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A néptanácsok a néphatalom helyi szervei 
Országszerte beiktatták a néptaná-

csok ideiglenes bizottságait a megyék 
ben és a törvényhatósági joggal lel 
ruházott városokban. Az államgépe 
zet ujszertl megszervezése forradalmi 
lépést jelent országunk életében. Ha 
talmas lépés ez az államhatalom helyi 
szerveinek átszervezésében és a népi 
érdekek szolgálaiába való állításában. 
Ezzel a lépéssel az államhatalom 

teljes egészében a dolgozó nép ke 
zébe megy át, mert a nép fiaiból  ki 
nevezett ideiglenes bizottságok már 
voltaképpen a néptanácsok jogkörét 
gyakorolják és az államhatalom uj 
belyi szerveinek szellemében működ-
nek. 

Ez ez újítás a munkásosztály és 
az egész do'gozó nép ujabb nagy 
győzelmét jelenti az osztályharc kié 
leződésónek és a szociálizmus építé-
sének mai szakaszában. Az ideiglenes 
bizottságokban már a dolgozó nép 
fiai  és elsősorban a munkásosztály 
képviselői vesznek részt és igy azok 
a dolgozó nép millióinak törekvéseit 
testesitik meg. 

A mult polgári rendszerben az ál 
kmgépezet arra szolgált, hogy a ki-
zsákmányoló osztályok érdekeit szol 
gálja. Ennek az államgépezetnek a 
segítségével tartották fenn  népnyuzó 
uralmukat. 

Az államhatalom helyi szerveinek 
Átszervezésével éppen a múltban ki 
semmizett, kizsásmányolt, elnyomott 
dolgozó nép számára nyílik meg a 
tehetőség, hogy a legdemokratikusabb 
módon részt vegyen az államélet irá-
nyításában és az államhatalom gya 
korlásában. A néptanócsok és az ezek 
szerepét betöltő ideiglenes bizottságok 
révén mérhetetlen alkotó energia sza 
badul fel  és kapcsolódik sz egyete-
mes népérdek szolgálatába, mert a 
nép tagjai cselekvő részeseivé válnak 
az államvezetésnek. 

A néptanácsok ideiglenes bizottsá 
gainak feladata,  hogy ezeket a te-
remtő energiákat a legjobban és leg 
eredményesebben irányítsák és hasz 
Hálják fel.  Ezeknek a bizottságoknak 
kell a dolgozó nép igényeit érvénye 
siteniök, nekik kell kezdeményezniük 
a nép anyagi és kulturális jólétét elő 
mozdító tevékenységeket. Ki kell ven 
Biök a részüket, a törvények és fel 
íőbb utasítások szigorú betartásával, 
a helyi vonatkozású mezőgazdasági, 
ipari, közellátási, egészségügyi és 
minden más kérdés elintézésében. 

Az ideiglenes bizottságok segítséget 
kell, hogy nyújtsanak az üzemeknek, 
gyáraknak, hogy közös munkával ki 
küszöböljék a gazdasági terv teljesi 
tése és túlhaladása elé gördülő aka-
dályokat. Tevékenyen vesznek részt 
a mezőgazdasági munkák tervszerű 
végrehajtásának elősegítésében. Ál-
landó kapcsolatokat tartanak fenn  a 
néptömegekkel és a különböző intéz-
ményekkel és a szociálizmus építésé-
nek kell, hogy legfőbb  hajtóerői 

legyenek. 
A néptanácsok feladatkörét  végző 

deiglenes bizottságok a nemzeti jog 
egyenlőség gyakorlati megvalósulásá 
nak és kiteljesedésének ujabb ered 
ményét jelentik. Mig a burzsoá földes-
úri rendszerben az államgépezet a 
nemzetiségi elnyomás eszköze volt, 
addig az államhatalom helyi szervei 
nek megvalósítása, az államhatalom 
helyi közigazgatási teendőinek a nép-
ből választott néptanácsokra való bi 
zása a lehetőségét is megszünteti 
mindenféle  nacionálista kilengésnek. 
Az együttélő nemzetiségek előtt ezzel 
a gazdasági és kulturális fejlődés  ha 
talmas távlatai nyíltak meg. Egyben 
azonban a néptanácsok hathatós esz 
közei lesznek a román nép és az 

együttélő nemzetiségek közötti szilárd 
barátsóg elmélyülésének is. 

Udvarhelymegye ideiglenes bizott-
ságának elnöke a megye összes dol 
gozóitót becsült Szilégvi Ignác megye-
főnök  lett, alelnök Szi&szai Mihály 
szentkeresztbányai vasöntő munkás, 
titkár Szőcs Károly, csibmegyei sze 
gényparaszt szülők gyermeke, aki leg 
utóbb Oklándon volt főszolgabíró,  ta-
gok Kovács M báiy muzsnai szegény 
paraszt és Andrási Juliánná lövétei 
középparaszt származású munkásnő. 

Bizalommal tekintünk az ideiglenes 
bizottság munkója elé és minden 
erőnkkel, teljes munkabírásunkkal ál 
lünk melléjük, mert tudjuk, hogy nagy 
feladatot  teljesítenek : a szociálizmus 
építését. 

Népi feltámadás 
A természet és az élőlények meg-

újulása mellett a tavasz az emberi 
közösség, a társadalom forradalmi 
megujulását is hozza. A népek életé-
ben is sokszor hozta el a tavasz a 
döntő, forradalmi  átalakulást. Ezelőtt 
százegy évvel szabadságmozgalmak 
rázták meg Budapest ós Bukarest 
ódon falait  is és uj fuvalmak  hirdették 
a népfeltámadást,  a szabadságot. 

Ami akkor Petőfi  és Bălcescu láng 
lelkében a szabadság viharával csapott 
a magasba és ragadott magával népe-
ket és országokat, az a forradalom 
csak száz év múlva bontakozott ki és 
vált valóra. Mi vagyunk azok a sze-
rencsések, akik Petőfi,  Bălcescu és az 
emberiség többi lángelméjének forra-
dalmi álmát megvalósíthatjuk és meg-
építhetjük az uj társadalmat, az em-
beri kizsákmányolástól mentes uj vi-
lágot : a szociálizmust. 

1948 tavaszán forradalmi  lépést tett 
Népköztársaságunk az alkotmány meg 
szavazásával és életbeléptetésével. Ami 
száz évvel azelőtt csak jelszó, vagy 
kívánalom volt a nép szivében, az 
ekkor vált valóra. 

A szabadságot hozta ez az alkot 
mány, az igazi szabadságot. Vannak, 
akik azt vetik ennek a szabadságnak 
a szemére, hogy nem tehet mégsem 
mindenki azt, amit akar. Tényleg 
nem jelent szabadságot az uj alkot-
mány a kizsákmányolóknak, mert nem 
folytathatják  eddigi életüket, hogy 
más emberek munkája után éljenek. 
Ninţs szabadság azok számára, akik 
a nép uralmát akarják megdönteni, 
akik a munkásosztály által kivívott 
eredményeket akarják egyéni érde-
keiknek feláldozni.  Aki tehát korlá-
tozva érzi magát az alkotmány által, 
az a fejlődés  ellensége, az a rossz 
szándékát érzi megbénitva. Mint ahogy 
a lopást tiltó törvény csak a tolva-
joknak jelent korlátot, aki azt át 
akarja hógni, ugyanugy az egész nép 

fejlődését  meghatározó alaptörvény, 
az alkotmány csak a nép ellenségei 
nek jelent korlátokat. 

Az uj alkotmány forradalmi  lépése 
adta meg a lehetőséget arra, hogy a 
munkásosztály vezetőerejével, a Ro 
mán Munkáspárttal az élén uj győ-
zelmeket vivjon ki. Ez tette lehetővé 
a kizsákmányolás egyik fészkének  a 
nagyipari vállalatoknak a nép tulajdo-
nába való vételét, a munkásság és 
dolgozó parasztság szövetségének meg-
szilárdítását, a lendületes szociálista 
munkaversenyeket, legutóbb a földes 
uri maradványok felszámolását  azzal, 
hogy a földesúri  birtokokat is a nép 
kezébe adta. 

Az uj alkotmány volt az a fórra-
dalmi lépés, amelyik a további társa-
dalmi átalakulásokat lehetővé tette. 
Visszatekintve az alkotmány megsza 
vazésától eltelt egy évre, elcsodálko 
zik az ember a forradalmi  fejlődés 
láttán. 

Udvarhelymegyében is a nép ke 
zébe juttatott iparunk, a szentkereszt-
bányai vasgyár, a fűrészüzemek,  a 
malmok stb. a szociálista munkaver-
senyek lázában építik újra országún 
kat az egyéves gazdasági terv kereté 
ben. A parajdi gáz és petróleumku-
tatás pedig egészen uj távlatokat nyit 
a megye dolgozói előtt. 

Mezőgazdasógi téren az állami min-
tebirtokok megteremtésével ós a szö 
vetkezetek megerősitésével és átszer-
vezésével a Román Munkáspárt által 
mutatott uton folyik  a kollektív ter 
melés előkészítése és ezzel a dolgozó 
földműveseknek  és a megyénkben kü-
lönösen nagyszámú középgazdáknak 
a kulák kizsákmányolős és a bizony-
talanság karjaiból való kiragadása. 

Művelődési téren az igazi népi mű-
velődés hóditja meg a falut  a kultur-
otthonok munkáján, versenyein ke 
resztül, az írástudatlanság leküzdésére 
rendezett tanfolyamokon. 

A közoktatás reformja  az uj, szo-
ciálista ember nevelésére adja meg a 
lehetőséget s egyben minden tanulni 
vágyó ifjú  előtt megnyitja a külön-
böző szakiskolák kapuit. Soha sens 
volt még annyi lehetőség a tanulásra,, 
mint ma. A már létező iskolákon kí-
vül az internátusokkal ellátott falusi 
hétosztályos iskolák, a Homoródfür-
dőn létesített bányászati és kohászati 
szakmai iskola, legújabban a székely-
udvarhelyi erdészeti középiskola mind 
uj lehetőségeket nyújtanak gyerme-
keinknek. 

Egészségügyi téren is forrad  «lm 
újításokkal siet Népköztársaságunk 
minden szenvedő dolgozó segítségére. 
Az uj betegsegélyző szervezet, a szé-
kelyudvarhelyi orvosi rendelő intézet 
(poliklinika), a gyermekosztállyal és 
szülészeti osztállyal kibővített kórház, 
a gyógyszertárak üzérkedésének meg-
szüntetése, a dolgozók nyári üdülésé 
nek biztosítása csak egy kis részét 
képezik ennek a hatalmas átalakulás-
nak. 

A legutóbbi nagyjelentőségű köz-
igazgatási reform,  a néptanácsok fel-
állítása lehetővé testi a nép nagy tö-
megeinek a bevonását az államügyek 
intézésébe. A néptanácsok a közigaz-
gatásnak egészen uj, magasabbrendti 
tormáját vezetik be. 

A tavaszi feltámadást  minden kor-
ban ünnepelték az emberek a maguk 
.módján, A pogányok termékenységi 
ünnepeket rendeztek, a keresztények 
a húsvéti feltámadást  ünneplik. Most 
a mi számunkra különös jelentőséget 
kap a forradalmi  megvalósítások ta-
vaszának megünneplese. Ünnepeljük 
azokat az újításokat, azokat a gyöke-
res változásokat, amelyek uj távlato-
kat nyitnak előttünk. Az eddigi meg-
valósítások csak lépcsőfokok  a fejlő-
dés utján. 

A tavaszi rügy sem áll meg a fej-
lődésben, hanem virágba bomolva 
megtermi a gyümölcsöt is. Mi is bá-
tor léptekkel haladunk előre a szociá-
lizmus építésében. Drága gyümölcsün-
ket, a munkásosztály harcának ered-
ményét, megvédjük az akár féreg, 
akár pillangó képében jelentkező kár-
tevőtől, a lappangó reakciótól, de 
megvédjük a pusztító vihartól is, me-
lyet háború formájában  próbál ránk-
zuditani a nyugati imperiálisták féke-
vesztett nyereségvágya. 

Népköztársaságunkban a Román 
Munkáspárt által vezetett munkásság 
szoros szövetségben a dolgozó pa-
rasztsággal, együtthaladva a haladó 
értelmiséggel bátran vállalja a további 
megvalósításokat, szembenéz minden 
nehézséggel, mert tudja, hogy ebben 
a harcában nincs egyedül, mert nagy 
barátunk, a Szovjetunió áll támoga-
tásával mellettünk. 

Ilyen gondolatokkal fogadjuk  a ta-
vasz ünnepét, az újraéledés, a feltá-
madás ünnepét. Ez az ünnep minket 
uj munkára, uj harcokra kötelez. 

A párisi nemzetközi 
békekongresszus 

előkészítése 
Már mintegy 500 millió ember, te-

hát az emberiségnek mintegy negyed 
része támogatja a párizsi nemzetközi 
békekongresszust, amelynek előkészü-
letei gyors ütemben folynak.  Mintegy 
ezer külföldi  kiküldött fogja  képviselni 
a kongresszuson az egyes országok 
békét óhajtó dolgozóit. Népköztársa-
ságunkat negyven értelmiségi és két-
kézi dolgozó fogja  képviselni. Francia, 
részről az ország minden sarkából 
békekaravánok zarándokolnak erre az 
alkalomra Párizsba, hogy megmutas-
sák a francia  nép békeakaratát. 



Szakszervezeti rovat 
Folynak a szakszervezeti választások 

Székelyudvarhelyen 
Pártunk központi bizottságának ha. 

tórozata értelmében és javaslatára és 
az O azágos Szakszervezeti Tanács 
segítségével országszerte megkezdődtek 
a szakszervezeti választások. Nagy 
jelentőségűek ezek a választások, mert 
olyan vezetőket hivatottak a szakszer 
vezetek élére állítani, akik az egyéves 
gezdasági terv megvalósitásáért ós túl-
teljesítéséért, és a szociálizmus minél 
előbbi megvalósitásáért sorompóba ál-
lítják a munkásság egész erejét. 

