mózes. 

III. korcsoport 5000 m.: 1. Ele-
kes Huba (IMSz). 2. Vaszi Sándor 
(főgimn  ). 3. Borcsa Sándor (tanitó k.) 

Hiányossága volt a versenynek, 
hogy női versenyző egy sem jelent-
kezett. 

MEGHIOÓ 
A székelyudvarhelyi fa-  és ép'tő-

ipari munkások szakszervezetének 
fiívfozenekara  f.  hó 23 án (szerdán) 
16 órai kezdettel az ifjû ag  és 20 
órai kezdettel a felnőttek  részére 

H A N G V E R S E N Y T 
rendez a munkásmozgó termében, 
melyre minden zenek»dvelőt szere-
tettel meghív a vezetőség 



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

Az ország újjáépítésében közsé-
günk nemcsak utcsinálással, kavicso-
zással, meg jövőre szóló tervekkel, 
hanem művelődési munkával is ki-
veszi a részét. Megalakult egy szín-
játszó csoport 30 taggal, mely jelen-
leg is e?y szinmü betanulásával 
foglalkozik  s ezen kívül minden va-
sárnap kultúrműsorral szórakoztatja 
községünk lakosságát, a Művelődési 
Útmutatóból merítve demokratikus 
műsorszámait. 

Politikai téren i6 haladunk. A 
'RMP vezetésével az összes szerve-
zetek vezetői ülést tartottak, ame-
lyen feldolgozták  az egyéves gazda-
sági tervet és fogadalmat  tettek, hogy 
annak megvalósításáért és ezen ke-
resztül a szociálizmus felépítéséért, 
minden tudásukat és erejüket latba 
•vetve dolgoznak. 

Szabó  Albert 
MNSz levelező 

Székely varság 
A székelyvarsági dolgozók felvállal-

ták, hogy 1948 november 1 tői 1949 
'fnárcius  végéig a somlyai erdőből, 
13 km. távolságról lefuvaroznak  a 
fűrészhez  5400 köbméter gőmbfát  és 
2000 köbméter faragott-fát.  Az öt-
hónapra előirányzott munkát a szé-
kelyvarsági dolgozók 1949 január 
31-re, vagyis három hónap alatt be-
fejezték.  Ezt azért valósíthatták meg, 
mert minden varsági dolgozó lelke-
sedéssel látott a munkához és egy-
mással versenyezve teljesítették idő 
előtt a munkát. A varsági dolgozók 
tudják, hogy csak öntudatos és be-
csületesen elvégzett munkával járul-
hatnak hozzá egy éves gazdasági 
tervünk végrehajtásához és országunk 
újjáépítéséhez. 

Szász  János 
MNSz levelező 

Osztályharc 
H.-szentpálon 
Homoródszentpálon az eddig ki-

zsákmányolt szegény-paraszt réteg 
öntudatosan viszi az osztályharcot. 
Ennek csak egy jellegzetes példáját 
irom le. 

25 évvel ezelőtt, Imre Pál nagy-
gazda kezdeményezésére a község 
tulajdonában lévő körülbelül 20—25 
holdnyi erdőt felosztották  a falu  la-
kosai között, mégpedig olyan aiány-
ban, hogy kinek mekkora volt a 
házhelye és a földbirtoka.  Évtizede-
ken keresztül a vágterek kiosztása, 
tehát ugy történt, hogy ki minél 
nagyobb gazda volt, annál többet 
kapott. Nekünk, szegény földműve-
seknek csak annyi jutott, hogy a 
hátunkon is nyugodtan haza hoz-
hattuk. 

Az idén másképpen történt a fa 
elosztása. A 40 szekérnyit kit<vő 
tűzifát  kiosztották a rászoruló sze-
gény-földművesek  között. A nagy-
gazdák tiltakoztak ez ellen és azt 
akarták, hogy a fát  árverésen adják 
el. mert ők tudták volna felvásá-
rolni, mivel a szegény dolgozónak 
nincsen annyi pénze, hogy a 
faiu  kizsákmányolóival felvehesse  a 
versenyt. 

Homoródszentpálon azonban győ-
zőit most az igazság és a lecsúszott 
nagyga/dak fogcsikorgatva  szidják 
az osziaiyharcot, amelyik ezzel a 
•fakérdéssel  U inegjohban kiéleződött. 

Bartha  Gyula 
MNSz levelező. 

Magyarhermány 
Magyarhermány kultur- otthona 

nagyszabású Petőfi-ünnepélyt  ren-
dezett a MNSz közművelődési bi-
zottságával együtt. 

A műsor a szabadságharc és a 
világszabadság költőjének életéhezés 
munkásságához kapcsolódott. Sza-
valókórus, énekkar, szavalatok mu-
tatták be Petőfit  és forradalmi  esz-
méit. 

Sajnálattal láttuk, hogy az iskola 
tanterme kicsinek bizonyult. Ennek 
az 1500 lélekszámú községnek nincs 
kulturháza. Az ünnepélyre jövő dol-
gozóknak több, mint fele  az utcán 
maradt és kénytelen volt hazamenni. 

Most minden szervezetnek és a 
község egész lakosságának legna-
gyobb gondja egy megfelelő  kultur-
ház épitése. 

Baló  Dénes, 
MNSz levelező. 

Szentlélek 
Szentlélek község lakossága ez 

ideig nem akart résztvenni a MNSz 
munkájában Ezt annak lehet tulaj-
donítani, hogy a régi vezetőség 
nem fogta  fel  komolyan a munká-
ját és nem dolgozott kellőképpen. 
A tisztújító közgyűlés után azonban 
lassan megindult a munka és ma 
már szép eredményeket mutat fel. 
Kulturtéren községünk versenyben 
áll Bogárfalvával. 

L. B.  J 
MNSz levelező. 

Árvátfalva 
Az ország újjáépítése, terén, a 

RMP kezdeményezésére Árvátfalva, 
ez a kis, 145 lelkes község is ki-
vette a részét. A kultúrotthon épí-
téséhez szükséges faanyagot  a 25 
kilóméternyire fekvő  Tizenhétfalusi 
havasból (40 köbméter fát  és 12 
köbméter deszkát) a község lakos-
sága önkéntes munkával szállított 
haza 

Az ősz folyamán  megtakarítottunk 
10 hektár legelőt. A legelőn önkén-
tes munkával 4 drb tölgyfa  vályút 
csináltunk. 90 köbméter kavicsot és 
20 köbméter homokot hordtunk ki 
a megyei müutra. Szintén önkéntes 
munkával a faluban  levő hidat is 
kijavitottuk. 

Kulturális téren is jól dolgoztunk, 
több színdarabot adtunk elő és mű-
velődési előadásokai lar.ottunk. Meg-
szerveztük az együttes uj:ágolvasást 
is. Hisszük, hogy a munkánknak 
meglesz az eredménye. 

Balázs  Ignác. 

Kénos 
Az egyéves állami gazdasági terv 

végrehajtásához szükséges ismerni 
az adottságokat, igy mezőgazdasági 
vonátkozásban ismerni kell a szántó-
területek nagyságát, mert a telek-
könyvi adatok nem felelnek  meg a 
tényleges helyzetnek. 

