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Márton  Áron  a kulákok  barátja 
— a demokrata  lelkészek  üldözője 

Hátion  Aron...  E név  halla-
lira  minden  öntudatos  katolikus 

| dolgozó  előtt  felötlik  a „püspök 
ur  őszentsége"  Janusarca.  Eszébe 
jut  most  még  jobban  azoknak  a 
székely  szegény-  és középparasz-
loknak,  akik  saját  bőrükön  érez-
lék  egy  évtized  óta  az  erdélyi  ka-
tolikus  egyház  „,fejedelmének" 

| blákbarátságát,  amelyet  körleve-
lében,  népellenes  szónoklatokban 
is  megerősített.  Az  újságok^  egy-
mást  követő  számai  leleplező  cik-
lekben  számolnak  be Márton 
Áron  püspök  mesterkedéseiről  és 
felvilágosítják  a katolikus  egy-
házi  reakció  által  félrevezetett 
becsületes  dolgozó-tömegeket:  mi 
u rejtőzik  ezek  mögött,  mi  min-
iint  rejt  a püspöki  talár. 

Mindenekelőtt  nézzük  meg,  ki 
ÍJ Márton  Áron  püspök  ?  Tettei 
mutatják  meg  legjobban.  Legki-
rívóbb  a püspök  ur  két  arca: 
Márton  Áron,  a dolgozó  paraszt 
ságot  kizsákmányoló,  élősködő 
hilákság  szövetségese  és Márton 
Áron,  a katolikus  egyház  kebelén 
kiül  lévő  jószándéku,  a néppel 
Iartó  katolikus  papság  ellenségbe. 
A csikszépvizi  utcákon,  miköz-

ben  folyik  a járási  kulturverseny, 
dolgozó  székely  földművesek  ol-
vassák  az  újságokat.  Elégtétellel 
kállják,  hogy  napfényre  kerültek 
a püspök  ur  kulák-kapcsolatai. 
Megtudták,  hogy  a szürke  lovon 
vonuló  püspökbotos  Márton  Áron 
tppen  olyan  ellenségük,  mint 
Miklós  Dénes  Károly,  Erős  Fe 
renc  egyházi  vezetők,  zsirospa-
mztok.  vagy  Biró  Károly  és 
Suisz  Nándor  kulákok,  akik  kéz-
Mbbal  kardoskodtak  a püspök 
Is  az  egyházi  reakció  mellett  A 
zegény-  és középbirtokos  székely 
földművesek  legádázabb  ellenségei 
a népnyuzó  papok,  többek  között 
Keserű  tisztelendő  segítségével  el-
játszották  a csikszépvizi  egyház-
Itözség  harminchat  millió  lej  ér-
itkü  vagyonát,  melyet  az  első  vi 
ligháboru  után  adott  össze  a 
iolgözó  fölimüvesség  kepemeg-
váltásként,  most,  megtudták  azt  is, 
hogy  Márton  Áron  püspök  elné-
ústvel  történt  ez  az  osztozkodás. 
Tudomása  volt  arról  is,  hogy  az 
tgyházi  vezető-kulákok  és Keserű 
András  plébános  hogyan  rabol-
ják  az  egyház  leple  alatt  a dol-
gozók  ezreit.  Barátairól,  támoga-

tóiról  volt  szó,  a kulákokról,  hát 
szemet  hunyt.  Hogyne  palástolta 
volna  szövetségesei,  a kulákság 
harácsoló  tevékenységét,  hiszen 
szövetségeseinek,  a Szász  Nándo-
roknak,  Erős  Ferenceknek  volt 
hasznuk  ebből. 

Van  a püspök  urnák  egy  má-
sik  arca  is.  Egy  másik,  melyet 
a katolikus  dolgozók  valójában 
csak  most  ismertek  meg.  Csák 
most  nézték  meg  közelebbről.  Ez 
az  arc  a jószándéku,  becsületes, 
a dolgozókkal  iartó  papokra  né-

zett  le  szúrós  szemmel.  Tímár 
Sándorra  és Oláh  Áronra,  — 
akik,  mint  csikszépvizi  fiatal 
lelkészek  — a dolgozó  földműve-
sek  és nem  az  osztályellenség,  a 
kulákság  oldalára  állottak.  Ez  a 
két  becsületes  lelkész  a dolgozó 
nép  érdekeit  védte,  Tímár  Sán-
dor  utánajárt  a kulák-egyházi 
vezetők  „vagyonkezeléséneka 
templomban,  a szószékről  prédi-
kálta  ki  a nép  ellenségeinek  üzel-
meit.  S ezzel  nem  csak  a kulák-
ságot  leplezték  le,  hanem  kemé-

nyen  megbírálták  a kulákoknak 
kedvező  egyházi  vezetést  is.  Ter-
mészetesen  Márton  Áron  püspök 
azonnal  elhelyeztette  a két  fiatal 
lelkészt  és körlevelet  bocsátott  ki, 
melyben  arra  igyekszik  rábírni 
a dolgozókat,  hogy  ne  küzdjenek 
a kulákok,  a kizsákmányolók  el-
len,  hanem  béküljenek  meg  velük 
és szeressék  őket. 

Igen.  Márton  Áron  katolikus 
püspök  arra  kérte  a katólikus 
egyház  dolgozóit,  hogy  béküljenek 
meg  azokkal,  akiknek  nyomoru-
ságukat,-  szegénységüket  köszön-
hetik.  Azonban  hiába  minden 
püspöki  körlevél,  hiába  minden 
prédikáció...  Áz  öntudatos  szé-
kely  dolgozó  tömegek  napról-napra 
egyre  jobban  megismerik  egyhá-
zuk  „mindenható"  urát,  Márton 
Áron  püspököt.  Szembenéznek 
mindkét  arcával  és elfordulnak 
tőle.  Elfordulnak,  mert  nem  akar-
nak  újra  kizsákmányoltakká,  fél-
revezetettekké  válni.  Elitélik  <x 
püspök  népellenes  cselekedeteit, 
aki  most  is,  akárcsak  a múltban, 
a kuláksággal  szövetkezik,  elűzi 
a néppel  tartó  lelkészeket  az  egy-
házból  és akárcsak  magyaror-
szági  méltó  társa,  Mindszenty-
Pehm,  a dolgozó  tömegek  fejlő-
dését,  életük  javulását  gátolja. 

(Az Igazság jun. 11 iki számából.) 

Elengedték és csökkentették a dolgozó kisemberek 
adóhátralékait és adóbirságait 

A Nagy Nemzetgyűlés Elnöki Tat 
nácsa törvényrendeletet adott ki az 
előző évekből származó mindenfajta 
cdó, illeték és adóbírság elengedésé rí 
és leszállítására. 

Az 1947 november 7 ig folytatott 
kártékony adópolitika az adóterhek 
nagyrészét a dolgozók vállára hárítot-
ta, akik az adók és illetékek tömke-
legében nem ismerték ki magukat. 
Ezért az Elnöki Tanács szükségesnek 
vélte, hrgy levegye az adóhátralékok 
terhét a termelő elemek, elsősorban a 
kisgazdák és kisiparosok válláról. 

Ez az adóelengedés ujabb lépést 
jelent demokratikus államunk egész-
séges pénzügyi politikájának az utján. 
Ezzel az intézkedéssel a városi és 
falusi  dolgozók megszabadulnak a mult 
nyomasztó terheitől, megerősödik a 
munkásosztály és a dolgozó paraszt-
ság szövetsége, fokozódik  a szövetke-
zetek ereje és ezzel szélesedik a szo 
ciálizmus épitésének az uija. A régi 
adóügyi terilektől mentesülnek az ide-
iglenes bizottságok pénzügyi osztályai 
s igy megszilárdíthatják az adófizetési 
fegyelmet. 

A szegényparasztságnak, 
vagyis akiknek évi összes adójuk az 
1000 lejt meg nem haladta, elengedik az 
1949 január 1 ig esedékes mindenfajta 
hátralékos adóját, illetékét, késedelmi 
kamatát és adóbirságát. 

A középparasztság 1949 ja-
nuár l-ig esedékes adóhátralékait és 
illetékeit 50 százalékkait csökkentik, a 
különböző adóbírságokat és késedelmi 
kamatokat pedig teljes egészében el 
engedik. A parasztság többi részének 
csak az adóbirságait engedik el. 

Az alkalmazottaknak, vagyis 
a munkásoknak és tisztviselőknek, 
amennyiben egy házuk van, amit sa-
ját lakásuk céljára használnak, elenge 
dik az 1949 január l-ig esedékes ház 
jövedelmi adót késedelmi kamattal 
együtt. 

A kisiparosok közül azoknak, 

akik egyedül, vagy csak együttlakó 
csatád'agjaikkal és legfeljebb  egy ta-
nonccal dolgoznak, elengedik az 1949 
január 1 ig esedékes mindenfajta  adó-
ját, illetékét, késedelmi kamatját és 
adóbirsághátralékát. Azoknak a kis 
iparosoknak, akik legfeljebb  5 a lkai 
mázoltál dolgoznak, 1—50 százalékig, 
az 5—10 alkalmazottat foglalkoztató 
kisiparosnál 1—30 százalékig terjedhet 
a népianács által esetenként nyújtott 
adó csökkentés, mig az ugyancsak 

1949 január l-ig esedékes bírságok 
és késedelmi kamatok 95̂ százalékkal 
csökkenthetők. 

A szabadfoglalkozásúak 
jövedelmi adójából 1949 január 1 ig 
esedékes hátralékokat « néptanács 1 — 
50 százalékig csökkentheti, az adóbír-
ságokat viszont 95 százalékig. 

A szövetkezeteknek 1949 
jan. l-ig esedékes mindenféle  adó és-
illetékhátrálékát, késedelmi kamatait 
és adóbirságát elengedik. 

Az államosítás egy éve 
1948 junius 11-e jelentős fordulat 

időpontját jelzi a Román Népköztár-
saság életében. Ezen a napon államo 
sitották a legfontosabb  ipari termelő-
eszközöket. 

Ezzel a forradalmi  megvalósítással 
a legfontosabb  ipari, bánya-, szállítási-, 
biztosítási vállalatok és bankok az ál 
lam tulajdonába, a dolgozó nép tulaj 
donába mentek át. 

A RMP vezetésével a munkásosz-
tály, országunk dolgozó népe elindul-
hatott, a szociálizmus megvalósítása 
felé  vezető uton. 

Ez a rövid egy esztendő elég volt 
ahhoz, hogy ország világ előtt bebi-
zonyítsa munkásosztályunk hatalmas 
alkotó erejét, — bebizonyította, hogy 
a kapitálista »szakértőU nélkül is 
megy a gyár, sőt még sokkal jobban, 
mint régen. 

A munkásosztály megértette, hogy 
övé a gyár, hogy saját magának dol 
gozik. 

A szociálista versenyek eredményei 
megmutatták, hogy gyökeresen meg 
változott a munkásnak a munkához 
való viszonya. A munka már nem ter 
hes többé a dolgozó számára, mint 
a tőkés társadalomban, hanem a be-

csület és előmenetel kérdése. A mun-
kásosztály megértette, hogy a munka 
termeléKenységének fokozása,  a ter-
melés emelkedése, a dolgozó nép élet-
színvonalának emelését hozz t magával, 

A munkások mindenütt az egész 
országban erőt és fáradságot  nem kí-
mélve dolgoznak az egyéves állami 
terv végrehajtásán és túlteljesítésén. 