Amióta a munkásság a Párt veze-
tésével forradalmi  jelentőségű ujitáso 
kat valósított meg, a szakszervezetek 
feladata  és munkaköre is megváltozott. 
A fontosabb  ipari vállalatok államosi-
tása óta a szakszervezeteknek nem a 
kizsákmányolás ellen kell védekezniők, 
mert ilyen nincs az államosított üze-
mekben, hanem az a feladatuk,  hogy 
megszervezzék a munkásosztálynak a 
termelés fokozására,  a munka terme 
lóSenységének növelésére és az állami 
gazdasági terv végrehajtására irányuló 
erőfeszítéseit  és ezzel a szociálista 
gazdasági rendszer alapjait rakják le 
és szilárdítsák meg. Ma a szakszerve 
zetek munkaköre is sokkal kiterjedtebb 
és önállóbb lett éppen a munkásosz 
tá'y hatalmasarányu fejlődése  követ-
keztében. * 

E:eknek az adottságoknak a figye-
leaibevételével és ilyen feltételek  mel-
lett folyn&k  a szakszervezeti válasz-
tások Udvarhelymegyében is. 
A parajdi sóbánya 

A parajdi CAM, illetve sóbánya mun-
kássága választotta meg elsőnek uj 
vezetőségét fegyelmezetten  és egyön-
tetűen állva ki az uj szagszervezeti ve-
zetők mellett. Az, hogy a sóbánya 
munkásainak szakszervezete, minden 
hiányossága mellett is komoly munkát 
végzett, látható volt a közgyűlésen 
elhangzott felszólalásokból  is. A most 
megválasztott szakszervezeti vezetők 
komoly ígéretet tettek, hogy megértve 
a Román Munkáspárt és a szakszerve 
zetek célkitűzéseit, fáradságot  nem 
kímélve dolgoznak az egyéves terv 
teljesítésén és tulhaladásán. 
A vas- és fémipari  szakszervezet 

A székelyudvarhelyi szakszervezetek 
közül legelőször a vas és fémipari 
szakszervezet tartotta meg választását. 
Habár kis taglétszámú szakszervezet 
és nehézsége, hogy a vasmunkás if-
jak kis műhelyekben dolgoznak, ahol 
kevésbé lehet Összefogni  őket, mégis 
ki kell emelnünk ennek a szakszerve-
zetnek a munkásságát. A szakszerve-
zet tagjai komoly munkát fejtettek  ki 
a művelődés fejlesztése  és a sport 
terén, szép eredményeket mutatva fel. 
A nehézségeket és hiányosságokat is 
tisztán látják, amint az a közgyűlésen 
elhangzott felszólalásokból  kitűnik. Igy 
pl. rámutattak arra, milyen nehéz az 
állandóan uton levő gépkocsivezetőket 
beszervezni és a vasas ifjak  sem nyúj-
tották mindig a kellő segítséget a ve-
zetőségnek. Az uj vezetőség azonban 
látja a hiányokat és a hibákat legjobb 
tudásuk szerint fogják  kiküszöbölni. 
Szentkeresztbánya 

Különösen ünnepélyes keretek kö-
zött folyt  le a szentkeresztbányai 
szakszervezeti választás. Megyénk 
egyetlen nagyipari vállalata példát mu 
tátott a választások nagyszerű meg-
rendezésében. De példaképpen állhat 
minden szakszervezetünk előtt a szent-
keresztbányai munkások fegyelmezett-
sége és munkás öntudata is. Ezek a 
munkások nem csak a legeredménye-
sebb szociálista munkaversenyeket va-
lósítják meg megyénkben, hanem, ami 

ettől elválaszthatatlan, szakszervezeti 
téren is sikeresen dolgoznak. 

A választások során megmutatták 
azt is, hogy a művelődési munkát 
sem hanyagolták el és a választások 
szép kultur műsorral értek véget. Ek-
kor szerepelt számunkra meglepetés 
szerűen a s?.en keresztbányai vasgyár 
vonós zenekara. Az uj szakszervezeti 
vezetők személye is biztosíték arra, 
hogy a szakszervezeti munka még 
nagyobb lendülettel fog  folyni  tovább-
ra is Szentkeresztbányán a munkás-
ság között, akik a szociálizmus meg 
valósításának legjobb hucosai közé 
tartoznak. 
A lővétei bányászok szakszervezete 

A lövétei bányászok szakszerveze 
tében is megtörtént az uj vezetőség 
megválasztása. Megvan minden remé-
nyűn» arra, hogy az újonnan meg 
választott szakszervezeti vezető elv-
társak a munkát öntudatosan ós be 
csületesen fogják  végezni a Pártunk ál-
tal mutatott uton a Román Népköztársa-

ság gazdasági fellendítése  érdekében. 
A bányász elvtársak eddig is példát 
mutattak a munkaversenyekben, ha 
talmas munkateljesítményeikkel és a 
szakszervezeti munkában is remélhető 
leg hasonló haladást tesznek. 
A ruházati szakszervezet 

A székelyudvarhelyi ruházati vegyes 
szakszervezet keretében is lezajlott a 
csoport-felelősök,  az üzemi bizottsá 
gok és a szakszervezeti vezetők meg 
választása. A szépen feldíszített  terem 
is megadta a választások ünnepélyes 
jellegét. Az elmúlt évi munkáról szóló 
beszámoló során komoly önbirálat és 
bírálat hangzott a vezetőség részéről. 
Általában az volt tapasztalható, hogy 
a szakszervezet tagjai nem adták meg 
a kellő támogatást a vezetőségnek. 
Az elkövetkezendő munkában csak 
akkor lehet eredményes az ul vezető-
ség tevékenysége, ha a tagok teljes 
támogatását élvezi. 

A szakszervezeti választó közgyűlé-
sek a nevelés eszközei. Ezeken válnak 
világossá a tagok előtt a végzett 
munka eredményei és hiányosságai és 
meglátják azt az utat, amelyen a jö 
vőben járniok kell, hogy munkájuk 
eredményes és kielégítő legyen. Az uj 
munkafeladatok  és utak megmutatására 
különösen alkalmas volt a központi 
kiküldöttnek, Pásztor László elvtárs 
nak a beszéde, aki mindenütt rámu 
tátott a tényleges feladatokra  és teen 
dőkre is. Máiké  Ilonka 

Május 1. tiszteletére: 
szociálista munkaversenyben 
Szentkeresztbánya ifjúsága 

A Román Munkáspárt által kijelölt 
feladatok  megoldásától függ  a szociá-
lizmus épitése. Ezeket a feladatokat 
örömmel fogadta  Szentkeresztbánya 
ifjúsága  is. Mint az ország többi üze 
meiben ugy itt is hatalmas méretű 
szociálista munkaverseny folyik  május 
1 tiszteletére. Egyénileg versenyre 
hívták ki egymást mennyiségi és minő 
ségi termelés terén, de ezen kivül 
még a tanulás és általában a szerve 
zeti munkája kban való aktív résztvé 
tel terén. Május 1. tiszteletére 56 
versenyző hívta ki egymást szopiá 
lista versenyre. Az ifjak  a versenyben 
sorozatosan teljesitik normájukat és 
azt hatalmas százalékkal haladják tul. 

Tanulás terén is fejlődnek,  ujabb 
tanulmányi köröket és újságolvasó 

csoportokat szerveznek, hogy ezen 
keresztül fejleszthessék  tudásukat, 
hogy eredményesebben tudjanak har-
colni a külföldi  imperiálizmus belföldi 
bérenceinek meslerkedései és rémhír-
terjesztése ellen. 

Mi szociálizmust épitünk I A szoci-
álizmus épitése pedig öntudatos mun-
kát követel az ország minden dolgo-
zójától. 

A szentkeresztbányai ifjak  nem 
csak a munkában mutatnak hatalmas 
eredményeket, hanem szabadidejüket 
felhasználva  kimennek egyes közsé-
gekbe, ahol a szegény és középgaz 
dák szerszámait megjavítva elősegítik 
a vetési csata sikerét. Erdőfülén  és 
KaráQsonfalván  végeztek eredményes 
szerszámjavitó munkát. Ifj.  Á. S. 

Az ország legjobb traktoristanője 
a gyepes! Szász Anna 

Gyepes községből indult el Szász 
Anna traktoristanő, aki most a sepsi 
szentgyörgyi gépközpontnál kitűnt, 
mint az ország legjobb traktorvezetője. 

Életsorsa szervesen kapcsolódik ösz-
sze a dolgozók felemelkedésével,  népi 
demokráciánk fejlődésével.  A dolgozók 
uj életlehetőségének köszönheti, hogy 
nem lett belőle is ősei mintájára cse 
léd, vagy zsellérasszony, a falusi  sze-
gény asszonyok megalázott, kizsákmá 
nyolt életformájában. 

Brassóba kerülve Szász Anna elő 
ször a háztartási alkalmazottak szak-
szervezetében ismerte meg az uj éle-
tet, a munkásság törekvéseit, de nem 
sokára már vezetőszerepet vitt a szak-
szervezetben. A gépek iránti vonzal 
mát is végre kielégíthette, amikor 
felvették  a höltövónyi női traktorista-
iskolába. 

Itt szorgalmasan tanulta román és 
magyar társaival a traktorvezetés ne 
héz munkáját. Hat hónap múlva sike-
resen tette le a vizsgát s már 1948 
őszén Dálnok községben dolgozott 
traktorával, segitve a szegényparaszt-

ságot. Itt érte el Szász Anna azt a 
kiváló eredményt, hogy 30 hektár föl 
det az előirányzott 30 nap helyett 24 
nap alatt szántotta fel  teljesen egye-
dül, minden segitség nélkül. Ezzel a 
teljesítményével a Munka Érdemrend-
jének III. osztályú rendjelét érde 
melte ki. 

Szász Anna megmutatta, hogy a nő 
a férfival  egyenlő értékű munkával tud 
nagyszerűt alkotni. Példáját mind több 
és több lány követi. Igy városunkból 
is legutóbb 5 falusi  cseléd lány ment 
traktorvezető iskolába Segesvárra. 

Szabotázs-i téletek 
A székelyudvarhelyi törvényszék 

mellett működő szabotázs biróság Se-
bők Ferenc 32 éves zetelaki molnárt 
4000 lej pénzbírságra ítélte tiltott 
borjú vágásért, Moldován András 47 
éves székelyudvarhelyi lakost 8000 
lej pénzbirságra, Stelián TătiSsescu 
ploieşti lakost 12000 lejre Ítélte, mert 
mindkettőt tiltott talpkereskedósen ér-

ték tetten, Sándor Sándorné Foris 
Juliánná décsfalvi  lakost, Istók Mihály 
magyarosi lakost, Szőcs János peteki 
lakosi, Vécsi Mózes és Sándor András 
farcádi  lakosokat, Agh Ferenc kányádi 
lakost, Csomor Albert agyagfalvi  la-
kost, Török János kisgalambfalvi  la-
kost, Keresztes József  felsőboldogfalvi 
lakost egyenként 4000 —4000 lej pénz-
birsággal sújtotta a biróság. Pálfi  Béla 
hodgyai lakosra 5000 lej pénzbírságot 
szabott ki és Ferenc Simó székely-
lengyelfalvi  és Telegdi Lajos agyag 
falvi  lakosokat 2—2 hónapi elzárásra 
és 4.000—4 000 lej pénzbüntetésre 
ítélte. Görbéné Kulcsár Irma székely, 
szentlászlói lakost 4000 lej pénzbir-
ságra ítélte a biróság tejtermékekkel 
folytatott  üzérkedés miatt. 

Jó eredménnyel végződött 
az erdöüzemvezetési 
műszaki tanfolyam 

Brassóban 
Az egyéves gazdasági terv kereté-

ben az erdészeti minisztérium 1949. 
évi munkitervónek egyik lényeges 
pontja: több, mint egymillió hektár 
erdőterület üzemtervének elkészítése. 
Ezen műszaki tudást követelő hatal-
mas munka előkészítésére az erdé-
szeti minisztérium 30 napos müszaki-
csoportfőnöki  tanfolyamot  rendezett 
Brassóban 56, sz ország minden ré-
széből való hallgatóval. A tanfolyam 
március 1 tői 31 ig tártott és kitűnő 
eredménnyel ért véget. 

Külön elismeréssel adózunk az igaz-
gató és tanár elvtársaknak, akik a kis-
számú magyarajku hallgatók részére 
bizonyos dolgokat, amit nem értettek 
volna meg románul, magyarul is igye-
keztek megmagyarázni. 

Most, a régi időkben elnyomott al-
erdészek, kis emberek gyermekei, 
skiknek a múltban nem volt lehető-
ségük magasabb iskolát végezni az 
alerdészinél, diplomát is megérdemlő | 
szaktudással hagyták el a brassói tan-
folyamot  azzal a tudattal, hogy a 
RNK demokratikus kormányának nem 
diplomára, hanem szakemberekre van 
szüksége. 

Tófalvi  István,  erdész, 
Korond. 

Hibaigazítás 
Az olaj és cukorfejadagok  kiosztása 

április junius hónapokra cimü, a mult-
heti számban megjelent közleményünk-
bői tévedés folytán  kimaradt, hogy i 
C jegyre mennyi cukrot adnak, igy 
pótlólag közöljük, hogy a C jegyre 
havi 075 kg. cukor jár. 

ÉRTESÍTÉS 
A nagyérdemű közönség szives tu-

domására hozom, hogy »Női fodrász* 
tómat* Kossuth-u. 8 sz. alól, Lenin ut 
(volt Uj ut) 7 szám alá helyeztem it. 
Továbbra is a nagyérdemű közönség 
rendelkezésére állok, jótállás mellett 
villany és gőz-tartós ondolálással él 
haj festéssel. 

A nagyérdemű közönség szives párt-
fogását  várva továbbra is 

maradok kiváló tisztelettel: 
Asztalosné  szül.  Málnási  Anna 

x Eladó 2 szoba konyhás családi 
ház, beköltözhető. Ugyanott bútorok 
eladók. Érdeklődni: József  Attila utca 
6 szám alatt lehet a déli órákban. 

x Elvesztettem Bálint Péter udvar-
helyi lakos névre szóló 7345 számú 
>Butetinomat«. A megtaláló adja be • 
miliciára. 

x Egy jokarban levő pedálos cim-
balom eladó. Cím a kiadóhivatalban. 

1—2 
x MÉHÉSZEK FIGYELMÉBEI 

Méhkaptárok szakszerű készitósét, ke-
retlécek vágását jutányosán vállalja 
Márton Géza asztalos. Arany János u. 
3. szám. 2—2 



Hogyan neveljünk?-Az ifjúság  hangja 
Mit tanultunk Székelykereszturon! 

Az iskola nem különíthető el a tár-
sadalomtól. Uj iskolánk élete vissza 
tttfcrözi  társadalmunk eszméjét, tö 
fekvéseit,  minden egyes megmozdulá 
lát. Szorosan kapcsolódik a való élet 
hez. Ezt a célt szolgálja az is, hogy 
iz egyes ifjúsági  csoportok között 
baráti kapcsolat fejlődik  ki. Megisme-
rik egymás életét, munkáját. Szá-
nunkra, a pedagógiai leányiskola ta-
nlói számára mindig nagy élményt 
jelentett, amikor más iskola ifjuságá 
val, vagy munkás ifjak  csoportjával 
ItbettUnk együtt. 