Az uj földméréssel  kap:solatban 
a gazdasagi tanács tervet dolgozott 
ki, mely szerint a község gazdasá-
gait 13 csoportra osztotta. Minden 
rsoport élére öntudatos munká&em-
b. rt állított és a mezőgazdasági 
bérmunkás szakszervezet is adott 
minden csoporthoz egy a gazdasá 
gok szan óierüleieit ismerő tagot, 
azzal a feladattal,  hogy kisérje fi 
gyelemmel, nehogy szándékosan, 
vagy .véletlenül" eszébe jusson va-
lakinek szántóterületét eltitkolni. 

Fontos U4y az egyes gazdaság, 
mini a gazdasági tanacs reszere is-

merni a tényleges helyzetet, hogy 
felszámolva  a múlt hibáit, tovább 
haladhassunk és megvalósíthassuk 
az egyéves gazdasági tervnek reánk, 
falusi  földmivesekre  eső részét. 

Mózes  Károly, 
MNSz levelező. 

Ülke 
Az ifjúság  egységesítésével kap* 

csolatban tartott gyűlés után Ulké-
ben még fokozottabb  lendülettel mű-
ködik az ifjúság  énekkara és tánc-
csoportja. Az ifjúság  ezen csoportjai 
a művelődési estélyen ügyesen sze-
repeltek január 30-ikán, amikor a 
színjátszó csoport is egy szép nép-
színművet adott elő. Most a szín-
játszó-csoport ujabb darabot tanul. 

A MNSz gyűlései iránt is mind 
nagyobb az érdeklődés. Február 2-án, 
amikor a megyei kiküldöttek kor-
mányunk egyéves állami gazdasági 
tervét ismertették, 85 tag volt jelen 
kis falunkból  a gyűlésen, ami 1945 
óta még nem történt meg sohasem. 

Gergely  Ferenc. 

Néprodió felavatása 
Székelybethlenfalván 

Nevezetes napja volt Székelybeth-
lenfalvának  f  hó 6-án. Ekkor avat-
ták fel  a tájékoztatásügyi minisz-
tériumtól kedvezményes áron kapott 
uj néprádiót. A rádió felavatására 
a kultúrotthon szép műsorral készült, 
melynek számait a Művelődési Út-
mutatóból vett énekek, szavalatok s 
a „Brigádos házassága" cimü egy-
felvonásos  darab alkották. 

Az avató-beszédet Mihály János, 
a kultúrotthon kulturfelelőse  mon-
dotta, rámutatva a haladás szüksé-
gére, melyre példát a Szovjetunió 
adott. Válaszként Bethlenfalva  dol-
gozói tettek fogadalmat,  hogy a de-
mokratikus leadok hűséges hallgatói, 
a hallottak becsületes követői lesz-
nek. 
A rádiót a „Kaláka" szövetkezet meg-

szűnt korcsmahelyiségében helyez-
ték el, ide hozták a 330 darabból 
álló könyvtárat is. Igy az eddig 
duhajkodás szolgálatában állott he-
lyiség az igazi haladás és a néptö-
megek tanulási lehetőségének házává 
lett. A szép felavató  ünnepség meg-
rendezéséért dicséret illeti a beth-
lenfalvi  ifjúság  ama tagjait, akik 
Fábián Ferenc tanitó vezetésével 
igyekeztek emlékezetessé tenni a 
községnek ezt az ünnepnapját. 

Egvébként a helyi kultúrotthon 
vezetősége, a tantestület tagjainak 
segítségével és odaadó közreműkö-
désével szép munkát végez. A f. 
évb n még minden vasárnap meg-
volt a műsoros kulturelőadás. A to-
vábbi nevelő és felvilágosító  mun-
kában nagy segítség lesz a néprádió 
és a könyvtár. Végre sikerül ezek 
révén a kételkedőket, sugdosókat is 
meggyőzni, illetve hatásukat csök-
kenteni s ezáltal az eddig távolma-
radottakat, főként  az ifjúsági  tago-
kat belekapcsolni az igazi haladó 
kulturmunkába. 

A kultúrotthon a hét napjait be-
osztotta az egyes csoportok részére, 
amikor rádióhallgatás közben újság-
olvasás és könyvtarnyitás is van. 

/. S. 

Nyikóinalomfalya 
Nyikómalomfalva  dolgozóinak ál-

do/atoí. önkén e& munkájával hatal-
mas, szép művelődési otthon épült 
közgépünkben, három hónap alatt. A 

község apraja, nagyja, legények, leá-
nyok, sőt még az idős emberek Is 
megfeszített  munkával elérték, hogy 
a terv szerinti időpont előtt tető 
alatt volt az uj művelődési otthon. 

A község dolgozói az éjjeli mun-
kától sem ijedtek meg, amikor a fe-
délcserepet kellett hazaszállítani a 
székelyudvarhelyi állomásról. Egyet-
len elégedetlenkedő szó sem hang-
zott el ekkor sem. A község vezetői 
nemcsak irányították a munkát, ha-
nem fáradhatatlanul  dolgoztak ők 
maguk is, kivéve részüket az önkén-
tes munkából. 

A község női jegyzője, Sándor 
Lajosné is megmutatta tetterejét és 
megszerezte az építkezéshez szüksé-
ges pénzösszeget. 

Igy a régi düledező „tánchál" 
helyett elkészült a szép, tágas, uj 
művelődési ház s ott tarthattuk meg 
január 30 án az első műsoros tánc-
mulatságunkat. A község dolgozói-
nak nem kell most már félniök,  hogy 
csürdöngölő közben a fejükre  dűl a 
táncház. 

Török  Piroska. 

9 szehelyhereszturi MNSz 
hulfureloadása 

Február 9 én jólsikerült ismeret-
terjesztő előadást rendezett a MNSz 
székelykereszturi szervezete. 

A lakosság nagy érdeklődéssel fo-
gadta az előadást, amelyen Bogdánffy 
Gábor dr. járásbiró ismertette a kül-
és belpolitikai helyzetet, Árkossi 
László tanár pedig a demokratikus 
rendszer megvalósításáról beszélt, 
amelyek a széles néprétegek számára 
lehetővé teszik a művelődés elsajá-
títását. 

A műsornak több jólsikerült szó-
rakoztató száma volt még. 

Jakab  Jánosné 
MN5z levelező 

Szerkesztői üzenetek 
Deák Istvánnak, Abásfalva.  Le-

velét köszönettel fogadtuk.  Arra kér-
jük, számoljon be a községükbea 
tapasztalható osztályharcról, mit vé-
geznek az egy éves gazdasági terv 
megvalósítása és túlhaladása érde-
kében, hogyan készülnek fel  a ta-
vaszi vetési csatára, milyen hiányos-
ságokat lát a munka terén, amin 
javítani lehetne, milyen munkaver-
senyeket indítottak, azok hogyan 
haladnak és milyen eredményeket 
értek el, stb.? Az ilyen kérdések ér-
deklik elsősorban lapunk olvasóit. 

Gyarmati Lajos G-nek, Alsó-
boldogfalvára  ugyanazt üzenjük, 
mint Deák Istvánnak Abásfalvára. 

Jakab H. Antal MNSz levele-
zőnknek Szentlélehre üzenjük, 
hogy verseket nem közlünk. Versét 
továbbítottuk illetékes helyre. 