A szociálista versenyek hősőket ter-
melnek, a munka hőseit, akik a mun-
ka mezején aratják diadalukat. 

Pap Lajos és csoportja a petrila i 
bányában már a novemberi előirány-
zatra do'gozik és nem áll egyedül 
azok között, akik egy-két hónap le-
forgása  alatt az egész évi állami terv 
rájuk eső részét teljesíteni fogják. 

Megyénkben Szentkeresztbányán is 
sok minden megváltozott ez alatt az 
év alatt. Az egyéves évforduló  nipját 
az üzemi munkásság a termelés ál-
landó fokozásával,  munkaujitásokkal, 
nagyszerű munkaversenyekkel ünnepli. 

Ezen az évfordulón  a vasgyár mun-
kásai a szeptember hóra előirányzott 
munkát végzik és igy a tervet időelőtt 
teljesítve nagyszerűen túlszárnyalják. 

Egyes munkások a szociálista mun-
(Folytatás  a t ik  oldalon) 



A nyári mezőgazdasági munkálatok 
alapos előkészítése 

Vaida Vasile földmüvelésügyi  mi-
niszter, a Scânteia-ban közölt cikkében 
megvizsgálva a befejezett  tavaszi ve-
tési kampány munkamenetét, pontos 
munkaprogrammban megjelöli mind-
azon munkálatokat és teendőket, me-
lyeket a nyár folyamán  és a terv tel-
jesítése érdekében mezőgazdasági szek 
torunkban végre kell hajtani. 

A tavaszi vetési kampány május 
15 én országos viszonylatban befeje-
ződött, a Párt irányítása mellett a dol 
gozó szegényparasztság munkájával. 
A kampány befejezése  és a terv tul 
szárnyalása hatalmas sikert jelent népi 
demokratikus rendszerünknek. 

A végrehajtott munkálatokat lénye-
gesen befolyásolta  és elősegítette a 
Román Munkáspárt vezetőségének 
március 3—5 iki plenáris ülésén ho 
zott határozata, amiben szegénypa-
rasztságunk uj irányítást kipott és 
megmutatta a mezőgazdaság fejlődé-
sének az útját. 

A terv teljesítésében igen nagy sze-
repet játszottak a Szovjetuniótól ka 
pott, feljavított  és nemesitett buza, 
cukorrépa, takarmányrépa, gyapott, 
napraforgó  és egyéb magvak, melyek 
segítségével sikerült bevetni területein-
ket és feljavítani  a termés minőségét. 

Kormányunk igen nagy területeken 
fölszámolta  a mesgyét és megkönnyí-
tette a mezőgazdasági munkálatok 
végrehajtását, igen sok szegény és kö-
zépparaszt birtokoknak az összevo 
násával és közös megművelésével. 

Nagy szerepet játszottak mezőgaz 
dasági szektorunk előbbreviteiében az 
újonnan felállított  állami gazdaságok, 
melyek segítségével gyarapítottuk a 
szegény-parasztság vagyonát és ugyan-
akkor megszüntettük a kulákság és a 
földesúri  osztály kizsákmányoló rend-
szerét. 

A fölállított  tisztító és csávázó köz 
pontokkal megtisztítottuk a földbe  ke 
rüíő vetőmagvakat és növeltük ezáltal 
vetéseink terméshozamát. 

A munkálatok elvégzésében orszá 
gos viszonylatban nagy szerepet ját-
szottak traktor- és gépállomásaink, 
amelyek segítségével gyors és sokkal 
olcsóbb munkát tudtunk végezni. 

Nagy segítséget és határozott len 
dületet adtak a munkálatok végrehaj 
tásában az ideiglenes bizottságok, 
melyek tagjai hozzáértő buzgalommal 
és lelkiismeretesen vezették a munká 
htokat. 

A munkálatok végrehajtásában hiá-
nyosságokat is lehet tapasztalni, ami 
a bizottságok működését illeti, ugy a 
munka megszervezésével, mint annak 
végrehajtásával kapcsolatosan. Az ész-
lelt hiányosságokat szem előtt kell 
tartani és a következő kampányokban 
feltétlenül  ki kell küszöbölni. 

Az idei vetési kampány befejezése 
után ki kell dolgoznunk azt a munka 
tervet, rcely magába foglalja  a nyár 
folyamán  végzendő növényápolási 
munkálatokat. Az elvetett növények 
fejlődését  csak  ugy  tudjuk  elősegíteni, 
ha  elvégezzük  a feltétlenül  szükséges 
kapálást  és gyomlálást  és ha  ezen 
munkálatokat  a legmegfelelőbb  idő 
szakban  és ahányszor  csak  szükséges, 
annyiszor  hajtjuk  végre. 

Az utóbbi időben lehullott csapadék 
különböző gyomnövények nagyuieny-
nyiségü kikelését eredményezte. Eze-
ket föltétlenül  ki kell irtani kapálással 
és gyomlálással. 

Elő  kell  készíteni  az  aratási  mun-
kálatokat  és föl  kell világosítani min-
den dolgozó parasztot az aratási idő 
megkezdése előtt arról, hogy mikor és 
milyen érési fokon  kell az egyes nö-
vényeket learatni, hogy hová és mikor 
kell azokat behordani. Ki kell jelölni 
a szétü-helyeket és mindent meg kell 
tenni a különböző károk megelőzése 
érdekében. Gondoskodni kell a szük-

séges óvintézkedések megszervezéséről 
az esetleges tüz és más veszélyek 
megelőzésére. 

A cséplési  kampány  megszervezése 
érdekében föl  kell leltározni a meg 
lévő cséplőgépeket, ki keli javítani és 
idejében be kell osztani a községekben 
kijelölt szérűkre, be kell szervezni a 
cséplőgépnél működő ideiglenes és ál 
landó munkásokat. 

A felsorolt  munkálatok elvégzésével 
feltétlenül  elősegítjük a terméshozam 
fokozását  és biztosítjuk a dolgozó 
lakosság élelemmel való ellátását. 

A pártszervezet által irányított ide 
iglenss bizottságokra az a feladat  há-
rul, hogy mozgósítsák a tömegeket a 
munkálatok elvégzése érdekében és 
mindent el kell követniök a terv sike 
res végrehajtásáért. Nagy gondot kell 
fordítani  az ipari növények ápolására, 
melyek különlegesebb munkálatot igé-
nyelnek és amelyeket a legmegfelelőbb 
időben kell elvégezni. Ezen növények 
termelésével nagyban hozzájárulunk 
az ipari cikkek gyártásához. 

Az  állatállományunk  tenyésztésének 
feljavítása  céljából nagy gondot kell 

fordítani  a különböző takarmánynövé 
nyek szakszerű betakarítására és ke 
zelésére. 

Az állami gazdaságoknak méltó he 
lyet kell elfoglalniok  mezőgazdaságunk 
irányitásában ós vezetniök kell dol-
gozó parasztságunkat és mindenkor 
segítséget kell nyujtaniok annak. 

Az aratási munkálatok befejezése 
után azonnal neki kell kezdeni a tarló-
hántásnak, melynek sürgős lebonyo-
lítása a jövő termés fokozását  bizto 
sitja. 

A cséplési kampánnyal egyidejűleg 
meg kell kezdeni az őszi szántást és 
vetést, kihasználva minden percet a 
korai vetés végrehajtása érdekében. 

A tavaszi kampány túlszárnyalása 
uj feladatot  jelöl ki a nyári mezőgaz-
dasági munkálatok elvégzésében. Ezen 
munkálatokban dolgozó parasztságunk 
a Párt vezetése mellett azon kell, hogy 
iparkodjék, hogy nagyobb termést 
nyerjünk bevetett földjeinkről,  hogy 
nagyobb és jobb kenyerei juttassunk 
dolgozóinknak, megszüntetve a sze-
gény és középparasztság nyomorát és 
kizsákmányoltságát. 

Állattenyésztésűnk fejlődéséről 
Országunk gazdasági életében ar 

állattenyésztésnek mindenkor jelentős 
szerepe volt, de most különösen fon-
tos, mert az ország újjáépítésének és 
boldogulásának fgyík  lényeges része 
álattenyésztésünk nagymérvű fejlesz-
tése. 

Kellő számú igásállat nélkül a föld 
nek megfelelő  megművelése nem 
volna lehetséges. A talajerő sok bir 
tokon évek óta esik fogyott,  műtrágya 
elegendő mennyiségben még nem áll 
rendelkezésünkre, tehát minél nagyobb 
mennyiségű istállótrágya termelés vá-
lik szükségessé, hogy termelésünket a 
terv által előirt módon fokozhassuk. 
Állattenyésztésünknek a közélelmezés 
szempontjából is igen nagy jelentő 
sége van, mert a dolgozók életszín-
vonalának emelkedése következtében 
mind nagyobb mennyiségű húsra van 
szükség 

Az állattenyésztés előfeltételei  Nép-
köztársaságunkban mind megvannak 
és a Szovjetunió példáját követve a 
Román Munkáspárt irányításával nagy 
crányu munka folyik  az állattenyész-
tés fokozására. 

Rendelkezünk olyan és akkora te-
nyészanyaggal, amely az eredményes 
fejlődés  alapját képezheti, mert te-
nyészanyagunk ugy a mennyiség, 
mint a minőség tekintetében megadja 
az annyira kívánatos fellendülés  fel 
tételeit és lehetőségeit. A tenyészálla-
tok és állati termékek iránt mutatkozó 
kereslet igen kedvező. Az állattenyész 
tés jövedelmezősége igen tekintélyes. 
Az állategészségügyi viszonyok jók és 
demokratikus kormányzatunk terv-
szerű gondoskodása következtében 
biztositottak. 

Ki a jó állattenyésztő ? 
Sajnos azonban gazdáink tekin-

télyes része nagy általánosságban 
nem jó állattenyésztő, még talán jó 
kereskedőnek sem nevezhető, akik az 
állattartásból eredő jövedelmüket ke-
vésbbé a tenyésztés és termelés, mint 
inkább az ügyes csere bere, a neve-
lés és a saját munkájuk észrevétlen 
értékesítése utján szerzik. Éppen azért 
okvetlenül arra kell törekednünk, hogy 
a mennyiségi termelésre kedvező je-
lenlegi időszak alatt a minőség javí-
tása és az állattenyésztés terén elért 
eddigi eredményeket továbbra is fenn-
tartsuk és biztosítsuk. 

Ma talán egyes gazdáknak furcsán 

hangzik a törzskönyvelést, tejelés.el-
lenőrzést és más kicsinyesnek látszó 
munkát emlegetni és ajánlani, hiszen 
a selejtes jószágért is nagy árat fi 
zetnek. 

De ne felejtsük  el, hogy a minőség 
általános javulását s a termelés fo-
kozását máról holnapra elérni nem le-
het, ahhoz évek gondos, kitartó és 
előrelátó munkájára van szükség ugy 
az állattenyésztés hivatalos szervei, 
mint az egyes tenyésztők részéről. 
Éppen ezért nem szabad egyedül csak 
a tömegszaporitás követelményeit szem 
előtt tartani, hanem a minőségi szem 
pontokra már a kiindulás percétől 
kezdve nagy súlyt kell helyesni. 
Az állategészségügy 

Az állategészségügy kedvező s hogy 
nem emelkedetl még magasabb szín 
vonalra, abban nagyrésze volt a gaz 
daközönség bizonyos közönyének, da-
cára annak, hogy jó oltóanyaggal 
rendelkezünk, még a tanult gazdák 
nagy része sem veszi igénybe a jól 
bevált védőoltásokat. Ezenkívül az 
állattenyésztés fejlesztésére  nagy fon-

tosságg&l bir a meddőség'és az elvej 
télés ellen folytatandó  küzdelem is. 

