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l  A pionírok:  a jövő  reménységei 
A Román Munkáspárt vezeti a szociálizmus épitését, amelyiknek egy uj 

| embert, a szociálista társadalom emberét kell kialakítania. Az uj ember kiala 
kitásának szellemében neveli a Párt a dolgozó ifjúságot,  az iskolák tanulóifjú-
ságát. Nagyon fontos  azonban, hogy a szociálizmus építésének az embere, a 
kgelőrehaladottabb társadalom embere, már kora ifjúságától  kezdve szociálista 
stellemü nevelést kapjon. 

A Romén Munkáspárt által vezetett munkásosztály olyan ifjúságot  akar 
nevelni, amelyet «lángoló hazaszeretet és a világ népeinek megbecsülése füt 
ts  i munkásosztály és annak vezetője, a Párt iránt hűséget tanúsít, olyan bá 
tar és kemény ifjakat  akar, akik ugy értékeljék az alkotó munkát, mint a leg-
Bsgasabb emberi tisztességet, akik merjenek előrenézni, ne rettenjenek meg a 
nehézségektől és ne ismerjenek legyőzhetetlen akadályt. Vidám és müveit ifjú 
ligra van szükség, amelyet olthatatlan tanulási vágy füt,  hogy azzal hazája 
ás népe jólétét szolgálja*. 

A vörös nyakkendős, kis úttörők már nem járnak töretlen uton, mert 
dfittük  lebeg a szovjet pionirok nagyszerű példája. A szovjet pionír első a ta 
lulásban, tanárának segítségére van az iskola rendjének, fegyelmének  meg 
«lárditásában, az iskola helyes vezetésében, a tanulmányi színvonal emelésé 
kn. A szovjet-pionirok példája azt mutatja, hogy a tanulás mellett a legfor 
róbb hazaszeretetre kell nevelni az úttörőket, amely hazaszeretet a legnagy 
serübb tettek forrása  kell, hogy legyen a munkában való hősiességnek nagy 

j tterü példáival. 
>A pionirok sorában táplálni kell a szabadság és igazság iránti ragaszko 

dás érzését, határtalan hűséget és csodálatot a Párt iránt, amely dicsőséges 
zászlóvivője a munkásság harcainak.* A pionír legfőbb  eszménye, hogy mi 
után ifjúmunkás  voit, a proletáriátus élcsapatának soraiba juthasson, hogy 

I párttag lehessen. / 
»A pionírokat ugy kell nevelni, hogy hazáját és népét szeretve, tartsa 

tiszteletben és becsülje meg a világ összes népeit, élükön a Szovjetunió nagy 
aerü népeivel, amelynek vezetője, a világ legbölcsebb embere, az Ifjumunká 
sok és gyermekek legnagyobb barátja — a nagy Joszif  Visszárionovics 

| Sztálin*. 
A pionír legszebb jelvénye a vörös nyakkendő, a diadalmas vörös zászló 

egy darabja. Ez jelképezi azt, hogy a proletárerkölcsöt kívánja elsajátítani, a 
munka szeretetét, őszinteséget, becsületességet, szerénységet és a társadalom 
kinti felelősségérzetet.  Az iskolában, az életben tanúsított magaviselete mutatja 

I neg, mennyire becsüli meg a kis pionír a vörös nyakkendőt. 
Nagy feladatra  vállalkoznak a kis úttörők, a Szovjetunió által mutatott 

I tton akarják megvalósítani az uj ember, a szociálista társadalom emberének 
• kialakítását. Ebben a munkában minden becsületes dolgozónak támogatnia 
kell az Ifjumunkás  Szövetség és a pionír szervezetek törekvéseit. A tanároknak, 
cülőknek, a pártszervezeteknek és a tömegszervezeteknek egyaránt meg kell 
idniok a támogatást ehhez a nagy feladathoz.  Igyekeznünk kell arra,—ebben 

|iia Szovjetuniót követve — hogy nálunk se legyen semmi drágább, semmi 
őbb, ne legyen semmi sok, ami Népköztársaságunk drága kincsei: a gyer-

I ickek érdekóben történik. 

|Május és junius — 
a kultura hónapjai 

A dolgozó nép, a RMP vezetéséve 
uj célokkal fogott  munkához, hogy a 
ktoákmányoiás teljes felszámolásával, 
i dolgozók életszínvonalának emelé 
lével megteremtse a dolgozók szabad 
hazáját, a Román Népköztársaságot. 
Megváltozott a dolgozó és a munka 

közötti viszony. A munka, amely a 
kizsákmányoló rendszerben csak esz 
köz volt, ma érdem és dicsőség lett. 
A gyári munkásság, a bányászok, 

versenyben végzik a termelést, hogy 
többet és jobbat adjanak a dolgozók 
sík. A falusi  szegény és közép pa 
usz'ság versenyezve fogott  a földek 
megmunkálásához, hogy bőséges ter 
nést biztosítsanak a dolgozóknak. 
Mindezt népünk életszínvonalának eme 
késéért te1 ék, hogy arról az alacsony 
bkról, ahova a kapitálista rendszer és 
ugyanannak a rendszernek rabló, hó 

ditó háborúja sülyesztette életszinvo 
nalunkat, a Szovjetunió példáját kö 
vetve fokozatosan  emeljék. 

A dolgozók anyagi jólétének emelé 
sét célozzák azok a versenyek, ame-
lyeket a munkásosztály és a dolgozó 
földművesek,  munkahelyükön indítot-
tak, azonban a dolgozóink életszin 
vonalának emeléséhez tartozik a kul 
turális színvonal emelése is. Ezt a 
munkát indította meg demokratikus 
kormányunk a kulturotthonokon ke-
resztül. A kulturotthonok megkezdték 
a harcot az analfabétizmus,  a babo 
nák, az előítéletek és a tudatlanság 
ellen. A vasárnaponkénti előadásokkal 
biztositotiák a dolgozók továbbképzé 
sét és egyúttal nevelését is. 

Falusi dolgozóink a vetési csata si 
keres befejezésével  biztosították a dol 
gozók élelmezésének alapjait, most a 

következő időszakban csatát indítanak 
a tudatlanság leküzdésére. A fizikai 
táplálék után a szellemi táplálékot akar 
jás biztosítani dolgozó népünknek. 

>Május és junius a kultura hónapjai*, 
hangzott el a jelszó a kulturotthonok 
vezetőinek értekezletein. A kulturcsata 
versenyszerűen indult meg. 

Minden dolgozónak be kell kapcso-
lódnia ebbe a munkába. Mindenkinek 
tudnia kell, hogy saját életét, saját 
jobblétét biztosítja, ha tanul és tudá 
sát másoknak is átadja, másokat is 
bekapcsol ebbe a munkába. A tanulás 
nem iskolai fokon  fog  menni ebben a 

csatában, hanem a kulturotthonok vo« 
nalán. Uj öntudatos magatartás lesz az 
alapja az egész munkaversenynek. 

A kulturversenyben és a 2 hónapos 
kulturális csatában vármegyénk min-
den dolgozójának részt kell vennie, ugy, 
mint a vetési csatában részt vett. 

Dolgozó tömegeink életszínvonalá-
nak emelése egy éves állami tervünk 
teljesítésének elmaradhatatlan tartozéka 
és Udvarhelyvármegye dolgozói a ver-
senyben való részvételükkel fogják 
bebizonyítani, hogy harco3 építői a 
szociálista társadalomnak. 

K—a. 

Hatalmas lelkesedéssel ünnepelték 
Székelyudvarhely dolgozói 

a béke és függetlenség ünnepét 
Május 9 ikén a dolgozók munkával 

szolgálták a béke és függetlenség  nap 
ját, de este a mozitermet zsúfolásig 
töltötték még, hogy méltóképpen ün 
nepeljék meg ezt a nevezetes napot. 
A népgyűlést Szőcs Károly, a megyei 
ideiglenes bizottság titkára nyitotta 
meg, majd Pop Vasile, az ekés front 
titkára román nyelven, Szilágyi Ignác, 
a megyei ideiglenes bizottság elnöke 
magyar nyelven ismertette a nap je-
lentőségét. 

A beszédeket szűnni nem akaró taps-
viharok és szavalókarok szakították 
meg. Különösen lelkesen ünnepelték 
a dolgozók Sztálin generálisszimuszt, 
a Vörös Hadsereget, mint akiknek az 
1945 május 9 iki béke is köszönhető 
és a Román Munkáspártot s annak 
vezetőségét, amelyek dolgozó népün 
ket és az egész országot a független 
ségnek azon az utján vezetik, amelyen 
az első lépést 1877 május 9 ike je-
lentette, az ország függetlenségének 
kikiáltása, a török elnyomásból való 
megszabadulás. A dolgozók átérezték, 
hogv az 1877 évben kimondott füg 
getlenségat az orosz segítségnek kő 
szönhették és az 1945 évi bé»ót és 
függetlenséget  a hatalmas Szovjetunió 
nak, ezért felállva  ütemesen éljenezték 
és tapsolták meg többször Sztálin ge-
nerálisszimusz nevét, a felszabadító 
Szovjetuniót és a. dicsőséges Vörös 
Hadsereget. 

Az ünnepség hiven tükrözte vissza 
dolgozóink és ifjuságunk  lelkesedését, 

akik teljes munkalendülettel álltak a 
szociálizmus építésébe s igy igazi ün-
nepnek érzik a békének és független-
ségnek az évfordulóját.  A dolgozók és 
az ifjúság  lelkesedése és viharos tet-
szésnyilvánulása magával ragadta még 
azokat is, akik nem tudtak eddig Nép-
köztársaságunk újjáépítésébe teljes erő-
vel beleilleszkedni. 

Az ünnepség szép szórakoztató szá-
mokkal ért véget. 

A dolgozók érdekét 
szolgálja a 

módosított lakbértörvény 
A Nagynemzetgyülés Elnöki Taná-

csa törvényrendelettel állapította meg 
a lakbérösszegeket. Minden alkalmazott 
az 1938 április 23—1938 október 26 a 
közötti időszakban a lakás után szer-
ződésileg fizetett  lakbérösszeg 45 szá-
zalékát köteles fizetni.  Ez az intézke-
dés az 1940 október 26-ika után meg-
kötött összes lakbérszerződésekre vo-
natkozik. Az állami és magánnyugdi-
jasok, rokkantak, kiskorú árvák, hadi-
árvák, deportáltak, vagy azok feleségei, 
szakmai szervezeteikbe beiratkozott 
irók, művészek és újságírók, szabad-
foglalkozást  nem üző diákok, valamint 
szegénységi bizonyítvánnyal rendel-
kező szegénysorsuak szintén az 1938 
április 23 és október 26 közötti lak-
bérösszeg 45 százalékát fiíetik. 

A szovjet-sajtó napjának megünneplése 
Május 5 én a szovjet-sajtó napját Székelyudvarhelyett  a Dósa György 

Népi Athenaeum termében ünnepelték meg a dolgozók. Az ünnepi gyűlést 
Van'sa László dr. nyitotta meg, majd Gotirsmann Lászió román nyelven és 
Stemmer József  magyar nyelven ismertette a Pravda jelentőségét és azt az uj 
irányt, amit minden haladó nép részére mutat a szovjet sajtó. 

Székelykeresztur  oh  a Pravda megjelenésének 37 éves évfordulóját  a Pe-
tőfi  moziban nagyszabású gyűlésen ünnepelték meg. A gvülést Ambrus Mi-
hály szakszervezeti titkár vezette le. Gombos András, a KMP járási titkára is-
mertette a szovjet sajtó jelentőségét és ra uiatott a Scânteia munkájára, mely 
a szovjet sajtó útmutatásait követve harco a dolgozó nép felemelkedéséért. 
Román nyelven Moldován Sándor főszol̂ ahiró  ismertette a nap jelentőségét. 



Szakszervezeti rovat 
A mezőgazdasági bérmunkások 

szakszervezetének harca 
a kulákság ellen 

Megyénkben a bérmunkások szak-
szervezetének átszervezése után fo-
kozatosan megindult a munka. Még 
vannak hiányosságok, amiket a járási 
bizottságot megszervezése után tu-
dunk csak felszámolni,  mert jelenleg 
nincsen elég emberünk. 

Szakszervezeti munkánkat erősiti a 
három állami gazdaság, amelyek mind 
jobban dolgoznak és megmutatták már 
megyénk dolgozóinak, hogy a föld 
kollektív megművelésével sokkal rö-
videbb idő alatt lehet elvégezni a ve-
tési munkálatokat. Ezeknek az állami 
gazdaságoknak a dolgozók bebizonyí-
tották, hogy erős támaszai és építői a 
szociálista társadalomnak és hü tá-
mogatói a béke táborának. Azonban 
nemcsak az állami gazdaságok mun-
kásai, hanem a falusi  .szervezeteink is 
kivették a részüket a tavaszi vetési csa-
tából. Ellenőrizték a kulákság munkáját. 

Pld. a kőrispataki szakszervezet 
tagjai önként mentek ki a mezőre el-
lenőrizni a vetést. Az abásfalvi  szer-
vezetünk tagjai önkéntes munkával 
három katlan meszet égettek, s ennek 
az árából rádiót fognak  venni, hogy 
politikai tudásukat fejlesszék.  A kulák-
ság szabotálási törekvése a RMP ál-
tal vezetett ée irányított dolgozók el-
lenállásába ütközik és szakszerveze-
tünk tagjai leleplezik a kulákok min-
denféle  aknamunkáját. Ne higyjük 

azonban, hogy az osztályellenség meg 
hátrál. Nem, még fokozottabban  har 
col elveszett pozícióinak visszaszer 
zéséért. Éppen ezért a szakszerveze 
tünk, Pártunk vezetésével a legnagyobb 
éberséget kell, hogy tanúsítsa, hogy 
idejében tudja leleplezni a feketéző 
kulákokat, a szabotálókat. a rémhír-
terjesztőket és akik akadályt akarnak 
gördíteni Népköztársaságunk fejlődésé 
nek útjába. 

Szakszervezeti téren hiányosságaink, 
hogy egyes alcsoportjaink nem ve 
szik komolyan a munkájukat, a ku 
lákokkal kiegyeznek és még most is 
vállalnak harmadába birtosot, kiját-
szodva a törvényeket és öntudatlan-
ságukkal a kulákság szekerét tolva. 

Szakszervezetünkre nagy feladat 
hárul a jövő szociálista társadalom-
nak falun  való megteremtése során, 
amint azt megállapította a RMP. KV. 
március 3—5-iki plenáris ülésén, a 
falusi  szövetkezeteknek a fellendítésé 
ben. Minden bérmunkás szakszerve 
zeti tagnak tevékenyen kell támogat 
nia Pártunk harcát és aktívan kell ki-
vennie részét a többtermelésben, hogy 
ezáltal elősegítse országunkban a szo-
ciálizmus győzelmét. 