Kimagasló élményt jelentett ezek 
között a találkozások között is az a 
tanulságos nap, amit a székeiyke 
resztari pedagógiai iskola vendégeiként 
töltöttünk. A vendégszerető, lelkes 
ifjúság  az épület gyönyörű feldiszité 
sével is kifejezte  a házigazda szeretet-
teljes gondoskodását. 

Mint leendő tanitókat, leginkább az 
a mintatanitás érdekelt, amibe megér 
kezésűnkkor rögtön belecseppentünk. 
A délutáni labdarugómérkőzés is jó 
alkalom volt arra, hogy a diákok és 
i közönség sport iránti érdeklődését 
kifejezze.  A béke és a kultura jegyé 
ben valóban magas szinvonalu műso-
ros estet rendezett a IV évfolyam  ve-
títésével a pedagógiai iskola. Eredeti 
volt a IV. osztály átírásában Nagy 
István : Oltyánok unokája cimü mű-
vinek 7 képben való bemutatása. 
Szines összhangban érvényesültek a 

magyar-, román és orosz táncok és 
énekek. 

Az egésznapos gazdag műsorból 
legmaradandóbb emléket számunkra 
mégis a délelőtti mintatanitásból ki-
bontakozott uj tanítási módszer jelen-
tett. Ez a most kísérletezett módszer 
lényegesen különbözik az eddig alkal-
mazott, megcsontosodott módszerektől. 
Ezt az uj módszert leginkább élmény-
tanításnak lehetne nevezni. Az élmény-
tanítás módszerével a gyermek való-
sággal átéli, eljátssza mindazt, amit 
régebben egyszerűen csak betanult. 
Igy a száraz magyarázás és tanulás 
helyett felejthetetlen  élmény marad a 
gyermek emlékezetében. Egy tanóra 
keretében kidomborodik a tantárgyak 
közötti kapcsolat is. 

A bemutatott földrajzóra  keretében 
a gyermekek, mint pilóták játékrepülő-
gépekkel indulnak Székelykereszturról. 
Közben földrajzi  ismereteket szereznek. 
Síkságok, dombvidékek, magas hegy 
vidékek növényeit tekintik át. Fizikai 
ismeretekről is beszélnek, a légköri 
viszonyokkal kapcsolatban a repülés 
során. Megérkezve Vajdahunyadra, a 
vár felidézi  a hűbéri társadalomban 
élő jobbágyok életét. Majd továbbre 
pülnek a vasgyárakhoz, vasbányákhoz, 
megállapítják a vasérc felhasználását, 
jelentőségét. A Barcaság fölött  Bras-
sóba repülve látják a vetési csatában 
nagy szerepet játszó traktorokat és 
megtekintik a traktorok gyártási helyét 

Dávid Póli levele a traktorista tanfolyamról 
Dávid Póli elvtársnő küldte a se 

gesvári traktorista iskolából az IMSz 
udvarhelymegyei szervezetének ezt a 
levelet. 

— Tudatom ezen pár sorommal, 
hogy itt a tanfolyamon  nagyon jól te 
lik. Hétfőn  már megtanultunk traktort 
vezetni, már az utcán is vezettünk. 
Szerdán Szentlászlóra mentünk szán-
tani, két szenterzsébeti leány és én 
együtt vagyunk. Ilonkáék Fehéregyhá 

I zára mentek. Mi 5 traktorral 10-en 
vagyunk. 40 napig leszünk traktor 
mellett s csak azután megyünk az is 
kólába, még nem tudjuk, Szebenbe-e, 
wgy Kolozsvárra. Most figyelik  meg, 
kinek milyen tehetsége van, a traktor-
ral való bánásmód elsajátításához. 

Kedves Élvtársak I Meg kell irjam 
maguknak, hogy nem bántam meg, 
hogy eljöttem, most kezdem csak ér-
telmét látni, hogy élek 1 

Már kaptunk dolgozó ruhát, a vá 
rosban mindenki minket néz. 

A segesvári gépközpontban mi 
vagyunk az első leányok. 

Az elvtársakat nagyon kérem, küld-
jenek könyveket, mert sajnos, nem 
tudok jól románul s szeretném tudá 
somat fejleszteni. 

Most pedig köszönöm szépen mind-
annyiuknak, hogy miérettünk fáradoz-
tak s kérem, írjanak minél többet. 

Várva válaszukat maradok elvtársi 
üdvözlettel. Póli 

Ulra suttog a reakció 
Több elvtárssal vagyunk a gyógy-

szertárban. Lázasan folyik  a gyógy-
szerek leltározása az államosítás kap-
eán. 
10 órakor nyitottuk ki a gyógyszertár 

ajtaját, amely előtt több vevő várako 
lott. A vevőket, leltározás közben is 
kiszolgáljuk, mert a gyógyszer nem 
tlyan árucikk, mint egy kiló só, vagy 
eukor, itt emberéletekről lehet szó. 
A félrevezetett  vásárlók azonban 

llyan cikkeket is vásárolnak, amiket 
tudnának nélkülözni és megnehezítik 
így a leltározást. 

Heg is kérdeztük, miért vásárolnak 
•indenből olyan mennyiséget, hisz ez 
ugy sem kell most mind. 
— Most olcsóbb, ki tudja, milyen 

fara  lesz később, lehet, hogy ebből, 
vagy abból nem fogunk  mostanában 
kapni — hangzik a válasz innen is, 
wnan is. 

Hiába magyarázzuk, hogy ezután is 
•indenféle  gyógyszert lehet kapni, sőt 
•lesóbban mint eddig, az emberek csak 
hitetlenül rázzák a fejüket  és csomag-

jaikkal egymásután tűntek el. 
A suttogó propaganda újra felütötte 

a fejét.  A nyugat felé  kacsintgatók 
újra megkezdték aknamunkájukat. 
Minden alkalmat megragadnak, hogy 
a népet hazug hírekkel rémitsék, de 
csak olyan ez, mint a fuldokló  kap-
kodása a szalmaszál után. 

Mint minden ujabb suttogásukat, 
ezt is a tények fogják  elhallgattatni, 
amikor a félrevezetettek  rájönnek az 
igazságra. 

El fog  halkulni a suttogásuk, ami 
kor a gyógyszertárak tömve lesznek 
áruval, és sokkal olcsóbban fognak 
orvosságot kapni fájdalmaikra  a be-
teg munkások. 

Nem kell többé tömjük a gyógysze-
részek, drogéristák zsebét pénzzel. 
Nem kell egy penicilin injekcióért 2-
3 ezer lejt adni, hanem szinte ingyen 
élvezhetik betegeink ugyanazoknak a 
gyógyszereknek gyógyító hatását, amit 
eddig csak a burzsoá osztály élvezett. 

Patak/alvi  András 
Székelykeresztur 

is. Beszélgetnek a munkásokkal, a 
munkások életéről, szociálista verse-
nyekről, élmunkásokról. Igy a gyer 
mek időszerű kérdésekkel is foglal 
kőzik. Mindezt a gyermekek maguk 
végigjátszodják, mint pilóták, bányá 
szok, élmunkások stb. Az ehhez szük-
séges eszközöket a kézimunka órán 
készítették el. A gyermekeknek volt 
kis repülőgépük, kohójuk, vonatjuk, 
csákányuk stb. 

A következő mintatanitási órán tör-
ténelmet tanított egy diák, szintén az 
élmény tanítás módszerével. Itt nagy 
szerepe volt a megjelenítésnek. A 
gyermekek nagy élvezettel játszódták 
végig a várostromot, kötötték meg a 
békét, vonultak hadseregként fel. 

A gyermekek hol pilóták, katonák, 
miniszterek, győzők és legyőzöttek, 
hol élmunkások, bányászok, mérnökök, 
rádiósok. Mindez nem jelenti azt, hogy 
az osztályban teljesen felborul  a fe-

gyelem, ellenkezőleg, a tanító szavára 
vége van a repülésnek, a várostrom-
nak és a tanító szavára hallgató har-
madik osztályos elemisták lesznek. 

Az élménytanitás nem csak a gyer-
mekeknek volt élmény, hanem a mi 
számunkra is. Annál is inkább, mert 
mi voltunk az egész kedves vendégség 
kakukfiókái.  A meghívás tulajdonkép-
pen a IV. éveseknek szólt, de minket 
is odavitt a legyőzhetetlen vágy és 
érdeklődés. Minket megkapott ez a 
módszer és emellett foglalunk  állást. 
Segítőkezet akarunk nyújtani e mód-
szer első kísérletezőinek, akik igazán 
lelkesen, fáradságot  nem kiméivé dol-
goznak az újszerű tanítási mód ki-
kristályosításán. 

Ugy érezzük, hogy ez a módszer 
mindannyiunknak uj lendületet ad to-
vábbi munkánkhoz, hogy a pedagógia 
területén is valóban forradalmiak  le-
gyünk. 

Bihari  Irén  és Csáki  Magda 
a székeiyudvaihelyi pedagógiai leányiskola 

II. osxt. tanulói. 

Falusi Internátusok 
Tudjuk, hogy a múltban milyen 

sok kiváló képességű gyermek veszett 
el a falu  szegénységében és nyomo-
rában. Ez nemcsak az egyén szem-
pontjából volt igazságtalan, hanem 
hátrányos volt a nép, a közösség és 
talán a tudomány és a művészet fej-
lődése szempontjából is. 

Ezen az áldatlan helyzeten kívánt 
segíteni demokratikus kormányzatunk, 
amikor az uj tanügyi reform  által a 
népiskola második tagozatát a dol-
gozó parasztság által megközelíthető 
falvakon  is felállította.  Ilyen iskolák 
létesültek a vidéki központokban fekvő 
községekben, ahová a közeleső falvak 
gyermekei is bejárnak. A távolság 
még itt is nehézségeket támasztott. 
Ennek elhárítására, a tanügyi hatóság, 
a Párt irányítására, internátusokat ál-

A parajdi 
müvelodési-est 

tanulságai 
Parajdon az IMSz a helyi kultúr-

otthon keretében elég magasszinvonalu 
kultur estet rendezett. Az előadásra 
kevés ifjú  és pár felnőtt  jött el. Ezek 
is egy óra késéssel. 

A hiba okait kutatva megállapítot-
tuk, hogy a kultúrotthon tanácsa a 
műsort két héttel előbbre tervezte. 
Ezt az estélyt pedig az ifjúság  a sa-
játjának tekintette, s annak jövedelmét 
a spanyol szabadságharcosok részére 
szánta. 

Az együttműködés hiányossága azt 
eredményezte, hogy a kulturterem aj-
tójában, az előadás előtt vita támadt 
a két szervezet vezetősége között. 
Amikor megkérdeztem, hogyan lehet, 
hogy ilyen kevesen vannak, arra hi-
vatkoztak, hogy még ki is dobolták. 
Amint később megtudtam, a tömeg-
szervezeteknél nem dolgozták fel  a 
napi programmot. 

Tehát, nem a virág-vasárnap, amire 
a vezetőség hivatkozott, az oka annak, 
hogy kis nézőközönség előtt kellett 
megtartani az előadást, hanem mun-
kájuk rossz módszere. 

Hisszük, hogy a parajdi IMSz és a 
kultúrotthon tanácsa máskor össze 
működve ki fogják  tudni küszöbölni 
hibáikat s a kultur előadásaikat a szé-
les dolgozó nép előtt, fogják  megtar-
tani, hogy azt nevelhessék. 

Sch. Artúr 

litott fel.  Igy az eddig elkallódásra 
itélt falusi,  szegénysorsu gyermekek 
az elmúlt telet már jól fűtött  szobá-
ban töltötték és kiváló étkezésben ré 
szesültek a tudomány áldásai mellett. 

Ilyen internátus működik többek 
között Szentábrahámon is. A helyi 
demokratikus szervezetek minden tá-
mogatást megadtak ennek a bentlakás-
nak. A Párt és a község vezető-
sége helyiséget biztosított annak, sőt 
a MNSz elnöke saját lakásának is 
egyik szobáját felajánlotta,  a RDNSz, 
a falu  dolgozóinak adományából, ta-
karót, pokrócot, lepedőt vásárolt azon 
tanulók részére, akik otthonról nem 
hozhattak magukkal. 

Különös gondot fordítanak  a nö-
vendékek kifogástalan  ellátására, hogy 
fizikai  fejlődésük  is biztosítva legyen. 
Megemlítjük, hogy amikor az ellen-
őrző méréseket végeztük, a tanulók 
ragyogó arccal mondották el a főtan-
felügyelőnek,  hogy »az első hónap-
ban 1 kg.-mot, a második hónapban 
2 és 2*5 kg.-mot híztunk*. 

A gyengén táplált vérszegény gyer-
mekek részére a vármegyei anya- és 
gyermekvédelmi hivatal csukamájola-
jat adományozott és nagymennyiségű 
húskonzervet. 

Nagy  Vencel. 

Az analfabéta 
tanfolyam vizsgája 
Székelykereszturon 
15 férfi  és nőhallgató jelent meg 

az analfabéta  tanfolyam  vizsgáján a 
székelykereszturi állami iskolában. A 
felnőtt  asszonyok, férfiak,  lányok és 
ifjak,  mint az iskolások, ugy izgultak. 
Mind munkásemberek, akik nehezen 
szakítottak időt a tanulásra, de azért 
tanultak törhetetlen kitartással és aka-
rattal és már haladók is akadtak köz-
tük, akik bizonyítványt akartak szerez-
ni az elemiiskoláról. Mindkét csoport 
vizsgája jó eredménnyel végződött. 
A tanulók szemében hála csillogott, 
amivel kormányunknak adóztak, hogy 
lehetővé tette számukra az írástudat-
lanság nyűgétől való megszabadulást. 
A betűk országának uj lakói előtt 
megnyílt a lehetőség a továbbtanulásra, 
a fejlődésre. 



Siessünk a vetési munkálatokkal 
A késői havazás meghozta ugyan 

egyrészt a mezőgazdasági munkákhoz 
szükséges nedvességet, másrészt azon 
ban késleltette a mezőgazdasági kam-
pány megindítását. Értékes napok men 
tek veszendőbe, amelyeket be kell hoz 
nunk. Hogy milyen lesz az őszi termé-
sünk, hogyan tudjuk ellátni a városok 
és falvak  dolgozó lakosságát élelemmel, 
attól függ  majd, hogyan dolgozunk e-
zekben a napokban, hogy szervezzük 
meg a mezőgazdasági munkát. 

Hogyha a munkások kapnak élelmet, 
hogyha az ipar kap nyersanyagot a me-
zőgazdaságtel, akkor módunkban áll 
támogatni szerszámmal, mezőgazda-
sági gépekkel, trágyával stb. a szegény 
és kozépparasztsagot. Akkor jobban 
meg tudjuk védeni a szegény, és közép 
parasztságot a kapzsi kulákoktól, akik 
minden pillanatban készek arra, hogy 
hét bőrt nyúzzanak le a dolgozó pa-
rasztságról. 