K. S. Aisósófalva.  Megkaptuk 
az ífju»ák>i  munkáról való beszámo-
lóját. Kérjük, máskor írja alá a ne-
vét, mert csak aláirt cikkeket közöl-
he ü»k. 

Molnár Jánosnak Agyagfalva 
és Mihály Ist vannak Lö éte, 
ugvanazi üzenjük, mint Deák Ist-
vánnak. 

Csak ritkított sorokban gé-
pelt, oagy helyes és könnyen 
oloo&ható kézírással Irt köz-
lemenyeket fogadhatunk  el köz-
lésre. 



ISMERJÜK  MEG  A SZPOÁLIZMUS  HAZÁJÁT 
Átmenet a kisgazdaságról a kolhozra 

Az októberi nagy szociálista for-
ladalofn  a mezőgazdaságot is tel-
jesen átalakította. 

A cári Oroszország mezőgazda-
ságát évszázados elmaradottság 
jellemezte. A föld  legnagyobb ré-
sze a földesurak  és zsíros parasz-
tok tulajdonában volt, akik a cári 
önkényuralom védelme alatt ke-
gyetlenül kizsákmányolták a dol-
dozó parasztságot. A földesurak,  a 
cári család, az egyház és a kulák-
ság több, mint 232.5 millió hektár 
legjobb termőföldet  birtokoltak, míg 
a sok milliós paraszttömegeknek 
ennek csak 57'8 százaléka, azaz 
mindössze 134*7 millió hektár föld 
jutott. A parasztok uzsorafeltételek 
mellett bérelték a földet  és több. 
mint 500 millió aranyrubelt fizettek 
ki évente a földesuraknak. 

Ezért évente százezren hagyták 
ott örökre a falut,  hogy a váro-
sokban növeljék a munkanélküliek 
hatalmas seregét. 

Az októberi nagy szociálista for-
radalom után kezdődött a paraszti 
élet uj szakasza. A szociálista tör-
vények megnyitották a parasztság 
előtt az uj, szabad, szociálista élet-
hez vezető utat. 

Mezőgazdasági termelés szem-
pontjából a kisgazdasággal szem-
ben sokkal előnyösebb a nagy-
gazdaság helyzete. A nagygazda-
ság ereje abban rejlik, hogy mód-
jában áll gépeket alkalmazni, a 
tudomány vívmányait kihasználni, 
műtrágyát alkalmazni, a munka 
termelékenységét növelni és igy 
többet és jobbat termelni. 

A gépek bevezetésével a mun-
kaidőt meg lehet rövidíteni, a mun-
kát jobban, tökéletesebben el lehet 
végezni, mi által a szociálista rend-
szerben az életszinvonalat emelni 
lehet. 

A Szovjetunió Kommunista (bol-
sevik) Pártja a nagy szociálista 
forradalom  első napjaitól kezdve 
nagy gondot fordított  a gabonater-
melés emelésére. Azonban az első 
időszakban a birtok szétesése, 
szétaprózása a gabonatermés csök-
kenésére vezetett a háború előtti 
viszonyokhoz hasonlítva. A piacra 
kerülő árugabona mennyisége mint-
egy 37 százalékra csökkent. 

Lenin elvtárs ismerte fel  a ve-
szélyt és ő dolgozta ki a hires 
szövetkezeti tervezetet, amely ab-
ból állt hogy az önálló paraszti 
gazdaságokat fokozatosan  átvigye 
a nagy szövetkezeti gazdaságok 
útjára, és rámutatott arra, hogy 
míg az országban a kisparaszti 
birtok van túlsúlyban, nem lehet 
kiépíteni a szociálista társadalmat. 

Sztálin elvtárs továbbfejlesztette 
Lenin tanítását és ő dolgozta ki a 
kolhozrendszer további megszilár-
dításának és a mezőgazdasági ter-
mékek bőséges termelésének tervét. 

Sztálin elvtárs a mezőgazdaság 
elmaradottságának megszüntetésé-
re a következőket állapítja meg: 

„A kiút abban van, hogy foko-
zatosan nem erőszakkal, hanem 
példákkal és meggyőzéssel a 
kis- és törpegazdaságokat társa-
dalmi, szövetkezeti közös földmü-
velés alapján, nagy gazdaságokba 
egyesítsük, amelyek alkalmazhatják 
a traktorokat, a mezőgazdasági gé-
peket, alkalmazhatják a földmü-
velés fokozását  szolgáló tudomá-
nyos módszert." 

Ennek a megvalósításához az 
első fontos  feltétel  a szociálista 

nehézipar kifejlesztése  volt, ahol 
elegendő gépet állítottak elő a 
mezőgazdaság részére. 

A kolhozok már a szovjet-hata-
lom első éveiben kezdenek fej-
lődni, de a rohamos fejlődés  csak 
1929 után kezdődött. 

A kolhozok kifejlődésénél  nagy 
segítségre voltak a szovhozok, 
azaz az állami mintagazdaságok a 
gép és traktor-állomások, amelyek 
példát mutattak a kollektív mező-
gazdaságra és gépekkel siettek a 
kolhozok segttségére. 

Mi is a kolhoz tulajdonképpen? 
Ez egy mezőgazdasági termelő 
szövetkezet, amely azonban abban 
különbözik a kapitálista termelő-
szövetkezetektől, hogy a tagok nem 
a befektetett  tőke (forgó  és üzem-
tőke) arányában részesülnek a ter-
melvényekből és azoknak a jöve-
delméből, hanem a befektetett 
munka arányában. 

Eme termelő szövetkezetek, (kol-
hozok) működését szociálista szel-
lemtől áthatolt alapszabályok és 
messzemenő állami támogatás biz-
tosítják. Ez tette lehetővé, hogy 
mig 1928-ban a szántóföldeknek 
10 százalékát faekével  szántották 
fel,  74'5 százalékát kézzel vetették 
be és a gabonanemüek 44'5 szá-

zalékát kézzel aratták le és taka-
rították be, a többi munkálatokat 
pedig igáslóval végezték, addig a 
sztálini két ötéves terv végén 
(1938-ban), a szántási munkálatok 
74'5 százalékát traktorekével vé-
gezték, a vetés 567 százalékét 
traklorvontatásu vetőgéppel, a ga-
bonanemüek 48'4 százalékát gé-
pekkel aratták le és a cséplési mun-
kálatok 95 százalékát géppel vé-
gezték. 

Nagy jelentőségű átalakulás volt 
mindez és megoldotta a három 
főkérdést:  megsemmisítette a ki-
zsákmányoló kulákság osztályét, a 
minden nap és minden órában ka-
pitálizmust szülő egyéni gazdasá-
gokról a számbelileg legnagyobb 
réteget, a parasztréteget átvitte a 
szociálizmus útjára, megteremtette 
a szociálista állam, a szovjet-hata-
lom alapjait, a legszélesebb, a leg-
szükségesebb és ugyanakkor a 
népgazdaság legelmaradottabb ágá-
ban, a mezőgazdaságban. 

Igy a Szovjetunió mezőgazda-
sága, a kollektivizálás következté-
ben a világ egyik legelőrehaladot-
tabb, leghatalmasabb, leggépesitet-
teb és legtöbb áruterményt előál-
lító gazdaságává lett. 