Jére  Albert 
a mezőgazd. bérmunkások szakszer-

vezetének megyei titkára. 

A poliklinika közleményei 

Fontos tudnivalók az orvosi rendelő-
intézet munkájával kapcsolatban 

Poliklinikánk néhány heti működése 
alatt azt tapasztaltuk, hogy ugy a 
dolgozók, mint a munkaadók és ható-
ságok is tájékozatlanok az orvosi ren 
delőintézet szerepét, működését és a 
betegek jelentkezését illetőleg. 

Hogy megkíméljük a dolgozókat a 
felesleges  járkálástól és időpazarlástól, 
hogy a poliklinika minden rászoruló 
dolgozónak rendelkezésére állhasson 
és hogy elketüljük a tájékozatlanok 
esetleges rosszhiszemű megjegyzéseit, 
a következőkre szeretnők az érdekel-
tek ügyeimét felhívni. 

1. A poliklinika jelenleg a követ-
kező osztályokkal működik: belgyó 
gyászát, sebészet, nőgyógyászat, gyer-
mekgyógyászat, bőr- és nemibeteggyó-
gyászat, fogászat  és gyógyszertár. 
Telefonszáma:  126. 

Rendelési idő d. e. 8 tói 12-ig, ki 
véve a bőr és nemibeteg osztályt, ahol 
12 tői 2 ig és d. u. 4 tői 6 ig van a 
rendelési idő. Déli  12 óra  után a dél-
előtt  rendelő  osztályokon  csak  azokat 
a betegeket*vizsgálják  meg, akik  12 
óra  előtt  jelentkeztek  (baleseteket, sú-
lyos betegeket, szülési eseteket ki-
véve). 

2. A poliklinikán csak fennjáró  be-
tegeket kezelnek. A fekvő  betegeket a 
poliklinikai orvosok vagy a beteg la-
kásán kezelik, vagy kórházba utalják, 
ha ez szükséges. 

Ingyen vizsgálathoz, kezeléshez, 
gyógyszerhez és kórházi kezeléshez 
minden fizetéses  alkalmazottnak, nyug-
díjasnak, rokkantsági díjasnak (IVOR) 
és szegénységi bizonyitvánnyal ren-
delkezőnek joga van, valamint ezek 
családtagjainak is. Szemüveget, mű 
fogsort  vagy más gyógyászati segéd-
eszközt (lúdtalp betét, sérvkötő, fűző, 

művégtag) csak maga a fizetéses  dol-
gozó, vagy nyugdíjas személy kaphat, 
a családtagok már nem. (Családtagok 
alatt értendők: a házastárs és a 18 
évet be nem töltött gyermekek. A 18 
évet töltött gyermek csak akkor in 
gyenes, ha tanuló, vagy állás nélkül 
van s mint ilyen szegénységi bizo 
nyitványt mutat fel.) 

A vizsgálatra jelentkezőnek igazol 
nia kell azt, hogy fizetéses  alkalma 
zott vagy nyugdíjas, vagy szegény: 
a munkaadója, hivatalfőnöke  vagy fe 
lettes hatósága által kiadott és lehe-
tőleg bélyegzővel ellátott igazolvány-
nyal. Nyugdijasoknál vagy egészségi 
könyvecskével ellátott hivatalnokoknál 
elegendő könyvecskéjük felmutatása. 
A szakszervezeti tagság igazolása nem 
elegendő. 

3. Fizető betegek részére is van ren-
delés a' poliklinikán a rendelő órák 
alatt, a hivatalos lapban megállapított 
minimális díjazás mellett. Ingyen ke 
zelésre jogosult beteg nem jelentkez-
hetik fizető  betegként. 

4. A vizsgálatra jelentkező beteg 
leigazolása után számozott lapot kap 
arra az osztályra, amelyikre betegsége 
szerint tartozik vagy menni akar s a 
számozás sorrendjében megy be a 
rendelésre. A gyógyszertárban a re 
ceptek ugyancsak a jelentkezés sor-
rendjében készülnek el. 

A nagy betegforgalomra  való tekin-
tettel mindenkit arra kérünk, hogy tű 
relmesen várjon, mig a sor rákerül. 
Kivételt senkivel nem teszünk. 

A poliklinika orvosai saját lakásu-
kon vagy saját rendelőjükben ingyen 
kezelésre jogosult betegeket nem fo 
gadnak még a délutáni órákban sem, 
nehogy kivételezés vagy protekció áll 
hasson elő. 

5. A kórházban fentjáró  beteg 
rendelés, és kezelés többé nincsen 
mert ezt a poliklinika van hivatva el 
végezni. 

A kórházba ezentúl csak poliklini 
kai vizsgálat után vesznek fel  bizto 
sitott vagy szegény beteget, kivéve a 
súlyos fekvőbetegeket,  a hirtelen bal-
eseteket, vagy szülési esefeket. 

Tehát  minden  a társadalombiztosí-
tás körébe  tartozó  vagy  szegény  beteg 
nek a poliklinikán  kell  jelentkeznie  és 
csak akkor mehet a kórházba, ha a 
poliklinika szükségesnek látja a be 
utalást és be is utalja. 

6. A poliklinikán állandó orvost 
szolgálat van. Este 8 óráig a polikli 
nika helyiségében, éjszaka pedig a 
lakásán tartózkodik a szolgálatos or 
vos. (Neve és lakáscíme a kapunál 
levő táblán állandóan ki van függesztve.) 
Délután csak a súlyos betegeset látja 
el, vagy elsősegélyt ad a szolgálatos 
orvos, éjjel ő megy ki a betegeshez. 

Gyógyszertárunk éjjeli szolgálatot 
nem tart. 

7. Székelyudvarhely városban a fek-
vőbetegek nappali ellátását ugy szer 
veztük be, hogy a várost 5 orvosi 
kerületre osztottuk fel  s ugyanabba a 
kerületbe nappal ugyanaz az orvos 
megy ki a fekvő  betegekhez. Az orvo-
sok beosztását a kerületekben havonta 
cseréljük. 

A fekvőbetegeket  nappal az orvo 
sok csak a délutáni órákban keresik 
fel,  mert délelőtt a nagy betegforga-
lom miatt nem hagyhatják el a poli-
klinikát (baleseteket, szülést, különö-
sebb súlyos eseteket kivéve). 

Aki fekvőbetegéhez  orvost akar hívni 
a polikliníkáról, az köteles ezt legké-
sőbb déli 12 óráig bejelenteni a pon-
tos lakáscímmel együtt. 

Már előfordult  néhány esetben, hogy 
az orvost hívó hozzátartozó egyene-
sen követelőzött: hozzá csak ezt, vagy 
azt az orvost küldjék, mást ne I Erre 
vonatkozóan azt kérjük tudomásul 
venni, hogy a poliklinika minden or 
vosának megvan a tervszerű pontos 
beosztása és munkaköre, tehát az ilyen 
különleges kívánságoknak nem tehe-
tünk eleget, mert az orvosok össze-
vissza szaladgálása mindenik orvos 
munkáját hátráltatná és felborítaná 
munkarendünket. 

Április 4 tői 30 ig összesen 2473 uj 
beteget vizsgáltunk és kezeltünk s 
2223 receptet készítettünk el a poliklini-
kán. Forgalmunk napról napra növe-
kedik. Ezt a munkát az előírások fi-
gyelembe vétele és a munkarend, 
munkafegyelem  betartása nélkül pon 
tosan elvégezni lehetetlenség I * * 

* 

Szükségesnek láttuk közölni e né-
hány gyakorlati fontosságú  utmutatást 
a dolgozók tájékoztatására. 

Poliklinikánk, a szociálista épitő 
munka e nagyszerű vívmánya a dol-
gozók számára létesült. Uj szellemben, 
uj munkakedvvel és teljes munkás-
öntudattal akarjuk a dolgozók egész-
ségét és munkaerejét helyreállítani. A 
nemes cél mellett legjobb tudásunk, 
belátásunk és akaratunk vezet a mun-
kánkban. 

Uj intézményben dolgozunk, tehát 
mindenre kiterjedő részletes irányítást 
még nem kaphattunk és bő tapaszta-
latokat még nem szerezhettünk. Nyíl 
vánvaló, hogy legjobb, odaadó mun-
kánk mellett is lesznek hiányossága-
ink és bizonyára hibákat is fogunk 
elkövetni, hiszen emberek vagyunk. 
De hibáinkat mindig nyiltan be fogjuk 
ismerni és igyekezni fogunk  kiküszö-
bölni azokat. 

Számituuk a dolgozók megértésére 
s csak annyit kérünk a minket felke-
reső dolgozóktól, hogy legyenek fe-
gyelmezettek és türelmesek s észre-
vételeiket és meglátásaikat vagy pa-
naszaikat azonnal bátran közöljék ve-
lünk, de saját hibáikat is ismerjék be. 
Ha ezt megteszik, akkor valóban együtt 
fogjuk  építeni a szociálizmust. 

A poliklinika  igazgatósága. 

Nyaralni mennek 
a munkások 

Amíg az imperiálista országokba k 
a csatlós tőkés államokban, amuskfc 
osztály a kapitálista elnyomatás alak 
elkeseredett harcot viv a mindenmp 
kenyérért, addig a mi szeretett hazáik 
ban, a Román Népköztársaságba 
ahol az államhatalom a munkáson 
tály kezében van, a kormány nemesi 
a munkásság kenyeréről gondoskodj 
hanem a jólétéről is, biztosítva s dé 
gozók jogait. 

Ezek közé a jogok közé sorolbJ 
a pihenéshez való jog is. Az Orszád 
Szaktanács határozata értelmében ntfl 
nyílnak az üdülőtelepek villái, bod 
kényelmükkel uj erőt adjanak a muíj 
kásoknak. 

Ott, ahol ezelőtt a munkásosztM 
vérszipói, gyárosok, bankárok ésflgí 
nökeik dorbézolták el a munkásod 
tály keserves verejtékének elrabolt gytl 
mölcsét, ma a munkás piheni ki fial 
dalmait, hogy felfrissülve  továbbvigjl 
harcát az ország és a szociálizuJ 
felépítéséért. 

172.500 munkás megy az idén tol 
geri fürdőre  és hegyi üdülőhelyeüti 
Ezekben a nyaraltatási akciókban * 
elmunkásoknak, feltalálóknak  elsftil 
ségük van. Rajtuk kívül azokat J 
elvtársakat küldik nyaralni, akikJ 
egészségükre nézve káros munkilll 
rülmények között dolgoznak, vagy pl 
dig hajlamosok valamilyen megbetew 
désre. 

Szakszervezeteinkhez is megérkesB 
az Országos Szaktanács utasítási! 
ott minden szakszervezeti tagnak OM 
adják a kellő felvilágosításokat  a nyi 
raltatásokra vonatkozólag Kormányai 
gondoskodott arról, hogy a munkás 
jól érezzék magukat. Jó étkezdék! 
könyvtárakkal, kulturcsoportok szón 
koztató számaival stb. teszik xelb 
messé a munkások nyaralását, ho 
megpihenve térjenek haza és fokot 
tabb erővel vehessenek részt a szocü 
lizmus felépítésének  munkájában. 

Máthé  Ilonka 

Hirdetmény 
A bukaresti »Nicolae Bălcescu«hl 

turotthon (Str. Biserica Amzei Nr. 5-
7) a nép szabadságharcával és a szí 
badságharcok alakjaival kapcsolni 
mindennemű dokumentumot (adalékot! 
érmet, tárgyat, pecsétet, stb. megvásk 
rol (a bábolnai felkelés,  Dósa Gyöf 
parasztfelkelése,  a Horia, Cloşci 
Crişan-fâle  parasztlázadás, az 18481 
forradalom  és szabadságharc s:h 
Részletes ajánlatok a fentebb  me 
adott címre küldendők. 1-

x Köszönetnyilvánítás. Ágoston ü 
jos családja köszönetet fejezi  ki i 
ifj.  Ágoston Lajos temetése alkalmi 
val megnyilvánult részvétért, a ml 
szaki középiskola tanári karának 
ifjúságának,  továbbá a Román Mu» 
káspárt alapszervezetének külön isi 
meieg, emberszerető együttérzésérti 
támogatásért. 

Ágoston  Lajos 

x Elveszett április 30 án egy féA 
jobblábu bakancs a Szejke-fürdő  ési 
kórház közötti útvonalon. A becsQkl 
tes megtaláló adja be a szerkeszt» 
ségbe. 

x Szőke tonkaorrn yorkshirei ml 
lacozó tenyészkocát feiestartásba  adoj 
Kossuth utca 25 szám. 

x Eladó t Farkas Mózes felsőboldOM 
falvi  lakosnál épülettégla és 18 métf 
család részére országos méretű kaptiJ 
esetleg rajjal cserébe. l-l 

X Égel Mihály volt lövétei lakol 
aki a marosvásárhelyi 27 es tUzéreköfl 
szolgált, fogságban  eltűnt. Aki tud rill 
valamit, értesítse édesanyját özv. M 
Mihályné lövétei lakost. 



A szervezeti és közösségi munka Jegyében 
Ülésezett a HNSz megyei Intézőbizottsága 

Május 8 ín a MNSz megyei intéző 
litottsiga a 3 havonként szokásos 
lését nagyjelentőségű események után 
tartotta meg. 
At ülést Lőrincz Mátyás megyei tit-

kár nyitotta meg, majd a végrehajtó 
feottság  nevében Tamási Sándor, 
•egyei szervező felelős  tette meg 
jelentését. Az intézőbizottság megelége 
áéssel vette tudomásul, hogy a felada 
tokát, amelyeket a gyors fejlődés  rótt 
«tervezetünkre, Pártunk vezetésével 
(kisebb hibákkal és hiányosságokkal, 
ímelyek fölött  birálatot gyakorolt) si-
kerein oldottuk meg. 
A jelentés kiemelte a mezőgazdaság 

•oeiálista átszervezésére vonatkozó 
párthatározat feldolgozását,  amelyet 
április 24 én megyénk összes falvaiban 
taggyűléseken végeztünk el. Beszámolt 
arról, hogy a március, áprilisban meg 
tartott járási értekezleteken a RMP 
nk a szakszervezeti és az ifjúsági 
kérdésben hozott határozatát és a for 
ndalmi újításokat bevezető törvénye 
let, az uj társadalombiztosítási és az 
állami egy éves gazdasági terv törvé 
lyeit apró részleteiben is feldolgozták 
lisszakérdezéses módszerrel. 
Az év első negyedében 265 tag 

gyilésen, 31.192 résztvevő hallgatta 
seg szervezetünk felvilágosító,  beszá 
BOIÓ és uj feladatokat  ismertető szavát. 
De meghallgatta hivó szavát is, pl. 
700 olyan dolgozó msgyar, aki eddig 
kilönböi'ő okok miatt távol állott a 

| demokrata táborral haladó magyarság 
tél Különösen Kereszturon, továbbá 
Lövéte, Korond, Alsósófalva  községek-
ken szerveztek be uj tagokat n»gyobb 

I iámmal. Megyénkben a MNSz tagjai 
Nk száma jelenleg 23.000. 