Egyik nagyon fontos  tényezője u| 
állattenyésztésnek a jól gondozott k-l 
gelő, a megfelelő  mennyiségű és » [ 
nőségü takarmány biztosítása • t» 
nyészállatok részére és hogy tenyéa-
áltatainkat és főleg  apaállatainkat ti 
gas, világos, jól szellőztethető és a| 
mai modern higiénikus viszonyoka 
megfelelő  istállókban helyezzük el. 

Az egyéves terv és 
állattenyésztésünk. 
A Román Munkáspárt javaslatára il 

földmüvelésügyi  minisztérium szarvn-l 
marha állományunk felfrissítésére  á| 
nemesítésére importált valódi, tis 
vérű, svájci származású bikákat i 
ezekből megyénk a mult év folyao. 
30 drb. tenyészbikát kapott, melyek 
a simmenthali tenyészetben előrel 
ladott községekben osztottak szét. 

Az egyéves gazdasági terv kere 
ben 35 község kapott állami segél 
modern bikaistállók építésére. A la 
több községben már neki is fogtak 
előirt tervek szerinti istállók megé 
tésének. 

Ugyancsak az egyéves terv kert. 
ben vármegyénknek 440 simmenth 
tenyészbikát kell adnia, amely me 
nyiségből 400 at Baia és Tutova 
gyék vásárolnak fel,  mig 40 saját 
gyénk községeiben nyer elhelyezi. 
Mai napig a két említett megye lll| 
bikát vásárolt fel,  vármegyénk i 
ségei ped g 29 elsőosztályu növeni 
bikát az időközben felmerült  hiány 
pótlására, amelyeknek megvásárló 
hoz a földmüvelésügyi  minisztériu 
szintén tekintélyes segélyt folyósto 

Az állami gazdaságok és intéz, 
nyek részére vármegyénk területi 
184 elsőrendű fejőstehenet  is felvi 
roltak. 

Ezekből láthatják az állattenyfa. 
téssel foglalkozó  gazdák, hogy hiK 
rozott kereslet mutatkozik az ek 
rendű, fajtiszta  tenyészállatok iránti 
éppen ezért kell törekednünk io 
hogy megfelelő,  szakszerű utasítási 
irányítás mellett, minél nemesibb I 
fajtisztább  állományhoz jussunk. 

Az egyéves gazdasági tervben po 
san és világosan vannak lefektei 
azok az irányvonalak, amelyeket 
kell szívlelni és meg is kell valói 
a terv előírásait. 

Tehát minden állattenyésztő pţ 
dának kötelessége, hogy igye 
az egyéves gazdasági terv állit 
nyésztési részét megvalósítani ési 
tul is teljesíteni, mert ez vezet a 
gozó nép általános életszinvonall 
emeléséhez. 

Loolz  Frigyes  dr 

Vajda  Júlia  beszél: 
Egyszerűen, tisztán öltözött, fejken-

dős munkásasszony ül előttünk. Vajda 
Julía, a székelykereszturi felsőjárás 
ideiglenes bizottságának alelnöke. Ra-
gyog a szeme, amikor kérdéseimre 
válaszol: Hol született ? Hány éves ? 
Hány gyermek anyja ? Mit csinált 
eddig ? 

Visszagondol a múltra és sóhajt: 
— Mit csináltam ? Napszámba jár-

tam, igy dolgoztam hajnaltól éjsza-
káig egész életemben és a szüleim is 
igy éltek, napszámosok voltak, öt 
gyermekem volt, egy meghalt, özvegy-
ségre maradtam és a darab puliszkát 
nagyon nehezen tudtam ötfeló  osztani, 
hogy mindenkinek jusson belőle. Negy-
ven éves vagyok, Bözödön születtem. 
Küzdöttem a munkások jogaiért és a 
felszabadulás  után munkámat az osz-
tályharc szellemében folytattam.  Ami-
kor megtudtam, hogy az ideiglenes 
bizottság tagja lettem, szivem nagyot 
dobbant a boldogságtól. Ezt is meg 
érhettük. Az egyszerű munkás embert, 
akit a mult rendszerben kizsákmá-
nyoltak és agyondolgoztattak, Nép-

köztársaságunk demokratikus 
mánya a nép élére állította. Akikl 
többet szenvedtek a kulák kizsák 
nyolóktól, azok érzüí át igazán a i 
góny dolgozó nép fajdalmát. 

Megköszönöm Vajda Júlia vá 
és jó munkát kívánva, erős ki 
gással búcsúzom tőle. 

D. L.I 

Az állami üzletek I 
kulturterme 

Az állami üzletek alapszervezetei 
határozta, hogy az állami texiilü 
által rendelkezésükre bocsátott hd 
ségben kultúrtermet rendez be ti 
részére. A terem mintegy 150 fő 
közönség befogadására  alkalmas 
gyülésteremül fog  szolgálni. Egy 
azonban az állami üzletek alkalm. 
tainak szórakozási helye lesz, és 
lönböző játékok fognak  itt a dolgo. 
rendelkezésére állani. A terem rendj 
hozása most folyik. 



a babonád, „ftszWMtrfT b a csodálatos ablakról 
»A buta embernek mindenki a fe-

jire üt* — állítja a nép szállóigéje. A 
•eodás nagyon régi, elvész a meszi-
Bi idők ködében, amikor a világon 
•ekerévei hordták • tudatlanságot s 
ízt hitték, hogy minden, ami ezen a 
világon előfordul,  mindenható szelle-
aek müve, akikkel nem mérkőzhetnek 
•eg az emberek... A legrégibb idők-
ben is voltak olyanok, akik hasznot 
búztak a tömegek tudatlanságából, a 
természettől való félelmükből.  Ahogyan 
B emberiség előrehaladott és a tudó-
nánv feltárta  a lét titkait: hogy nin-
csenek szellemek és jelenések — a 
többséget kizsákmányoló kisebbség 
igyekezett elfedni  a valóságot az em-
berek szeme elől, hogy továbbra is 
nbságban tarthassák őket. Sőt: minél 
jobban meg tudta magyarázni a tu-
domány a világ dolgait, annál több 
larlatán, kuruzsló és hamis jövendő-
nondó járta a falvakat  és a városo-
kat, összehordtak hetet havat és elve-
tettek az emberek agyában számos 
babonát, hamis hiedelmet. 

| Igy történhetett, hogy amellett az 
óhajuk mellett, hogy a világot meg-
értsék és megtalálják a történések okait, 
at emberek évszázadok során babo-
lákban és téves hiedelmekben nőttek 
lel, amelyek apáról fiúra  szálltak és 
napjainkig folytatódtak.  Ma is vannak 
emberek, akik nem indulnának útnak 

• kedden a világ minden kincséért. Má-
nk nem félnek,  sem szablyától, sem 

| puska golyótól — de ha utjukat egy 
fekete  macska keresztezi, visszahőköl-
jek és meg vannak győződve arról, 

| hogy aznap minden balul üt ki. Mind-
etek a téves hiedelmek azoknak hasz 
nára válnak, akiknek érdekük, hogy 
a népet BÖtétségben tartsák, hogy ma 
• ijedjen meg saját árnyékától, hogy 

| minél több ember érezze tehetetlennek 
magát, hogy könnyebben vezethe ssék 
az orruknál fogva,  hogy becsaphassák, 
kizsákmányolhassák, elnyomhassák 

Uket 
Mindez hasznára van azoknak a 

gazembereknek, akiknek érdekük, hogy 
a emberek azt higyjék ; minden, ami 
rossz van a földön,  öröktőlfogva  való 

| ts igy marad mindez, amig világ a 
világ, mert «meg van irva* és meg-
változhatatlan, hogy ilyen a gyönge 
és tudatlan ember sorsa — rájár a 
rod, minden borzalom —, hogy ha 
egyiknek minden megvan és henyél, 
a másik pedig nélkülözik és dolgozik, 
akkor ez igy adódott: egyik legyen 
vsa más'k nyomorult, szegény. A 
nagyurak s a kapitálisták, amikor «cso-
dákat* indítottak útnak, jól tudták, 
hogy azok 
um csodák, hanem hazugságok, 
de minden alkalmat megragadtak, hogy 
a nép között elterjesszék ezeknek a 
csodáknak hírét. Vájjon kifelejtette  el 
Petrache Lupu «csodáját*, az egyik 
legnagyobb aljasságot, amely a kapitá-
listák eszébe juthatott. Ma mindenki 
tudja, hogy a vérbajos Petrache Lupu 
esetét — aki az «öreget s a gyerme-
ket* látta — a bankárok, nagybirto-
kosok és kapitálisták rendszere ren-
dezte meg. 

Azokban az időkben, amikor a nyo 
moruság szüntelenül növekedett, ami 
kor a hatalmasok egyre nagyobb ter-
hekkel sújtották a dolgozó népet, ami-
kor növekedett a terror és az ország-
ban fasizmust  és háborút készítettek 
elő, a földbirtokos  nagyurak s a ka-
pitálisták nagyon jól tudták, mit kell 
kitalálniok, hogy elvonják a dolgozó-
kat a jogaik érvényesítéséért vívott 
harc útjáról, hogy megbékéltessék őket 
a «sorssal*, hogy a kapitálisták tovább-
ra is az ő számlájukra hízzanak és 
zavartalanul készíthessék aljas tervei-
ket. Mi volt alkalmasabb erre, mint 
egy «égi csoda* ? A kapitálisták meg-
kísérelték, hogy a dolgozó nép egyre 
aövekedő gyűlöletét a földesúri-kapi-

tálista rendszer ellen a miszticizmus 
mocsarába fullasszák  ; az ő céljuk az 
volt, hogy a tömegeket még jobban 
beletaszíthassák a tudatlanság sötétsé 
gébe. Ezért, amikor egyes tudósok 
felemelték  hangjukat, hogy leleplezzék 
az egész szélhámosságot, a reakció hü 
lakáj sajtója dörgött 6s villámlott el-
lenük. 
A „csodák" mögött szélhámosok, 

spekulánsok nyüzsögtek, 
akik kihasználva a hátramaradott em-
berek jóhiszeműségét, meglopták azo 
kat és még szorosabban bekötözték 
szemeiket. 

De az idő nem áll egy helyben. Már 
nem az ember nyög az idők kor-
mánya alatt, hanem az ember kor-
mányozza az időt. A nép elűzte a 
kormánytól azokat, akik sötétségben 
és szegénységben tartották őt és meg-
kezdte uj életének felépítését,  amely-
ért ő maga harcol és dolgozik. Ez 
fáj  a kapitálístáknak 1 Ezért használják 
fel  azt a hátramaradottságot, amelyet 
a múltból örököltünk, hogy elbolon-
dítsák azokat, akik még nem dobták 
le teljesen az évszázadok során rájuk 
kötözött, az igazságot elfedő  fátylat. 
Ezeket az embereket ijesztgetik ma is, 
«csodákkal*. «szellemekkel*, «jelené-
sekkel, «öregekkel* és «gyermekekkel*. 
Továbbra is butítani akarják a dolgo-
zó népet: hogy feltartsák  ideig óráig 
munkájában, hogy elkábítsák őket 
mindenféle  kitalálásokkal, hazugságok-
kal, hogy nemlétező dolgok meglátá 
sára késztessék őket — hogy e cso-
dák takarója alatt, a banditák aláássák 
mindannak alapjait, amit ma a nép 
épit. 