Az ARLUS tanügyi osztálya 
és a vármegyei tanfelügyelőség  közleménye 

Minden iskola igazgatójának 
figyelmébe 

A közoktatásügyi minisztérium és az országos Arlus központ 
304.262—1948 sz. rendelete alapján felhívjuk  minden iskola-igaz-
gató figyelmét  a következőkre: 

Minden iskolában megalakítandó az Arlus-kör, amelyik magá-
ba foglalja  a tantestületet, az iskola összes alkalmazottjait és tanulóit. 
A kör vezetését egy bizottság végzi, amelyik a 7 osztályos iskolá-
nál áll elnökből, titkárból (a tantestület tagjaiból) és 3—25 tanulóból. 

Az iskolai Arlus-körök közvetlenül a megyei Arlus-fiók  tan-
ügyi osztályához tartoznak és minden jelentést ennek küldenek be 
minden hónap 20 ig. A körök munkája kiterjed szervezési, műve-
lődési és pénzügyi térre. 

1. Szervezési feladatok:  tagok gyűjtése, munkaprogrammok 
elkészítése, bizottsági gyűlés és a hónap végén az összes tagokkal 
tartandó gyűlés, ahol az elvégzett munka és a következő hónapi 
munkaterv tárgyalandó meg. 

2. Művelődési téren feladat  a szociálista ideológia, ország, 
munka, tudomány, művészet, műveltség megismertetése. Mindez a 
közoktatásügyi minisztérium által kiadott utmutató (îndrumător) 
alapján. 

3. Pénzügyi téren különböző pénz-alapok létesítése és a tag-
sági dijak beszedése. 

Az 1—7 osztályos tanulók tagsági dijat nem fizetnek,  csak 10 
lejt tagsági könyvekre és belépési d j lejében, a többi tagok a 
fentieken  kivül havi 5 lej tagsági dijat fizetnek.  A körök megalakí-
tásáról felvett  jegyzőkönyv 1 példánya az Arlus tanügyi osztályára 
azonnal beküldendő, ez magába foglalja  a bizottság tagjainak ada-
tait, a tagok névsorát osztályonként, fiuk  és leányok külön felsorolva. 

Hisszük, hogy várnip«yénk tantestületének tagjai tisztában 
vannak az Arlus fontosságával  és ezért leijesitik ezt a feladatukat  is. 

Dolgozó parasztok! Biztosítsátok munká-
tokkal kenyereteket és az egész nép 
kenyerét! Éljen a dolgozó parasztság! 

Bz épülő 
Szoojetunió 
Az épülő Szovjetunió cimmel meg-

indult egy folyóirat  orosz, angol és 
francia  nyelven, tele gyönyörű szürke: 
és szines képekkel. A hitleri meg-
szállás alatt szétrombolt városokat 
és gyárakat szebbekké, nagyobbakkfc 
épitik újra. Az 1949 évi 1. szám be-
mutatja a hatalmas Lenin-mauzó-
leumot, a Kremlint, majd Leningrá-
dot, Kievet és Sztálingrádot, amilyen 
volt a németek klverése után s a-
milyenné lett ma. Üzemeket, iparte-
lepeket, szénbányákat mutat be ro-
mokban és ujjáépitve. Ma már ezek 
a telepek megint teljes "erővel dol-
goznak. Az 1946—50- re kiszabott 
ötéves tervről ezt mondja az előszó -

„Három év eltelt már a háború, 
utáni ötéves tervből. Az előirányza-
toknak tetemes része már megvaló-
sult. Az uj üzemek százait, sőt ez-
reit állítottuk helyre, vagy építettük 
újonnan. Napról-napra uj szénbányák, 
olvasztók, Martin-kohók, hatalmas 
hengermüvek, gép- és szerszámgyá-
rak, villanytelepek, használati cikkek 
és éielmiszergyárak állanak mun-
kába. Százával éphjíik újra a váro-
sokat és tízezrével a falvakat.  Az 
Ipar nemcsak elérte a háború előttt 
színvonalát, hanem 17 százalékkal 
meg is haladta, Az URSS újraterem-
tette nagyhozamu mezőgazdaságát 
és ellátta tökéletesített traktorokkal 
és gépekkel. Az elmúlt évben a ga-
bonafélék  aratása már annyit adott» 
mint 1940 ben, az utolsó békeévben, 
a hektáronkénti teljesítmény pedig 
nagyobb volt. A szovjet-föld  müvelés 
az államtól egy év alatt háromszor 
annyi traktort és kétszer annyi autót 
meg gazdasági gépet kapott, mint 
1940-ben. 

„Mindent elkövetünk, mondja az 
előszó, hogy tiszta képet adjunk ol-
vasóinknak a szovjet-társadalomról, 
a szovjet-nép életéről, mely első Íz-
ben teremtette meg a történelem 
folyamán  a kizsákmányolásmentes 
szociálista államot." 

Bakóczy  Károly 

ftönyoesboUunh 

(Kossuth utca 2 sz. alatti) 
üzletében könyoak. folyóira-
tok, irodai 6s iskolai l«I-
szeralósek, papíráruk stb. 
bő választékban állandóan 
vásárolhatók. Uásároliunk 

Könyoesboitunkban 1 

n Dolgozó 
februári  száma figyelmét  a falu  felé 
fordítja.  A vezércikk az állami terv 
végrehajtására és túlszárnyalására 
hívja fel  az ország dolgozó asszo-
nyait. „Lenin és Sztá'in a nők fel-
szabadításának kérdéséről" c. cikk az 
emberiség nagy tanítómestereinek 
állásfoglalását  ismerteti a nőkérdés 
néhány részletében. „Friss hirek" 
című cikkében Tábori Lili a falusi 
asszony szemszögéből nézi a népta-
náctok felálii  ásaról szóló törvényt 

Foglalkozik meg ez a szám a. 
földmunkás  szakszervezetek kérdé-
sével, különböző munkás-kérdések-
kel, gyakorlati háztartási tanácsok-
kal stb. 



ft szabad Mina felé 
Lenin egyik utolsó munkájában 

arról irt, hogy a szociálizmus és 
az imperiálizmus között folyó  küz-
delem kimenetele végső fokon  at-
tól függ:  hová állanak Oroszor-
szág, India, Kína százmilliói eb-
ben a harcban. Ma mér kétség 
•sem fér  ahhoz, hogy ezek hova 
állanak. 

A Szovjetunió van az élén an-
nak a demokratikus tábornak, 
amely az imperiálista tábor elleni 
harcát vivja a demokráciáért és a 
tartós békéért. Kina százmilliói is 
ebben a demokratikus táborban 
vívják sikeres felszabadító  harcu-
kat az amerikai imperiálizmus ál-
fal  támogatott reakciós Kuomin-
tang-kormány és hadsereg ellen. 

A felszabadító  néphadsereg győ-
zelemről győzelemre halad a Kí-
nai Kommunista Párt helyes poli-
tikai vezetése a'att. 