Folytatjuk soraink 
megtisztítását 
Beszélnünk kell azonban a kizártak-
is, akiknek nincs helyük tovább 

i MNSz tagjai között. Ilyen volt £o 
| tótfalván  Klein Ferenc és Molnár Mik-
lós, Kereszturon B«rtha Zsgmond, 
Melles Ferenc és Boglea Demeter, 
(kiket közvagyon eltulajdonítása és 
hűtlen kezelése miatt a népbiróság is 
segérdemelt büntetéssel sújtott. Helyi 
«ervezeteink vezetőségéből le kellett 
Tiltani több elnököt és titkárt, részben 
nás beosztás, részben pedig tétlenség, 
u osztályellenséggel való cimborálás 
miatt. Le kellett váltani szo'okmai szer 
vezetünk titkárát, Jakab Zoltánnét, aki 
u ottani Tamó László református 
tiszteletes úrral tiszteletlen erkölcsi vi 
uonyt folytatott,  ami a falu  józan 
kilóinak mély felháborodását  idézte 
elfi.  Külön bünteti az öntudatos ma 
gyarság az ilyen megtévedteket azzal, 
bogy megvonja tőlüK bizalmát és so-
raiból kizárja. A kizárásokat és a le 
Tiltásokat az intézőbizottság helyeselte 
Is ellenvetés nélkül vette tudomásul. 

Ii foglalkoztatja a falu népét 
A hozzászólások során különösen a 

sezőgazdaság kollektivizálásával kap 
solatban ismertették az in'ézőbizottsági 
tagok a bonyolult kérdés körül kiala-
kólóban levő magatartást. Kétségtelen, 
nondták, hogy a szegény és közép-
ftldmüves  megtalálta a kivezető utat, 
uonban még nagy felvilágosító  mun 
kára van szükség ahhoz, hogy telje 
sen megértsék, megismerjék és hiány 
ulanul elfogadják  a legfejlettebb  me 
ifigazdálkodási  formát.  A felszólaiá 
sokból kitűnt az is, hogy a vetési 
Katában kemény munkával elért ered 
aények szépséghibája, hogy falvaink 
vetési bizottságai jóval nagyobb meny-
íjiséget igényeltek, főképpen  a krumpli 
is bükköny vetőmagból a tényleges 
aiQkségletnél. Eszei elvonták a más 
hol múlhatatlanul szükséges magvakat, 
liszont többszöri felszólítás  ellenére 

sem vették mind át a megrendelt 
mennyiséget. 

Másik említésre méltó hibánk, hogy 
egyeseknek az állam iránti magatar 
tása még nem változott meg kellőkép-
pen. Sokan mindenféle  régi módszer 
rel próbálkoznak kibújni az adófizetés 
alól, a pénzügyi közegek állítása sze 
rint, éppen azok, akik megbírnák pon 
tosan fizetni  a kivetett adókat. Igy 
természetesen akadályozzák az állami 
gazdasági terv sikeres végrehajtását, 
nem is beszélve arról, hogy az állam 
mai szemben a jóindulatu szegényebb 
földmives  réteget is károsan befolyá 
solni igyekeznek. Nagy zavarokét okoz 
az adózásnál az is, hogy a gazdák 
nagyrésze nem tisztázta a múltban el-
adott vagy vásárolt, illetve örökölt bír 
tokok ügyét telekkönyvileg és emiatt 
olyan adókat is kénytelenek fizetni, 
amelyeknek már régen az uj birtokost 
kellene terhelniük. 

A falvakban  mutatkozó legelőhiány 
az erdészeti minisztérium rendelkezése 
folytán  megoldható, ugy, hogy az il 
letékes erdészeti igazgatóság a legel 
tetést engedélyezi ott, ahol a legelte-
tés nem uj ültetvényesben vagy védett 
területen történnék. 

Az intézőbizottsági ülést két napos 
szükkörü (aktíva) értekezlet előzte meg, 
amelyen a megyei instruktorok be 
számoltak a végzett munkáról, a fal 
vak népét érintő hiányosságokról és 
sérelmekről. A beszámolókból kitűnt, 
hogy a helybeli Szabadság cimü lap, 
amelynek cime a jövőben Udvarhelyi 

Do'gozók Szava lesz, nagy népszerű-
ségnek örvend. Dolgozóink megtalál-
ják benne az időszerű kérdések helyes 
megvilágítását, bátorítást, utmutatást 
kapnak további harcukra. Megszólal a 
falu  is hasábjain, melyeket az állandóan 
fel  is használ törekvései, munkája is 
mertetésére. Ezért erősödhetett meg a 
lap, gyarapodhatott példányszámban 
is és ezért érdemelte ki a dolgozók 
megbecsülését. A szakbizottságok fe-
lelősei ismertették az egyes bizottsá-
goknál történt szerkezeti és számbeli 
változásokat és feldolgozták  az aktíva 
előtt a szakbizottságok jövőbeni fel-
adatait. 

Az intézőbizottsági ülés napirendjén 
szerepelt a kül és belpolitikai ismer 
tetés is, amelyet Imets János képvi-
selő tartott meg. Megemlékezett a vi 
lág békekongresszus nagy jelentőségé-
ről, amely ugy Párisban, mint Prégá 
ban nagy érdeklődés mellett folyt  le. 
Mint belpolitikai eseményre kitért a 
földesúri  maradványok felszámolásá-
nak jelentőségére, sz ifjúság  egysége-
sítésére, a hazánkban lezajlott béke 
melletti, hatalmas megnyilvánulásokra, 
továbbá ismertette az állami gazdasági 
terv első negyed évében elért eredmé 
nyeket, amelyek május !• e soha nem 
tapasztalt lelkesedéssel történt megUn 
neplésében nyertek kifejezést.  Az ülés, 
az elhangzottak kiértékelése után, 
Lőrincz Mátyás megyei titkár záró 
szavaival, az lnternácionálé eléneklése 
után ért véget lelkes hangulatban. 

A MNSz  megyei  végrehajtó 
bizottsága. 

Minta-szinjátszó csoport lett a MNSz 
városi szervezetének kulturcsoportja 
A MNsz országos központjának közművelődési ügyosztálya minta szín 

játszó csoportnak minősítette városi szervezetünk színjátszóit. Ezzel egyidejű-
leg be is kapcsolta abba a versenybe, ami országosan folyik  a már előzőleg 
minta-színjátszónak minősített csoportok között. 

Az együttes már készül is a verseny előadásra, amelyik előreláthatólag 
junius közepe táján lesz. Versenydarabnak fi  csoport Moliére tragikomédiáját 
választotta: Duda Gyurit. 

- Nagy ós szép feladatot  kaptak városi szervezetünk színjátszói, amellyel 
ha sikeresen akarnak megbirkózni, kitartó, komoly munkát kell végezniök. Re 
méljük, hogy színjátszóink teljesíteni fogják  feladituset,  amiket dolgozó né-
pünk tőlük vár: a haladó szellemű kultura terjesztését ós népszerűsítését. 

A csoport rövidesen vidéki körútra is indul, amit során meglátogatja 
Udvarhelymegye negyobb községeit 

UI élet indul 
Gábor Áron ágyuőntő telepén, 
Bodvaj bánya romjain 

Manapság gyakran találkozunk olyan 
felhagyott  bányákkal, elnémult mun 
kahelyekkel, amelyeknek a romjain, 
gazdasági életünk rohamos fejlődése 
és szakszerű irányítása nyomán, uj 
élet kezdődik. Az elhagyott munkahe 
lyeken újból megindul a termelő 
munka. Uj élet fakad,  mert az uj bá 
nyák most már nem a magánvagyont 
gyarapítják, hanem a dolgozók érde 
keit tiszteletbentartó és a közösség 
jövőjét szolgáló, szociálista termelési 
rendszer épül ott fel. 

Ilyen újjászülető telep a Magyar 
hermány határában fekvő  Bodvaj 
bánya is. Ennek a történelmi neveze 
tességü bányának régi tőkés gazdái, 
akik egyben urai voltak a szentke 
resztbányai bányának és vasgvárnak, 
valamint egy Bukovinában lévő v»s 
bányanak is, nem törődtek azzal, hogy 
a bányát korszerűvé tegyék és meg 
mentsék az iparilag teljesen elmaradott 
vidék fejlesztése  céljából. Ez a gőgös, 
német tőkés társaság idegen volt az 

itteni néptől és határtalanul lenézte és 
kizsákmányolta iz itteni munkásokat. 
Igy tűnhetett el mtjdnem nyomtalanul 
az ut és vasutnélküli telep. 

Keskeny szekérút vezet Kisbacontól 
a csörgedező patak mentén a Tusnád 
fölötti  hegyeknek majdnem a gerincéig, 
ahol teljes pompában bontakozik ki az 
alig ismert, de mostanában mindinkább 
emlegetett banyatelc-p. 

A hegyoldalban szép verandás épü-
let büszkélkedik, hirdetve az ujjászü 
letés első rügyfaked̂ sát.  Néhány mé-
terrel lejebb a bánya bejárata látható, 
ahonnan a csillék hordják a jó minő 
ségü, nagy vast»r>aimu, rozsdaszinü 
nyersenyagot. 

A bánya már 1832-ben müvelés 
alatt volt és az 1848 s szabadságharc 
idején volt a fény  ura. Ezután még 
folytatódtak  egy ideig a munkák. 
Ezekről azonban pon os adatok nin 
csenek. B z osan tudják azonban azt, 
hogy 1905 ben ujboi lezárták a bá-
nyát és csak a tör énelmi változások 

után, a felszabadulás  örömére, 1946 
októberében kezdődhetett meg ismét a 
munka. 

— Tulajdonképpen nem értük el 
mindenütt a Gábor Áronék által elért 
mélységit, mondja Balázs József,  a 
mostani bányászok legrégibb tagja. 
Még mindig azokat a >lábakat« ter-
meljük, amelyeket Aronék meghagytak 
abban az időben, AZ itt dolgozó 17 
munkás, szakszervezeti munkásokhoz 
illő öntudattal és lelkesedéssel végzi a. 
munkáját. 

— Ha a tervezett uj tárnanyitás és 
a környéken megxezdett kutató mun-
kálatok a remélt eredményt meghoz-
zák, Bodvaj bányán nemcsak, hogy 
elérjük az 1800 as évek termelését, de 
azt jóval tul is kell haladnunk, — 
mondja Német Ferenc bányamérnök» 
Tulhaladtuk az 1949-re előirányzott 
munkaprogrammot azzal, hogy az 
augusztusig szóló előhajtási tervet már 
április 10 én befejeztük. 

Ez a jó minőségű vaskövet rejte-
gető hely sok, hirtelen gazdagodasra 
vágyó kísérletnek volt áldozata. Most 
azonban érzik és tudják a munkások, 
hogy nem kizsákmányolásról van szó, 
hanem arról, hogy Népköztársaságunk 
dolgozóinak szükségletét és munkale-
hetőségét biztosítsuk. Ezért vállalták a 
munkasok 1947 ben, hogy saját ere-
jükből is tovább folytatják  a munkát, 
és valóban folytatták  mindaddig, amig 
kormányzatunk észszerű gazdálkodása 
folytán  biztosíthatta a munka tovább-
vitelét, 

Megmaradt történelmi emlékek 
A magyarhermányi és kisbaconi 

munkások ugy tudják, hogy a telepü-
lésnek valamikor 70 házszáma és an-
nak megfelelő  lakossága volt, melynek 
nyomai látszanak a megmaradt ház-
alapzatokon és a még most is élő né-
hány gyümölcsfán.  A legutolsó öntő 
talán az a Kántor nevü ember volt, 
akinek a hegyoldalban levő temetőben 
egyedül maradt fejfája  még mindig jó 
állapotban látható. A még ott található 
nagy vasdarabok és a már alig látható 
árok, amelyen az olvasztásnál használt 
szelelő kerék hajt'ására odavezették a 
hegyi patakot és a nigy mennyiségű, 
olvasztás után visszamaradt salak mu-
tatják, hogy kemény mankát végeztek. 
Erre a munkára csakis a szabadság 
reménye serkenthette a szabadság 
harcosait. Ma nemcsak lelkesedés tölti 
el a dolgozók millióit, hanem megvan 
a szabadság és van Pártunk is, amely-
nek vezetésével biztosítjuk boldog jö-
vőnket. 

A bányászok büszkén mutatják a 
régi vasolvasztó kemencét, amely már 
100 éve dacol a természettel. A 8 mé-
ter magas olvasztó kemence még tel-
jes magasságában fennáll,  terméskőből 
rakott oldalfalai  azonban már omla-
doznak. Ha az emberi gondoskodás 
nem siet segítségére a hírneves épít-
ménynek,, amelyben a szabadságharc 
ágyúi kés! ültek, addig is, amig jobbat 
alkotnánk, az építmény a mélységbe 
fog  zuhanni azzal a jól kifejlett  nyár-
fával  együtt, mely a kihűlt kohó tete-
jében dus lombjaival ünnepli a sza-
badságharc 100 éves évfordulóját. 

Imets  János 

Tilos a koldulás 
és a csavargás 

A büntetőtörvénykönyv módosítása 
értelmében a csavargáson és koldulá-
son rajtakapott személyeket 6 hónap-
tól 10 évig terjedő időre munkatábo-
rokba utalhatják. 

Ez az intézkedés talán végre meg-
oldja Székelyudvarhelynek is egyik 
égető kérdését. Visszataszító, amikor 
lépten nyomon koldulók támadják meg 
az embereket és ez az utóbbi időben 
különösen elharapózott Székelyudvar-
helyen. 
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Tavaszibuza 
Tavaszi rozs 
Tavaszi árpa 
Zab 
Tengeri 
Takarmánynövények 
Iparinövények 
Zöldségfélék 
Olajosnövények 

összesen 101,45 100,85 100,57 114,10 103,73 109,46 105,45 

> . :r crcumcnyei  lenmietiei  az  egyes  területek  eltérő  nagyságára  csak  az  m^i^íjuí 
es az összvetes  együttes  adataiból  számithatók  ki  és néma százalékos  részht  eredményekalapján.) 