Ezt célozzák a «csodái:* és rém-
hírek terjesztői. Ez a volt földesurak 
és gyárosok, kulákok és a nép ellen-
ségeinek óhaja. 

De nem csupán ennyi. A spekulán-
sok tömege, amely már nem üzletel-
het a fekete  tőzsdén, nem manipulál-
hat kedvére az aranyakkal, ujabb pi 
acot keres az emberek becsapására. 
Felhasználják ők a kulákokat, felhasz-
nálják a katólikus papi köntösbe bujt 
szélhámosokat, a különböző szektákat, 
amelyek az amerikai bankárok és a 
római pápa szolgálatában állnak, min-
denféle  «reszketősöket* és «jehovistá-
kat*. Ezeknek kapcsolatai az amerikai 
és angol imperiálista körökkel jól is-
mertek. 

Ilyen volt a helyzet a Caras megyei 
Berzovia községben lévő reszketősök-
kel. Rendszerint, 
a „reszketösök" 

— miután néhány napig éheztek — 
összegyűltek egyházban és mig a pré 
dikátor imádkozott a szellemekhez, 
hogy szálljanak le közéjük, addig a 
földön  rángatóztak, reszkettek és ki-
abáltak. A falu  kuláksága szájról száj 
ra adta, hogy abban a házban meg-
jelent egy «szent lélek*. Az emberek 
összegyűltek a «reszketéshez*, a pré-
dikátor eloltotta a lámpát és jött... a 
szellem, amely mozogni és «beszélni* 
kezdett. Mit gondoltok, mit mondott a 
szellem ? : hogy ne harcoljon senki a 
gazdagok ellen, ha szolga vagy, ma 
radj tovább is elnyomott szolga: tűrj 
és éhezz a világon, mert jól laksz 
majd a másvilágon ... éppen amikor 
a «szellem* a legheve -rebben beszélt 
és egyesek reszkettek, egy eszes sze 
gényparaszt meggyújtotta a lámpát és 
igy kiáltott : «Ime, a «szellem* jó em-
berek 1* A «szellem* Bürger József 
kulák, a liberális párt tagja volt, aki 
néhány téglát kimozditott a falból  és 
amikor a világosságot eloltották, ki-
vette a téglát, bedugta a fejét  a nyí-
láson és játszotta a «szellem* szerepét. 
A csodálatos ablakok 
Ez azonban semmi ahhoz képest, 

amit a banditák néhány nappal ezelőtt 
csináltak. 

Plot şti városában elterjedt a hire 
annak, hogy a város több pontján az 
ablakokban szentek jelentek meg. 
Hogy egyik helyen megjelent isten 
anyja a gyermekkel az ölében, hogy 
másik helyen megjelent Mózes jogar 
ral a kezében. Az emberek összegyűl-
tek és szájat tátották az ablakok alatt, 
hol egy templom ablaknál, hol az is-
kolánál. sőt más ablakoknál is, ahol 
azt képzelték, hogy megjelenik a szent. 
«Itt a szent, itt a szent*... kiáltották 
néha egyesek. Mások néztek, néztek, 
de természetesen nem láttak semmit — 
hiszen nem is volt semmi látnivaló — 
és vállvonogatva továbbmentek. Egy 
asszony, miután sokáig nézett, meg-
dörzsölte a szemét, majd azt mondta 
egy leánynak: «Mit néztek, ti bolon-
dok, nem látjátok, hogy nincs itt sem-
mi ?« De egy mellette álló jólöltözött 
férfi  szavába vágott: «Maga nem hivő 
lélek és azért nem látja. Csak akik 
hisznek, azok látnak*. «Én hiszek*, 
mondta az asszony. «Nézd, keresztet 
is vetek, de látni, mégsem látok sem 
mit. Verne meg benneteket... boton 
dok* — mondta és továbbment. Egy 
másik viszont, aki félénkebb  volt ós 
azt hallotta, hogy csak az nem látja 
a csodát, aki nem hisz ós ha nem 
látja, megbünteti a szent, elkezdte be-
szélni, hogy azt hiszi, látta a ... gyer-
meket. Sokkal jobban, mint Petrache 
Lupu idejében. 

Ploeşti más negyedében, akik nem 
látták és szerették volna látni, meg-
nézhettek néhány ablakcserepet, amelyet 
néhány véletlenül arra haladó egyén 
mutogatott. De ez ... 10 lejbe került. 

Mindaddig folyt  ez, amig a hatósá-
gok ki nem nyomozták az ügyet és 
meg nem találták az egész történet 
fonalát. 

Mit gondoltok, mit fedeztek  fel  ? Azt, 
hogy az «ablakban megjelenő csoda* 
legielkesebb hirdetői gazemberek voltak, 
a nép ellenségei. 

Rájöttek arra is, hogy az ablaküve-
geket az éjszaka folyamán  petróleum-
mal kenték be. amely miután megszá-
radt, sárga foltokat  hagyott az üve-
gen, s ezek a nap sugaraiban kisebb 
és nagyobb, különböző színű foltok-
nak látszottak. 

íme, hogyan használták ki a múlt-
ból örökségben maradt előítéleteket a 
nép ellenségei, a külföldi  reakció ügy-
nökei, akik arra törekszenek, hogy 
megzavarják a dolgozók eszét, hogy 
megállítsák a munkamenetet, hogy 
látomások hivőivé tegyék őket. hogy 
csökkentsék erejüket és végül ellopják 
nehezen megkeresett fizetésüket  is. 

A felvilágosodott  emberek, a Párt-

tagok kötelessége, hogy kiméletlerül 
leleplezzék az imperiálizmus és a bel-
földi  reakció ügynökeit, akik a jám-
borság leple alatt «prófétáknak*  adják 
ki magukat. A Párt tagjainak, a fel-
világosult embereknek harcolniok kell, 
felfegyverkezve  a tudomány komoly 
érveivel a tudatlanság és előítéletek 
ellen. Minél szélesebb körben kell ter-
jeszteni a nép nyelvén irt tudományos 
könyveket, meg kell világítani az em-
berek agyát, meg kell tanítani őket. 
hogyan harcoljanak a nép ellensége-
ivel szemben. 

Ismertessük minél szélesebb körben 
az ilyen leleplezett banditák eseteit ós 
azokat, akik ilyen csalásokkal foglal-
koznak, adjuk át a miliciának. 

A dolgozó néptömegek nem tűrhetik, 
hogy mindsnféie  banditák szabadon, 
saját fejük  szerint garázdálkodjanak 
és akadályozzák a gyümölcsöző mun-
kát. Az államhatalom meg tudja vé-
deni a széles tömegeket a csapdáktól, 
amelyeket elébük vetnek azok, akik 
évek hosszú során át kizsákmányol-
ták és sötétségben tartották a népet, 
akik ma előítéleteket terjesztenek, hogy 
felhasználják  aljas céljaik elérésére. 

(A  „Scânteia'  1443.  számából) 
* 

* • 

Foglalkoznunk kellett a babonák 
kérdésével, mert ezek, mint a régi re-
akciós. népbutitó rendszer maradvá-
nyai Udvarhelymegyében is elég el-
terjedtek. Még magukat felvilágosult-
nak nevező emberek is félnek  a 13 as 
számtól, vagy ha valami jót monda-
nak hozzátartozójukról, «lekopogják* 
az asztalon s esetleg hozzámondják a 
szellemüző igét: «jó órában legyen 
mondva*. 

Kecsetkisfaludon  még mindig látnak 
«lidércet*, a koiondi hegyben látják a 
magától járó «lámpást*, Kápolnásfalu-
ban «ördögöt űznek*, sőt ujabban a 
«csodálatos ablakok* meséje megje-
lent az Erdővidék egyes községeiben, 
Felsőrákoson, Olaszteleken, Baróton 
és Vargyason is. A népbutitók mindig 
kapnak hiszékeny embereket, akik a 
petróleummal bekent ablakok csillo-
gásában csodákat vélnek látni. 

A népbutitók az ilyen babonákat 
természetesen a maguk hasznára for-
dítják, rémhírterjesztéssel kapcsolják 
össze, vagy pedig anyagi hasznot húz-
nak belőle, mint pl. a lövétei és sok 
más pap az egyházi szertartással ellen-
kező «tisztulási* babonával, amivel a 
hiszékeny népet kizsarolják, vagy az 
esőért való misézéssel és hasonló ba 
bonákkal, amiért szép jövedelmet húz-
nak. 

A FAL  VAK  NÉPÉRŐL 
A Román  Munkáspártnak  a parasztkérdisról  legulóbb"~hozott  határozata 

hatalmas  visszhangra  talált  falvaink  dolgozóinak  körébsn. 
Már  most  láthatók  ennek  a visszhangnak  eredményei,  különösen  kultu-

rális  téren.  A Székelyföldön  most  is  folyó  kulturversenyek  hatalmas  tömegű 
résztvevői,  az  ismeretterjesztő  brosúrák,  könyvek  iránti  nagy  kereslet  földmű-
veseink  részéről  mind  bizonyítják  Pártunk  kulturális  munkajanak  valóban 
forradalmi  eredményét.  Különösen  kiemelendő  azonban  az,  hogy  egyre  több 
és több  falusi  dolgozó  olvas  újságot. 

Népköztársaságunk  magyar  dolgozók  által  lakott  területein  a Magyar 
Népi  Szövetség  falusi  lapja,  a Falvak  Népe  az,  amely  napirenden  tartja  a 
falu  dolgozóinak  minden  problémáját.  A Falvtk  Népeben  olvashatjuk  a nep 
nyelvén  a legújabb  kül-  és belpolitikai  eseményeket  ts 

A Falvak  Népében  láthatjuk  a máramarosi  határszéli  és az  összes  ma-
gyarlakta  területek  dolgozói  ujszellemü  munkájának  eredményei,  itt  olvashat-
ják  földműveseink  a hasznos  mezőgazdasági  szakkérdéseket,  a székelyföldi 
kulturális  és gazdasági  kérdések  megoldásait,  a minden  falust  dolgozol  er-
déklő  közigazgatási  intézkedéseket,  melyek  felvilágosítják  dolgozó  parasztsa-
gunkat  a kulákság  és a reakció  által  terjesetett  rémhírekkel  szemben. 

Az  uj  terjedelmes  és leszállított  áron  megjelenő  Falvak  Népe  erős  harci 
fegyvere  falusi  dolgozóinknak  abban  a hareban,  amely  uj,  kiegyensúlyozott,  ma 
gasabbrendü  életszínvonalat  biztosit  a falu  minden  dolgozójának. 

Ne  hiányozzék  tehát  egyetlen  falusi  dolgozó  asztaláról  sem  a Falvak 
Népe. 