1926—27-ben még csak 50.000 
tagja volt a Kinai Kommunista 
Pártnak, ma a tagok száma eléri 
a 3 milliót. A Kommunista Párt 
nagy tekintélynek örvend a kinai 
nép körében, sikerült mozgósítania 
Kína dolgozó népét egy hazafias 
és jogos harcra a Kuomintang ré-
széről kirobbantott polgárháború-
ban. Ma már nem kétséges, hogy 
ebben a harcban a szabad Kina 
lesz a győztes fél  s a felszaba-
dító hadsereg győzelme nemcsak 
á kinai reakciót számolja fel,  ha-
nem súlyos csapást mér a nem-
zetközi imperiálizmusra is. 

A Kuomintang eredetileg kinai 
nemzeti forradalmi  párt volt, me-
lyet az 1920-as évek elején Szun-
Jat-Szen doktor alapított s amely 
megalakulásakor Kínának az im-
periálista hódítók járma alóli fel-
szabadítását tűzte ki céljául. A 
párt vezetése a demokrata Szun-
Jat Szen halála után mindjobban 
a nagybirtokosok és kapitálisták 
befolyása  s az amerikai imperiá-
listák zsoldjában álló Csang-Káj-
Sek vezetése alá került, aki véres 
diktatúrát gyakorol és kommunista 
ellenes politikájával kirobbantotta 
a kínai polgárháborút, 

1927-től került a Kuomintang 
reakciós vezetés alá és csak 1937 
—39 között sikerült a demokrati-
kus erőknek befolyásukat  érvé-
nyesíteni a Japán elleni harcban. 

A fasiszta  Japán elleni háború-
ban a felszabadító  harc élén Kí-
nában is a kommunisták állottak, 

V- a 8. mozgó hadsereg és az uj 
4. hadsereg legendás vitézségü 
tábornokai és katonái, „a fasiz-
mus elleni világküzdelem szen-
vedő és dicsőséges úttörői." — 
Amig a kommunisták haláltmeg-
vető hősiességgel harcoltak, Csang-
Káj-Sek erejét nem a fasiszta  el-
lenség ellen összpontosította, ha-
nem arra tartogatta, hogy azt majd 
saját népe ellen használhassa fel. 

A japán háború kellős közepén, 
amikor mindennél fontosabb  lett 
volna a nemzeti összefogás,  Csang-
Káj-Sek a Kuomintang VI. kon-
gresszusán tartott beszédében a 
következőket mondotta: „ma a 
kommunisták megsemmisítése a 
főfeladatunk,  mert Japán csak 
külső ellenségünk, a kinai kom-
munista párt pedig belső ellensé-
günk." 

Ez a „nemzeti hős" az ameri-
kai imperiálisták hűséges lakája, 
sohasem emelte fel  tiltakozó sza-
vát gazdái ellen, akik hazája el-
lenségének szállították azokat a 
szörnyű fegyvereket,  bombázógé-
peket, amelyek százezerszámra 
pusztították Kina védtelen polgári 
lakosságát. 

A második világháború kitörése 
után Csang-Káj-Sek még jobban 
kiszolgálta az amerikai imperiális-
tákat s még a legkisebb reformok 
elől is. elzárkózott. A háború be-
fejezése  után polgárháborút kez-
dett a demokratikus erők ellen, 
akik egy független  és szabad 
Kínáért küzdöttek, 

Szabad-Kina felszabaditási  har-
cának élén a kommunista párt és 
annak zseniális vezetője, Mao-
Ce-Tung, a párt főtitkára  áll. 

A Kinai Kommunista Párt az 
uj demokrácia célkitűzéseit abban 
látja, hogy a félfeudális  Kinát a 
polgári forradalom  követelményei-
nek megvalósításán keresztül a 
szociálizmus felé  vezesse. 

Mao-Ce-Tung a forradalom  3 
alapvető feladatául  a földreform 
megvalósítását, a monopoltőke el-
kobzását. és a nemzeti kereskede-
lem és ipar védelmét tűzte ki. 

A kinai mezőgazdasági népes-
ség a lakosság 90 százaléka, te-
hát a földkérdés  megoldása a ki-
nai forradalom  alapvető feladata. 
.Politikánk: a szegény paraszt-
şâgra támaszkodunk és szilárd 
szövetséget tartunk fenn  a közép-
parasztsággal." 

A monopoltőke elkobzása négy 
családi trösztöt érint, köztük a 
Csang-Káj-Sek családja birtoké-
ban levő trösztöt. Ezeknek a ki-
nai monopoltőkéseknek a vagyo-
nát 10—12 milliárd dollárra be-
csülik. 

Kina elmaradt a fejlődésben.  A 
hatalmas területű „Menyei Biro-
dalom"-ban (kb. huszonötször ak-
kora, mint a RNK) középkori, hű-
béri állapotok uralkodnak A nem-
zeti ipar megteremtése tehát első-
rendű feladat.  Mao-Ce-Tung tehát 
ezért is küzd, mint a polgári for-
radalom többi vívmányaiért is, 
mert ezek kiküzdése nélkül lehe-
tetlen egyenesen a szociálizmus 
építéséhez fogni. 

Mao-Ce-Tung demokratikus egy-
ségfront  kialakításán fáradozik, 
melynek irányításában a Kinai 
Kommunista Pártnak kell a vezető 
szerepet játszania, mint a legkö-
vetkezetesebb forradalmi  pártnak, 
amely a tömegek bizalmát élvezi 

s hivatott a polgári forradalmat 
kiküzdve áttérni a szociálista for-
radalomra és a szociálizmus meg-
valósítására. 

Ami a hadi taktikát és straté-
giát illeti, az a népi háború 
elvén alapszik, ezt a sikerre ve-
zető taktikát és sratégiát a nép-
ellenes Kuomintang-kormány nem 
képes átvenni, — ez a felszaba-
dító néphadsereg sikerének titka. 

A kinai uj demokráciában há-
rom tulajdon lesz: ez egyéni, a 
szövetkezeti és az állami tulajdon. 
Habár ez ipar még nem lesz szo-
ciálista, Mao-Ce-Tung szerint az 
állam- és a szövetkezeti tulajdon-
jog fog  irányító szerepet játszani. 
A magánhaszon méreteit túlhaladó 
akár belföldi,  akár külföldi  válla-
latot állami kezelésbe kell venni, 
vagy állami ellenőrzés alá kell 
helyezni, — mondja Mao-Ce-Tung. 

A szabad Kina kialakulóban 
levő uj demokráciája, ugy véljük, 
közeledik ahhoz a fogalomhoz, 
amelyet mi népi demokráciának 
nevezünk, illetve annak a kinai 
félfeudális  viszonyokra alkalmazott 
sajátos formája. 

A Kuomintang által kirobban-
tott polgárháború vége felé  köze-
ledik. Csang-Káj-Sek — a nagy 
Szun-Jat-Szen méltatlan sógora — 
a szégyen a futás,  de hasznos-el-
vét téve magáévá, kereket oldott, 
a Kuomintangban is a belső bom-
lás jelei mutatkoznak. 