. . S z é p e r e d m é n n 7 e l Néztük be a tervbe vett gazdasági munkálatokat. Az eddigi eredményekből megállapít-
haté hogy a mezőgazdasági szektorban az előkészítési munkálatokat sikeresen fejeztük  be, ami azt jelenti, hogy tel-
jesitettük a tervben kijelölt vetőmagmennyiség beszerzését, tisztítását, csávázását, és próbacsiráztatását. Tejesifettük  a 

T 0 ' Î T T w k Í j 8 V Í t á S á t - V é g r e h a j t ° t t U k 8 zöldségtermesztés előmozdítása érdelében 
tervbe vett munkálatokat és megvalósító tuk ugy a legelőfejlesztés,  mint a gyümölcstermelés terén kijelölt munkálatokat. 

Sikeresen fejeztük  be a vetési kampányt. Már csak a különböző zőidségpalánták végleges kiültetése v«n 
hátra. A vetési kampány 105,45 százalékos eredménnyel ért véget. Az adatok azt'LtatÍk. hof/  ^ e k terüle" 
tel szaporítottuk meg vetésterületeinket és ugyanannyival csökkentettük a parlagon hagyott ufarterületet 

Ha visszatekintünk a munkálatok menetére, megállapíthatjuk, hogy a közel két hónapi munkaidő leforgása 
alatt nagy harc foly  ós sok nehézség merült fel:  mint a vetőmag beszerzése és a kulákok mesterkedése, améfy  . 
szegényparasztság félrevezetésére  irányult ós a terv végrehajtásának megakadályozását célozta. A dolgozó pap ság 

ebével igyekezett a nehézségeket leküzdeni s a végső adatok a harc győzelmes megnyerését'hÍdetSt. 8 

a - t ! v é g r f h a J t á s á b a n  kormányunk nagy segítséget nyújtott a kiutalt buza-, árpa-, zab-, krumpli bükköny-
mák̂  és zoldségmagvak juttatásával. Mezőgazdasági gépeket ós eszközöket kaptak (alúsi LvetkezeteinHsotadnttto 
gépalkatrészekkel láttuk el megyénk dolgozóparasztságát. es minaenieie 

* A m U " k á ' 8 t ? b a n na«y nyújtott a Román Munkáspárt vezetése alatt dolgozó szegényparasztság 
és kőzépparasztság határozott munkavállalása. A vetési kampány alatt megállapítást nyert, hogy a dolgozószegnv 
I T T f í  3 a-^ZA F P a r a S Z t S á S k C Z d t é k m ^ t a I á , n i mellett a helyüket. Közös erővel küzdtek a Lvek meg valósításáért, saját életszínvonaluk emelésóért és a szociálizmus felépítéséért  g 

A ^ f n / y l ^ y " k " , Í \ F O g a r a S '  B f a S S Ó '  H á r 0 f n S Z é k  é S C s * me^ékkel volt szociálista versenyben. 
A május l.,g elért eredmények szerint és a Scânteia-ban közölt térkép szerint meevénk meanwrt* 

ezt a versenyt és Muscel megye uUn az országban a második lett a vetési csata eredmónyéveK ĤorváTh c Z 

A gyümölcsösben végzendő 
nyári munkálatok 

Az egyéves terv keretén belül nagy 
feladat  hárul megyénk dolgozó pa 
rasztságára a gyümölcsfaápolási  mun 
kálatok terén is. 

A statisztikai adatok szerint me 
gyénkben közel 700,000 gyümölcsfa 
van, A terv előirta egy bizonyos számú 
gyümölcsfának  a megtakarítását és a 
különböző kártevőktől való megszaba-
ditását. 

A tervet 20 százalókban teljesítettük. 
A megtakarított, közel 600 000 fa  bizo 
nyitja a nagy jelentőségű akció ered-
ményét. A mult években elvégzett 
munkákhoz hasonlítva látjuk, hogy az 
utolsó 10 esztendő alatt összesen nem 
fordítottak  annyi gondot a gyümölcs-
termesztésre és nem értek el ilyen 
eredményt, mint az idén. 

A különböző állati és növényi ere-
detű kártevők eltávolításával gyümölcs-
fáink  megujultak és a teljes virágzás-
ban levő gyümölcsfákon  a beporzás a 
legnagyobb százalékban törtónt meg, 
biztosítva ezáltal a jó termést. 

A kibontakozott gyümölcs megvé-
dése érdekében feltétlenül  szükséges a 
télvégi és koratavaszi munkálatokat 
tovább folytatni  és azokat szakszerű 
védekezési eljárásokkal kiegészíteni. A 
gyümölcsfáinkat  állandóan kell figyelni 
rügyfabadástól  lombhullásig, mivel a 
gyümölcsösnek igen sok ellensége van 
ós ezeket a megfelelő  időben és a 
megfelelő  eljárással kell leküzdeni. 

A megkötött gyümölcsöt, a levele-
ket, valamint a fiatal  hajtásokat a 
bimbólikasztó, a gyümölcsrontó esze-
lény, a bundás bogár és a cserebogár-

félék  szokták pusztítani. Ezen kárte 
vők ellen, azoimaK a fákról  való lerá-
zásával védekezünk. A bogár lerázása 
csak akkor lesz eredményes, ha azt 
reggelenként és naponta megismételve 
végezzük. 

Az araszolók, az almamoly és a 
törzsön járkáló különböző más boga-
rak ellen az úgynevezett hernyófogó 
enyv gyürü felszerelésével  védekezünk. 
Az irtás sikere érdekében csak jó mi-
nőségű hernyóenyveket szabad hasz 
nálni, mely ragadósságát sokáig meg 
tartja. Kocsikenócsöt és más ilyen 

gyorsan száradó anyagokat használni 
nem szabad, hanem az üzletekben 
kapható erre a célra gyártott enyves 
anyagokat. Az enyvet nem szabad a 
fára  közvetlenül rákenni, hanem min. 
dig papirosővre, melyet a sima kéregre 
kell rákötni. 

A különböző növényi eredetű be-
tegségek kártétele ellen a fertőzött 
növényi részek összegyűjtésével és 
megsemmisítésével védekezünk. 

Amennyiben az állati és növényi 
eredetű kártevők nagyobb mértékben 
jelentkeznek gyümölcsfáinkon,  ugy fel-
tótlenül szükséges a permetezés. 

Az állati kártevők leküzdésében 
olajostartalmu, arzéntartalom és niko-
tintartalom anyagokat használunk. 

A növényi eredetű betegségek le-

Módosították a büntető-törvénykönyvet 
A Nagy Nemzetgyűlés Elnöki Ta-

nácsa törvényrendelettel módosította a 
büntetőtörvénykönyvet. Az uj szőve 
gezésü törvénykönyv első szakasza 
szerint a törvénykönyv célja megvé-
deni a Román Népköztársaságot és 
annak jogrendjét a társadalomra nézve 
veszélyes cselekedetekkel szemben. 

A törvénykönyv szellemében veszé-
lyes minden olyan cselekmény, végy 
mulasztás, amely táros a RNK gaz-
dasági, társadalmi és politikai szerke 
zetére vagy biztonságára, vagy pedig 
a piunkásosztályvezette nép által meg-
honosított jogrendet veszélyezteti. 

Éppen ezért a jövőben a bíróság-
nak az ítélethozatalnál tekintetbe kell 
vennie, hogy az elkövetett bűncselek-
mény milyen mértékben jelentett kárt 
a társadalomnak és a bűnöző nieny-
nyire veszedelmes a társadalomra. 

Szabályozza a törvény a feltételes 
szabadlábra helyezést is, amely sze-
rint a büntetés nagyságára való te-
kintet nélkül bárki feltételesen  szabad-
lábra helyezhető, ha lelkiismeretesen 
elvégezte a rárótt munkát. Ebben az 
esetben kényszerlakhelyet jelölnek ki 
számára. 

küzdésében pedig mészkónlevet, b4 
dói levet és burgundi levet használutf 

Amennyiben a védekezés soJ 
mind a két eredetű kártevőt le akarja 
küzdeni, ekkor az úgynevezett keiS 
hatású permetező anyagot használja 
A kettőshatásu permetezőlevet rézá 
licos oldatból és arzénos oldatból dl 
szitjük el. A rézgálicos oldatot 1 síd 
zalékos sűrűségben állitjut elő, ameM 
hez 250 gr. arzént adagolunk. iţi 
kívánatos elvégezni a sziromhullás u« 
permetezést, amely biztosítja a fiata 
gyümölcs zavartalan fejlődését. 

Virágzás alatt a méhekre való tebJ 
tettel ne permetezzünk és ne ponti 
zunk rovarirtó anyagokkal. 

A szakszerű permetezésekkel, al 
lyeknél egv fa  permetezésének ki| 
sóge kb. 1/2 kgr gyümölcs ellenértéJ 
egészséges, jóminőségü gyümőlctl 
nyerünk és a dolgozók részére nagj 
fontosságú  táplálékot biztosítunk. 1 

Horváth  Géu\ 

Szövetkezeti j 
boltos-tanf olyan 

kezdődik Kézdivásárhelyen május U 
15 én. Boltkezelői állást csak a íai 
folyam  elvégzése után lehet elfoglald 
A tanfolyam  1 hónapig tart. T«(É 
4 200 lej, ebben az ellátás és az J 
helyezés ára is bennefoglaltatik. 

A tanfolyamon  áruismeretben ésn 
reskedelmi ismeretekben nyernek H 
képzést a hallgatók. 

Azok részére, akik csak a tanfolJ 
elvégzése után kívánnak a szöveti] 
zeti éleíban elhelyezkedni, a korhii 
16—25 év, a je'enlegi boltosok részáj 
18-45 év. 

Részletes utasításokat a székelyül 
varhelyi szövetkezeti központ (Fedi 
rale) ad. 

Kormányunk különös gondot fotl 
arra, hogy a szövetkezeti boltosol 
ugy szakmai, mint politikai téren Kei 
kiképzést nyerjenek. 'Szükséges a 
mert a múltban az igazgatóságok ti 
datrjşan olyan boltosokat alkalmazül 
akik mellett a szükkörü vezetőségi 
maga hasznot hajtó üzelmeit nyugol 
tan űzhette. 

A szövetkezeti bolt a falu  közpoJ 
ezt pedig csak egy minősített, mindJ 
szempontból képzett és megbizhi| 
személy vezetheti. 

Szabotázs-if életek I 
A székelyudvarhelyi törvényszék J 

bolázs bírósága ismét lesújtott a gjj 
dasági életünket veszélyeztető csela 
mények elkövetőire. Még mindig! 
sokan vannak, akik nem becsülj 
munkájukkal akarják megkeresni! 
nyerüket, hanem üzérkedéssel, fektl 
zéssel és engedélynélkuli kerestél 
sel. 

Szásr Ami ás : repesi lakos vaji 
váísiirolt ösjze,. bc,. / azzal feketéd 
iía ilrógAboin adja • l. A szabotááj 
róség í. hónapi eizarásra és 6 0003 
pénzbírságra itélte. Mások is meJ 
sét élték a tejtermékekkel való üS 
kedést, de rajtavesztettek, Sinka M 
ánna és Sinka Verô ka nyikónulJ 
lalvi lakosokat 6 000, illetve 7.0001 
pénzbirságra itélte a szabotázs birósL 
Balázs István és Telekfalvi  iái 
szentkirályi lakosok ugyanazon c£ 
lekményért 6 000-6 000 lej péniM 
ségot kaptak. Gál Dénes gyepesiW 
kos és Istók Sándor székelymaayaid 
lakos 5.000—5 000 lej pénzbírság! 
kaptak, Szigyártó Elemér székelj™! 
gyarosi lakos 4.000 lej pónzbirsfül 
ugyancsak tejtermékekkel való tiltá 
üzérkedésért. 

x Semmisnek nyilvánítás. Elves; 
Drágos János nevére kiállított 36 
1945 VII. 18 án kiadott kerókpáreni 
dély. Semmis. 



Művelődési csata Udvarhelymegyében 
A vetési csata eredményes befeje-

zése után az udvarhelymegyei kultur 
otthonok fokozottabb  tevékenységbe 
kezdenek. A művelődési csata hadi 
térvének megbeszélése végett május 
!áa gyűltek össze értekezletre Szé 
kelyudvarhelyen a kulturotthonok 
igazgatói. 
Az értekezletet, amelyen 94 kultúr-

otthon megbízottja volt jelen, Szilágyi 
Ignác, a megyei ideiglenes tanács el 
nöke nyitotta meg, majd Kósa István, 
a megyei kulturtanács igazgatója mu 
Utott rá arra, hogy az életszínvonal 
emeléséhez hozzátartozik a művelő 
<iési színvonal emelése is és, hogy a 
művelődési munka is beletartozik az 
egyéves gazdasági tervbe, tehát min 
den becsületes dolgozónak bele kell 
abba kapcsolódnia Megállapította, hogy 
az év első négy hónapjában a megyei 
kulturotthonok közötti versenyekben a 
legkiválóbbaknak Parajd, Alsósófalva, 
Erdőfüle  és Bözöd kulturotthonai bi 
zonyültak és felkérte  e kulturotthonok 
igazgatóit, számoljanak be munkájuk 
ról, hogy abból a többiek is tanul-
kissanak. 
Nagy Ákos, a parajdi kultúrotthon 

igazgatója ismertette munkájukat, ame 
I lyik az elején elég mostoha körülmé-
nyek között indult, de sikerült a köz 
birtokosság vezetőségében megbúvó 
reakcióval felvenniök  a küzdelmet és 
ikerült a közbirtokosság tulajdonát 
képezett, megrongált kuiiurházat át 
tenniök és azt nagyobbrészt önkéntes 
«unkával helyrehozniok. Itt aztán 
megindulhatott a munka, amelyik azért 
lehetett eredményes, mert kollektiven 
dolgoztak. Nagyon szép eredménye volt 
a parajdi kuiturotthon által kezdemé 
nyezett körzeti versenynek és a kul 
turcserének, amelyek során az egyes 
kulturcsoportok sokat tanultak egy 
mástól. Munkájukban különösen azt 
la.ták meg, hogy a művelődési mun 
kaban elengedhetetlen a tömegszerve 
zetekkel való szoros együttműködés. 
A bözödi kuiturotthon munkáját 

Demeter Dezső igazgató ismertette. 
Ebből a beszámolóból az tünt ki, 
hogy nagyon ügyesen szervezték meg 
i könyv és újságolvasó kollektívát, 
a tánc, ének és színjátszó kollektívá-
kat, együttműködtek a tömegszerve 
zetekkel és elméletileg képezték a ta-
gokat esti ideológiai tanfolyamokon. 
Az alsósófalvi  kuiturotthon munká-

járól beszámoló Benkő János igazgató 
beszédéből különösen az volt érdekes, 
logy egyszerű falusi  emberekből ne-
veltek előadókat nagyon szép ered 
ménnyel. Ezt a többi községekben is 
követni kell, ahol eddig minden ün-
nepély alkalmával a beszédet a tanító 
mondta. Minden községben vannak 
arra alkalmas falusi  emberek, akik 
<gy kevés irányítással és vezetgetés 
sel hamar megtanulják, hogy kell ilyen 
alkalmakkor előadni. A tömegek moz-
gósításában különösen nagy segitsé-