A RDNSz háziipari és 
kézimunka kiállításai 

F. hó 2 ikán a megye hat körzeté 
ben, ünnepélyes keretek között nyíl 
tak meg a megyei és járási kézimunka-
versenykiállilások. Az a nagyarányú 
munka, amelyet egész május hónap 
b«n a RDNSz a kiállítás megszerve-
zője érdekében folytatott,  meghozta 
a maga eredményét. Nem volt a me-
gyének egyetlen faluja  sem, ahol ne 
tudtak volna a kiállításról. Mindenütt 
lázas ütemben készültek a szebbnél-
szebb kézimunkák és a munkában 
olyan asszonyok is résztvettek, akik 
eddig távoltartották magukat a szer-
vezeti élettől 

A járások közötti versenyt és an-
nak értékes diját, egy rádiót Oklánd 
nyerte meg. Itt értették meg és juttat-
ták is legjobban kifejezésre  a kézi-
munkákon keresztül, hogy a RDNSz 
részt vállal a béke megszilárdításáért 
folytatott  harcból. Kollektív munkával, 
többes között egy szőnyeget készítet 
tek, amelybe a Dímokrata Nők Vi-
lágszövetsége jelvényének két fehér 
galambja volt belehimezve. Égy törül 
közőbe bele volt szőve a sarló és ka-
lapács és két szó : békét, békét. Ezen 
kivül számos szebbnél szebb kézi-
munka te Le színessé a kiállítást, amely 
szépségével és gazdagságával való 
sággal meglepte a szemlélőket. 

Az első dijat a községek közül 
Zsombor nyerte el egy kukoricaháncs 
ból készült utazótáskával, a másodi-
kat Bardóc egy gyönyörű pullóverrel, 
a harmadikat Városfalva  a békegalsm 
bokát ábrázoló szőnyeggel. 

A parajdi kiállításon meg 
látszott, hogy alaposan elő volt ké-
szí íve és a sok gyönyörű hímzés, 
festmény,  agyagedény, taplóból ké-
szült munka, csipke, szőttes Ízlésesen 
volt elrendezve. A kiállítás kiemel-
kedő darabja a RMP titkárságát áb 
rázoló festmény  volt, csipkével körül 
horgolva. A román magyar barátságot 
jelképezte a román és székely nem 
zeti viseletű két babapár, amelyek 
összeölelkezve egy egy táncospárt al-
kottak. Itt nagyon szépek voltak az 
egyéni kézimunkák is. Az egyéni kézi 
munkákkal első dijat Parajd egy him-
rett fejkendővel  nyerte, a másodikat 
Alsósófalva,  a harmadikat Korond. 

A keresztúri kiállításon 23 
község vett részt. A kézimunkák itt is 
szépek voltak, de kevés voit a kollek-
tiven készített. Színes és változatos 
volt az elrendezés. Az első díjat Kő 
rispatak nyerte meg egy szalmából 
font  falvédővel,  a masodikat Săcel egy 

hímzett román nemzeti inggel, a har-
madikat Kadács. 

Zetelakán 12 község vett részt 
a kiállításon. Itt is kevés volt a kol 
lektiven készített kézimunka, ds mint 
eredményt könyvelhetjük el, hogy a 
szervezés lendületes volt. A nők mun-
kája felélénkült  és nagyobb számban 
vettek részt olyanok is, akik eddig 
soha nem dolgoztak a szervezetben, 

Látszott, hogy a tagok megértették 
a kiállítás jelentőségét és szívesen dol-
goztak annak sikere érdekében. Az 
első dijat Síentegyházasfalu,  a másodi-
kat Zítelaka és a harmadikat Orosz 
hegy nyerte meg. 

Székelyudvarhelyen, a me-
gye székhelyén megrendezett kiállitá 
son 18 község vett részt. A kiállítás 
egész nap nyitva volt és a közönség 
hat napon át gyönyörködött a nép 
művészi készítményeiben. 

Lövétén négy község vett részt 
a kiállításon. Itt is inkább egyéni kézi 
munkák voltak. Ez a kiállítás volt a 
leglátogatottabb, kb. 4000 ezer ember 
tekintette meg. Szépek voltak a szőt 
tesek, gyapjúból készített munkák, 
csipkék, szatyrok és papucsok. Az 
első dijat Lövéte, a másodikat Homo 
ródkeményfalva,  a harmadikat Homo 
ródalmás nyerte meg. 

A szervezés során a reakció is 
működött és el akarta hitetni az asz-
szonyokkal, hogy a kiállított kézimun-
kákat soha többet vissza nem kapják. 
Azonban ennek a rémhírnek csak ke-
vesen dűltek be, felvilágosult  tagjaink 
boldog örömmel hozták el készitmé 
nyeiket és nem is törődtek azzal, 
amit a reakció híresztelt. 

A RDNSz járási és falubizottságai 
az előkészületek során bebizonyítot-
ták, hogy ismerik a verseny jelen ;ő 
ségét. A termek diszilésénél, rende-
zésénél asszonyaink öntudatos mun 
kát végeztek. Több, mint 200 nő vett 
részt a rendezésben, a kiállítás meg 
azervezésében és több, mint 200 an 
végeztek felvilágosító  munkát. Hogy 
tagjaink ezt értékelték, azt bizonyítja, 
hogy kb. 16 000 volt a kiállítások 
megtekintőinek a száma. 

A dolgozó asszonyok számára ez a 
kiállítás nagy élmény volt. Népköztár-
saságunk fejlődésének  során, ha so 
rainkat megerősítjük, még sok ha 
sonló szép eredményt tudunk elérni 
a nép művelődési színvonalának eme-
lése érdekében. 0, 

második: a háztartási alkalmazottak 
és közalkalmazottak szakszervezete, 
harmadik: a ruházati és egészségügyi 
alkalmazottak szakszervezete, negye-
dik : a kereskedelmi és magánalkal 
mazottak és a bérmunkások szakszer 
vezete, ötödik: a fa  és épitő ipari 
alkalmazottak szakszervezete. A ver 
senyből kimaradtak : a posta, a CFR 
és városi alkalmazottak szakszerveze-
tei. A posta ós CFR alkalmazottainak 
elmaradása részben indokolt, mert tag-
jai nagyon le vannak kötve a termelés-
ben, de a városi alkalmazottak szak-
szervezetétől a jövőben elvárjuk, hogy 
a kulturmunkában részt vegyenek. 

Egyes szakszervezetekcél a kultúr-
műsor előkészítésében az volt a nagy 
hiányosság, hogy nem tudták tagjaikat 
mozgósítani. Még mindig vannak tagok, 

A szakszervezetek 
a művelődés szolgálatában 

Abból a hatalmas kultur megmoz-
dulásból, amely országszerte folyamat 
ban van, az udvarhelyi szakszerve 
zetek is kivették a részüket. 

Az osztályharcos szellemben végzett 
kulturversenyeknek bizonyára meglesz 
a hatásuk, mert a nép megérezte, 
hogy amig odaát, a tengeren tul há 
korura készülnek, addig mi itten bé 
két, kulturát épitüns és kiemeljük 
nép tömegeinket a tudatlanság ködéből. 
A szakszervezetek közti 

kulturverseny 
Székelyudvarhelyen f.  hó 3-án és 4 én 
volt a kollégium kertben, ahova a 
szakszervezeteknek sikerült elég nagy 
tömeget mozgósitaniok. Egy egy elő 
adáson 2000—2500 ember jelent meg 
és nagy élvezettel hallgatta végig a 
kultúrműsort, mely elég vá'tozatos és 
látványos volt, valósággal vonzotta a 
nézőközönséget az előadás színhelyére. 

A szakszervezetek megmutatták, 
hogy rövid idő alatt is komoly műsort 

tudnak összeállítani, Tudjuk, hogy ál-
landó és fokozódó  feulturmunkával 
még nagyobb eredményt fogunk  el 
érni és meg tudjuk adni a segítséget 
falusi  kulturotthonainknak is. A leg 
nagyobb proletár-réteget magába fog 
laló tömegszervezeínek ez kell, hogy 
legyen a legelső feladata. 

Amig kultur-szinvonalunkat nem 
emeljük annyira, hogy képesek le 
gyünk felvenni  a harcot a reakció 
minden mesterkedésével szemben, ad-
dig nem tudunk eredményesen harcol-
ni a szociálista társadalom megvaló-
sításáért. A szakszervezet a kommu 
nizmus iskolája kell, hogy legyen. Nem 
szabad megelégedni az elért eredmé 
nyekkel, tovább kell folytatni  és töké-
letesíteni a kulturmunkát, hogy a szak-
szervezetek be tudják tölteni hivatásu 
kat. 

A versenyben elsők 
lettek: a vas- és fémipari  és a tan-
ügyi alkalmazottak szakszervezetei, 

Használjunk 
ásványvizet 

Az ásványvizek minél szélesebb kör 
ben való terjesztése a dolgozók élet-
színvonalának emeléséhez járul hozzá. 
Az olcsó ásványvizek használatával 
hozzájutnak a természet csodás gyó 
gyitóerejéhez azok a dolgozók is, akik 
még nem tudják személyesen felkeres 
ni a gyógyforrásokat.  Tegyünk próbát 
az ásványvizekkel, mert egyszeri hasz 
nálat is meggyőz az ásványvizek gyógy-
hatásáról. 

Az ásványvizek bemutatása céljából 
az Ardealul állami élelmiszerüzlet ás 
ványviz kirakatot rendez és minden-
féle  ásványvizet hoz forgalomba  26 
lejről 23 lejre leszállított áron. 

Az  Ardealul  élelmiszerüzlet. 

Az Ardealul állami 
élelmiszerüzlet 

uj fiókja 
A Szent Imre utcában, a volt Vida 

féle  üzlet helyén uj kicsinybeni üzle 
tet nyit az Ardealul állami élelmiszer 
üzlet. Ez már a hetedik fióküzlet.  Az 
uj üzletben ugy szabad árukat, mint 
pont árukat lehet kapni. 

Itt is kapható már a szabadcukor, 
valamint a hallatlanul olcsó, jóminősé 
ségü vegyesiz (marmelad), amit kilón 
ként 104 lejes áron hoz forgalomba 
az Ardealul állami élelmiszerüzlet. 
Kaphatók itt is a legfinomabb,  olcsó 
konzervek. 

Sz.-keresztur és 
vidéke dolgozói-
nak figyelmébe! 
A székelyudvarhelyi »Secera« álla-

mi vasüzlet a közeli napokban meg-
nyitja székelykereszturi fiókját.  Igy 
ezen vidék fogyasztóközönségének 
nem okoz többé gondot és nehézsé-
get, hogy az annyira fontos  áru-
szükségleteit az üzérkedő magánkeres-
kedelem kikapcsolásával előnyös áron 
beszerezhesse. 

A nevezett áruház fogyasztóközön-
sége szükségletének kielégítésére for-
galomba hozza a következő cikkeket : 

Ráfvas,  gömbvas, patkóvas, minden 
féle  szegáru, kályhák, csövek, fekete 
és horganyozott lemezek, csavarok, 
ipariszerszámok, mezőgazdasági gépek 
és eszközök, valamint mindenféle  olaj 
és vizfestékek,  autó és kerékpár gura-
mik, kátránypapir, gipsz, budaiföld, 
ecsetek, meszelők, illatszerek, továbbá 
mindenféle  háztartási cikk, u. m. zo 
mánc és öntött-edény, alumínium-
edény, porcelán edények és tárgyak, 
ablaküveg, üvegedények, szervizek és 
tárgyak. De megtalálhatók a műszaki, 
egészségügyi és villamossági cikkek 
és autóalkatrészek is. té 

akik öntudatlanságbói, vagy tudatosa 
távol tartják magukat a népi kuitun 
megnyilvánulásaitól, félnek  a tömegei 
öntudatositásától, mert ebben sajfc 
vesztüket látják. Valószínű az. hogy 
az egyház mögé bujt reakció, éléi 
Márton Áron püspökkel és másokkil, 
megmérgezte őket és a miszticizmus 
ködén keresztül nem látják a helva 
utat, amely a nép kulturális színvo-
nalának felemelésén  keresztül a szo 
ciálizmusba vezet. 