Másrészt ma, amikor a munkásosztály 
pártja, támogatva a falvak  szegénysé 
gétől és szövetkezve a középparaszt 
Sággal, hozzálátott a falu  szociálista épi-
tése feltételeinek  előkészítéséhez, hogy 
végképp felszabadítsa  a dolgozó paraszt 
ségot a kizsákmányolás alól, a kulák 
ság minden uton módon megpróbál 
kőzik ártani a dolgozó népnek és álla 
muuknak. Egyike azoknak az alávaló 
Ságoknak, amelyekkel ártani igyekszik, 
a vetések szabotálása is. A kulákság 
heves harcot folytat  azért, hogy a dol 
gozó parasztság éppen ezeket a vetési 
szempontból annyira értékes napokat 
elveszítse. A vetés sikeréért folytatott 
harcnak tehát nemcsak gazdasági, ha 
nem politikai jelentősége is van. Ebben 
a harcban győzhei a munkásosztály a 
dolgozó parasztsággal együtt és kell is 
győznie. 

Hogyha idejében és gyorsan elve 
tődik a mag, amely most kedvező félté 
telek között kerül a földbe,  termékeny 
lesz. Ha ezeket a napokat most elve-
szítjük, az annyit jelent, hogy a termés 
gyenge lesz. Ez az, amiért éppen ezek-
nek a napoknak oly nagy jelentőségük 
van. 

És éppen azért, mert ezeknek a na 
póknak ilyen jelentőségük van, a párt 
szervezetekre, a technikai és adminisz-
trációs szervezetekre, a vetési bizott-
ságokra nagy felelősség  hárul a vetési 
kampány sikeres végrehajtásában. A 
különböző kollektívák és szervek kere 
tében a legnagyobb pontossággal meg 
kölí állapítani a személyes munka és 
felelősség  megoszlását minden feladat 
körben, a falu,  járás, vagy megye ter 
vének legapróbb részének teljesítéséért. 

A vetési kampány teljesítését ugy 
kell tekinteni, mint egyikét a legfonto 
s*bb feladatoknak,  amelyeknek végre 
hajlásánál a napok, sőt még az órák is 
sokat számítanak. A pártszervezeteknek, 
a technikai és adminisztrációs szervek 
nek meg kell tanitaniok a dolgozó pa 
rasztokat, hogy éppúgy becsüljék az 
időt, mint ahogyan azt megbecsülik a 
bányászok és a petróleumiparban dolgo 
zók a szociálista versenyekben. Moz 
gósitani kell minden munkaeszközt, 
kezdve a traktorokon az utolsó ekéig. 
Ott ahol a vetésekkel elmaradtak, a 
pártszervezeteknek fel  kell fedni  ennek 
okait és sürgős lépéseket kell tenni a 
javulás érdekében. 

Erősítsük meg a kulákok elleni éber-
séget, hogy ezek ne szabotáljanak, ne 
vonják ki magukat a vetési kötelezett 
ség alól. 

Az állami gép- és traktorállomásokra 
és az állami gazdaságokra nemcsak 
gazdasági, de politikai felelősség  is há-
rul ennek a kampánynak sikerében. 

Különös figyelmet  kell szentelni a 
gazdaságonkénti egyéni tervek teljesi 
tésének is. Felvilágosító és szervező 
akciót kell végezni az igavonó állat-
állomány teljes felhasználására. 

Amig nincs elegendő traktorunk, 

amely fedezze  mezőgazdaságunk szük-
ségletét, a vetés sikerének záloga to 
vábbra is az állatállomány marad. E 
gyetlen eke és egyetlen szarvasmarha 
se maradjon ki a munkából. 

Minden ekével fokozottabban  kell 
dolgozni, teljesen ki kell használni ő 
ket. A falvak  és járások között meg 
kell szervezni a tapasztalatcserét. A 
vetési bizottságokat minél pontosabban 
kell megszervezni, a munkát szétosz 
tani, a falusi  szektorvezetőket pedig, 
akik gyakran nem tudják, mi a teen 

dőjük, behatóan irányítani kell és el-
enőrizni. 

A vetési terv sikere erőteljesen hoz 
zájárul majd az 1949 évi állami terv 
teljesítéséhez, az állami tervhez, amely 
érezhető javulást hoz a városi és fa 
lusi dolgozók életszínvonalának eme. 
lésében. Ilyenmódon dolgozva és har 
col va a vetések sikeréért, dolgozunk 
és harcolunk a szociálizmus építésének 
gyorsulásáért, a kizsákmányolás vég 
leges megsemmisítéséért országunkban. 

(Réstleiek  a Scânteia  cikkéből) 

Helyzetjelentés a vetési csatáról 
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tn % % % % % % % 

1 Tavasz buza 26,96 37,00 44 00 70,00 32,00 65,00 45,82 
2 Tavaszi rozs 2 05 — — 0 66 
3 Tavaszi árpa 31,91 56 60 68 99 69 60 42,94 99,01 61,50 
4 Zib 43 86 47,99 60,70 63,80 45,00 82,93 57,38 
5 Tengeri 11 25 4,50 20,75 1 10 3,0U 5,60 7,70 
6 Takarmánynövények 4,47 9 30 37,17 12,90 12,71 20,86 16,23 
7 Iparinövények 1 59 4,98 7,57 1 70 5,13 3,49 
8 Zöldségfélék 7,76 15 42 7,97 15,60 13 79 16,74 12,88 
9 Olajosnövények 36,17 44,87 31,62 19,40 33,33 37,39 33 81 

Oiszesen 1844|2?,57 33 90 27,82 20,30 37,33 27,56 

A közölt adatokból megáliapitható, 
hogy Udvarbelymegyében 27 56 szá 
zalékban teljesítették a tavaszra elő-
irányzott vetéstervet. 58 százalék 
ban végezték el a szántást. A gazdák 
várják az időjárás felmelegedését, 
hogy a későbbi vetési szakaszba eső 
növényeket is el tudják vetni. 

A helyszínen végzett megállapítások 
szerint igen sok helyen a ténylegesen 
elvégzett munka túllépi a járási éj 
községi bizottságok által közölt ada 
tokát. 

Nagyobb hiányosságokat észlelhe 
tünk a keresztúri alsó járásban : Vécke 
és Székelyzsákod községeknél, ahol a 
községi bizottságok nem tesznek ele 
get kötelességüknek és nem irányítják 
a munkálatokat a kapott utasítások 
szerint. 

Hiányosságok vannak a keresztúri 
felső  járásban: Firtosmartonoson és 
Kobátfalván,  ahol a községi bizottsá 
gok még mindig nem építették ki a 
munkakollektivát és nem is mutatnak 
nagy hajlamot arra, hogy együttesen 
és összhangban dolgozzanak. Kozseni  András. 

Kik tűntek ki a vetési csatában 
Az időjárás kedvezőbbre fordulásával 

»z egész vármegye területén gyors 
ütemben indultak meg a szántási és 
vetési munkálatok. Az öntudatos fa 
lusi dolgozók igyekeznek az elsők kö 
zött végezni el azokat a munkálatokat, 
amiket az egyéves gazdasági tervünk 
rájuk rótt. A kulákság állandóan igyek 
szik a vetést és általában mindent, amit 
gazdasági tervünk ráhárit, szabotálni, 
de kezd magára maradni. A falusi  osz 
tályharc kiéleződésével öntudatos dol 
gozóink mind nagyobb és nagyobb 
számban fordulnak  ellenük és kény 
szeritik, hogy teljesítsék a reájuk eső 
munkát. 

Falvaink szegény és közép paraszt 
rétege már mindenütt elől jár a vetési 
csatában. Ezeknek a munkálatoknak a 
során különösen kitűntek a következő 
gazdák, akik a tavaszi szántást 100 
százalékban és a vetési terv első peri* 

ódusára előirányzott vetéseket is teljes 
egészében elvégezték. 

Jánosfalván  Gál Ferenc és Gál Mó-
zes, Homoródalmáson Józsa György, 
Sándor Mózes és Darkó János, Var-
gyason Ütkei András, Bokor János, 
özv. Máthé Ferencné és özv. Farkas 
Ferencné, Székelyszáldoboson Deme-
ter Péter és Tókos István, Felsőrákoson 
Sándor János és Bokor György. 

R j'uk kivül még sokan vannak, 
akiket itt fel  lehetne sorolni, akik be-
csületbeli ügyüknek tekintik, hogy ne 
csak teljesítsék, hanem tul is szárnyal 
ják a terv előirányzatát, mert tudják, 
hogy ezzel hozzájárulnak ahoz a mun 
kához, amit Pártunk vezetésével Nép 
köztársaságunk dolgozói vivnak töme 
geink életszínvonalának emeléséért és 
a szociálizmus minél előbbi megvaló-
sításáért. fiA 

Fareád 
a vetési csatában 

Farcád község lakosságának nagy 
része megértette, hogy az egyéves 
gazdasági tervben a legfőbb  feladat 
a vetési kampány. Ahogy az idő en-
gedte, azonnal megkezdődött a ve-
tési csata. Az eiőkészitő munkál 
után, a kormányunk jó minőségi 
vetőmag.kölcsöne segítségével, (amit» 
szegény kisgazdák kaptak), megin-
dulhatott a munka. Akiknek nem 
voltak állataik, önkéntes segítséget kap-
tak társaiktól. 

A Kaláka szövetkezetnek az ősszel 
vásárolt mezőgazdasági gépeit öröm-
mel veszik ki használatra a gazdák, 
mert az a vélemény, hogy községünk-
ben még ilyen jó szerszámok nem 
voltak. A vetési tervünket a kukoric» 
és a bükköny kivételével ápjilis 9 in 
teljesitettü*. Jakab  Ferenc, 

Az uveghónap 
jelentősége 

Népköztársaságunk kormánya i 
többtermelés terén olyan hatalmas 
eredményeket ért el, hogy az üveg. 
áruk árát 10 százalékkal leszállította 
egy hónapi időtartamra. 

Az üveghónap április 5 tői májul 
5 ig tart. Felhívjuk  a dolgozók  fi^d 
mét,  hogy  üveg  és porcelán  szüksit 
létükét  ezalatt  szerezzék  be az állté 
vasüzletben. 

Ujabban ismét egy vagon kémiai 
áru érkezett az állami vasüzletbe, igy 
korlátlan mennyiségben szerezhető b» 
restéként, különböző likőrhöz való 
(esszenciák) izesitők, kölni viz, párfün 
kimérve is, stb. 

Ezekért a hiányosságokért felelősek 
a járási vetési bizottságok tagjai, akik 
nem fektettek  elég nagy súlyt a mun-
kálatok ellenőrzésére és irányítására. 
Igy magyarázható az a tény, hogy 
so* helyen a zabot, árpát, tavaszbu-
zát és az olyan növényeket, amelye-
ket az első szakaszban és sürgősen 
kell elvetni, nem juttatták a földbe  és 
a későbbi időszakban vetendő és fagy-
érzékeny növények elvetését megen 
gedték. 

A munkálatok jól mennek és a 
községi bizottságok megfelelően  mü 
ködnek: Olasztelek, Felsőrákos, Ho 
moródalmás, Homoródszentpál, Kénos, 
Énlaka, Székelyzsombor, Kissolymos, 
Nagysolymos, Homoródujfalu  és Re 
csenyéd községekben. Ezeknek a köz 
ségeknek a vezetősége megértette az 
egyéves terv végrehajtásának és tul 
lépésének fontosságát  és szoros kap 
csolatot tart a dolgozó paraszt 
Sággal, leleplezve a kulákok mester-
kedéseit. 

Állandóan fejlődik 
az Ardealu! 

Az Ardealul állami élelmiszerük, 
arra van hivatva, hogy a dolgozók élet-
színvonalának emelésében tevékenyen 
vegyen részt. Ezen az üzleten keresztül 
olcson jutnak el a fogyasztókhoz  a 
közszükségleti cikkek. Miután a város 
központjában megfelelő  üzletet rende-
zett be, sor került a váro3 külső ré-
szeiben is a fiókok  megszervezésért 
Legutóbb április 8 án nyitotta meg az 
Ardealul állami élelmiszerüzlet szoa-
batfalvi  fiókját  a volt Ümgisz üzlet 
(volt Zírug) helyén. 

Április 9 én ünnepélyes keretek ki-
zött nyitotta meg az Ardealul élelmi-
szerüzlet parajdi fiókját  a parajdi kul-
turház épületében. Ez az üzlet hiva-
tott egész Parajd és vidéke közellátá-
sát ellátni. 

Tervbe van véve az oklándi fitt 
legközelebbi felállítása  is. 

Igy dolgozik a nép érdekében a: < 
Ardealul állami élelmiszerüzlet. 

A legjobb 
sör kapható 
az Ardealul állami élelmi-
szerüzlet mindín fiókjában 
üvegenként 29 lejes árban. 

Paiblicatiune 
_ Cassa de Păstrare a jud. Odorheiu S.A. 
in lichidare, aduce la cunoş intă pub-
lică, că in baza autorizaţiunii obţinută 
dela Judecătorie, va vinde prin licita 
ţ;e publică, in ziua de 2 Mai 1949 ora 
16, in localul ds birou al firmei, ia 
Odorheiu Str. Árpád Nr 5, bunurile 
mobile ce formează  proprietatea ei. 

In caz, de nereuşită a vânzării la 
data fixată  mai sus licitaţie se va tina 
in zilele de 17 Mai şi 1 Iunie a. c. ia 
acelaş loc şi la aceiaşi oră. 



Járási értekezletek 
a MNSz udvarhely megyei szervezeteinél 

Vasárnap, április 10 én járási érte-
tekezleteket tartott a MNSz Székely 
udvarhelyen, Oilándon, Székelyke 
eeszturon és Parajdon. A kiküld5ttek 
kel feldolgozták  a RMP központi bizott 
ságának a határozatát, amit a mun 
kksosztály és a dolgozó parasztság 
szövetségének megerősítése érdekében 
hozott. Az értekezleten összesen 116 
helyi szervezet képviseltette magát 266 

( kiküldöttel. 
Az értekezleteken az előadások után 

öntudatos és komoly hozzászólások 
hangzottak el. A hozzászólások során 
érezhető volt, hogy dolgozó földműve-
seink a legnagyobb lelkesedéssel tették 
magukévá a határozatban foglaltakat. 
Kötelezettséget vállaltak, hogy a hatá 
rázat szellemében fognak  a továbbiak 
folyamán  dolgozni. 
Az értekezleten szép számban voltak 
özép parasztok is, akik megelégedés-
ül vették tudomásul, hogy a határo 
zat most már végleg tisztázta az ő 
hovátartozásukat. Mndeddig érezték 
azokat a hibákat, amik onnan szár 
máztak, hogy sok helyen őket is a 
kulákok közé sorolták. Kittlnt az is, 

y legtöbb esetben a kulákok akar 
magukhoz kapcsolni őket, hogy 
yobb tábort tudjanak toborozni 

maguknak. Most a határozattal és az 
ekezleten tisztázódott a helyzetük 

ts szivvel lélekkel csatlakoznak a dol-

gozók nagy táborához, mert most már 
nsm esik érzik, hanem tudják is, 
hogy ott van a helyük. A határozat 
ismertetése után most már hiába jön 
a kulák reakció, amelyik el akarja 
szakítani a munkásosztálytól őket, ez 
már többet nem fog  sikerre vezetni. 