[ get jelentett a kuiturotthon rádiója. 
Több beszámoló ós hozzászólás után 

Krausz elvtárs, a művészeti és tájé 
koztatásügyi minisztérium kiküldötte 
szólalt fel,  közölve, hogy Udvarhely-
megye kulturotthonai országos viszony-
latban az első helyen állanak eddig 
•végzett szép munkájukkal, de most 
nagyszabású verseny keretében, minél 
nagyobb tömegeket mozgósítva kell 
megmutatni minden egyes kulturott-
honnak, mennyire sikerült a fejlődés 
ltján előrehaladnia. Ezért nagyszabású 
versenyeket kezdeményeznek az egész 
megye összes kulturotthonai között. 
Zíllmann Béla, a parajdi kuiturotthon 

kiküldötte javasolta az ujabb verseny 
indítását, amit a jelenlevők nagy öröm 
mel és lelkesedéssel fogadtak. 
A kulturversenyek első szakaszában 

két vagy több szomszédos kuiturott-
hon tartja'meg kulturcsoportjai közötti 
versenyét. A második szakaszban körze-
tenkénti beosztással versenyez a me-

gye minden kulturotthona. É verse 
nyek győztesei közt a müvéízeti és 
tájékoztatásügyi minisztérium 18 pa 
lefont  fog  jutalmul kiosztani 5 lemez 
zel és ugyanannyi könyvtárat. Ezen 
kivül a munkájukkal kitűnt dogozók 
külön kitüntetésekben is részesülnek, 
A nagyszabású művelődési megmozdu 
lást a minisztérium nemcsak mozgó-
sító plakátokkal segíti, hanem 
vándormozival, hanglemezfelvételekkel, 
rádió utján is. Igy a RMP irányítása 
mellett a tömegszervezete!! bevonásá 
val a művelődési versenyeknek a me 
gye minden dolgozóját tevékeny mun-
kába kell állitaniok, hogy a tapaszta 
latok kicserélése utján és a versenyek 
hatására nagyszabású művelődési csata 
indulhasson Udvarhelymegyében. Eb 
ben a munkában nagyszerű példát 
mutat mindnyájunknak a Szovjetunió, 
amelyik elérte az ilyen művelődési 
versenyekkel, hogy a műveltség a nagy-

tömegek közkincse lett. 
A verseny harmadik szakaszában a 

megyei döntő következik, amikor a 
csoportversenyek győztesei Székely-
udvarhelyen mutatják be tudásukat. 
A versenyek győztesei között a mi 
nisztérium 3 rádiót oszt ki. 

Itt azonban nem érnek véget a mü 
velődési versenvek, mert azok a szé 
kely megyén között folytatódnak  A wr-
senvben kitűnt kuHurcsoportoü >özött 
3 filmvetítő  gépet oszt ki a uiiniszté 
rium áramfejlesztő  géppel együtt. 

A hozzászólók és az előadók hang 
súlyozták, hogy a versenyek lényege, 
akárcsak a kulturotthonok munkájáé 
is, az osztályelvüség, hogy osztályhar 
cos alapon állva a nép nagy tömegeit 
vonják bele a művelődési munkába és 
mozgósítsanak minden falusi  dolgozót 
a művelődési színvonal emelésére és 
ezzel a szociálizmus építésére. 

Román Munkáspárt, melynek köszön-
hetem, hogy munkám után ugy as 
elismerést, mint a megérdemelt fizetést 
megkapom. Ez a tudat fejleszti  ben-
nem továbbra is a munka és a Román 
Népköztársaság iránti szeretetet, mely 
a Szovjetunió segítségével kiharcolta 
jogainkat. 

— Ez a tudat lelkesítsen minden 
elvtársat munkahelyén, mert csak be-
csületes munkánk után élhetünk bol-
dog életet. A munka a legjobb fegy-
ver, amit senki sem tud a kezünkből 
kicsavarni. Ezt a fegyvert  ragadjuk 
meg mindannyian, elvtársak, amikor 
az imperiálista államok háborúval fa-
nyegetnek, háborúba akarnak kény-
szeríteni, atombombát gyártanak a 
népek elpusztítására. Á munkát jól 
kezünkben tartjuk és győzni fogunk. 

Munkában 
a szentkeresztbányai munkás-kórház 

Nemrég létesült a munkások megfeszített  munkája révén, a RMP kezde-
ményezésére, kormányunk hathatós támogatásával a szentkeresztbányai mun-
kás kórház s máris sók munkásnak adta vissza az egészségét és több mun-
kásasszonynak nyújtott segítséget gyermeke világrahozatalánáL Jelenleg 33 be-
tegnek nyújt segítséget és orvosságot a kórház. 

Szőcs András szivnagyobodással fekszik  a kórházben. Amint elmeséli, 
már 15 éve dolgozik a vasgyár lakatosmühelyé'oen, de még ilyent soha nem 
tapasztalt, hogy teljes gyógykezelésben részesüljön, az orvosságot is ingyen 
kapja s emellett rendesen kap la a fizetését  is. 

Tamás Ferenc szentegyházssíalvi munkás gyomorfekéllyel  került a kór-
házba. A gondos kezelés folytán  nemsokára kigyógyulva hagyhatja el a kór-
házat s állhat ismét munkába. 

Kolozsi Lászlónét is a kórházbsn találtuk. Fârje 10 éve adagoló a kohó-
nál, az asszony most hozta világra az ötödik gyermeséí. Amint szavaiból 
megtudjuk, el sem tudta Képíalni, hoşy ilyen gondos orvosi kezelés és ellátás 
mellett is tul lehet esni a gysrmessiütéien. Boldog, hogy m egérhette ezt az 
időt, amikor a munkásokra ilyen gondot fordítanak. 

Mihály Andrásné látogatásunk előtt néhány órával hozta világra kis-
lányát s ugyanolyan áradozással beszél a kórház nagyszerű munkájáról, mint 
Kolozsi Lászlóné. 

Megszólalnak a Munka Érmével 
kitüntetett munkások 

Bencze Mihály lövétei bányász: 
— 1904 ben születtem s 1926 óta 

dolgozom a lövétei vasérckőbányábati, 
mint bányász. Héttagú családom van. 
Régebben sok nehézségen mentünk 
keresztül. A régi rendszerben még 
cíak nem is panaszkodhattunk a ki 
zsákmányolás miatt, azonnal elcsapás 
sal fenyegettek.  Én mégsem hagytam 
az igazamat s ezért el is bocsátottak 
a munkából és bolsevikinek szidtak. 
Annyiban igazuk volt, hogy tényleg a 
rendszer megváltozásától váriam a 
felszabadulásunkat,  ami 1944 ben be 
is következett, amikor a dicsőséges 
szovjet- katonák felszabadítottak. 

— Azóta nyugodt szívvel fejtem  ki 
minden tudásomat a szociálizmus épí-
téséért és a dolgozók jobb jövőjéért. 

Ezt a jobb jövőt már érezzük is. 
— Május elsején váratlan öröm ért. Az 

ünnep közben tudtam meg, hogy en-
gem is kitüntettek a Munka Érmével. 
Ezt a kitüntetést büszkén hordom a 
mellemen és köszönöm dicső álla 
munknak. Én mindig jó reménységben 
voltam és soha sem csalatkoztam. 

— A kitüntetés arra kötelez, hogy 
munkámat még lelkiismeretesebben 
folytassarh  és tovább is hűségesen 
dolgozzak a Román Munkáspártban, 
a szakszervezetben, a MNSz ben és 
ARLUS ban, melyeknek tagja vagyok, 
hogy igy hozzájárulhassak a szociá 
lizmus megvalósításához. 

Hogyan fogadta Pávelka Ödön szentkeresztbányai 
vasesztergályos a Munka Érmével való kitüntetést? 
— Életem legszebb pillanatát éltem át 

május elsején, amikor munkámért és 
a munkámban tanúsított magatartá 
somért a >Munka Éráié* kitüntetést 
megkaptam. Huszonnégy éve dolgo-
zom vasesztergályos szakmában, de a 
múltban, amig kapitálista és kizsák 
mányoló kezekben voltak a gyár*k és 
üzemek, munkámért soha sem kaptam 
még csak megérdemelt elismerést sem. 

— Az apám kistisztviselő volt Szi-
lágycseh községben, jelenleg nyugdi 
jas, hét gyermeket nevelt fel  becsüle 
tes munkájával a múltnak nehézségein 
keresztül. De bizony sokszor nem 
bírva a kapitálista kizsákmányolók 
aljas terrorját, kénytelen vollam ott-
hagyni munkahelyemet, hogv engem 
is ő tartson, meglett ember létemre. 

— Most tudom csak, mit jelent a 

A RDNSz a nap-
közi otthonokért 
A RDNSz tagjai lelkesen dolgoztak 

már jóelőre a nyári időközi napközi 
otthonok felállítása  érdekében. Mint a 
méhek, ugy gyűjtöttek. Idejében neki-
fogtak  a munkálatoknak, mert tisztád 
ban vannak azzal, milyen nagy jelen-
tősége van a napközi otthonoknak. 
Amikor az édesanyák dolgoznak a 
mezőn és a különböző munkahelyeken, 
nem kell aggódniok gyermekeikért, 
mert megfelelő  felügyelet  mellett jó 
ellátásban részesülnek a napközi ottho-
nokban. Elősegítik a napközi otthonok 
az állami gazdasági terv megvalósítá-
sát is, mert a dolgozók minden figyel-
müket a munkára összpontosíthatják 
és igy többet termelhetnek, hogy az 
egyéves állami tervet mielőbb megva-
ósitsuk és azt tul is haladjuk. 

Asszonyaink mindezzel tisztában 
vannak. Ugy a városi, mint a falusi 
RDNSz szervezetek tagjai a tél folya-
ipán előadásokat rendeztek, amelyek-
nek jövedelmét a napközi otthonok 
felszerelésére  fordították,  edényeket vá-
sároltak stb. Önkéntes munkával len 
és kender fonalat  gyűjtöttek, amelyből 
abroszokat és konyharuhákat szőttek. 
Magokat gyűjtöttek, a községtől kapott 
kertet önkéntes munkával megművel-
ték, hogy a napközi otthonok kony-
háját zöldséggel tudják ellátni. 

Udvarhelymegyében mostanáig már 
hatvanegy napközi otthon felállítása 
van biztosítva 4 069 gyermek részére. 
Kormányunktól kaptunk segítséget: 
cukrot, olajat stb., de arra törekedik a 
RDNSz, hogy minden község saját 
erejéből tudja a többi szükséges dol-
gokat előteremteni. 

Hogy a gyermekek a mai szellem-
nek megfelelő  nevelést kapjanak, a 
nyári időközi napközi otthonon óvónői 
részére a RDNSz megyei bizottsága a 
tanfelügyelőséggel  együttesen tanfolya-
mot rendez, ahol a hallgatók kellő ok-
tatásban részesülnek. 

A RDNSz 2 székelyudvarhelyi vá-
rosi napközi otthona mellett működő 
támogató bizottság május 15 én egy 
majálist rendez tánccal egybekötve a 
volt kollégiumkertben, ahol gazdag 
műsorral fogja  a közönséget szórakoz-
tatni. A támogató bizottság, a KDNSz 
tagjaival együtt, nagy előkészületeket 
tesz ezen népünnepély sikere érdeké 
ben, hogy ebben az évben is meg 
tudja valósítani a munkásosztály gyer-
mekeinek homoródfürdői  nyaraltatá-
sát. Erre a nagyszabású majálisra fel-
hívjuk a székelyudvarhelyi dolgozók 
figyelmét. 

Reméljük, hogy városunk dolgozói 
megértik a napköziotthonok munkájá 
nak a jelentőségét és a 15 iki népün 
nepélyen nagy számban jelennek meg. 

Dáné Anna 

x Semmisnek nyilvánítás. Elveszett 
Sepsi István névre kiállított Odh. 496 
számú kerékpárengedály. Semmis. 



Mindössze négy év mult el azóta, 
hogy a fasiszta  bűnözők és háborús 
gyuj'ogatók bmdái döntő vereséget 
szenvedtek, azonban az Atlanti Egyez 
nény leple mögött egyáltalán nem 
nehéz felismerni  a korábbi véres, anti 
komtnintern egyezményt, amelyet an 
gol amerikai irányítás alatt nagy si 
etve átalakítottak ugyan, de amelyben 
minden más — az ideológia, a célok, 
a fogások,  — a régi maradt. 

Az egész világ munkásosztálya és 
vele együtt az emberiség túlnyomó 
többsége, — az a nemzedék, amely 
nek vére mind a mai napig sem szá 
radt fel  a harctereken, azok a gyer 
mekek, akik árván maradtak, az a 
fiatalság,  amely bombák robbanása 
közepette nőtt fel  s amely szomjazza 
az életet, — mindazok, akik emlékez 
nek a háború szörnyűségeire, nem 
engedhetik meg, hogy azt a békét, 
amelyet ők annyi szenvedés árán har 
eottak ki, az imperiálisták rövid fegy 
verszünéttó tegyék. 

A Szovjetunió — a történelemben 
as első olyan állam, amelynek létér 
deke fűződik  a világbéke megőrzésé 
bez. A tartós béke megőrzése, amely 
tehát érdekében áH a Szovjetuniónak, 
ugyanakkor érdekében áll az emberi 
ség túlnyomó többségének is. 

A Szovjetunió következetes külpo 
Stikája, ez a béliét védelmező, a negy 
és kis népek számára nemzeti függet 
ienséget és egyenjogúságot biztosító 
politika, meghiusítja a hadakoznivágyó 
Imperiálisták minden kísérletét. A 
Szovjetunió határozottan szétszakította 
azt a titok-leplet, amely mögé a bur 
zsoá-diplomácia elrejtette a tömegek 
elől a háború igazi okait. A Szovjet 
onió külpolitikája, amelynek irányát a 
marxi lenini tanítás szabja meg, s 
amelyet lángeszüen vezet Lenin és 
Sztálin, a titkos diplomáciai intrikák 
nak a burzsoázia által alkalmazott 
régi fogásaival  szembe állitotta az 
őszinte és nyílt külpolitikát, amely 
egyenesen és minden fenntartás  nélkül 
fordul  a viióg széles népi tömegeihez, 
segíti őket abban, hogy megértsék az 
államok közötti kölcsönös viszonyt, 
hogy egyesüljenek és szervezkedjenek 
a béke és a népek szabadságának 
megvédésére. 