Azokat, akik eddig öntudatlanságufc. 
nál fogva  nem kapcsolódtak bele i 
munkába, várjuk sorainkba, hogj 
jóvátehessék hibájukat és aktív része-
sei lehessenek annak a munkának, 
mely ezután még fokozottabb  lendQ-
lettel folytatódik.  i 

Az állami textilüzlet 
közleménye 

Az állami textilüzlet a falusi  szövet-
kezeik tudomására hozza, hogy ezu. 
tán a megyei szövetkezet fogja  őket 
a 3. kategóriájú tex iláruval ellátni. J4 
azonban, ha néha benésnek az állami 
tex ilüzlethez is, hogy esetleg a 4. ka 
tegóriáju syabadáruból is kaphassanak. 

Katonai könyvecskék 
iáttamozása 

A székelyudvarhelyi katonai elosztó 
parancsnokság (Cerc) közli, hogy i 
legénységi állományhoz tartozó tarta-
lékosok katonai könyvecskéit juniui 
20—augusztus 5 kőzött láttamozzák, 
Jelentkezni tartoznak az 1947—1926 
évfolyambeliek,  vagyis akik 1925-
1904 évek között születtek. A látta-
mosásnál szükségesek a katonai köny 
vecske (livret) és a személyazonossági 
igazolvány (buletin). A láttamozás köz-
ségenkénti beosztását falragaszok  köz-
lik minden köiségöen. Mindenkinek 
érdeke, hogy tudomást szerezzen a 
jelentaezés időpontjáról, mert a jelent-
kezés elmulasztása súlyos büntetést 
von maga után. 

Román-csehszlovák 
barátsági hét 

Bukarestben ünnepélyes keretek kö-
zött nyílt meg a román csehszlovák 
barátsági hét, amely hivatott még job-
ban elmélyíteni a két nép közötti régi 
kapcsolatokat. Az ünnepélyen Popescu 
Doreanu közoktatásügyi miniszter mon-
dott beszédet, párhuzamot vonva a 
két ország demokratikus fejlődése  kö 
zött, amely a szovjet felszabadító  had-
seregek tevékenysége folytán  vált le-
hetségessé. A két népnek az ország, 
épités terén elért sikerei is a Szov-
jetuniótól kapott segítség révén való-
sulhattak meg. 
x Eladó maaulatura papír. Érdeklődni 
lehet a kiadóhivatalban. 

x Zsombolyai cierepet tart állan-
dóan raktáron a Comlemn állami ke-
reskedelmi vállalat Székelybethlenfal. 
ván. (Volt Guttma:: tale raktár). 1—3 

x Eladó erzsébetvárosi családi ház, 
esetleg elcserélném. Cim: Gyárfás 
Jáno?, Sztáün-tér 1. 

x Átköltöztünk a Kossuth utcába, 
Jjkeb Gyula volt üzlethelyiségébe. 
> Umgi sz € p apir- kereskedés, 

x PIPERE SZAPPAN KAPHATÓ 
olcsó áron, bármilyen mennyiségben, 
minden megkö.és nélkül az állami 
textilüzlet kollekciós osztályán. 

Anyák iskolája 
A Vöröskereszt-Egyesület ui mun-

katervének keretében junius 23 i kez-
dettel >Anyák iskolája* névvel tanfolya-
mot indit olyan anyák részére, akiknek S 
éven aiuli gyermekük van. A tanfo-
lyam célji: megtanítani az anyákat a 
gyermekbetegségek elleni védekezésre 
és a betegségek gyógyítására. A résit-
venni kívánók jelentkezzenek mielőbb 
a Vöröskereszt székházában, Sztálin-
: 2t. szin alatt. 



Munka versenyek és munka tel jesitméayek 
a szentkeresztbányai vasgyárban 

Kedves  munkás  társaim  ! 

A szentkeresztbányai vasgyár mun-
kásai az egyéves terv teljesítése ós 
túlteljesítése terén nagyszerű munka-
eredményeket érnek el. A csiszoló 

I -tizemben a legszebb eredményt Tamás 
J> György  érte el nagyfokú  kéz-
ügyességével 202 százalékban teljesítve 

| az előirányzatot. Az öntöde legjobb 
munkása Egyed  Pál,  aki 174 száza-

| likban teljesítette a normát. A sze-
relő-műhelyben Péter  Ferenc  tűnt ki 

1155 százalékos teljesítményével, mig 
iz esztergályozók közül Bölönyi  Endre 

JI5S százalékos eredményt ért el. Az 
I isztalosműhely legjobb munkása Szi-
1 ügyi  Domokos,  157 százalékos telje-
| Î iményével, a szállítóknál pedig Poli-

András  160 százalékos ered-
nnyel. 
Az egyes munkás-csoportok között 

csoport-versenyek 
folynak,  amig szép eredményekre ve-
tettek. A szerelők a csiszolókkal ver-
myeztek és mindketten 105 százaié 
> eredményt értek el. Az öntöde 
váltása 121 százalékos termeléssel 
őzött a 108 százalékos teljesítményű 
váltás felett.  A festők  az asztalo 

tokkal voltak csoportversenyben és 
«lóbbiek 150 százalékos munkatelje-
limónnyel lettek elsők az asztalosok 
130 százalékos teljesítménye mellett. 
r.i  asztalosok I ső csoportja 136, mig 
második 124 százalékos eredményt 
rt el az egymásközötti versenyben. 
A munkások között vannak olya-

w$ is, akik fejlődésre  képesek és 
ddgi munkájuk során is fejlődést 
lutattak, de még mindig nem érték 
azt az eredményt, amit képességűk 

zerínt ki kell hozniok. Látva a törek-
isüket, megvan minden remény arra, 

rövidesen ők is felküzdik  ma-
it a legjobb munkások közé. Ilyen 

itmkások az öntődében Tankó Mi-
és Lázár István, a csiszoló mű-

ben Ferencz Márton, a szerelők-
Egyed János, az esztergályosok 

ízül Lőrincz Mihály, Nagy István és 

Csergő Ferenc. 
Nyegre  /ázse/kohómester nagy buz-

galommal készíti elő az öntő-iskola 
növendékeit a közeli versenyre. Oda-
adással és szeretettel irányítja és ve* 
zeti a gyermekeket. 

Viius  Dávid  és Vitus  István 
•zentegyházasfalviak  is nagy buzga-
lommal igyekeznek jobbat s többet 
termelni. Dávid most végzi a hathó 
napos öntőtanfolyamot,  mig bátyja. 
István már 12 éve dolgozik a vas-
gyárban. 

Mihály József  kováccsal 
beszélgetve megtudjuk, hogy 1937 óta 
dolgozik a vasgyárban. Jelenleg 40 
éves. 1945 ben mint fogoly  került a 
Szovjetunióba és onnan 1948 szép 
temberében került haza. Vidáman be-
széli el, milyen ott az emberek élet-
módja, milyen megelégedettek és bol-
dogok. ő sokat tanult mesterségében 
is a Szovjetunióban s az ott tanult 
módszereket igyekszik itthon is alkal-
mazni és munkástársainak továbbadni. 
Megelégedéssel mondja, hogy a kol-
lektív szerződés megkötése óta anyagi 
helyzete is lényegesen javult és meg 
van elégedve. 

Egyéni versenyek 
is folynak  a szentkeresztbányai vas-
gyárban. Ezek során Judacsek András 
Györgypál Istvánnal, Egyed Albert 
Sándor Lajossal, Pál-Gábor Dénes 
Snitzer Ferenccel, Biró Ágoston Negre 
Rezsővel, Egyed Pál Ferenc Imrével, 
Mag József  pedig Simó Lajossal áll 
versenyben. Iiyen egyéni verseny fo-
lyik a 6 hónapos öntőtinfolyamo 
sok között is, amelyek során Sebők 
Berta Albert Margittal, Péter Mtrgit 
Nagy Erzsébettel, Tamás Róza Dobai 
Mirgittal áll versenyben. 

Szentkeresztbánya öntudatos mun 
kásái igy dolgoznak az egyéves gaz-
dasági terv megvalósításán és tultelje 
sitésén, mert tudják, hogy ezzel a sa 
ját maguk jövőjét szolgálják, a szo-
ciálizmus építését segítik elő. 

lépi ülnököket választottak 
ISzékelyudvarhely dolgozói 
igy lelkesedés közben zajlott le 
Székelyudvarhelyen a népiűlnök-

B&sztás. Nagyszámú dolgozó gyűlt 
ybe, hogy népbirójcat válasszon ma-
iik. Olyan népbirókat, akik a tör-
nyeket, melyeket maga a munkás-
ítály, élén pártjával, a Román Mun-
spárttal, léptetett életbe, ugyalkal-
izzák, hogy ezeken keresztül bizto 
sái azt a hatalmas eredményt, melyet 
lozatos hatccal valósítottak meg 
Spi ülnököket, akik igazságos ítéletet 
znak. Különbséget tesznek azok kö-
lt, akik micden igyekezetükkel a 
ígozós vívmányait akarják megdön-
ti és azok között, akik kizsákmá-
olt voltuk miatt kényszerítve voltak, 
gy családjuknak és maguknak nem 
igengedhető módon és uton ké-
ssék meg a betevő falatot,  vagy a 
tevő ruhát. Nézni fogják  a népi 
lökök, hogy ki milyen mértékben 
rositottta meg embertársait és a tár-
ialmat. 

népi ülnök' választás junius 10 én 
délután, történt meg 2 körzetben, 

i uj népi ülnökök személye biztosítja, 
gy megfelelnek  az igazságszolgál-
is követelményeinek és annak ele-
lis tesznek. Láttuk a szemükben 
határozottságot és erőt. Kiolvastuk 
file,  hogy készek osztályuk érdekeit 
gvédeni bárkivel szemben és a tör-
gyek szerint fognak  ítélkezni min-
nki felett,  akik megkísérlik a törvé-
eket kijátszani és népet megkárosi-
i 

fiazdag  műsor követte a választást. 
U A szakszervezetek kulturcsoport-
jai álltak elő az egyes számokkal. Ki 
kell ezek közül emelnünk a háztartási 
alkalmazottak tánccsoportját és a tan-
ügyi szakszervezet dalárdáját, de még 
több szavalat és zeneszám volt, amelyek 
nagy tetszést váltottak ki a nagy-
számú közönségből. 

Szeretettel gondolok 
mindenkire innen a tá 
voiból, a Fekete Tenger 
partjáról. Itt láttam meg, 
hogy mit nyertünk a 
demokráciával és hogy 
régebben a munkásság 
nehéz munkájából mi 
vagyont harácsoltak a 
tőkásek a munkásság 
további elnyomására. 
Csak itten látom, hogy 
a bojárok, a grófok  és 
az akkori miniszterek 
milyen modern tenger-
parti villákat, fürdőlet 
és kártyaszalonokat épí-
tettek nem gondolva arra, 
hogy megváltozik a hely-
zet. 