A járási értekezleten megje'ent nagy 
számp falusi  dolgozó, különösen a 
szövetkezeti kérdést tárgyalta nagy 
érdeklődéssel. A mezőgazdaság szo 
ciálista átalakítása már nem idegen 
fa'usi  dolgozóink előtt, szinte már vár 
ják, hogy meglegyen a lehetősége 
annak, hogy rátérhessenek a szövet-
kezeti gazdálkodásra. A tagosítás kér 
dóséban egyöntetű és határozott állás-
pont alakult ki. Ahhoz, hogy a szö-
vetkezés u'ján elindulhassunk, feltét 
lenül meg kell valósitanunk a tagosi 
tást, hogy a közös gazdálkodásra 
szánt fötdiket  egy tagba összehozhas-
suk. 

Az értekezlet után dolgozó földmű-
veseink hazatértek falvaikba,  hogy 
gyakorlatban valósítsák meg azokat a 
feladatokat,  amiket Pártunk határoza 
ta rájuk rótt, hogy minél előbb meg 
valósitható legyen a mezőgazdaság 
szociálista átalakítása, amelyik megint 
egy óriási lépéssel viszi előre Népköz 
társaságunkat fejlődésének  utján. 

fl. 

erdőkitermelést megkezdeni, mert min 
den nap késő, ahelyett, hogy az érte 
kezleten beszámolna munkájáról, in-
kább eimegy vadászni. Naii fonio 
sabb, hogy vadásztilalmi időben 1—2 
vadat elejtsen, minthogy a községben 
a kulturház épüljön. 

Rozsondai «tiszteletes ur« pedig gon-
dolkozik, hogyan tüntesse el a nyomát 
a 11 000 pengős hiánynak a közvagyon -
ban, ami az ő kezén csúszott el. 

Akárhogy próbálják akadályozni a 
munkát és Pataki Sándor főerdész 
akármennyire próbál »lovagolni« Ma-
gyarhermány község dolgozó népén, 
(ő jelentette ugyanis ki, hogy meg-
nyergelte és lovagol Magyarhermány 
népén) a kulturház ebben az évben 
fedél  alá kerül, hogy szolgálhassa 
dolgozó népünk életszínvonalának 
emelését. 

K—a. 

Véget ért Oklándon 
a MNSz esti tanfolyama 

Kulturházépités Magyarhermányban 
Magyarhermány községnek nincsen 

[tuliurháza. A kulturtanács megpró 
bálta á hidalni a nehézségeket azzal, 
B»gy könyvtárnak és olvasóteremnek 
Befoglalta  az egyik bezárt korcsma 
[helyiségét. De ezzel még nem oldó 
Wott meg a kulturház kérdése. 
I >Kulturház kell és ha nincsen, ak-
ikor építünk*, ez volt a község dol 
bzó lakosságának állásfoglalása.  A 
iitározatot tett követte. Megalakult 
w épitőbizottság. Kézbevette az épit 
Rezést, a már összegyűjtött épület-
knyagot átvette a közbirtokosságtól, 
hmi ugyan nem volt mindenkinek 
fcyére. 
| A közgyűlésen elsőnek Máthé Já-
kos szólalt fel,  előadva, hogy a kul-
nrház építését az ő nagyapja idejé 
len még 1876 ben megkezdték, dol-
kzott bjnne az apja és minden ro 
fcasága  az azóta eltelt pár évtized 
ktt és hogyha edd'g jó kezekben 
kit az építés, a község nagygazdá nál, " 
por most miért kell azt tőlük el-
lenni, hiszen az anyag, amiből felé-
bitit, úgyis az övék. 
I Máthé János elfelejtkezik  ugyanak-
kor arról, hogy a kulturház még a 
ki napig sem épült fel,  pedig már 
•gyón sokan »jól éltekc az épitke 
kiből. Arra sem emlékszik vissza, 
kgy azt az erdőt, amely azelőtt a 
fczség  egész lakosságának tulajdonát 
fcpezte,  1872 ben éppen az ő nagy-
kti osztották fel  a birtokuk arányá 
m és mindazokat, akik nekik dolgoz 
k, a szegény dolgozó népet kizárták 
t osztozkodásból. 
Rozsondai «tiszteletes ur« is kitá-
edta az uj épiiőbizottságot, hogy 
{yanbiza mit akarnak? »Ehhez ti 
mértetek, nagyon jól ment ez ed 
g ugy, ahogy ment*, mondotta. 
Igazán jól ment I És talán még 60 
Kendőt is igénybe vett volna az 
itkezés, ha a Rozsondai «tiszteletes 
i és az >első gazdákc kezében 
irad. Vájjon hova lett az a 11 ezer 
sogő, amit 1943 ban Rozsondai »tisz 
letes ur* vett fel  kulturház építési 
lókra? Vájjon mi lett abból a tég 
Ml, amit a 11 ezer pengőből vettek ? 
Abból a téglából a falu  >első gaz-
inak* csűr épü;t és a 11 ezer pen-
Snek nyoma veszett. Erről azonban 

mélyen hallgat Rozsondai «tiszteletes 
ur«. 

A kulturház szépen épült 1876 tói 
1949 ig, amíg a falu  dolgozó népe 
meg nem sokallta- és ki nem vette az 
•első gazdákc kezéből a munkát, 
hogy a Pataki Sándor főerdésszel 
való borjú vacsorák árát a kulturház 
építésére fordítsa  és az előrelátható 
lag ujabb 60 esztendőre tervezett 
építkezést 1 év alatt elvégezze és fe-
dél alá hozza az épületet. 

A kulákoknak természetesen nem 
tetszik a dolog, hogy most már az 
általuk >kódisok«-nak nevezett sze-
gény dolgozók dirigálnak és ők nem 
kereshetnek ezen az építkezésen tet-
szésük szerint. 

Az erdőbirtokosság elnöke, Balló 
G. Dénes, aki tagja az épitőbizottság-
nak és igv tudja, hogy . fontos  az 

Oxlándon a vetési csata előkészítése 
mellett volt egy MNSz esti tanfolyam 
is 10 előadással. A tavasz beálltával, 
a mezőgazdasági munkálatok megkez-
désével, a vetési kampány sikeres be-
fejezése  érdekében «és 3 estig dolgoz-
nak a tanfolyam  hallgatóink a mezőn. 
Mégis az utolsó előadásra lassan-las-
san megjött a hallgatók egy része, 
mintegy 18 an. 

Az előadást nagy figyelemmel  hall 
gatták és igen értékesen szóltak hozzá 
Buzogány Lajosnak az Üjtipusu párt 
cimü előadásához. Látszott, hogy a 
hallgatók a tanfolyamon  hallottakat 
igen komolyan vették és igyekeztek 
teljes mértékben elsajátítani. 

Voltak hibák is a tanfolyamon.  Ezek 
a hibák a pontatlanságból származtak, 
de a megyei szervezetnek is volt hí 
bája, mert a megígért időre nem tud-
tak az előadók kimenni, más irányú 
sürgős elfoglaltságuk  következtében. 

A tanfolyam  résztvevői bebizonyí-
tották, hogy tisztában varnak, hogyan 
kell kiküszöbölni a még fennálló  hi-
bákat és mi a kötelességük az előttük 
álló feladatok  elvégzésében. Tisztán 
látják Pártunk irányvonalát és a Magyar 
Népi Szövetség feladatait  is. 

Meg kell változnia a MNSz mun-
kájának Oklánd községben. Forradalmi 
lendülettel kell az egyéves gazdasági 
terv sikeres befejezése  és túlhaladása 
érdekében dolgoznia. Meg kell látszód-
nia az esti tanfolyam  hatásának és a 
tanfolyam  résztvevői példaképpen kell, 
hogy elől járjanak a szociálizmus épí-
tésében. 

Az esti tanfolyam  zárásán László 
Antal központi testvérünk, valamint 
Flórián László megyei közművelődési 
felelős  testvérünk és Buzogány Lajos, 
a MNSz városi szervezet titkára, mint 
előadó vettek részt. 

Buzogány  Lajos 

Befejeződött a MNSz 
bogozi esti tanfolyama 

A bögözi MNS í esti tanfolyama  is 
véget ért. A haligalók igen nagy ér-
dekjődést tanúsítottak a tanfolyam 
iránt. A tíz etőadáson átlag 41 en vet 
tek részt A tanfolyamot  befejező 
visszakérdezésnél látszott, hogy ezek 
azok, akik előtt kezdett megvilágosodni 
pártunk irányvonala és a MNSí fel-
adata is. 

A záró ünnepségen részt vettek 
László Antal központi kiküldött, Fló 
rián László megyei közművelődési fe-
lelős és Buzogány Lajos, a városi 
szervezet titkára, mint előadó. 

László Antal rávilágított azokra a 
feladatokra,  amelyek a MNSz előtt 
állnak és arra, hogy ezeknek a fel-

Könyvgyűjtő nap Székelyudvarhelyen 
A Székelyudvarhelyen  nemrégen  megalakult  Népi  Athenaeum  mun-

katervében  első  helyen  áll  a könyvtár  fejlesztése  és népszerűsítése. 
A könyvek  selejtezése  és ujakkal  való  pótolása  már  meg  is  kezdő-
dött.  A vezetőség  mindent  megtesz,  hogy  a könyvet,  mint  legolcsóbb 
tanító  és szórakoztató  eszközt  a dolgozó  tömegek  számára  hozzáfér-
hetővé  tegye  és a könyvtárbajárást  megszerettesse  azokkal  is,  akik 
eddig  valamilyen  okból  nem  jártak  oda. 

Testvéreink  közül  sokan  ajánlottak  fel  a könyvtár  részére  olyan 
könyveket,  amiket  már  olvastak  és igy  nélkülözhetik.  Ez  arra  indí-
totta  az  Athenaeum  vezetőségét,  hogy  könyvgyűjtő  napot  rendezzen 
és azon  összegyűjtse  a könyvtár  részére  a könyveket  mindazoktól, 
akik  hajlandók  a Népi  Athenaeum  számára  ajándékba  adni  könyveiket. 

Kérjük  testvéreinket,  nézzenek  szét  a könyveik  közt  és a könyv-
gyűjtőknek  adjanak  azokból. 

Ezen  felhívásunk  szól  a vidéki  kulturotthonok  vezetőinek  és 
vidéken  lakó  testvéreinknek  is.  Könyvgyűjtő  napunkat  április  utolsó 
vasárnapján  tartjuk  meg.  Soó Dénesné. 

Székelyudvarhely egyedüli I-BŐ oa&tAlyunak nyilvánított 

kárpitos műhelyében 
csakla I-ső osztályú munka készül a legolcsóbb árban. Hivatalok, 

iskolák, egyesületek ezután is kedvezményben részesülnek 
E l e p h á n t B é l a k á r p i t o s n á l 
Székelyudvarhely, Kossuth utca 39 szám. — (Posta-udvar). 

adatoknak a megoldásában minden 
egyes hallgató példaképpen kell, hogy 
előljárjon. 

Buzogány  Lajos 

Hirdetmény 
C. E. C. ügynökség létesült április 

elsején az ország minden megyeszék-
helyén, Székelyudvarhelyen ideiglene-
sen a pénzügyigazgatóság épületében. 
Takarékbetéteket fogad  el, pénzt ós 
értéktárgyakat őriz meg és adót is le-
het ott fizetni. 

A betét előnyei: az állam garan-
tálja, bizalmas jellegű bemutatásra 5 
százalók kamat, határidőre 6 százalék, 
adómentesség, az ország egész terü-
letén érvényes a betéti könyvecske. 

A „Dózsa György" 
Népi Athenaeum 
első művelődési előadása 
Vasárnap, április 10 én a Népi 

Athenaeum a középiskolák közremű-
ködésével megrendezte első kulturelff-
adását. 

Kilyéni Imre, a műszaki középiskola 
igazgatója tartott előadást, majd ro-
mán, magyar nyelvű szavalatok, ének-
számok és szép orosz , román és 
magyar népi táncok szórakoztatták a 
közönséget. Végül Joga van a tanú-
láshoz cimü egy felvonásos  színdarabot 
adták elő a pedagógiai leányiskola 
növendékei. 

Kimsgisló volt a műsorban a pe-
dagógiai leányiskola II. évfolyamának 
magyar tánca és az elméleti liceum 
X. osztályának énekszámai, annál is 
inkább, mert mindkét csoport a szá-
mokat önmaga rendezte tanári segít-
ség nélkül. 

A város lakossága még, sajnos, 
gyéren látogatta ezt a kulturmegnyil-
vánulást. A Népi Athenaeumnak pedig 
éppen az • célja, hogy a város széles 
tömegeihez juttassa el a kulturát, ezért 
rendezi a vasárnapi ingyenes kultur-
előadás sorozatot. 

Kapcsolódjunk bele a Népi Athe-
naeum kulturmunkájába és látogassuk 
minél többen a vasárnapi előadásokat. 



Ismerjük meg a szociálizmus hazájál 
Az uj szovjet ötéves terv célkitűzései 

és eddigi megvalósitásal 
A világ első szociálista állama, a 

Szovjetunió, a Kommunista (b) Párt 
és annak zseniális vezetője J. V Sztálin 
irányításával kidolgozott ötéves terve 
* szovjet ipar, mezőgazdaság és kul 
tura fejlesztését  és a szovjet-dolgozók 
életszínvonalának emelését és jólétének 
biztosítását szolgálja. 

A cél az ipar és mezőgazdaság to 
vábbfejlesztése,  az előállítási költségek 
leszállítása, a termelés minőségének 
megjavítása és a termelékenység fo-
kozása. 

A szovjet ipar az uj ötéves terv kereté 
ben hatalmas eredményeket ért el. Az 
ötéves terv első három évében nemcsak, 
hogy elérte a háború előtti, 1940 es 
színvonalat, hanem 17 százalékkal már 
felül  is multa. Az uj ötéves terv az 
ipar minden ágában hatalmas felada-
tokat ró a szovjet-dolgozókra, akik 
marxista öntudattal, szovjet-hazafiság 
gal nemcsak, hogy megvalósítják, ha-
nem igen nagy százalékban felül  is 
múlják azt. 