A Szovjetunió békéért folytatott 
harca mindig meghiúsította az impe 
riálisták háború kirobbantására irá 
nyúló terveit. Az imperiálisták bűnös 
ármánykodásai mindig a legszorosabb 
kapcsolatban állottak olyanirányu erő-
feszítésekkel,  hogy agresszív szövet 
ségeket kovácsoljanak össze a Szovjet 
unió ellen. A Szovjetunió azonban 
minden alkalommal meghiúsította eze 
ket a kísérleteket. Ismeretes, mint bu 
kott meg a német, angol, francia, 
amerikai és japán imperiálisták kato 
nai intervenciója, amelyet 1918—1920 
ban intéztek a szovjet-köztársaság el 
len. Hasonló sors érte az imperiális-
ták második szovjetellenes — provo 
kációját, 1925—1927-ben is. A Szov 
Jetunió mind hatalmasabb ereje, az 
az egyre erősbödő támogatás, amely-
ben békepolitikáját az egész világ né 
pei részesitik, politikájának bölcsessége, 
amely a béke érdekében ki tudja hasz 
nálni az imperiálisták közötti ellenté 
teket, mindannyiszor meghiusitotiák 
az imperiálisták háborús kísérleteit. E 
politika eredményeképpen a második 
világháború kitörése jó néhány évvel 
elhúzódott. Mikor viszont a fasiszta 
agresszorok kirobbantották a háborút, 
cinkosais — az Egyesült Államok, 
Anglia és Franciaország imperiálistái 
— nem voltak abban a helyzetben, 
hogy létrehozhatták volna azt az egy-
séges szovjetellenes arcvonalat, amely 
nek a szervezésére annyi időt paza 
roltak. Hadseregeiknek együtt kellett 
küzdeniök a Szovjetunió hadseregével 
a fasiszta  agresszorok ellen, amint ezt 
a világ valamennyi népének érdekei 
megkövetelték. A háború alatt, amikor 
a nyugati imperiálisták szabotálták a 
második arcvonal megnyitását, a népek 
minden reményüket a Szovjetunióba 
vetették, abba az országba, amely a 

A Szovjetunió a békéért folyó harc élén 
Irta: ANNA PAUKER 

a Román Munkáspárt Központi Vezetőségének titkára. 

súlyos áldozatok ellenére is mindent 
-negtett azért, hogy minél hamarabb 
visszaadhassa a népeknek békéjüket 
és szabadságukat. 

>Bün lett volna hazánkkal szemben, 
azokkal a szovjet-emberekkel szemben, 
akik egv időre fasiszta  járom alá ke 
rültek, Európa német iga alatt szen-
vedő népeivel szemben, ha nem hasz 
náltunk volna ki minden lehetőséget 
az ellenség szétzúzásának meggyor 
si'ására« — mondotta Sztálin elvtárs 
1943 november 6 án. 

A Szovjet Hadsereg azért zúzta szét 
a német és japán területrablókat, hogy 
az egész emberiség élvezhesse a 
békét. 

Az imperiálisták és elsősorban az 
amerikai imperiálisták, akik a háború 
alatt hihetetlen mértékben megnövel 
ték nyereségeiket, meg akarják tar 
tani, sőt növelni akarják ezeket és 
ezért készítik elő az uj háborút. 

Az amerikai és angol imperiálisták, 
akik nem voltak képesek okulni a tör 
ténelem tanításából, Hitler nyomdokain 
haladva ujabb agresszív háborús töm-
böt szerveztek, hogy megteremtsék 
világuralmukat, hogy megsemmisítsék 
a demokratikus és haladó erőket. Leg 
főbb  cinkosaik a jobboldali szociál 
demokraták, amint ezt nemrég H rí 
man bankár, az Egyesült Államoknak 
a Marshall terv végrehajtásával meg 
bízott képviselője is cinikusan beval 
lotta. Nekik az az aljas szerep jut 
osztályrészül, hogy a »demokratizmus« 
és a »pacifizmus«  babérjaiból fonja 
nak koszorút az amerikai monopolis-
ták feje  köré, hogy dicshimnuszokat 
zengjenek a dollárról, hogy aljas rá 
galmskat szórjanak a Szovjetunió és 
a népi demokrácia országai felé,  hogy 
megkíséreljék kettészakítani és bom 
lasztani a munkásmozgalmat. Az utóbbi 
időben már alig lehet megkülönböz 
tetni á jobboldali szociáldemokraták 
számos különböző faj  ájától Tito na-
cionálista klikkjét Jugoszláviában, a 
mely minden lehetőt megtesz, hogy 
hazája és az egységes szociálista arc 
vonal kárára is az Atlanti Egyezmény 
szerzőit szolgálja ki. 

ti 
Az a távolság, amely az imperiá 

listák uj háború kirobbantására irá 
nyúló óhajai és egy ilyen háború meg 
szervezésének lehetősége között fenn 
áll, óriási nagy. A Szovjetuniónak a 
demokratikus alapokon felépülő  tartós 
békéért folytatott  következetes harca 
napról napra erősiti a demokratikus, 
imperiálistaellenes tábor erőit, amelyek 
már most fölényben  vannak a hábo 
rus gyujtogatók erői felett. 

A népi demokrácia országai, hála a 
Szovjetunió egyetemes segítségének, 
szembe tudnak szállni az imperiális 
ták gazdasági és politikai zsarolásával, 
komoly sikereket érnek el gazdasági 
életünknek a szociálizmus utján való 
fejlesztése  terén. 

A nemrégiben létesített Kölcsönös 
Gazdasági Segítség Tanácsa világosan 
jellemzi a népi demokrácia országai 
és a Szovjetunió között kialakult vi-
szonyt, amely kitűnő példája az együtt 
működésnek és kölcsönös segítésnek 
a baráti országok legteljesebb egyen-
jogúsága alapján, 

A Szovjetunió, midőn kíméletlenül 
leleplezi a Churchill-féle  háborús uszi 
tókat és az amerikai imperiálistákat, 
midőn rámutat az Atlanti Egyezmény 
agresszív jellegére és midőn ugyan 
akkor részletesen megvalósítható, a 
béke megszilárdítására irányuló javas 
latokat terjeszt az egész világ elé, 
irányítja a népek bénáért folyó  har 
cát. Sztálin generálisszimusz válasza 
Wallace levelére, az a javaslat, ame 
lyet a Szovjetunió és az Egyesült Ál. 

lamok közötti Békeegyezmény meg 
kötésére vonatkozólag terjesztett elő 
Sztálin generálisszimusz Kingsburry 
Smith kérdéseire adott válaszában, a 
Szovjetunió javaslata a nagyhatalmak 
nak fegyverkezésük  egy -éven belül 
egyharmadával való lecsökkentésére, 
az atomfegyver  megtiltására és az 
atomenergia ellenőrzésére, a nyolc ál 
lam külügyminiszterei varsói értekezle 
tének javaslata a demokratikus Német 
ország megalakításáról, amely többé 
nem képezhetne veszélyt Európa bé 
kéje szempontjából, — a Szovjetunió 
békepolitikájának mindeme megnyit 
vánulásai a népek békeakaratát jut-
tatják kifejezésre  és lesújtanak a há 
borús gyujtogatókra. 

A Szovjetunió fellépése  az Egyesült 
Nemzetek Szervezetében Görögország 
és Spanyolország, Kina és Indonézia, 
Vietnam és Dél Afrika,  Palesztina és 
Líbia népeinek védelmében, megerősí-
tette a népek harcát az imperiálisták 
ellen, kiszélesítette az imperíálistaelle 
nes tábort és megerősítette annak egy-
ségét. 

* 

Az amerikai imperiálizmus az orszá-
gaikat áruba bocsátó nacionálista bur 
zsoázia és a jobboldali szociálisták se-
gítségével a nacionálizmus és kozmo 
politizmus ártalmas ideológiáját hirdeti 
agresszív, terjeszkedő terveinek álcá 
zására. 

Az imperiálista ideológia ellen har 
coló szovjet emberek és a szovjet kul 
tura az egész haladószellemü, béke-
szerető emberiség számára fenkölt 
példáját adja olyan világnézetnek, a 
mely szervesen egyesíti magában a 
forró  hazafiasságot  az intercácionéliz 
mussal, a hazaszeretettel, a minden 
nemzetiségű dolgozók irányéban táp 
Iáit testvéri érzéssel, a minden kicsiny 
és nagy nemzetiség jogai és sajátos 
ságai iránti megbecsüléssel. Ez a világ 
nézet eiősiti meg és lelkesíti harcra a 
békéért és nemzeti függetlenségért  a 
béke igazi híveit és minden ország 
hazafiait.  A béke barátjának hatalmas 
tömegei mindannyiszor tisztábban lát 
ják világszerte a célt és az utat, vala-
hányszor felhangzik  Sztálin elvtárs 
hangja, melyre mindennél jobban, fi-
gyelnek az egész világon. Európában, 
Amerikában és a Csendes Óceán leg 
távolabbi szigetein, a dolgozók száz 
milliói méltán tekintik Sztálin elvtársat 
tanitójuknak, védelmezőjüknek, béke 
akaratuk és szabadságtörekvésük kife 
jezőjének. Barátai, akárcsak ellenségei, 
meggyőződtek szavai vitathatatlan 
igazságáról, szavainak és tetteinek el-
szakíthatatlan egységéről, előrelátásé 
nak tudományos pontosságáról. 

Sztálin elvtárs ismert szavai, amelyek 
«szégyenletes bukást* jósoltak >az uj 
háborúra uszítóknak*, a béke híveinek 
harci zászlójává lettek. 

A népek ma meghiúsíthatják az im-
periálisták háborús terveit. Ez különö 
sen szembeötlővé válik akkor, haösz 
szehasonli'juk a jelenlegi helyzetet az 
első világháborút megelőző helyzettel. 
Az első világháború kirobbant ásakor 
az imperiálisták huzamosabb időre el 
butíthatták a népeket és ágyutöltelék-
ként használhatták fel  őket rabló cél-
jaik elérésére, mivel a munkásmozga 
lomban, Oroszország kivételével min 
denütt az imperiálizmus alázatos ki 
szolgálói — az áruló jobboldali szo 
cialisták — voltak uralmon. Ott, ahol 
a proletáriátus vezetését igazi forradal 
mi párt, igazi imperiálista ellenes párt 
vette kezébe, — Oroszországban, az 
imperiálizmus világtörténelmi jelentő-
ségű vereséget szenvedett. A Nagy 
Oatóberi Szociálista Forradalom, a 
Szovjetunió létrejötte és állandó erő-
södése, a kommunista pártok megala-
ku ása és fejlődése  alapjában megren- i 
ditették az imperiálizmust. I 

Az imperiálizmus a jobboldali szo. 
ciálisták által a munkásmozgalomba» 
előidézett szakadás kihasználásával 
kirobbanthatta a második világháborút. 
Sztálin elvtárs már 1934 ben figyal-
meztette az imperiálistákat arra, hogy 
a Szovjetunió elleni háború a legve-
szélyesebb háború lesz a burzsoázia 
számára. Nemcsak azért lesz a legve-
szélyesebb, mert a Szovjetunió népei 
mindhalálig fognak  harcolni a forrada-
lom vívmányaiért. A legveszélyesebb 
lesz a burzsoázia számára azért is, 
mert a háború nemcsak az arcvonala-
kon, de az ellenség hátországában is 
fog  folyni. 

A fasiszta  agresszorok és az őket 
támogató imperiálista körök azonbaB 
nem hallgattak erre a figyelmeztetésre, 
Sztálin elvtárs jóslata matematikai pon-
tossággal valóravált. 

Ma, amikor az amerikai imperiálisták 
a harmadik világháború előkészítésé 
vei kapcsolatban egyre jobban szítják 
a háborús pszichózist, a Szovjetunié 
és a hatalmas imperiálistaellenes tábor 
óriási mértéiben felnövekedett  anyagi 
ereje mellett elsőrendű fontosságú  sze-
repet van hivatva betöl'eni az erkölea) 
tényező is. E döntő erkölcsi ténye 
annak elismerése, hogy a Szovjetunii 
vezető szerepet tölt be az imperiá 
listaellenes harcban a békéért folyta-  J 
tott küzdelemben. Súlyos, ds felbecsül-
hetetlen értékű tapasztalstok révén rá-
jöttek a népek arra az igazságra, tu „ 
sikeresen és következetesen harcolni"».! 
békéért, a nemzeti függetlenségért,  i 
szabadságért, az imperiálista rablás 
hódítás ellen, csakis a Szovjetunióval | 
és a vezetése alatt álló imperiálista-] 
ellenes táborral együtt lehet. 

A proletár internácionálizmus me|.| 
letti következetes állásfoglalás  jelien 
a dolgozók békéért folytatott  harcit i| 
Román Népköztársaságban éppenugy,L 
mint a népi demokrácia többi orszá-P 
gaiban. A Román Népköztársaság 
dolgozói a Román Munkáspárt vezeté 
alatt tevékenyen védelmezik a békél, 
küzdenek embernek ember által viii 
kizsákmányolása ellen, a szociálizmu 
felépítéséért.  Ugyanakkor kijelentig 
hogy fegyverrel  a kezükben, szilán 
elszántsággal fogják  megvédelme 
hazájuk nemzeti függetlenségét,  békéi 
alkotómunkájukat és demokratikti 
vívmányaikat abban az esetben, ha 
imperiálisták fegyverrel  támadnak 
Szovjetunió és a népi demokrácia or 
szágai ellen. Hasonló támadás eseti 
életre-halálra fognak  harcolni ugy, i-| 
hogy csak egy szabad nép tud ha 
colni. Egy sorban fognak  harcolni 
legyőzhetetlen Szovjet Hadsereggel. 

Thorez, Togliatti, Pollitt és a feom-| 
munista pártok többi vezetői utalti 
arra, hogy ha az imperiálisták 
esküvést mernek szőni a béke ellen, I 
megtámadják a Szovjeiuniót és a ni 
demokrácia országait, Nyugat népeivel 
gyűlik meg a bajuk, amelyek fels 
baditó hadseregként fogják  üdvözö 
a Szovjet Hadsereget, együtt fogni 
harcolni azzal, az amerikai imperiá 
ták szétzúzásáért és azok kiüzé 
saját országaik területétől. MaoC»| 
Tung a nagy kinai nép nevében kiji 
len tette az egész világ előtt, hogy in 
periálista agresszió esetén egy sorb 
fog  harcolni a Szovjetunióval és 
népi demokrácia országaival. 