De nem ugy lett, amint 
ők gondolták, mert a 
dicsőséges Vörös H id 

sereg megváltoztatta a 
helyzetet, a népi demo-
kráciát győzelemre se 
gitette. Most nem győ 
zök eleget csodálkozni, 
Techirghiol, Eforia,  Car-
men Silva fürdőhelysé 

ladunk és az is látom, 
hogy kialakult a román-
magyar barátság, ami 
ezelőtt öt évvel még a 
legnagyobb faji  gyűlölet 
volt. 

Itt látom, hogy miénk 
gekben, a palotákban , ország, mióntc a mun-
nem bojárok és grófok 
üdülnek, hanem szegény 
munkás dolgozók. Rá-
gebben egy ilyen mun 
kás, mint én, meg sem 
közelíthette volna az 
ilyen fürdőt,  most a sze-
gény munkás itt lakik, 
fürdik  és kipiheni az 
egész évi fáradtságát,  a 
betegek pedig a leggon-
dosabb gyógykezelésben 
részesülnek. Ei itt meg-
győződtem arról, hogy' 
a szociálizmus utján ha-

ka, miénk a jövő és 
nem a grófoké,  bojároké. 

E'vtársak, akik még 
gyógyfürdői  kezelésre 
vannak felvéve,  siesse-
nek fürdőre.  Mindenki, 
aki teheti, beteg, reutnás 
testét gyógykezeltesse 
most, amikor lehetősége 
van rá, mert ezt a Ro 
mán Munkáspárt veze-
tésével harcolta ki a 
munkásság. 

Tamás  D. György, 
szentketasztbáayai csiszoló. 

Tájékoztató 
a székelyudvarhelyi kerté-
szeti műszaki középiskolai 

felvételről. 
A kertészeti műszaki középiskola I. 

évfolyamára  felvehetők  fiu  és leány 
növendékek, akik ebben az iskolai év-
ben a VII. osztályt végezték, továbbá, 
akik a régi rendszerű elemi iskola VII. 
osztályát, a volt egységes gimnáziu-
mok, középiskolák III, illetve IV. osz-
tályát sikerrel végezték. Korhatár 16 év. 

Az iskola négy évfolyamú  ós 1948 
október óta II. évfolyammal  működik. 
Az iskola megfelelő  tantermekkel, épü-
letekkel, külön fiu  és leány interná-
tussal rendelkezik. 

Szegénysorsu és jó előmenetelü 
munkás, szegényp*raszt és kistisztvi-
selő gyermekek a földművelésügyi  mi-
nisztériumtól ösztöndijat és ingyenes 
étkezést kapnak. Minden növendék 
»C« élelmezési és ruházati jegyhez jut. 
Teljesen szegény sorsú növendékek a 
terménybeszolgáltatás alól mentesek 
és ingyenes ellátásban részesülnek. 
Szegénysorsu növendékek ruházatáról 
a földmüvelésügyi  minisztérium gon-
doskodik. 

Felvételi vizsgák junius 27 és 28 án 
lesznek az iskola helyiségében, pót-
felvételivizsga  szeptemberben lesz. 

A IV. évfolyam  elvégzése után az 
iskola tanulói almé-nöki szakdiplomát 
kapnak, amellyel állami gazdaságokban, 
gazdasági iskoláknál, gazdasági kama-
ráknál, illetve felügyelőségeknél  nyer-
hetnek elhelyezést. Ez a diploma fel-
sőbb gazdasági iskolába, (főiskola,  aka-
démia) való lépésre is jogosít. 

Bővebb felvilágosítással  az iskola 
igazgatósága szolgál. Telefon  194. A 
felvételi  kérvények benyújthatók jun. 
25 ig. 4z igazgatóság. 

Mit  mond  özv.  Győri  Vilmosné 
népi  ülnök? 

Junius 8 ikán megtörtént a népi ül-
nök választás városunkban is. Itt 
többek között megválasztották özv. 
Győri Vilmosnét is, aki a következő-
ket mondja: 

— Mi nők, akiket népi ülnököknek 
megválasztottak, be fogjuk  bizonyítani, 
hogy a választók bizalmukat nem 
hiába helyezték belénk, mert azt ki 
is fogjuk  érdemelni. A férfi  népi ül-
nökökkel együtt fogunk  harcolni egy 
boldogabb jövő megteremtéséért. 

En a magam részéről köszönöm a 
belém helyezett bizalmat. A legjobb 
tudásomat fogom  adni. Harcolni fo-
gok a kizsákmányolás ellen és az 
osztályharc szellemében fogok  csele-
kedni. Ez az elhatározásom már ak-

kor megvolt, amikor a népbirói tan-
folyamra  kijelöltek. 

Gyermekkorom óta csak súlyos 
gond és nehéz munka jutott osztály-
részemül és alaposan megismertem az 
élet nehézségeit. Megtanultam az élet-
tel szembenézni, felvenni  a harcot az 
igazságtalansággal s ez sokszor ne* 
héz napokat szerzett nekem. Most al-
kalmam van az igazságért nyugodtan 
harcolni, mert demokratikus kormá-
nyunk megadta a lehetőséget, hogy a 
nép is beleszóljon az igazságszolgál-
tatásba és meg tudjuk védeni a nép 
érdekeit az igazságszolgáltatásban is. 
Harcolni fogunk  a szociálizmus minél 
előbbi megvalósitásáért. 

KICSENGETÉS 
Junius 10 én minden iskolában, a 

pedagógiai leányiskolában is megvoú a 
hagyományos «kicsengetés*. A tanügyi 
reform  óta az első. A mostani kicsen-
getés lényegesen különbözött a régi-
től. Minden kicsengetett diák dalolva, 
örömtől és boldogé ágtól sugárzó arc-
cal vonult le d. e. 11 órakor vörös 
zászlónkkal az udvarra. Az ünnepély 
műsorában beszédek, énekek és sza-
valatok voltak. 

A beszédek utmutatásul szolgáltak 
a III. évfolyamnak,  mely helyünkbe lép 
és irányt mutattak nekünk, kik nem 
sokára kilépünk az életbe és akiket 
biztos jövő vár. Nem akarunk isme-
retekkel telt zsákok lenni, akik rábíz-
zák magukat a sorsra — hadd ve 
zesse — >mi harcosok vagyunir, ben-
nünket a viharok nem rettentenek meg, 
számunkra nincsenek középutak, csak 
egyetlen utunk van, mely a szociáliz-
mus felé  vezet c (Kalinin). Átéreztük, 
hogy bátor, éber harcosai kell, hogy 
legyünk a Pártnak, átéreztük, hogy 
milyen boldogság harcolni a népért, 
mint annak legközvetlenebb irány itója, 
mint tanitó. Miért csüggedjünk ? Vár 
a munka, az alkotás öröme, vár leg-
nagyobb célunk az uj'ipusu ember 
nevelése. Örömmel indulunk 1 

Nem igy indultak az életbe a múlt-
ban a tanítónők. Tele voltak keserű-
séggel, félelemmel,  az életet valami 
szörnyetegnek képzelték, mely ellen 
hiába is próbálnak harcolni, úgyis csak 
szenvedés! hoz számukra minden lé 
pés. Óiét bizonytalan jövő várta. Mi-
lyen mások vagyunk mi, akik tele 
vagyunk alkotó vággyal, lelkesedéssel 
és akik biztosak vagyunk győzel-
münkben. Nem sírtunk, nem bucsuz-
tunk könnyes szemmel az iskolánktól, 
mert örömöt jelent számunkra az, 
hogy végre kilépünk az életbe és 
felvehetjük  a harcot Pártunk vezeté-
sével, a szociálizmus ügyéért, egyik 
legfontosabb  fegyverrel,  a neveléssel. 

Kicsengetésünk legszebb része az 
volt, amikor a III. évfolyam  átvette 
tőlünk a munka zászlaját és fogadal-
mat tett, hogy kitartóan fog  harcolni 
a Párt zászlaja alatt és ügyünket győ 
zelemre viszi. 

Az ünnepély után a régi «ballagás* 
helyett fenntartott  fejekkel  zeneszó 
kíséretében vonultunk fel  a Párt előtt. 

Igy léptünk hatvanötén arra az útra, 
melyről tudjuk, hogy nehéz, küzdel-
mes lesz, kemény harcosok kell, hogy 
legyünk, de örömmel vállaljuk és biz-
tosak vagyunk munkánk sikerében ( 

Jakab  Irma  tanitónőjelölt. 

x A székelykeresztari volt unitá-
rius főgimnáziumban  1938—39 évben 
végzettek tíz éves találkozója f.  évi 
junius 29 én lesz. Papp  és Siskála. 



Ismerjük meg a szociálizmus hazáját 
HUBÁBAN A FALUSI SZOVJET 

A Szovjetunióban az államhatalmat 
• falvakon  a helyi szovjet képviseli, 
sielyef  a lakosság általánqp, egyenlő, 
közvetlen és titkos szavazással választ. 

A falusi  szovjet képviselője, s nép 
választottja, maga is a népből szár-
mazik, ott él és dolgozik a falun,  jól 
ismeri a falu  problémáit, tudja min-
den gondját baját. A szovjet tagjainak 
száma a község nagyságától függ,  de 
semmiesetre sem lehetnek többen 
huszonötnél. Minden hónapban köz-
gyűlésre ülnek össze, amelyen meg-
tárgyalják a falu  életének minden kér-
dését, a szovjet végrehajtó-bizottságá-
nak, elnökének, alelnökének, titkárán 
nak minden tevékenységét és az egész 
községet érintő fontosabb  kérdésekben 
határozatokat hoznak. A napirendi 
pontok felölelik  a falu  életének min. 
den kérdését. 

Megtárgyalják a gazdasági és kul-
turális feladatokat,  részleteiben meg-
vitatják a kolhozok helyzetét, az állat-
tenyésztés kérdéseit, a vetések állását, 
az értékesítési lehetőségeket. Felül-
vizsgálják a költségvetést, a falu  isko. 
Iáinak jelentéseit, a kórház és egész-
ségház vezetőinek beszámolóját, vala-
mint a kuiturotthon életét. 

Az egyes kérdések megvitatására 
meghívják a szovjet aktivistáit is: 
amiaor mezőgazdasági kérdések van-
nak napirenden, a kolhoz-elnököket, 
brtg8dérosokat, agronomokat, mikor 
kulturális kérdéseket tárgyalnak, a ta-
nitókat, könyvtárosokat, stb. 

A gyűlések előkészítése 
Minden gyűlést szorgos előkészitő-

munka előz meg. Ha például az iskola 
működése van felvéve  a tárgysoro-
zatba, a szovjet kultur-bizottsága ide-
jében tanulmányozza az iskola hely-

zetét, tárgyal a tanítókkal, a növen-
dékekkel és a szülőkkel, megállapítja 
a hibákat, nehézségeket és a tenniva-
lókat. A gyűlésen a bizottság egyik 
tagja beszámol az igy szerzett tapasz-
talatokról, ismerteti a véleményeket és 
javaslatokat. Hasonlóan játnak el min-
den más kérdésben ts. 

Napirendre rendszerint nem tűznek 
sok pontot, hanem csak egy két kér-
dést vizsgálnak meg. A képviselők 
sorjában szólnak hozzá a tárgyhoz. 
Ezek a beszámolók rövidek, de gya-
korlati jellegűek, véleményüket tapasz-

talataikra alapozzák. A határosatok 
megmutatják a hibákat és megszabják, 
hogy azok kiküszöbölésére kinek, mit 
és mikorra keli tenni és meghatároz-
zák, hogy ki fogja  ellenőrizni a vég-
rehajtását. 