A bányaiparban a terv a szénkiter-
melés fokozását  és a gépi berendezés 
jobb kihasználását irányozza elő. A 
régi tárnák gyorsabb helyreállítását és 
ujak épitését, hogy az áliamgazdaság 
fütőanyagszükségletét  teljes mértékben 
biztosithassák. 

A petróleumiparban a kőolajkiter-
melés idejének csökkentését és uj 
kőolajkutak fúrását,  a fémiparban  több 
vas, acél stb. termelését irányozza elő 
az ötéves terv. Nagy súlyt fektet  uj 
villanytelepek felállítására,  a haladó 
technika elsajátítására, a falvaknak 
villanyhálózattal való ellátására. Az 
ipar, a szállítás és a mezőgazdaság 
gépekkel való ellátására a gépipar 
nagyarányú fejlesztését  irányozza elő 
•z ötéves terv. Különösen uj gépko-
csik és traktorok gyártására fordít 
nagy figyelmet.  Ebben az évben a 
mezőgazdaság az államtól háromszor 
annyi traktort kap, mint 1940 ben és 
kétszer annyi gépkocsit. 

Nagy feladatot  ró a terv a vegyi-
ipar munkásaira, mérnökeire és tech-
nikusaira. A haladó, uj technológia 
elsajátítására és a vegyiipari cikkek 
gyártásának növelésére szólítja fel 
őket. 

A hajóépítés terén is uj hajók épi-
tését és e hajóépítés technikájának 
tökéletesítését veszi tervbe a nagyszerű 
ötéves terv. Ez a szovjet szállítás 
meggyorsítását és a szovjet haza vé-
delmét kívánja szolgálni. 

A szociálista államban főfeladat  a 
dolgozó tömegek életszínvonalának 
emelése. Ezt a célt kívánja szolgálni 
a terv az építőipar fejlesztésével,  uj 
lakóházak, kultúrintézmények és válla-
latok építésével. Gépesíteni kívánja az 
épitőmunkát, leszorítani az önköltséget 
és fokozni  a cement, tégla, üveg és 
más építőipari cikek termelését, hogy 
az előirányzott építkezéseket megva 
lósithassák. 

A dolgozó tömegek közszükségleti 
cikkekkel való ellátására a textil és a 
könnyűipar nagyarányú fejlesztését 
irányozza elő a sztálini ötéves terv. A 
terv lehetővé teszi, nemcsak a gyapjú, 
cipő, ruha, trikotázs és más könnyű 
ipari közszükségleti cikkek mennyisé 
gének és minőségének megjavítását, 
hanem azok árának leszállítását is. A 
pénzreform  és az uj ellátási rendszer, 
az árak leszállítása és a rubel vásárló 
értékének gyarapodása azt eredmé-
nyezte, hogy a dolgozók és köztiszt-
viselők fizetésének  vásárlóereje két-
szer annyi lett, mint volt 1947-ben. 
Mindezt a nagy honvédelmi háború 

után hátom év alatt érte el a Szov-
etunió s ezzel megmutatta a világnak 
hatalmas életerejét és fejlődőképes-
ségét. 

Az ötéves terv gondoskodik a meg-
rongált vasutak helyreállításáról és 
ujak építéséről. 

Az ötéves terv nagy súlyt fektet  a 
mezőgazdaság korszerűsítésére és az 
állatállomány növelésére. A szovjet 
tudományt a mezőgazdaság szolgála 
tába állítja, hogy ezáltal növelje a 
termelés minőségét és mennyiségét. 
Ezen a téren is jelentősek az elért 
sikerek. A mezőgazdaságban a terme 
lés 1948 ban már elérte a háború 
előtti szinvonalat. A lakosság gaboná-
val való ellátása nemcsak a folyó  évre 
van biztosítva, hanem hatalmas tarta 
lékokat sikerült biztosítani a jövőre is. 
A szovjet kolhozparasztok becsülettel 
teljesitik kötelességüket a szociálista 
mezőgazdálkodás színvonalának eme 
lése érdekében. 

A Kommunista (b) Párt Központi 
Bizottsága a tervvel kapcsolatban ki-
8dott felhívásában  elismeréssel adózik 
a kolhoz-munkásságnak és felhívja, 
hogy gyarapítsák a kolhozok közös 
javait, erősitsék a munkafegyelmet, 
fokozzák  a termés minőségét és meny-

nyiségét, kapcsolódjanak bele abbá a 
harcba, melyet a szovjet állam indit a 
terméketlen és kopár területek befási 
tásárs. 

A szovjet-kereskedelem, szövetkeze-
tek és közellátás tervszerű fejlesztését 
is biztosítja az ötéves terv, hogy a 
városi és falusi  lakosság szükségletei-
nek kielégítését a legjobban biztosítsa. 

A háború utáni ötéves tervben a 
mezőgazdaság és ipar mellett igen 
fontos  helyet foglal  el a kultura fej-
lesztésére vonatkozó rész. A Kommu 
nista (b) Párt vezetése mellett hatal 
mas lépést tett előre a szovjet tudo 
mány, az irodalom, film  és más mü 
vészét. Nagymértékben kiszélesítették 
az iskola hálózatot, sok uj techniku-
mot és főiskolát  létesítettek, ahol több, 
mint 35 millió ifjú  tanul. Az ötéves 
terv 3 ik évében a szovjet állam költ-
ségvetésében 60 milliárd rubelt fordí-
tottak a közoktatás céljaira. 

Igen fontos  szerepet tulajdonit a 
terv a szovjet nevelőnek, aki hivatva 
van a szovjet-ifjúságot  a marxista 
ideológia és a szovjet hazafiság  szelle 
mében nevelni. Lenin eszméjét való-
sítja meg a szovjet állam, aki azt 
mondta, hogy »a tanitót olyan ma-
gasra kell emelni, amilyen magaslaton 

sohasem állt, nem áll és nem 
állni a burzsoá társadalomban*. 

Gondoskodik az ötéves terv az 
vosi tudomány fejlesztéséről,  a li 
ság részére nyújtandó orvosi se 
megjavításáról, a dolgozók rés 
számos uj egészségügyi intézményi 
üdülő szanatórium felállításáról 
szovjet állam különös gondot fordilj 
hadirokkantak és a hősi halált' 
szovjet katonák családtagjainak 
segítésére. 

A szociálista ipar és mezőgaa 
sikerei, a kultura és a dolgozó ti 
gek jólétének növekedése, a sz 
lista állam életképességéről és 
máról tanúskodnak. Az önti 
szovjet dolgozók szociálista mi 
versenyekkel igyekeznek végrehiji 
4 év alatt az ötéves tervet. Mej, 
ték nagy vezérüknek, Sztálinnak 
vait, hogy »a szociálista ver: 
szociálizmust épitő kommunista 
szer«. 

Lenin és Sztálin Pártja szünet nil 
tanítja és vezeti a munkásságot ujilj 
és ujabb győzelmek felé,  a nép jól 
érdekében. 

A szovjet állam megerősítése 
kében mindenki a nagy tanítómé! 
Sztálin felé  fordul  és munkájáért i 
dálatát fejezi  ki szereteti vezetőjéi 
Sztálin nevével aratták a szov) 
népek világraszóló győzelmüket 
ezzel fogják  kivívni a kommün' 
megvalósítását. 

(A  Pravda  cikkei  nyomán) 

Az ui szövetkezeti törvény 
A Nagy Nemzetgyűlés Elnöki Ta-

nácsának a napokban megjelent uj 
rendelet-törvénye, a Román Munkás-
párt Központi Vezetősége március 
3—5-i plenáris ülésének határozata 
szellemében, teljesen uj, a szociáliz-
mus építésének megfelelő  alapokra he 
lyezi a Román Népköztársaság szö 
vetkezeti rendszerét. 

A törvény értelmében a szövetkeze-
tek a városi és falusi  dolgozók saját 
kezdeményezéséből keletkezett tömeg 
szervezetek kell, hogy legyenek. Meg-
könnyítik a falu  és város közötti áru 
csere forgalmat,  de hozzájárulnak a 
tömegfogyasztási  cikkek termelésének 
előmozdításához is. 

A szövetkezetek segítségével a tu-
domány vívmányait alkalmazzák a 
földmüvelésben.  A mezőgazdasági gé 
pek és szerszámok alkalmazására köz-
pontokat szerveznek a szövetkezeti 
tagok részére és ezzel a mezőgazda-
sági termelés növelését biztosítják. £ 
törvénnyel a szegény dolgozó paraszt-
ság gazdasági és kulturális felemelke-
désének utja nyílik meg. Ezen az uton 
azonban a dolgozó parasztság csak 
ugy tud jól járni, ha minél többen 
vesznek részt a szövetkezeti életben, 
az ujtipusu szociálista szövetkezetben. 

Gheorghiu- Dej a RMP március 3—5 i 
plenáris ülésén elhangzott beszédében 
megállapítja: >...kiterjedt szövetkezeti 
hálózat és elsősorban a falusi  beszerző 
és értékesítő szövetkezetek kifejtesz 
tése — a legfőbb  láncszem annak a 
feladatnak  a megvalósításban, hogy a 
szövetkezés legegyszerűbb formáiról  a 
legfejlettebbekre,  a kollektív gazdasá-
gokra térjünk áU 

Ennek a kiterjedt szövetkezeti háló 
zatnak a megteremtésére nyújt most 
lehetőséget az uj szövetkezeti törvény. 
A Román Munkáspárt bölcs útmuta-
tása alapján e szövetkezetek magukba 
kell, hogy foglalják  a dolgozó nép 
legszélesebb tömegeit és mindenek 
előtt a szegény és dolgozó parasztság 
összességét. A törvény első szakasza 

világos meghatározást ad : >A szövet-
kezetek a városi és falusi  dolgozók 
saját kezdeményezésükből feláliitott 
tömegszervezetei, amelyek tevékeny-
ségükkel és közös eszközeikkel tag 
jaiknak gazdasági és kulturális termé 
szelü szükségleteit elégítik ki.< Ezen 
kivül azonban a szövetkezetek harci 
szervezetek is a mindennemű kizsák-
mányolás ellen. 

A szövetkezetek lehetővé teszik, 
hogy a városi és falusi  dolgozók áru-
csere-forgalmából  eltávolítsanak min-
denféle  üzérkedést. A fogyasztási  szö-
vetkezetek utján a falusi  dolgozók 
olcsó ipari termékekhez jutnak. Az 
értékesitő szövetkezetek módot adnak 
arra, hogy a dolgozó parasztság ter-
mékeit közösen hamarább értékesitse. 
A szövetkezeti törvény a fogyasztási, 
beszerzési, értékesitő szövetkezetek 
mellett módot nyújt kisipari termelő 
és mezőgazdasági termelő szövetkeze-
tek, valamint kollektív gazdaságok lé-
tesítésére is. 

Falvainkban nagyszerű lehetőségei 
nyílnak a szövetkezeti termelő munká-
nak. Minden falunak  van valami le-
hetősége. Az egyikben jól termeszt-
hető a zöldség, a másikban a gyümölcs. 
Van vidék, ahol be lehet rendezkedni 
a szalmafonásra,  a kosárfonásra,  a 
seprű- vagy gyókénykészitésre. A fa-
lusi szövetkezetek közvetlen összeköt-
tetésbe léphetnek a városi szociálista 
üzemekkel fe  termékek és nyersanya-
gok értékesítése ügyében. Ezzel is a 
városi és falusi  dolgozók szövetségé-
nek kapcsolatai erősödnek. 

A RMP irányításával a MNSz szer-
vezeteinek is hathatós támogatást kell 
adniok a dolgozó parasztságnak a 
szövetkezeti mozgalom terén. Oda kell 
hatni, hogy dolgozóink minél hama-
rább fogjanak  hozzá a szövetkezeti 
hálózat kiszélesítéséhez. A szövetkezeti 
mozgalom kiszélesítése a szociálizmus 
felépítésének  egyik előfeltétele. 

B. S. 

SPORT 
RSplabda (volley-bali) 

A székelyudvarhelyi CFR baráti 
gos mérkőzési játszott a marosvéi 
helyi ARDEALUL csapatával. A Q 
vezetősége gondoskodhatott volna 
ról, hogy a mérkőzésen nézőköt 
ség is legyen. Eredmény 3 :2 a C 
javára. 
Asztali-tennisz 

A marosvásárhelyi ARDEALUL 
székelyudvarhelyi ARDEALUL bir 
ságos mérkőzés 5:1. 

Marosvásárhelyi cukorgyár-Q 
Székelyudvarhely 5:1. Szép jáiél 
mutatott a marosvásárhelyi cukorgs 
Labdarúgás 

A kerületi bajnokságok keretein 1 
lül vasárnap városunkban 2 mér! 
zés volt. UMTEI.—SzMSE 4:2 
Szentkeresztbányai Vasas—UMTE 
1 :0. 
Teke 

Április lOikén, vasárnap zajtól 
a RNK kupabajnokság verseny» 
első országos fordulója  városunn 
az UMTE helyi kerület és a CFR] 
gesvári kerület bajnokcsapatai j 
zött, mely mérkőzés áz utóbbin 
legizgalmasabb mérkőzése volt. BH 
helyi bajnok-csapatunk mindvégigJ 
vés tekével vezetett, a játékot a(j 
utolsó dobója zária le s annak ka 
netele az utolsó dobásokig kétséges* 
mig végül a 720 dobásos klassz! 
tekejáték az UMTE győzelmével i 
ződött. Eredmény: UMTE Széki 
udvarhely 1378, CFR Segesvár II 

Élelmiszerjegy érvényteleníti 
1949 április 7-ikén a székelyudj 

helyi IPE1L anyagtéri kisirodái 
eltűnt 2 drb. Tip. B 195.208 és 19óJ 
számú élelmiszerjegy, IPEIL béíjl 
zővel ellátva. Ezen élelmiszerjeg 
érvénytelenek, felhasználásuk  jogtű 

Balla  Mám 



FALVAINKBÓL—FALVAINKNAK 
Székelydálya község dolgozói is fel 

I készültek a vetési csatára. A község 
I mindkét főbejáratánál  az ut fölött  fel 
I intők: .Előre  a vetési  csatára"  „Előre 
I  i  vetési  terv  megvalósításáért".  A falu 
I között piros feliratú  táblák hirdetik: 
I  ,Akt  nem vet,  az szabotál",  „Szárnyal 
• 1*1  az 1 éves  gazdasági  tervet",. 

Ezek a táblák jelzik, hogy Székely. 
I iálya község dolgozói sietnek kivenni 
I i részüket az egyéves gazdasági terv 
I Ml. Egyben figyelmeztetők  is ezek a 
I táblák mindazok számára, akik nem 
• akarnak vetni, vagy késleltetni igye 
I kéznek a vetési tervet, szabotálnak. Az 
•{yenek a nép ellenségei, a szociáliz-
Wm építésének akadályozói. 
I Alig jelentek meg ezek a táblák 

•lözségünkben, máris megkezdődött a 
•letéíi csata és napról napra mind 
•többen kapcsolódnak be, mert tudják, 
• logy egy uj élet alapjainak a meg-
I retői közé tartoznak, amelyik elhozza 
•«emberiség részére a boldogabb jő 
•tesdőt. 