Az imperiálista háborús gyujtogati 
előtt még soha nem álltak ily söii 
kilátások. Az imperiálistaellenes er 
még soha nem voltak ily erősek 
tömörek. A népeknek még soha ne 
állott rendelkezésére annyi eszkö 
hogy elhárítsák a fejük  fölött  lebegj | 
háborús veszélyt. 

A béke híveinek a Szovjetunió kö 
tömörült és vezetése alatt álló erSl 
hatalmas erősséget képeznek. Sikerrd| 
szállhatnak sikra a béke védelmét 
az egész világon I 
(Kivonatosan  a Tartós  béléért,  népi 

mokráciáért  május 1. számából) 
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FALVAINKBÓL—FALVAINKNAK 
Hodgya 
A szociálizmus felé  való haladásból 

kiveszi részét községünk is. Az Ifjú 
•tokás Szövetség márciusban készi 
tett 20 karos padot önkéntes munká 
val a kuiturotthon részére. Művelődési 
téren szép munkát végzett Baczó Béla 
taiitó, részben az IVtSz szel, de tul 
ayomó részben az is*olás gyermekek 
kel, akikkel minden vasárn-p délután 
•ívelődési elő dast rendezett. A mü 
-velődési munkában részt vett a RDNSz 
helyi szervezete is, szindarabbal és 
kulturdélutánokkal. 
Legújabban az IMSz tagjai önkéntes 

•inkával megtakaritották a kulturház 
körüli gyümölcsfákat,  a kulturház e-
jyik faláról  leverték a vakolatot és 
íjból lécezték a falat. 
A község dolgozói egyidőben a ve-

téli csatával, amiből mindenki lelkiis-
•eretesen vette ki a részét, több na-
pos önkéntes munkával megtisztították 
a legelőt és hazaszállították egy híd 
faanyagát  az erdőből. 
A gazdasági terv megvalósításából 

tehát kivették községünk lakosai is 
a részüket. Ugyanakkor azonban a 
libákra és hiányosságokra is rá kell 
mutatnom. A tömegszervezeteink fej-
letlenek, ideológiai téren képzetlenek a 
tagok, egy pár tsg kivételével nem lá-
togatják a kulturdélutánokat, a tömeg 
tervezeteink a nemtörődömség háló 
jiba estek. A gyűléseken nem jelen-
tek meg a tagok és főként  a mező-
gazdasági bérmunkások szakszerveze 
tének a tagjai. Szeretném, ha ez a bí-
rálatom öntudatra ébresztene szakszer-
vezetünk tagjait, mert másképp nem 
tudunk osztályharcos szellemben dol-
dozni. Sitnó  Péter. 

Oroszhegy 
Az oroszhegyi május elsejei ünnep 

légnek egy tanulságáról szeretnék 
beszámolni. A Román Munkáspárt ve 
ütésével a tömegszervezetek szépén 
felvonultak  s az öntudat legnagyobb 
hiányát a bérmunkás szakszervezet 
Ugjainól láttuk. A község százhar-
minc szakszervezeti tagja közül csak 
huszonkilencen álltak a vörös zászló 
alá és merték nyiltan hirdetni, hogy a 
helyük a Román Munkáspárt által ve-
letett munkásosztály mellett van. A 
többi 101 szakszervezeti tog a nagy 

| gazdák háta mögé húzódott s onnan 
leskelődött ki félve  a felvonulókra, 
vagy mosolygott gúnyosan felvonuló 
társaira. -
Ez a május elsejei seregszemle meg-

autatta, hogy bérmunkás szakszerve 
tünk tagjainak legnagyobbrésze még 
nem ismerte fel  osztályhelyzetét és fél 
ayiltan megvallani, hogy a munkás-
osztály mellett áll és elfogadja  a Párt 
irányítását. Fél attól, hogy nem kap 

I munkát a nagygazdáktól, ha nem az 
( szekerüket tolja és nyiltan felveszi 
a küzdelmet minden kizsákmányolási 

| törekvés ellen. 
Pedig községünk dolgozói is dere-

kasan kivették a részüket a vetési 
cS'tábél, egészében teljesítve a vetési 

j előirányzatot. Ezen kivül megtakari 
totiunk önkéntes munkával 35 hektár 
legelőt, ami eddig egészen használha 
tatlan volt, elültettünk 27.00 fenyő 
ssemetét és most egy bikaistálló épi 
tését vettük tervbe. Mindezek a mun-

[ kák azonban hiábavalók, ha nem me-
| rQnk nyiltan a szociálizmus építői közé 
állani és a küzdelem nehézségeit vál 

I lalni. 
Mert bizony községünkben is suttog 

a reakció s néha egész hangosan is 
kimondja a törekvését és az uj világ 
építői iránt tanúsított megvetését s 

| ezzel szemben nem mindenki meri fel 
venni a küzdelmet. Szász P. János 
középgazda sem értette meg a Párt 
plenáris ülésének határozatában muta 

tott irányvonalat, hogy a középgaz-
dáknak is a munkásság oldalán van a 
helyük. 

Fancsali  Gáspár 
MNSz levelező. 

Fălticeni i levél 
A napokban levelet kaptunk az etédi 

MNSz levelezőnktől, aki F&lticeni-ben 
katonáskodik jelenleg. 

Levelét itt közöljük. Arra kérjük 
evelezőnket, hogy a továbbiakban se 
szakítsa meg kapcsolatait velünk. Vár-
uk uiabb írásait. 
Mi, Népköztársaságunk katonái nagy 

örömmel és megelégedéssel tapasztal 
uk, hogy a nép hadseregében a ka-
tona élete nem olyan, mint volt a 
múltban. Más a szellem, más a bá 
násmód, más az ellátás. 

Hogy a mult rendszerben milyen 
volt a közkatona élete, azt felesleges 
részleteznem, hiszen mindenki tudja, 
idi is tudjuk, ha nem is voltunk benne. 
Az akkori újoncok ugy vonultak be, 
mint az elitélt rabok a börtönbe. Mint 
rossz gazda az állatait, ugy verték 
őket és ellátásuk is gyenge volt. A 
hatalmon levő kizsákmányoló osztály 
saját osztályérdekeínek megvédésére 
kényszeritette őket. ő* kellett vérbe 
fojtsák  a jogaikat követelő dolgozó 
testvéreik megmozdulásait. Gondoljunk 
csak a griviţai eseményekre. 

Népköztársaságunk hadserege más. 
A legénység az elképzelhető legjobb 
bánásmódban részesül. Tisztjeink vég 
telen türelemmel és szeretettel oktat 
nak és nevelnek minket. Ruházatunk 
uj és tiszta, élelmezésünk jó és bő 
séges. Hadseregünkből teljesen eltűnt 

a nemzetiségi és faji  gyűlölet. Testvé 
riségb̂ n, az egymás iránti legnagyobb 
szeretetben élünk. Most már nemcsak 
kötelességeink, hanem jogaink is van 
nak. Szabad, sőt kell is foglalkoznunk 
a politikával. Ezen keresztül mégis 
merjük a világ népeinek a békéért és 
a dolgozók jobblé léért folytatott  har-
cát. Látjuk a nép ellenségeinek mes-
terkedéseit, amelyekkel a harcot akarják 
elnyomni, amelyet a nép jogainak és 
s7abadságának a kivívásáért folytat. 
Tudjuk azt, hogy ez a harc az egész 
világon a dolgozó nép győzelmével 
fog  végződni. Azé lesz a győzelem, 
akié az igazság. Az igazság pedig a 
népé. 

Mi újoncok a katonai ismeretek el-
sajátítása mellett tovább akarjuk vinni 
előre a szociálizmus zászlaját azon az 
uton, amelyiket a nagy Szovjetunió 
példája és Pártunk irányítása mutat 
nekünk. 

Fălticeni, 1949. IV. 24. 
Szávai  Géza, MNSz levelező. 

Erdőtűz 
Veszedelmes dolog az erdőtűz. Pa-

rányi kis szikra éri a száraz falevele-
ket, melyek kaszálóinkat, erdein* et 
borítják, egy kis szellő és aztán fel-
lobban a láng. Először apró kis lán-
gocska, mely rohamosan kap bele a 
száraz rőzsékbe, apró galyacskákba, 
falevelekbe,  hogy végül hatalmas tűzzé 
fejlődjék.  Ugy sepri végig alig zöldülő 
erdeink területét, mint az országutat a 
szél felkavarta  por. Pillanatok alatt 
százméternyi területen szalad át és 
semmisiti meg hosszú évtizedek mun-

Mit csinál Fábián Mihály Lovétén 
A nép felemelkedésének  az utja: a 

tudás. Ez*rt fordít  Népköztársaságunk 
olyan nagy. figyelmet  arra, hogy min-
denkinek megadja a lehetőséget a ta-
nulásra, a haladásra. Örömmel tapasz-
táljuk, hogy ifjuságunk  él is az alka-
lommal és mind többen és többen jár-
nak iskolába, tanfolyamokra,  káderis 
kólákba olyanok, akik eddig a tudat 
lanságból nem tudtak felemelkedni.  Az 
Írástudatlanok tanfolyamát  is mind töb-
ben végzik el s ezzel ujabb nagy csa-
pás éri a tudatlanságot, a sötétséget. 

Az egyházi reakció azonban bezzeg 
nem örvend népünk tanulni vágyásá-
nak, tudásszomjának és hogy ezt a 
tudásszomjat ki is tudja elégíteni, mert 
az iskolák száma állandóan növekszik. 
Szeretné sötétben tartani a népet, hogy 
a pap kezének a csókolásaban lássa 
a legfőbb  jót és ilyenformán  oda ve-
zesse a népet, ahová akarja. 

Nem kétséges senki előtt, hogy 
egyes reakciósok, amint az a Mind 
szenty ügyből is kitűnt, az impsriálista 
hatalmak útmutatásait és a Vatikán 
szándékait követve háborút kívánnak 
kirobbantani, hogy eltöröljék a föld 
színéről azokat a «megátalkodott kom-
munistákat*, akik nem a túlvilágon akar 
nak boldogságot, hanem meg akarják 
szüntetni a kizsákmányolást, a nyo-
mort, a betegséget és minden emberi 
szenvedést s egy boldogabb jövőt 
építenek a földön. 

Megyénkben is vannak ilyen papok, 
akik felhasználják  a szószéket és a 
magánbeszélgetéseket is, hogy hangu-
latot keltsenek a kommunisták ellen, 
hogy megakadályozzák a nép tanulni-
vágyását és felemelkedését,  igy Lövé-
tén Fábián Mihály plébános vízkereszt-
kor, amikor minden családot megláto-
gatott, megpróbálta a konkolyhintést 
és a léiekmérgezést. Amikor meghal-
lotta, hogy az egyik családból a lány 
tanulni készül, óva intette a szülőket, 
hogy ne engedjék el, mert a lányt 

tönkreteszik. Ma már a tanulási lehe-
tőség szempontjából nincs különbség 
fiu  és lány között, mindkettő fejleszt-
heti tudását. A szentkeresztbányai vas-
öntőlányok példája mutatja, hogy az 
eddig csak férfiaknak  fenntartott  mun • 
kában is tudnak kiválót és nagyot al-
kotni a lányok. 

A szülőket természetesen nem tudta 
Ietériteni a helyes útról a pap mérge-
ző beszéde, annál kevésbé a tanulni 
vágyó lányt, aki el is ment tanulni. 

De Fábián Mihány erre más fogás 
hoz fordult.  A faluban  maradt fiatal 
ságot vette fokozottabb  «kezelés* alá. 
Arra tanította az ifjakat,  hogv a kom-
munistákat meg kell vetni, ki kell kö 
zösiteni, az IMSz munkájában nem 
kell részt venni, mert az is kommu-
nistákat nevel. Hogy a méregkeverés 
milyen eredményes volt, azt mutatta 
a május elsejei felvonulás,  ahol a fia-
tal lányok nem vettek egyáltalán 
részt. A tanulásból hazatért lány pe 
dig mindenfelé  az elhidegülést érezhette, 
megtapasztalta, hogyan fordította  el-
lene az otthonmaradtak közvMemé 
nyét suttogó propagandája, a dolgozók 
ellensége. 

Az ilyen semmirevaló, amelyik nem 
átallja a szószékből az ország uj tár-
sadalmi rendje ellen izgatni, az em-
bereket a sötétségben való maradásra 
buzdítani, az ifjúságot  a tanulástól el-
zárni, az ifjúság  felvilágosító  demok-
ratikus munkáját akadályozni a Vati-
tikán sugalmazására, a nyugati, há-
borúra uszitó imperiálisták hazai ügy-
nöke. Az ilyen embereknek, akik papi 
ruhát öltenek, s nem akarják megérteni, 
hogy az ő feladatuk  is a nép ügyének 
az előbbre vitele, akik nem illeszkednek 
bele az államrendbe, hanem azt meg 
akarják dönteni, akik a fejlődést  gátol-
ják, nincsen helyük népünk sorában. 

Az ilyen Fábián Mihályokra kérlelhe-
tetlen szigorral kell lesújtani és meg kell 
akadályozni, hogy mérgező, népbutitó 
munkájukat folytathassák. 

kájának eredményét: az értékes fákat. 
Elég hozzá egy széndarab, melyet 

a kaszáló-tisztitó munkások hagynak 
maguk után, ha este végeznek mun-
kájukkal. Elég egy cigarettavég, me-
lyet az elővigyázatlan kiránduló dob 
a földre,  egy tüz, melyet szalona-
piritásra raknak a pásztorok, erdei 
munkások, kirándulók. Egy gyufa  is 
elég hozzá, melyet a tudatosan szabo-
táló dob a száraz falevelek  közé. 

Megyénkben ebben az évben közel 
20 erdőtűz fordult  elő. Mindegyiknek 
az oka gondatlanság volt. Gondatlan-
ságból okozott kár, mely nagy össze-
geket tesz ki, s melyet csak egy év-
század tud pótolni. A tüz elégeti a fák 
kérgét, annyira, hogy a fa  legszebb 
része válik használhatatlanná. Ha csak 
futó  tüz rohan végig erdeinken, az is 
megégeti a fák  kérgét, a ké'eg meg-
repedezik, a repedésekbe férges  ütnek 
tanyát s azok aztán lassan, de bizto-
san pusztítják el a fát,  az erdőt, sok 
esetben olyan területeket, melyeket a 
tüz nem ért. Igy pusztulhatnak ki 
egész erdörészek. 

Törvényeink igen szigorúan büntetik 
az erdőtűz okozóit s ha a szándékos 
ságot bebizonyítják, az még súlyosabb 
lehet. Megyénk minden dolgozójának 
meg kell értenie erdeink nagy je-
lentőségét és öntudatosan kell vigyáz 
nia. A kipusztult erdő a közelfekvő 
földek  elnedvetlenedését hozza magá-
val, a terület értéktelenné válik, ha-
talmas szakadékokat váj a viz bele, a 
köveket lesodorja a völgyekbe a s 
szántóföldeken  rakja le, hol a patakok 
medrét elzárva, kiteszi lakóházainkat̂  
szántóföldjeinket  az árvízveszélyének. 