Az imperiálizmus népeket foj-
togató lánca Ázsiában is elsza-
kadt s helyén egy 400 milliós nép, 
az emberiség egyötöde követeli a 
függetlenséghez,  az élethez való 
jogát, uj célok felé  halad, meg-
teremteni a szabad Kinát, az uj 
demokráciát, újra bebizonyítva, 
hogy „az Októberi Forradalom 
forradalmi  frontot  alakított ki nyu-
gat proletárjaitól az oroszországi 
forradalmon  keresztül Kelet elnyo-
mott népeiig a viiégimperiálizmus 
ellen", amint azt Mao-Ce-Tung 
mondja, a nagy Sztálint idézve. 

Szabad-Kina győzelme nem te-
kinthető elszigetelten, hozzátarto-
zik az antimperiálista, demokrati-
kus tábor ujabb megerősödéséhez. 
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Anya és gyermekvédelem 
Székelyudvarhelyen 

A Román Népköztársaság 1949 
évi munkaprogrammjából jelentős 
rész jutott az egészségügyi minisz-
térium anya és gyermekvédelmi osz-
táiyanak Varmegvénk ezen a téren 
is kezdemenvezé&sel, kollektív mun-
kával, igyekszik eredményt felmu-
tatni. 

Az anya és gyermekvédelem a-
nyagi hatáskörébe ma már nemcsak 
a napközi otthonok és a tejkonyhák 
tartoznak. Hatalmas anyagi beruhá-
zással, korszerűen felszerelt  szülő-
otthonokat állit fel  a vármegye több 
községeben, ahol a legnagyobb gon-
dossággal és orvosi szakértelemmel, 
ingyenes ellátásban, élelmezésben 
részegülve, kezeük a szülő anyákat. 
A szegénysorou szülő ingyenes ke-
lengyét is kap újszülöttje részére 
Amint nő a csecsemő, a dolgozó szülő 
bölcsőd be viheti gyermekéi, ahol 
gondos felügyelettel  őrzik, gondozzák 
és tapiaij-t* a kicilt, hogy anyja 
nyugodtan dolgozhasson 

Eáy két hónap mu va megnyílik 
Székelj udvarhelyen is a városi böl-
csőde. 

A bölcsődéből kikerülő gyerme-
keket két szakszerűen berendezett 
napközi otthon várja. Demokratikus 
kormányunk gondoskodik ezeknek az 
intézményeknek az ellátásáról (ke-
nyér, zsir, lekvár, olaj, húskonzerv, 
tej, kakaó). Erről beszélnek azok a 
számok és adatok is, amelyeket 
a RDNSz udvarhelymegyei szerveze-
tének kirakatában elhelyezett faliúj-
ság mutat. 

A vármegye területén 30 tejkonyha 
mü'uődik 3000 gyermek résztvevővel 
(0—12 éves korig). A gyermekek 
naponta tejet, kenyeret, cukrot és 
kü önböző vitaminokat kapnak. A 
be eg csecsemők és gyermekek ré-
szére 14 diétás tejkonyhán orvosi 
rendelésre szakszerűen elkészített 
dietetikus tejellátás van, körorvo 
saink gondos felügyelete  mellett. 

A közelmúltban 200 kg. húskon-
zerv került kiosztásra, a vidéki fel-
sőfokú  elemi iskoiak internátu&ainak 
i övendékei között. 

800 kg. csukamájolaj kiosztása 
van folyamatban  a gyenge csonto 
zatu fejletlen  gyermekek részére. A 

nyár folyamán  sokkal több gyermek 
jut ingyenes nyaraltatáshoz a ten-
gerparton és a havasokban, mint az 
elmúlt évben. 1949 évben 60 szá-
zalékkal emelik a dietetikus tejkony-
hák létszámát. 

Ennél az eredménynél azonban 
nem állunk meg, a juttatás keretei 
napról-napra bővülnek: egészség-
ügyünk gondos kezekben van. 

László  József. 

Rz uj 
lakásrendelet 
Az uj lakásrendelet szabályozza 

az egyes személyek vagy családok 
által igénybevehető lakások nagy-
ságát. 

Két tagból: férjből  és feleség-
ből álló csalód számára egy szoba 
jár. Az ennél nagyobb család szá-
mára további egy szoba, 11 éven 
aluli 1—3 gyermek számára vagy 
11 évnél nagyobb 1—2 egynem-
beli családtag számára. Család-
tagnak tekintendők lemenők, fel-
menők, oldalági rokonok, unoka-
testvérig bezárólag. 

A háztartási személyzetnek a 
családtól függetlenül  joga van 
egy lakóhelyiségre. 

Az egyedül lakó személyek ré-
szére egy szoba jár személyenként. 

További külön szobára tarthat-
nak igényt a Munka Érdemrendjé-
vel és a RNK Csillagával kitünte-
tett személyek, továbbá szabad-
foglalkozásúak,  vagy állami vál-
lalatok azon alkalmazottai, akik 
foglalkozásuk  természeténél fogva 
kötelesek otthon is munkát vé-
gezni. Ez utóbbiak jogosultságát 
az illető állami vállalat vezetője 
által kiadott hivatalos bizonylat 
igazolja-

Azok az orvosok és fogorvosok, 
akik saját lakásukon végzik fog-
lalkozásukat, egy rendelőszobát 
és egy várószobát vehetnek 
igénybe. 

Azok, akik szakképzett mester-
séget űznek, a mesterségük üzé-
séhez szükséges helyiségeket ve-
hetik igénybe, a munkafelügyelő-
ség véleményezése és az adó le-
fizetését  igazoló pénzügyi igazo-
lás alapján. 

A szabadfoglalkozásúak  az illeté-
kes collegium utján és adónyug-
tával kell igazolják, hogy tényle-
gesen gyakorolják foglalkozásukat. 

Külön szobához jogosultak a 
rendeletben felsorolt  súlyos beteg-
ségekben szenvedők, akik beteg-
ségüket szakorvosi intézet által ki-
állított bizonyítvánnyal igazolhat-
ják. 

A lakrész-megállapításnál nem 
jön figyelembe  az előszoba, kony-
ha, fürdőszoba,  más mellékhelyi-
ségek. A hall csak akkor nem 
jön számításba, ha többen hasz-
nálják, ha egy család használja, 
külön szobának veendő. 

A rendelet nagy fontosságéra 
felhívjuk  olvasóink figyelmét  s kü-
lönösen arra, hogy tegyenek ele-
get a szerződést bemutató kötele-
zettségüknek, hogy a lakrész hasz-
nálatában beálló minden válto-
zásról értesítsék a lakbérleti hiva-
talt, mert a törvény szigorú bün-
tetést ír elő azok ellen, akik a 
rendelkezéseket megszegik. 