Fülöp  András 
MNSz levelező 

lözödujfalu 
I Súlyos veszteség érte a Román 
Munkáspárt bözöduj falvi  szervezetét, 
pékeny, talpig becsületes, igazságos 
lilapszervezeti titkárát veszítette el, ifj. 
jStnó Mihály személyében, aki a mun 
liisság érdekeiért és a szociálizmus 
Megvalósításáért fáradhatatlanul  har-
colt utolsó leheletéig. Temetése a vi 
lék osztatlan részvétével történt, 
fájna  Albert vármegyei kiküldött elv 
Irs megható szavakkal búcsúztatta 
Éiz elhunyt titkárt, fogadalmat  téve 
Itirnál az összes munkások nevében, 
logy azt a zászlót, amely alatt küz 
Ktt ifj.  Simó Mihály munkás vezető, 
K tovább fogjuk  vinni a végső dia-

IA helybeli politikai tömegszervezetek 
Itzetói, külön külön megható szavak-
id búcsúztak el az elhunyt alepszer-
•eteti titkártól és koszorúkat helyez-
ik el koporsójára. 

Krisló  Károly 
MNSz levelező 

Erdovidék 
újraerdősítése 

lAi erdők adják a mindennapi élet-
it isnyira szükséges fát  és erdeink 
Hik meg faivainkat,  szántóföldjeinket 
Ikrmészeti erők pusztításától. A ki-
klult erdő a környék szántóföldjei-
lelnedvetlenedését is magával hozza, 
•kenti a termés hozamát. Tehát 
Késségünk gondozni, őrizni és fej-
Itteni erdeinket. 
• vetési csatával egyidőben meg-
tilt a harc a kopár és letarolt terű 
lk ujrafásitásáért.  1949 évben az 
•szeli minisztérium 60 ezer hektár 
•et ujrafásitását  irányozta eló. 
•rdővidék népe a vetési csatával 
pben az ujrafásitási  munkálato 
li eredményesen végzi. Az első 2 
I eredmények ént Székely száldobos 
kg 15 hektárt ültetett be. Erdőfüle 
Kektárt, Bardócz pedig 4 hektárt, 
ken község csemetekertet is létesít, 
• ezek biztosítsák a további terv-
I erdősítést. Székelyszáldobos, 
•telek, Bardócz és Erdőfüle  cse-
lkertjeiket jól szervezett munkával 
Bántották, összesen 12 000 négy-
liter területet. 
«rákoson a vezetőség nem ér-
Imeg ezeknek a munkálatoknak a 
•tógát és csak késve szántották 
• maguk 2.500 négyzetméter terü-
ftt  csemetekert céljaira. 

Vargyason a leggyengébb a szerve 
zós, ott az előirányzott 10 hektárból 
csak 4 et ültettek be, csemetekertjüket 
sem szántották fel  idejére, pedig egy 
erdészeti gyűlésen éppen Vargyas la-
kossága ajánlkozott önként 30 hektár 
terület csemetézésére. Ilyen hibák 
adódnak, ha a vezetőség nem elég 
előrelátó és nem szervezi meg gondo 
san a munkát. A hibát még ki lehít 
küszöbölni. 

Nagy  Sámuel 

Szentábrahám 
Szentábrahámon a RDNSz tagjai 

megértették, mit jelent a dolgozó pa 
rasztság gyermekei részére a tanulás 
lehetősége. Ezért a községben az 
1948-49 es iskolai évben felállított 
internátust minden erejükkel támo 
gatják. A RDNSz tagjai indultak meg 
a faluban  és kölcsönedónyeket sze-
reztek az internátus részére. Külön 
böző akciók utján pénzt is szereztek, 
ebből pótolják a még hiányzó ágyhu 
zatô at. A szervezetnek egy egy tagja 
minden nap 10 órát dolgozik önkén 
tesen az iskolában. A zöldséges ker-
tet szintén önkéntes munkával dol-
gozzák meg, hogy igy biztosítsák a 
gyermekeknek a vitamindús ételeket. 

Ezenkívül most rendezik be az 
egészségügyi szobát is. 15 kg. ken-
dert gyűjtöttek és meg is fonták  a 
görög gyermekek részére, mert tudják, 
hogy Görögországban testvérháború 
van, amelyet az angol-amerikai im-
periálisták támogatnak. Ez a harc 
csak akkor szűnhet meg, ha a görög 
nép kivívja szabadságát, addig ne 
künk kell segítenünk a görög gyér 
mekeket, hogy a görög asszonyok 
eredményesebben tudják támogatni a 
felszabadulásukért  hatcolö férfiakat. 

Gidó  Mihályné. 

Székelyszáldobos 
a vetési csatában 
Községünkben három szerszámjavitó 

műhely dolgozott mér jóelőre, hogy a 
vetési csatára felkészüljünk.  A ková-
csok fáradságot  nem ismerve dolgoztak. 

A gazdabizottság összeállította a 
vetési tervet. Április 2 ikáig már 80 
hektár földet  vetettek be községünk 
dolgozói. A vetőmagtisztitást pontosan 
elvégeztük és a szerszámok kijavitá 
sával is elkészültünk. Ugy látjuk, 
hogy minden tőlünk telhetőt elvégez 
tünk a vetési csata sikeréért. 

Bede  Gyula 

Körönd 
Bár Korond havasalji község, de itt 

is megkezdődtek a tavaszi munkála-
tok. A csávázóközpont szorgalmasan 
dolgozik és a tavaszi vetésre előirány-
zott területek ötven százaléka már 
készen várja a vetést. Mostanig 15 
hektár tavaszi búzát, 18 hektár árpát 
és 20 hektárnyi zabot el is vetettünk. 
Hiányt szenvedünk vetőmagokban, 
de azért a munka nem áll, a trágya 
hordás és a szántás még bőven ad 
munkát falunk  dolgozóinak. Dolgozó 
földműveseink  bizakodva tekintenek a 
vetés eredménye elé, mert idejében 
végzik el munkájukat. 

Az analfabéta-tanfolyam  53 hallga-
tója lelkiismeretesen és pontosan lá-
togatta az előadásokat és több, mint 
50 százaléka sikeresen tette le a vizs 
gát. Az uj betüvetők arcán látszott, 
mekkora boldogsőg számukra, hogy 
meghódították a betűk birodalmát s 
ezzel Népköztársaságunknak képzet-
tebb és fejlődőbb  építői lehetnek. 

Csiszár  Lajos. 

Szovjet - film vetítőgép 
Olaszteleken 

Négy csillogó, súlyos koffert  kaptunk 
ajándékba Népköztársaságunktól. Izlé 
ses cédula mindegyiken : »Odesszkij 
zavod KINAP« Nagy barátunk, a 
Szovjetunió juttatott 600 ilyen mozive-
titő berendezést Népköztársaságunknak. 
Vasárnap érkezett meg Olasztelekre 
ez a gép, hogy az Erdővidék népének 
szórakozást és tanulást nyújtson. Bi-
zonyíték is egyúttal: a szovjet nép 
ősszinte barátságának bizonyítéka. 

Lá juk és érezzük, hogy a szovjet-
nép barátsága élő valóság. Itt van 
előttünk ez a kis csillogó, zöld gép, 
mely ezután szórakoztat és tanit. 
Magával hozta asíovjet nép üzenetét : 
»Bókét ós emberi életet akarunk, azért 
harcolunk*. 

0 asztelek dolgozói megilletődéssel 
nézik ezt a hatalmas ajándékot, mely 
az odesszai gyár munkásaitól szárma-
zott. 

Olasztelek és Erdővidék dolgozó népe 
hálával gondal a szovjet emberekre, a 
szovjet munkásokra. Ezt az ajándékot 
csak öntudatos munkával, minden ku 
Iák ós kizsákmányoló elleni fokozott 
harccal, kitartó tanulással tudjuk meg 
hálálni. Ez a vetítőgép, mely a szovjet-
kulturát és fejlett  technikát hozta kö 
zénk, meggyőz arról, hogy ez a harc 
csak is a szabadságszerető népek 
győzelmével végződhetik. 

Köszönjük elvtársak a gépet: meg-
őrizzük, gondozzuk és felhasználjuk. 
Megértettük az üzenetet. 

Nagy  Sámuel 

Egy község, amelyik 
a helyes uton halad 

Elég késő este érkezünk Homoród-
almásra. Csendes a falu  és csak az 
iskola ablakán szűrődik ki a világos-
ság. 

Benn élénk a zaj. Ugy látszik, még-
sem alszik a falu.  Benyitok találomra 
az egyik ajtón és ott vagyok az ifjú-
ság között. Belépésemkor kíváncsi 
szemek fordulnak  felém.  Hamar felis-
mernek és megtudom, hogy a homo 
ródalmási díjnyertes ifjúsági  kulturcso-
port próbájára cseppentem be. Vannak 
vagy hetvenen. Készülődnek a Ludas 
Matyi bemutatására, aki szembefordult 
a kizsákmányoló földesúr  önkényével 
és háromszor verte vissza rajta az 
elszenvedett verést. 

Érdeklődöm, hol találhatnám meg a 
MNSz elnökét. Mosolygós, szőkehaju 
ifjú  jelenti, hogy édesapja itt van a 
szomszéd teremben, ahol az «öregek-
nek* van művelődési és politikai ne-
velési órájuk. 

Nem telik el egy perc sem és együtt 
lehetünk az egész vezetőséggel. Kicsit 
későn jöttünk össze, mentegetőznek, 
mert kint voltunk mindnyájan önkén-
tes legelő tisztításon. 

— Szívesen vállalkoznak-e ilyen 
önkéntes munkára, kérdezem ? 

— Természetesen, válaszolják, hi-
szen tisztában vagyunk azzal, hogy 
ezzel saját jólétünket és ugyanakkor 
Népköztársaságunk gazdasági tervének 
megvalósítását biztosítjuk. 

— Igen, igen, válaszolnak többen is, 
mi már tudjuk, hogy az egyéni érde-
keket minden esetben össze kell kap 
csolnunk a köz érdekeivel, csak igy 
tudjuk a haladást szolgálni. Velük van 
mindenben a tanítóság is. Együtt dol-
goznak, tanítanak és segítenek, ahol 
tudnak. 

Bucsuzásul megszorítom a kérges 
kezeket és azzal az érzéssel távozom, 
hogy Homoródalmás dolgozói rátértek 

arra az útra, amelyik elhozza nekik is 
a megelégedett boldog életet. Dolgoz-
nak, tanulnak és fejlődnek  a falu  dol-
gozói. Megértették és magukévá tették 
Pártunk célkitűzéseit. 

fl. 

Helyreigazítás 
Április 9 iki számunkban Bigöz köz-

ségből érkezett hiradés folytán  azt kö-
zöltük, hogy a Bigözben megtartott 
kultur versenyen Bögöz lett az első. 
Vágás község kulturotthoia nevében 
Vágási Géza titkár értesített, hogy ez 
tévedés, mert a versenyben Vágás ós 
Bogoz egyforma  pontozást ért el, így 
mindkét község kulturotthona első 
helyen végzett. 

Szerkesztői üzenetek 
Budi  József  Ml\Sz  levelező,  Tar-

csafalva.  Ciíkét túlságosan későa 
kaptuk kézhez, időközben meg is in-
dult a vetési csata. Várjuk következő 
cikkét a vetési csata lefolyásáról. 

Palak/alvi  András,  Székelykeresztur. 
Amint már többször megírtuk, versek 
közlésével nem foglalkozunk.  Cikkeit 
várjuk. 

Burgus  Károly  MNSz  levelező,  Ru-
gon/alva.  Na csak egy eseményről 
számoljon be, hanem írjon a község 
életéről. Különösen érdekel, hogy a 
közép gazdák megértették e a RMP 
határozatát és tudják e, hogy a szo-
ciálizmus építésében nekik is a mun-
kásság oldalán van helyük s nem a 
nagyon kisszámú kulákság mellett. 
Ilyen irányú levelét várjuk. 

Benedek  József  Szentlélek  és Szilvesz-
térné  Kobátfalva.  Ugyanazt üzenjük, 
mint Burgus Károlyna* Rugonfalvára. 

SAKK 
A népisakkbajnokságok során április 

10—17-én a helyi bajnokságok kerül-
nek eldöntésre. 

Az OSP megyei szakosztálya ez 
uton is felhívja  a vezetők figyelmét 
arra, hogy a megye minden olyan 
községében, ahol több tömegszervezet 
keretében voltak sakk versenyek, a 
helyi tömegszervezeti bajnokok között 
a helyi bajnokságért folyó  versenyt 
az emiitett határidőben okvetlenül szer-
vezzék meg és fejezzék  be. Az ered-
ménytáblázatot az OSP megyei sakk-
szakosztálynak késedelem nélkül küld-
jék meg, hogy a sakkszakosztály május 
7—8-án Szókelyudvarhelyen a megyei 
népisakkbajnokság döntőjét megren-
dezhesse. 

A megyei népisakkbajnokságon a 
helyi bajnoksógok győztesei (1 fiu  és 
1 leány), valamint a falu  ifjúsági  me-
gyei bajnokai jogosultak részt venni 
Az április 30 ig be nem érkezett helyi 
bajnoki eredményeket nem vehetjük 
figyelembe. 

Az OSP sakkszakosztálya. 

— SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK A 
SZÉKELYUDVARHELYÍ TÖRVÉNY-
SZÉKEN. A bírósági szervezetről 
szóló törvényrendelet értelmében sze-
mélyi változások történtek a székely-
udvarhelyi törvényszéken is. A törvény-
szék elnökévé Strauss Ferenc dr.-t 
nevezték ki, Kocsis János dr. t a ma-
rosvásárhelyi törvényszékhez helyezték 
át, Papp Zsigmond dr.-t az oklándi 
járásbíróság vezetésével bízták meg, 
Marín Ion volt oklándi birót pedig a 
törvényszékhez nevezték ki bírónak, 
Băcilă Ioant harmadik ügyésznek ne-
vezték ki, Mitrache I. és Lazăr I. bi-' 
rókát pedig áthelyezték Székely udvar-
helyről. 