Kormányunk gondoskodik arról, hogy 
a mult rablógazdálkodásának nyomait 
eltüntesse. Megyénk egész területén 
csemetézések folynak.  Az elértéktele-
nedett, vizmosásos, használhatatlan 
területeken védőgátakat építenek er 
dészeti hivatalaink. Ezeken a gátakon 
lerakodik minden kő, minden iszap, 
melyet a hegy oldalából váj a lezubogó 
viz. Az igy lerakodott talajba aztán 
csemete kerül és néhány évtized múlva 
már értékes erdő nő rajta. 

De vájjon az a sok munka és pénz, 
melyet mindezekbe a munkálatokba 
fektetünk,  ér e valamit, ha a gondatlan 
emberek, vagy az öntudatos szabo-
tálók erdsinknek legértékesebb részeit 
teszik ki a tűzvész veszélyének ? Kik 
okozták a felsőráko3Í,  erdőfülei,  bar 
dóczi, homoródalmási erdőtüzeket ? 
Mind gondatlan emberek, akik méltó 
büntetésüket meg fogják  kapni. De 
nem ezeknek a példája kell, hogy ben-
nünket elriasszon, hanem öntudattal 
kell elővigyázatosak legyünk, éberek 
legyünk, hogy a nép tulajdonát képező 
erdőt ne tegyük ki a tüz rombolá-
sának. 

Nagy  Sámuel 

Májas 1 ünneplése 
Udvarhelymegye 

községeiben 
Az ARLUS megyei szervezetéhez 

több községből érkezett jelentés kü-
lönböző ünnepségekről. Homoród-
szentmártonban az ARLUS helyi szer-
vezete tartott nagyszabású műsoros 
estet, majd tevékenyen vett részt a má-
jus elsejei ünnepély megszervezésében. 
Erdőfüléről  szintén azt jelentik, hogy 
a község dolgozói nagy lelkesedéssel 
ünnepelték május 1 et, akárcsak fin-
is káról, Tarcsafalváról,  Firtosmarto-
nosról, Csehétfalváról,  Szentábrahám-
ról és Homoródremetéről. 

Nyomatott az «UMGISz* könyvnyom 
dájában Székelyudvarhelyt. 



Mi történik a nagyvilágban? 
Kül- és belpolitikai tá jékoztató 

Egész Északkinát elfoglalta 
a kinai néphadsereg 
A néphadsereg egységei felszámol 

ták a Kuomintang hadsereg utolsó 
maradványait is Eszakkinában s ezzel 
megindulhatott ezeken a területeken a 
háború rombolásának az eltüntetése, 
• békés épitő munka. Délkinábban fel-
tartóztathatatlanul nyomulnak előre a 
felszabadító  néphadsereg csapatai. Leg 
utóbb a Csekiang Kiangszi közötti va 
•utvonalat kerítették birtokukba és 
több várost foglaltak  el. 
Archibald Johnston leleplezte 

az imperiálisták háborús 
terveit 
Archibald Johnston, az angol kül 

ügyminisztérium Moszkvában megjele-
nő >Britanszkij Szojuznik« cimü heti 
lapjának volt főszerkesztője  megelé 
gelve az amerikai imperiálisták és az 
angol munkáspárti csatlósaik háborús 
uszítását, szakított az angol kormány-
nyal, lemondott az angol állampol 
gárságáról és elhatározta, hogy a 
Szovjetunióban marad. Levelet intézett 
a Pravda szerkesztőségéhez, amelyben 
leleplezte az angol lormány törekvé-
seit, amelyek nagy szerencsétlenségbe 
döntik Anglia népét. Ezért határozta el 
magát, hogy a Szovjetunióban marad 
és minden erejét és képességét a bé 
ke ügyének szenteli. Két éve él a 
Szovjetunióban s ezalatt megismerte 
a szovjet-nép életét. Meggyőződött ar-

ról, hogy a Szovjetunióban van a leg 
igazságosabb szociális berendezkedés, 
igazi szabadság és igazi demokrácia 
és meglátta, hogy a szovjet emberek 
minden gondolata és tevékenysége a 
békés alkotómunkára i'ányul Szanitott 
tehát a háborús gyujtogatók táborával 
és a Szovjetunió által vezetett, a bé 
kéért folyó  harc útjára lépett. 

Eredményes az állami terv 
első évnegyede 
Az egyéves állami terv első évne-

gyedében elért eredményekről kiadott 
közlemény mutatja, hogy a dolgozók 
megértették a terv nagyszerű szerepét 
a szociálizmus építésében és sikeresen 
és eredményefen  hajtották végre és 
szárnyalták tul az első évnegyed elő 
irányzatát. Különösen szép eredmé 
nyek vannak az ipar terén, ahol a bá 
nyaiparban, kohászatban, fémfeldolgo 
zó iparban, vegyiiparban, élelmiszer-
iparban, stb. szép eredményekkel mul 
ták felül  az előirányzatot. De hasonló 
eredmények láthatók a mezőgazdái 
kodás, erdőgazdálkodás, száilitas, be 
ruházás, áruforgalom  stb. terén is, ami 
a lakosság életszínvonalának emelésé 
hez járul nagy mértékben hozzá. Az 
elért szép eredmények mutatják, hogy 
Népköztársaságunk a Román Munkás 
párt vezetése mellett biztosan halad a 
szociálizmus megvalósításának az ut 
ján, amelynek előfeltételeit  teremti meg 
gazdasági tervünk. 

„Ifjumunkás-kupa" 
„bí T A S T Í e e t U Í 6 küiö?1_ö® gondot fordit  a népi sport fejlesztésére.  Kalinii I 
aki Lemn és Sztálin egyik legközelebbi munkatársa volt, a nevelés kérdóseiwl 
foglalkozva  kiemal. a sport fontosságát  az ifjúság  nevelésében. fl 

»A sport és a testnevelés jelentős tényezője annak a folyamatnak  amelJ 
az emberből egészséges, erős, ügyes, bátor, leleményes, a nehézségekkel kü* 
den. tudó és * jövőbe bizalommal tekintő egyént alkot«, mondotta Kálinín 

A múltban megyénkben is, mint általában a tőkés rendszerben a sport 
vagy egy kiváltságos réteg szórakozása volt, vagy pedig a sportolók kerê íl 
forrása,  akik ügyessögükbői is üzletet csináltak! A ?égî labdarugrcsapatok 7áT 
kosa. majdnem k.vótel nélkül mindig megfizettették  játékukat és a jobb á é 
kosok az egyesületek között adis vétel tárgyai voltak. 1 1 

Népköztársaságunkban gyökeresen megváltozott a helyzet. A sport is a I 
nép közös kincsévé vált. Mind nagyobb teret hódítanak a népi sponó* és a 
ifjúságnak  mind nagyobb tömegei számára jelenti a sport az egészség fejlesz 
vetf'riS!  f  , hT erKK > I , j U 3 á g Í S e r 1 ^ ^Bfnytn  428 000'EJ vett részt s ezidón is tobb tömeges sport megmozdulás volt. 

A Román Munkáspárt Központi Vezetőségének hitározata szellemébea J 
Fwmunkás Szövetség ebben az évben is megrendezi az .Ifjumunkás  kL« 
mer Kőzést. A n.gyszabásu serlegmérkőzés május 15-ón kezdődik. Megyénk-
ben minden dobozó ifjúnak  részt kell ezen a sport versenyen ven^f  mert i 
sportversenyen való részvétel egyúttal seregszemlét is jelent, az ifjúság  serL 
szemléjét. Itt válik el, *i áll a dolgozó ifjak  közül a munkásság nagy ügye J 
szociálizmus épiíése mellé. ° y 8 y ' ' 

Az előkészületi munsák Udvarhely megyében már teljes erővel folvnak 
A megyei bizofság  és az albizottság megsezdiék működésűket. ' 

Sportélet 
Székelyudvarhelyen 
Május 8 án, vasárnap igen szép 

sportban gyönyörködhettek Székely 
udvarhely dolgozói. 

Délelőtt az UMTE I és az UMTE 
II labdarugó csapatok, kerületi bajnoki 
mérkőzést játszottak. Eredmény 9 : 1 
az UMTE I javára. A játékosok közül 
egyesek tul-könnyelműen vették a 
játékot. 

Délután női  kézilabda  mérkőzés 
volt az Autósport  és a Vitrometan 
{Medgyes) kőzött. Eredmény: 2:1. 
A szebben játszó Vitrometan a lelkes 
Autósport tói vereséget szenvedett. 

Férfikézilabda:  Autósport  II 
Dinamó 4:0. A mérkőzés szép és 
lendületes volt, igen sok szép akcióval. 
Szükséges, hogy az ifju  munkások is 
lehetőséget találjanak a kézilabda tech-
nikájának az elsajátítására. 

Autósport  1—SFP  (Brassó)  8:5. 
Vezette: Jaczkó István. »A« liga mér-
kőzés. A mérkőzés első félideje  szép 
és látványos volt. A második félidőben 
az Autósport kissé visszaesett. A csa 
társor hiányos. Nehezen tud komolyabb 
támadást visszaverni. A mezőny leg-
jobbjai Danis, Nagy és Bardócz. 

SAKK 
férfi.  — A megyei bajnokság f.  hó 

7—8 án folyt  le városunkban a követ-
kező eredményekkel: 

1. Schwariz Dániel ábránfalvi  bajnok 
lett Udvarhely megye bajnoka, 61/2. 

2. Stolinu Mircea Székelyudvarhely 
város bajnoka lett I. helyezett, 51/2. 

3. Máthé László dr. Oalánd bajnoka 
41/2, II. helyezett. 

4. Patakfalvi  Sándor Keresztúr baj-
noka 41/2, III. helyezett. 

5. Peter Endre Bikafalva  bajnoka 
IV. helyezett. 

6. Máthé Mihály Szentkeresztbánya 
bajioka, V. helyezett. 

7. György Jakab a homoródfürdői  | 
szakiskola bajnoka, VI. helyezett. 1 

Női.  — dr. Leövey Klára Székely 
udvarhely bajnoka lett a megye baj 
noka. 

TEKE 
Az UMTE  tekeszakosztálya  megint igen 
szép eredményt ért el a RNK kupa baj 
nokságon Sepsisz-ntgyörgyön, ahol a 
kézdivásárhelyi CSM csapatával mérte 
össze erejét. Csapatunk 1387 fával 
győzött 1330 al szembe s ezzel beju 
tott az elődöntőbe, ahol az országból 
csak négy csapat vesz részt. A játé 
kosok mind megállták a helyüket, de 
különösen ki kell emelnünk Kulcsár 
Józsefet,  aki 277 fát  ütött. Üveges 
Ferenc, szintén igen szép eredményt 
ért el 247 fával. 

Munkások és diákok 
A tanuló ifjúság  megértette, hogy a Román Munkáspárt utmutatását és I 

irányítását csak akkor tudja értékelni és helyesen követni, ha megismer « 
munkásság életét és minél mélyebb bepillantást nyer a kérdéseibe Ezért ke 
resik a diákok a munkássággal való mind szorosabb kapcsolatot 

Udvarhely megye egyetlen nehézipari gyárát, a szentkeresztbányai vas-
gyárat ilyen gondolatokkal keresték fel  legutóbb a székelykereszturi pedagógiai 
tskola növendékei. Az üzem megtekintése és a munkásokkal való ismarkedé 
u án a tanulók szép műsoros előadást rendeztek a munkások részére A mű-
sort a román magyar barátság szelleme hatotta át és egyúttal becrlantést 
asart nyújtani a n,gy Szovjetunió kulturájaba is. A szép népdalok, szaval.™ 
magyar, lomán, orosz népi táncok óriási tetszést arattak a munkásság körében 

M. sem mutatja jobban a műsoros est sikerét, minthogy másnap, amikoí 
a dtáko* Lövetóről jö tek visszafelé,  ahol szintén bemutatták tudásukat 
lusi dolgozók előtt, a munkásság kívánságára előadásukat meg kellett ismétel-mos* 

A tanulók helyes magatartásukkal, szervezettségükkel megnyerték a I 

munkások tetszését és bebizonyították, hogy komolyan akarnak dolgozni é l 
tanulni, h;gy a munkásosztály pártjának irányítása mellett építsék a szoci álizmust. v 1 

Szerkesztői üzenetek 
Tömegesen érkeztek lévelezőinktől 

beszámolók a falvainkban  lezajlott 
május elsejei ünn pségekről. Sajnos, 

a levelek nsgy számára és arra való 
tekintettel, hogy a leveleket megkésve 
kaptuk kézhez, nem tudjuk mindegyi 
ket leközölni. A levelek mindegyike 
szép és lelkes hangulatban lefolyt  má 
jus elsejei ünnepségekről számol be. 
Mindegyik levelezőnk megállapítja, 
hagy ilyen május 1 még nem voií 
falvainkban  és, hogy soha ilyen tö-
megek még nem vettek részt az ün-
nepségeken. 

Ilyen értelmű leveleket kaptunk Szé-
kelydályából  Fülöp  András,  Magyar-
hermányból  Baió Sándor,  Alsósófal-
váról  Benkő  János, Bet  falvár  ól  Bándy 
Albert  és Bokor  A'pád.  Kadácsból 
Végh  András,  Csekefalváról  Lőrincz 
Domokos,  Rugonfalváról  Burgus  Ká-
roly,  Farkaslakáról  Nagy  Piroska» 
Fenyédről  Lukács  Domokos és Olasz-
telektől  Márkó  Imre  MNSz  levelező-
inktől.  Kérjük, írjanak máskor isbeszá-
molva községük minden esemé nyérői. 

Gáli  Dénes ujszékelyi  MNSz leve-
lezőnk május l i beszámolójában ér-
dekesen írja le, hogyan tartotta meg 
ünnepi beszédét Menyhárt Mária v.-
lágtalan fiatal  nő. Sajnos, cikke későa 
érkezett, igy nem közölhettük. 

Vajda  Dénes küküllőkeményfalví 
MNSz levelezőnk levelét szintén késő* 
kaptuk kézhez, ezért nem közölhetjük. 

Molnos  Juliánná  pálpataki  MNSz 
levelezőnknek ugyanazt üzenjük, mint 
Vajda Dénesnek. 

18 év a nagykorúság 
határa 

A Nagy Nemzetgyűlés Elnöki Ta-
nácsának törvényrendelete értelmébe» 
minden 18. életévét betöltött ifju  nagy. 
korúvá válik. Házasság folytán  szintéit 
ne gykorúvá válnak az ifjak. 