Felhívás az előfizetőkhöz 
Kérjük előfizetőinket,  hogy az 

előfizetési  dijakat fizessek  be 
Kossuth utca 34 szám alatti kia-
dóhivatalunkban hogy ne kelljen 
annak behajtásával senkit se 
megbíznunk. Minden n..p 8-13 
és 15—18 órák köpött nyitva van 
kiadóhivatalunk. 
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A parajdi sóbánya Mi történik a nagyvilágban ? 
KfU-  és belpolitikai tájékoztató 
A szorjet-kormány 
•álasza a jugoszláv 

Jegyzékre. 
A Jugoszláv Szövetséges Népköz-

társaság külügyminisztere a Szov-
jetunió belgrádi követének február 
elején jegyzéket nyújtott át, amely-
ben a jugoszláv kormány meglepe-
tését fejezi  ki, hogy nem hivták meg 
arra az értekezletre amelyen a Szov-
jetunió éi,  a népi demokráciák or-
szágai megalakították a kölcsönös 
gazdasági segélynyújtás tanácsát. A 
szovjet kormány válaszjegyzékében 
kifejti,  hogy a jugoszláv kormány 
állításait alaptalannak tartja, mert a 
jugoszláv kormány volt az, amely 
ellenséges magatartást tanusitott a 
Szovjetunióval és a népi demokrá-
ciákkal szemben és ezzel kiküszö-
bölte a lehetőségét annak, hogy a 
moszkvai értekezleten részt vehessen. 
A szovjet-kormány kívánatosnak tart-
ja, hogy Jugoszlávia részt vegyen a 
kölcsönös gazdasági segélynyújtás 
tanácsában, de ez csak akkor lehet-
séges, ha a jugoszláv kormány le-
mond a Szovjetunióval és a népi 
demokráciákkal szemben folytatott 
ellenséges politikájáról. 

Az osztrák békeszerző-
désről tanácskoznak a 
nagyhatalmak meg-
bízottai. 
Londonban összeült a nagyhatal-

mak külügyminiszterei megbízottai-
nak értekezlete, az osztrák békeszer-
ződés ügyében. A szovjet-kormány 
álláspontját Zarubin, a Szovjetunió 
londoni nagykövete fejtette  ki. A 
tanácskozások folynak,  a nagyhatal-
mak külügyminisztereinek megbízot-
tai kölcsönösen kifejtették  álláspont-
jukat az egyes vitás kérdésekben, 
mint amilyen Jugoszlávia területi 
igénye, vagy az Ausztria független-
ségének biztosítására hozando külön-
leges intézkedés stb. 

Nyugat-németországi 
javaslat Berlinre 
vonatkozólag. 
A bonni parlamenti tanács főbi-

zottsága határozati javaslatbán kére 
Berlinnek a nyugatnémetországi ál-
lamba való bevonását. Amint a né-
metországi szovjet katonai parancs-
nokság közleményéből megtudjuk, ez 
a komolytalan politikai megnyilat-
kozás a nagyhatalmak berlini viszá-
lyának kiéleződését célozza és el 
akarja terelni a német nép figyelmét 
az angol-amerikai imperiálisták mes-
terkedéseiről, amellyel a Ruhr-vidéket 
akarják Németországtól elszakítani és 
a megszállást meghosszabbítani és 
hangulatot akarnak kelteni a Szov-
jetunió ellen. 

Szabadonboesátották 
Wax Beimannt. 
Max Reimannt, a nyugatnémetor-

szági kommunista párt elnökét, mint 
ismeretes, a megszálló angol ható-
ságok fogházbüntetéssel  sújtották. A 
német munkásság tömegtüntetései-
nek hatására most az angol meg-
szálló hatóságok szabadlábra he-
lyezték Max Reimannt, azzal az ü-
rüggyel, hogy lehetővé tegyék szá-
mára a parlamenti tanács ülésszakán 
való részvételt. A világ demokratikus 
közvéleménye által nagy figyelemmel 
kisért megmozdulása a német mun-
kásságnak megértette az angol meg-
szállókkal, hogy a dolgozó német 
nép akaratával szemben meg kell 
hátrálniok. 

A Nemzeti Néppárt ki-
mondta feloszlását 
A Nemzeti Néppárt vezetősége 

arra a meggyőződésre jutott, hogy 
a Román Munkáspárt által kezde-
ményezett mü megvalósításában a 
munkásosztály és a középrétegek 
közötti kapcsolatot csak a tömeg-
szervezeteken, a szakszervezeteken, 
a néptanácsokon és a szövetkeze-
teken keresztül, valamint egyéb 
szakmai és kulturális szövetségeken 
keresztül lehet biztosítani és igy 
feleslegessé  vált a Nemzeti Néppárt 
további működése. Ezért kimondták 
a Nemzeti Néppárt feloszlását.  A 
Nemzeti Néppárt tagjai a Román 
Munkáspárt vezetése alatt továbbra 
még fokozottabban  fognak  résztvenni 
az uj, szociálista társadalom építé-
sében. :: 

A R N K Német Anti-
fasiszta  Bizottsága 
Február 13-án Bukarestben orszá-

gunk dolgozó német lakosságának 
képviselői megalakították a Román 
Népköztársaság Német Antifasiszta 
Bizottságát. Elhatározták egy német-
nyelvű napilap kiadását is. A bi-
zottság táviratot intézett a RMP 
központi vezetőségéhez, kijelentve, 
hogy az országban élő német la-
kosság kérdését demokratikus mó-
don kívánják megoldani, a Román 
Munkáspárt utmutatása alapján. 

x Köszönetnyilvánítás. Köszö-
netet mondunk mindazoknak, akik 
felejthetetlen  drága anyánk és nagy-
anyánk temetésén résztvettek és fáj-
dalmunkat enyhiteni igyekeztek. Kü-
lön köszönetet mondunk azoknak, 
akik koporsójára virágokat és ko-
szorúkat helyeztek. A Petres-család. 

x Eladó egy női barna bőrkabát 
báránybőr béléssel. Barabásné, Bem 
utca 3 szám. 

x Bérbeadó kézi szövődé Cim : 
Szent-Imre-u. 34. 1 — 2 

Az ifjúság  egységesítéséről 
{Folytatás  az  1-ső  oldalról) 

Kovács András és llyés Géza sze-
mélyében. 

Ezután megválasztották a megyei 
konferenciai  kiküldötteket is: Bálint 
Ignác Lengyelfalva,  Borbély Gáspár 
Pálfalva,  Nagy Margit Kecsetkisfalud, 
Fancsali Dénes Farkaslaka, Farkas 
Ká'mán Malomfalva,  Tóth Sándor 
Bögöz, Tifán  Sándor Varság Mi-
hály Gizella Zetevára'ja, llyés Géza 
ZeieidKa, Bán Etel Buldogfalva,  Ba-
lázs Károly Arvátfalva,  Cirják Sán 
dor Patakfalva,  Dobos Dezső Telek-

falva,  Jakab Gyula Sándorfalva,  Ta-
más István Oroszhegy, Székely 
Berta Székelyudvarhely, Simó Béla 
Diákszövetség, Székely Ferenc Ho-
moródfürdő. 

Az if|ak  elégedetten távoztak el 
a konferenciáról,  mert megkapták 
azt a segítséget, amely a további 
munkájukat előrelendíti. Azzal az 
elhatározással távoztak hogy ezután 
még nagyobb lendülettel, még na-
gyobb ltrik sedéssel foy'a-ják  har-
cukat a szociálizmus minél e'őbbi 
megvalósítása érdekében. 

Kastár  Lajos. 

A parajdi sóbánya állandóan fejlő-
dik. Február elején ujabb villany-
motort állítottak üzembe. Ez az uj 
motor végzi a gépjavitó-mühely gé-
peinek meghajtását is. 