Mi történik a nagyvilágban? 
Kül- és belpolitikai tá jékoztató 

Kulák-kizsákmányolás 

Lenin-renddel tüntették ki 
a Kom8zomo!t 
A Komszomoi XI. kongresszusának 

utolsó napján Svernik, a Szovjetunió 
Legfelsőbb  Tanácsának elnöke felöl 
vasta a tanács határozatát a Komszo 
mol Lenin-renddel való kitüntetéséről 
és a kitüntetést N. Mihailovnak, a 
kongresszus elnökének átnyújtotta. 
Svernik beszédében kijelentette, hogy 
a kommunizmus építésének nagy fela 
data idején a Komszomoi szerepe még 
fontosabbá  válik. Az ifjúságot  a bá 
torság, éberség és hazafias  lelkesedés 
szellemében kell nevelnie. A szovjet 
ifjúságnak  biznia kell saját erejében, 
le kell győznie minden akadályt, har-
colnia kell hazája szabadságáért és 
Lenin Sztálin pártjának ügyéért, a 
kommunizmus győzelméért. A Kom 
szomol példaképe a Román Népköz 
társaság Ifjumunkás  Szövetségének. 

Az angolszász imperiálisták 
akarják a kezüket rátenni 
a volt olasz gyarmatokra 
Az ENSz uj ülésszakának egyik leg 

fontosabb  kérdése az afrikai  volt olasz 
gyarmatok ügye. Amint az ENSz po-
litikai bizottságában elhangzott beszé 
dekből kitűnik, az amerikai és angol 
megbízottak ugy akarják rendezni a 
volt olasz gyarmatok ügyét, hogy 
azok nagyrésze és különösen Tripo-
lisz, Cirenajka és Eritrea felett  névle-
gesen az ENSz gyakoroljon védnök-
séget, de tulajdonképpen a közigazga-
tást az angolok és amerikaiak irányít-
sák. Hasonló sorsot szánnak Olasz-
Szomáliának is. Véleményük szerint a 
gyarmatok lakossága «politikai szem 
pontból még nincs felkészülve*.  Igy, 
ahelyett, hogy a gyarmati népeket az 
elnyomás alól felszabadítanák,  a nyu-
gati imperiálisták a maguk gyarmat 
birodalmát kívánják növelni a volt 
olasz gyarmatokkal. 

Három évvel ezelőtt kezdődött a 
görög szabadságharc 
Három évvel ezelőtt, 1946 március 

30-án, Litohoro falunál  robbant ki az 
első fegyveres  összeütközés a szabad-
ságszerető görög nép és az angol-

amerikai imperiálistákat kiszolgáló mo 
narcho fasiszták  között. Azóta a sza 
badságharc csak növekedett méretei 
ben és mind nagyobb területeket hó 
dit meg. Nem hiába vérzik a szabad-
ságszerető görög nép, harcának győ-
zelemmel kell végződnie. 
A mezőgazdasági bérmunkások 

országos kongresszusa 
Április 10 én kezdődött meg Buka 

restben ünnepélyes külsőségek között, 
a mezőgazdasági bérmunkások orszá 
gos kongresszusa. A kongresszuson a 
kormány képviselői is részt vesznek, 
valamint a szomszédos országok bér-
munkás szakszervezeteinek a kikül-
döttei is. 

A kongresszus megállapította, hogy 
a mezőgázdasági bérmunkások szak-
szervezete a RMP Központi vezetősé 
gének tanításai szerint halad előre a 
szociálizmus építésében. 

Ezután két részletben 
fizetik a béreket 
A pénzügyminisztérium közleménye 

szerint ezután az összes béreket és 
fizetéseket  két részletben folyósítják. 
Minden hónap 15 én a havi bérösszeg-
nek mintegy 40 százalékát fizetik  ki, 
a fennmaradt  összeget pedig a hónap 
végén. A betegség folyamán  munka-
képtelenné vált és nyugdíjjogosult dol-
gozók a nyugdíjjogosultság végleges 
rendezéséig attól a vállalattól kapják 
fizetésük  50 százalékát, amelynél al 
kalmazásbsn voltak. 

Megjelent a Scanteia Tineretului 
- első száma 

Most jelent meg az Ifjumunkás  Szö-
vetség központi napilapja, a Scânteia 
Tineretului első száma, amely hivatott, 
hogy a forradalmi  ifjúsági  szervezet 
eszmeterjesztője, Irányítója és szerve-
zője legyen. 

x KÖSZÖRŰS MUNKÁKAT vállalok 
továbbra is, mint eddig a Rózsa utca 
1 szám alatt. Kérem a közönség szi-
ves pártfogását.  Bartha  Sándor,  kö 
szörüs mester. 2—2 

A parajdi sóbánya hatalmas fellendülése 
és szociálista munkaversenyei 

Gyors ütemben folyik  a parajdi só 
bánya modernizálása. Épitik a villa-
mos liftet,  az uj tárnát is készítik. A 
munkásság vállalta, hogy a bánya 
modernizálását ebben az évben befe-
jezi. 

Emellett azonban nem szünetel a 
termelés sem. A március hónapra 
előirányzott termelést a bánya öntu 
datos munkásai 94 százalékkal multák 
felül.  Ilyenformán  április elsején már 
május 16 ikára dolgoztak. 

Ilyen eredményt csak komoly szo 
ciálista munkaversennyel lehet elérni. 
A jól megszervezett szociálista mun 
kaverseny győztese a 73 as számú, 
Kacsó Tamás által vezetett öttagú 
robbantó csoport. Ez a munkacsoport 
84 százalékkal multa felül  a március 
havi előirányzatot. 

Nagy könnyebbséget jelent a mun 
Másságnak a modernizálás folyamán 
pár beállított műszaki berendezés. Az 
uj villamosfurókkal,  az eddig 4 ember 
15—20 percnyi munkáját most két 
ember 3 és fél  — 8 perc alatt végzi el. 
Az emberi erőt is megtakarítja a vil-
lamos furó  és az uj berendezés kö-

vetkeztében hatalmasan nőtt a munka 
termelékenysége. Ezért emelték a nor-
mákat már március hónapban, de a 
munkások már ezeket a felemelt  nor-
mákat is felülmúlták.  Ezeknek a szép 
eredményeknek a következtében a só 
termelés önköltségi ára március folya 
mán 102 százalékkal csökkent. Az 
üzem teljes modernizálásával az ön 
költség 400 százalékkal fog  csökkenni 
és a bánya termelése a háromszoro 
sára fog  emelkedni. 

Munkaversenyek folynak  az egyéves 
gazdasági terv túlteljesítéséért, az ön 
költség csökkentéséért és a művelő 
dési színvonal emeléséért. 

Május 1 tiszteletére a sóbánya mun-
kásai vállalták a sportpálya elkészité 
sét, amellyel lehetőséget nyújtanak 
arra, hogy a munkások a sporttal is 
szolgálják egészségük megóvását. 

Most épül nagyrészt önkéntes mun 
kával a meleg fürdő  ugyanott, ahol a 
sósfürdő  is volt. Igy Parajd nemso-
kára mint fürdőhely  is fog  szerepelni 
Népköztársaságunk térképén. Ez a 
fürdő  is a munkásság életszínvonalá-
nak az emelését szolgálja. 

A kulákô nak leginkább kiszolgál-
tatott mezőgazdasági bérmunkások 
helyzete még most is súlyos. 

Udvarhelymegye kizsákmányolás-
hoz szokott zsirosgazdái is szívósan 
ragaszkodnak régi módszereikhez. Még 
ma is, amikor erős törvények vé-
dik a mezőgazdasági alkalmazottakat, 
számtalan olyan eset fordul  elő, ami 
kor a kulákság nem fizeti  meg az al 
kalmazottaknak járó törvényes bért. 

A Román Munkáspárt erőteljes vé-
delmének tudatában, a mezőgazdasági 
alkalmazottak ma már egyre bátrab 
ban szorítják sarokba jogos követelé-
seikkel «gazdáikat*. 

A máréfalvi  Gábor Áronnénál alkal 
mázott Szász Zsiga, apátlan, anyátlan 
árva is megsokallta munkaadójának 
embertelen bánásmódját és mivel Gá-
bor Áronné nem volt hajlandó meg 
fizetni  megállapított bérét, segítségért 
fordult  a munkaügyi felügyelőséghez 
A tárgyaláson Gábor Aronné kijelen-
tette, hogy ő kifizette,  amit ki tudott, 
de szegény özvegy asszony, többet 
nem adhat. 

A fizetés  alatt azt a 850 lejt és azt 
az egy rossz kalapot értette, amit 
Szász Zsigának három és fél  hónapi 
nehéz munkájáért adott. Gábor Áron-
né arra hivatkozott, hogy nem sok 
dolga volt nála Szász Zsigának, mert 
neki  csak  egy  hold  földje  van. 

A hangsúlyában azonban benne van, 
hogy idejében megtette az intézkedé-
seket a törvények kijátszására, birto 
kát szétosztotta gyermekei között. Ma-
gának csupán egy holdat hagyott meg, 
de azért >szolgát« fogadott,  mert az 
egész család birtokát meg kellett mii 
vélni. 

A munkaügyi felügyelőség  jogosnak 
látva Szász Zsiga követelését, Gábor 
Áronnét 6.963 lej megfizetésére  köte 
lezte. 

Ferenc András lengyelfalvi  18 hol 
das gazda egy esztendeig dolgoztatta 
Péter Imrét egy rend ruháért, 1 pár 
bakancsért, két csepüingért és 3500 
lej készpénzért. Nem akarja elismerni, 
hogy a nincstelennek is joga van em-
berséges élethez. Az ő szemében a 
szolga: «szolga*. Semmi egyéb. Eléged-
jék meg annyival, amennyit «gazdái* 
jószántufeból  adnak neki. 

A dolgozók jogsit véd5 törvéi 
azonban nem türi a Ferenc András 
kizsákmányolását, Ferenc Andrl 
15.480 lejt kell, hogy megfizessen  í 
ter Imrének. Pedig Péter Imre 
követelt ilyen nagv összeget. Megeej 
gedett volna 3.000 lejjel, hogy 
pár bakancsot és egy inget vehes 
magának. Ezt a pillanatnyi segits 
ként kért összeget sem akarta mtj 
fizetni  Ferenc András. Most maj 
kénytelen lesz megadni a 15 480 

Nagy Imre, ftnyédi  nagygazda vi| 
lamivd «gavallérosabban* visel ked 
Máthé Dénes nevű alkalmazottján 
szemben. Hat hónapra adott neki 
rend ruhát, 5 darab fehérneműt, 
pár bakancsot és egy sapkát, 
«csak* 3,140 lejjel maradt adósa mui 
kásának. Azzal azonban nem számol 
hogy 3140 lej egy munkájából 
embernek nagy Összeg, mig neki no 
sokat jelent. 

A városi nagygazdáknál is folyik  j 
kizsákmányolás. Igy a székelyudtil 
helyi Renţia Ioan 600 juhos gazdi 
hónapig dolgoztatta Demény Istvinj 
Juhai mellé fogadta  meg. A juhok j 
jövedelmeztek, de Demény István 
zetésére mégsem futotta  a jövedela 
bői. Túrót, sajtot adott munkásán 
és, amikor kedve tartotta, valami péi 
is. Demény István nem követelt sol 
Rsnţia Ioantól. Csak annyit, amenn; 
vei legszükségesebb ruhaneműjét me| 
veheti, 3.750 lejt. Mivel Rerţa lm 
ezt nem akarta megfizetni,  nem aki 
kiegyezni, kétszeresét, 6085 lejt köt 
les megfizetni  annak a munkásnil{ 
aki az ő vagyonának gyarapításán d 
gorott. 

Egészen másképpen viselkedik 
olyan munkaadó, aki maga is dolgoi 
Samu Dénes fenyédi  juhász kisegi 
jének fogadta  meg Gergely Istvád 
Samu Dénes maga is szegény embj 
Ezért történt, hogy Gergely Isi 
béréből 1.000 lejjel adós maradt, 
neki és szégyeli, hogy tartozik, 
várja m?g a figyelmeztetést,  azzal I 
di. hogy ahogy valami jövedelea 
jut, azonnal kifizeti  az 1.000 lejt, 
szen tudja, hogy Gergely rádolgoa 
Aki pedig dolgozik, annak meg 
fizetni  a munkájáért járó bért. 

í —a 

Miiből köl tekezett 
Winkler Vilmos! 

A székelyudvarhelyi városi szám-
vevőség főnöke,  Winkler Vilmos már 
hosszabb ideje van letartóztatva s az 
ügyészség folytatja  ügyének kivizsgá 
Iását. A különböző pénzkezelések 
felülvizsgálásánál  mind több esetben 
beigazolódik, hogy Winkler Vilmost a 
pénzkezelés körül elkövetett súlyos 
visszaélések terhelik. 

Kiderült, hogy 1948 április 12 iki 
és október 20 iki kézinyugtákkal 30 
ezer lejt vett fel  a pénztárból, amely 
összegből hivatalos nyugtákkal 17.881 
lejről tudott elszámolni. Winkler Vil-
mos ugy próbált magán segíteni, hogy 
a hiányzó összegről hamis nyugtá-
kat állított ki, amikkel azt akarta bi 
zonyitani, hogy Bukarestbe való hiva-
talos utja alkalmával költötte el az 
összeget. 

Ennek igazolására a székelyudvar-
helyi vasúti megálló tisztviselőjétől is 
kért igazolást arról, hogy a megneve 
zett napokon adott ki Bukarestbe 
szóló vasúti jegyet. Arról azonban 
már megfeledkezett,  hogy az illető idő 
pontot egyeztesse a hivatali jelenléti 
naplóval. A jelenléti napló fényt  derí-
tett arra, hogy a kérdéses napokon, 
amikor azt állította Winkler, hogy 
Bukarestben volt, sajátkezüleg irta alá 
a hivatali jelenléti-naplót. 

Nem tud elszámolni Winkler Vili 
az IOVR által eladás végett áti 
20.300 lej értékű bélyeg árával 
Ezenkívül a városi villamos-müvei 
még 1948 juliusában felvett  150.] 
lejt a város zöldséggel való ellát! 
Ennek az összegnek a felhasznál 
ról sem tud pontos felvilágosítást  i 
Nincsenek nyugtái, nem emlél 
hová fizette.  Zavar, rendetlenség, li 
ismeretlenség jellemzi az eljárási 

Az ügyészségen tovább foly 
vizsgálat és Székelyudvarhely 
letes dolgozói érdeklődéssel várjál 
ügy fejleményeit  és az igazsága 
tatás ítéletét, hogy lesújtson a hői 
ség vagyonát lelkiismeretlenül 
tisztviselőre. 

—a 

— Kacsó Sándor, a MNSz or 
elntike Székelyudvarhelyen A I 
tanács megyei ideiglenes bizottsi 
beiktatásán Kacsó Sándor, ai 
országos elnöke jelent meg az i 
hatalom képviseletében. Ezt az i 
mat felhasználta  Kacsó Sándor i 
hogy meglátogassa a MNSz helyij 
vezeteit és több gyűlésen és 
leten vegyen részt. 