A bánya villanytelepének kiegé-
szítése után a tárnákban dolgozó 
munkások korszerűbb felszereléséről 
is gondoskodtak. Két villanyfúrót  és 
egy villanyköszörüt kaptak a bányá-
szok. Ez is elősegítette, hogy 100 
százalékkal felülmúlták  a január havi 
termelési előirányzatot. Természete-
sen, ehez az eredményhez hozzájá-
rultak a munkaversenyek is. Minden 
csoport többet termelt az előirány-
zatnál Legszebb eredményt a 3 as 
és 4-es sófejtő  csoport ért el. Ez a 
két csoport 100 százalékkal haladta 
tul a normát. Az uj aknánál Bakó 
Mihály vezetésével dolgozó, 5 em-
bet bői álló csoport 125.5 százalékkal 
termelt a normán felül. 

Bakó Mihály csoportja nagyon ko-
molyan veszi a versenyeket. Február 
1-től termelési, takarékossági és pon-
tossági versenyre hivta az üzem iro-
dai szemelyzetét. Az irodák tisztvi-
selői sem akarnak alulmaradni a ver-
senyben. A január havi zárlatot há-
rom nappal hamarább készítették el, 
mint máskor. 

Hadigondozottak 
figyelmébe 

Bz IOOR tájékoztatója 
— Az esetleg elveszett „Titlu 

de pensie" pótlása lehetségessé 
vált azok számára, akiknek adatai a 
központi iroda régi nyilvántartó 
törzskönyvébe be vannak vezetve. 
Azok az IOVR esek tehát, akiknek 
nyugdíj jogosultságát a minisztérium 
most jóváhagyta, de nyugdijkönyvük 
elvesztése miatt eddig nem juthat-
tak hozzá nyugdijukhoz, jelentkezze-
nek központi irodánkban (Sztálin-
tér 13). 

— A magyar állam által elis-
mert hadigondozottak, ha ez az elis-
merésük megvan, átmeneti segélyben 
részesülhetnek, ha jogosultságuk a 
vagyonfelülvizsgálat  után is megma-
radt. A fizetési  jegyzékhez (stat) 
ebben az esetben csatolniok kell az 
elismerési írást másolatban és hite-
les román fordításban,  egy állampol-
gársági bizonyítványt és egy köz-
ségi bizonyítványt arról, hogy állás-
ban nincsenek. 

— Élelmezési jegyre jogosultak 
mindazok a hadigondozottak, akik 
vagyoni helyzetük miatt arra rászo-
rultak, ha ujabb jóváhagyásuk nem 
is erkezett meg. Természetesen iga-
zolniok kell, hogy ügyük fellebbezés 
alatt van és segélyjogosultságuk 
megvan. (A rendelet száma : 550.851 
H. 15 Iul. 1948.) 

— Jogi tanácsadó és jogse-
gélyző iroda hadigondozottak 
(iOVR-esek) részére Bukarestben. 
Cime : Christian Teli u. 18. 

— Ki tud róluk ? Miklós Mar-
cella Betfalva  és Demeter Rozália 
Bikafalva  cimen két hadiözvegyet 
nyugdíjjogosultnak ismert el a mi-
nisztérium. Nevezettek azonban nem 
laknak e községekben. Lehet, hogy 
tévedés forog  fenn  a községekre 
nézve. Aki tud róluk, értesitse köz-
ponti irodánkat. 

SzabotázR-ügy 
A székelyudvarhelyi törvényszék 

mellett működő szabo.ázs biiósag 
Jére Sebestyén 58 éves székelyud-
varhelyi lakost 4000 lej pénzbirság-
gal sújtotta egy borjú tiltott levá-
gása miatt. 

Február elejére befejezték  a mun-
kások a kettes számú hidat, amir& 
nagyon büszkék. A hidnak 60 tonna 
teherbiróképessége van. Ugyancsak 
januárban teljesen befejezték  az uj 
villanytelep betonalapjait is. Egyre 
több megvalósítás, egyre több gép, 
egyre tervszerűbb termelés lendíti-
előre a parajdi sóbánya fejlődését. 

A parajdi sóbánya munkásai, az 
utóbbi időben kapott, villamoserőre 
berendezett munkaeszközöktől te-
remtett jobb termelési lehetőségek 
következtében három hónappal ha-
marább teljesítették az 1948-49 es-
termelésl előirányzatot. A pontos ér-
tékelésekből kidet ült, hogy a bánya 
legkisebb termelőképességü munkása, 
is közel 100 százalékkal túlhaladja 
az előirányzott termelést. Így szük-
ségessé vált a norma felemelése. 
Tekintetbe véve a korszerűsített mun-
kaeszközöket és a munkások teljesítő-
képességét, 1949 február  1 tői kez-
dődőleg 25 tői 50 százalékig emel-
ték a normát a parajdi sóbányában. 
Ez a 25—50 százalékos normaeme-
lés nem kedvetlenítette el a bánya-
munkásait, sőt nagyobb versengésre 
készteti azokat a munkásokat, akik 
ezideig is minden erejüketa szociá-
lizmus épitésébe fektették. 

— Zsolt Béla meghalt. Néhány 
nappal ezelőtt Budapesten 50 éves 
korában meghalt Zsolt Béla, a ki-
váló újságíró és iró, aki az elsfr 
világháború után, az 1920 as évek 
legelején, rendkívül fiatalon  Nagy-
váradon is működött, mint újságíró 
és a Tavasz cimü irodalmi és mű-
vészeti folyóirat  egyik szerkesztője,. 
8 igy ismert nevet hagyott már 
maga után az erdélyi magyar olva-
sók körében, amikor innen Buda-
pestre távozott. Magyarország fővá-
rosában aztán hamarosan szintén 
feltűnt  tehetségével és harcos tevé-
kenységével. Mert, bár nem volt 
programmszerüen szociálista, marx-
ista egyéniség, hanem a haladó kis-
polgári szemlélet képviselője, mégis 
bátran és következetesen küzdő 
harcos volt, harcosa a haladásnak, 
a minden igazságtalanság és elnyo-
más ellen folytatott  küzdelemnek, 
amiben erős vitakészség, szellem 
és az Írástudás mesteri biztossága, 
segítették. Ezek a képességei meg-
nyilvánultak Verseiben, regényeiben, 
színpadi müveiben is, amelyekkei 
szintén sikereket ért el. Halala a 
második világháború idején történt 
meghurcoltatása miatt kapott beteg-
ségének következménye volt és szo-
morú érdekesség, hogy ez éppen 
akkor következett be, amikor a ma-
gyar Hivatalos Lap arról a magas-
rangu kitüntetésről adott hírt, amely-
ben a kormány őt irói és újságírói 
működésének 30 éves évfordu.ója  al-
kalmából részesítette. 

Tanfolyam  méhészek 
részére 

Az EME méhészkör február  ha-
vában 8-10 napos méhészeti szak-
tanfolyamot  tart Székelyudvarhelyen 
és Székelykereszturon. A tanfolyam 
hallgatói bízonyiiványt kapnak. Be-
iratkozási dij 200-300 lej. Az ér-
dekeltek forduljanak  Petres István 
méhészköri elnökhöz (Székelyudvar-
hely, Malom u 13 sz) vagy Kiss 
Dénes székelvkeresztuil méhészhez 
február  hó 25 ig. 

Nyomatott az „UMGISz" könyv-
nyomdájában Székelyudvarhe'yt. 