Egy szovjet-község élete 
A kérdéseknek ilyen mély és min-

den oldalról való megvitatása az igazi 
demokrácia megnyilvánulása. Egyben 
hatalmas nevelő eszköz. Megtanítja a 
község lakóit, hogy minden kérdést a 
közösség érdekeinek szemszögéből 
oldjanak meg, hogy tiszteljék a tör-
vényeket, a kormány és a Párt irány-
vonalát. 

Krasjnodar tartományban, a Kubán 

UJ  SZÁZAD 
Ezzel a címmel uj magyarnyelvű képes folyóirat  lelent meg a Román iái 

Szovjetbarátok Egyesülete (ARLUS) kiadásában. Az Uj Szazad az ARLUs 
románnyelvü képes folyóiratának,  a népszerű Veac Nou-nak a testvérlapja. 
Ez a szép kiállítású folyóirat  ismeretterjesztő írásaival és gazdag képanyagá-
val azt a legnemesebb feladatot  tűzte maga elé, hogy tárgyilagosan és be-
hatóan megismertesse olvasóit minden nép szabadságának élharcosával: a 
Szovjetunióval. 

A Szovjetunió döntő és irányító vezetőereje lett as emberi hil&dásért 
küzdő demokratikus világtábor harcának, a fejlődést  gáncsoló tőkés imperiá-
lizmus erői ellen. De ugyanakkor döntő tényezője lett a békéért folytatott 
harcnak is. A két táborra szakadt világon a demokratikus erők a Szovjet-
unió vezetésével hatalmas csapásokat mérnek a világuralomra törekvő ameri-
kai-angol imperiálizmus táborára, amelynek egyetlen megmaradt lehetősége: 
hogy a háború segítségével meghosszabbítsa életé. Az imperiálizmus a kiéle-
ződött küzdelemben a félrevezetés,  az ámítás, a hazugság ós rágalom legvál-
tozatosabb formáit  használja fel. 

Az Uj Század hatásos fegyver  a dolgozó olvasók kezében ez ellen az 
aknamunka ellen. 

A Szovjetunió léte és mindennapi segítsége tette lehetővé eddigi ered-
ményeinket a szociálizmus építésének utján, a szovjettapasztalatok elsajátítása 
gyorsítja h «ladásunkat, biztonságot ad, áttekintést és felbecsülhetetlen  értékű 
biztatást ezen az uton. Ezért az Uj Század nemcsak barátja és olvasmánya 
lesz a Román Népköztársaság magyarnyelvű dolgozóinak, hanem fegyver  is 
abban a harcban, melyet orságunk munkásosztálya közös erőfeszítéssel,  élén 
a Román Munkáspárttal a szociálizmus építéséért folytat 

vidékén van Dondukovszkája község, 
melynek életét az 1947 ben választott 
szovjet vezeti. A falu  sem nem nagy, 
sem nem kicsi, hatezer lakosa van, 
öt kolhozzal, 8 ezer hektár fekete, 
termékeny földdel.  A faluban  egy 
bőrgyár, malom, olajütő 6b fogyasz-
tási szövetkezet működik. A község 
szovjet 25 képviselőből áll. akik kö 
zül 13 férfi,  12 nő; 17 egyszeri 
kolhoz munkás elemi iskolával, 5 kö-
zépiskolát végzett, 3 egyetemet. & 
nöke Andrej Sustov, a traktorállomlt 
aligazgatója, aki 44 éves és részt vet: 
a nagy Honvédő Háborúban, kitünf, 
gyakorlati földműves.  Feladatai mtf 
oldásában az aktivisták és szakbizot. 
ságok segítik. 

Ebben a községben a választóké 
kérték, építsenek egy klub-helyiségtt 
létesítsenek egy parkot. Ma már mind 
kettő megvan és nagyrészt közműn 
kával készült el. Kérték, hogy slettes 
sék a község villamosítási munkált 
tait és a házak rádióval való felszer: 
lését. Ma már 300 házban szól 
rádió. A szovjet egy falusi  szövette 
zetet, egy kulturotthont, kantint, fürdó 
létesített, kiköveztette az utcákat, jár 
dát csináltatott a főtéren.  Kulturát 
téren sem maradtak le: egy év ak 
126 tudományos, mezőgazdasági, töi 
ténelmi, irodalmi és politikai előadta 
tartottak, szakemberek részvételé»! 
Állandóan napirenden vannak a mez: 
gazdasági teendők. 

Minden bizottság előre meghatfo 
zott terv szerint dolgozik, a nép it 
tivistáira támaszkodva. Állandóan t 
feladatok  merülnek fel.  Most éppen 
község fásítására  törekszenek, a csen» 
te kertészetet már ki is jelölték és 
magvakat elültették. 

Igy megy ez, kis és nagy dolgok!» 
egyaránt. Igy dolgoznak a Szovje 
unióban, a szociálizmus hazájábr 
ahol felszabadultak  a tömegek igi 
ország alkotó és sorsirányitó erői. 

(Boris Vartlin és L. Crasco: „ÜMI 
getés a falusiakkal"  nyomán). 

Nagyszabású kulturünnepélyt 
jelentettek a járási versenyek 

A csoportversenyekben legkiválóbb-
nak mutatkozó kulturotthonok között 
vasárnap, junius 12 ikén zajlott le a 
járási kulturverseny. Itt nyilt alkalom 
arra, hogy mindenik kuiturotthon a 
legjobb csoportjaival mutassa meg a 
dolgozó nép előtt, mire képesek a 
dolgozó nép fiai.  Olyan volt ez az 
alkalom, mint az iskolások életében a 
vizsga. A dolgozó ifjak  hatalmas tö-
mege, mintegy 2800 szereplő vonult 
fel  ez alkalommal, hogy megmutassa, 
mekkora haladást tett a népi kultura 
terén. Mintegy 5600 főnyi  közönség 
előtt folytak  a versenyek, amelyeken 
megyénk 127 kulturcsoportja vett részt, 
•klándon 

27 kulturcsoport küzdött az első-
ségért mintegy 1500 főnyi  közön-
ség előtt. Énekkarban első lett Oklánd, 
második Homoródalmás, harmadik 
Erdőfüle  ós Magyarhermány. A tánc-
versenyben győztes Homoródalmás, 
második Lövéte, harmadik Lókod. 
Színjátszás terén a sorrend a követ-
kezőképpen alakult: 1. Szentkereszt-
bánya, 2. Lövéte, 3. Homoródszent-
márton. 
Székelyudvarhelyen 

22 kulturcsoport versenyzett és ezek 
közül énekkarban első lett Fenyőd, 
második Székelybethlenfalva,  harma-
dik Zetelaka, A tánccsoportok közül 
1. Kecset, 2. Zeteváralja, 3. Kisfalud. 
A SBÚD játszí csoportok versenyében 
1. Ülke, 2. Zetelaka, 3. Kadicsfalva. 

A legszebb teljesítmény a zetelaki volt 
Írástudatlanok szinjátszócsoportjáé. A-
zok szerepeltek ebben a csoportban, 
akik néhány hónappal ezelőtt még 
írni-olvasni sem tudtak és ma ügyes 
szereplésükkel egy könyvtárat nyertek, 
ami alkalmas lesz müvelődésük to-
vábbfejlesztésére. 
Agyagfalván 

az udvarhelyi alsó járás 24 kultur-
csoportja versenyzett mintegy 600 
főnyi  közönség előtt. A verseny győz-
tesei az énekcsoportok közül 1. Petek, 
2. Hodgya, 3, Vágás. A tánccsopor-
tok közül 1. Kányád, 2. Derzs, 3. 
Petek. A színjátszó-csoportok közül 
1. Felsőboldogfalva,  2. Bikafalva,  3. 
Derzs. 
Székelykereszturon 

a székelykereszturi felső  járás 26 
kulturcsoportja találkozott és 600 fő-
nyi lelkes közönség előtt mutatta be 
tudását. A verseny folyamán  a követ-
kező sorrend alakult ki: az ének cso-
portok közül 1. Énlaka, 2. Gagy, 3. 
Szentmihály. A tánc csoportoknál 1. 
Nagygalambfalva,  2. Felek, 3. Alsó-
boldogfalva.  A szinjátszócsoportok kö-
zül 1. Rugonfalva,  2. Székelykeresztur, 
3. Énlaka. 
Bözödon 
versenyeztek a székelykereszturi alsó 
járás kulturcsoportjai s itt a követ-
kező sorrendet állapította meg a bí-
rálóbizottság : az énekcsoportok közül 

1. Szenterzsébet, 2. Bözöd, 3. Săcel. 
Tánccsoportok közül 1. Săcel és 
Szenterzsébet, 2. Bözöd, 3 Szentde-
meter. Szinjátszócsoportok közül 1. 
Zsákod, 2. Kőrispatak, 3. Bözöd-
ujfalu. 

Parajdon 
hatalmas tömeg előtt szerepelt a járás 

10 kulturcsoportja szép eredmény-
nyel. A verseny eredményei a követ-
kezők : az énekcsoportok közül 1. 
Alsósófalva,  2. Parajd, 3. Felsősófalva. 
A tánccsoportok közül 1. Korond, 2. 
Siklód, 3. Felsősófalva.  A szinjátszócso-
portok közül 1. Parajd, 2. Felsősó-
falva,  3. Alsósófalva. 
A versenynyertes 

kulturcsoportok 
szép jutalomban részesültek a mű-

vészeti és tájékoztatásügyi miniszté-
rium által adott versenydijak kiosztá-
sával. Az egyes csoportok első helye-
zettjei egy egy patefont  kaptak öt le-
mezzel, a második helyezettek pedig 
egy 50 kötetből álló könyvtárat. Nagy 
örömet váltott ki a kulturcsoportok 
tagjai között, amikor az értékes aján-
dékokat a versenyek elbírálása után 
azonnal kézhez is kapták. Büszkén 
vitték haza községükbe alapos kultu-
rális munkájuk kézzelfogható  eredmé 
nyét és jutalmát. 

Mind a hat járási központban a 
MNSz kiküldöttje nyitotta meg a nagy-
szabású kuiturversenyeket, hangsú-
lyozva a kulturotthonok fontosságát, 
amelyek hivatottak a népi művelődés 
szolgálatára és a nép művelődési szín-
vonalának nagyarányú emelésére. 

A kulturversenyek megmutatták, mi 
az utja a nép művelődési színvonala 
emelésének, amely munkában példa-
képp áll előttünk a Szovjetunió ha-
talmas arányú művelődési munkája, 

ahol sikerült a kulturát teljesen ani 
közkincsévé tenni és vezetőnk, a 8 
mén Munkáspárt, amelyik Népközt! 
saságunk gazdasági felemelése  meDi 
nagy súlyt fektet  a kultura szolgál 
tára is. Ezen az uton haladva sa 
gáljuk a boldogabb jövő megterem; 
sét, a szociálizmus megvalósítását, 
A megyei kulturverseny 

hivatott eldönteni, hegy melyik k 
turotthon ének , tánc és szinjátsz 
csoportja képviseli, mint legkiválót 
Udvarhelymegyét a székely megy 
közötti nagyszabású versenyben, Ei 
a megyei kulturversenyre a meg;̂  
legjobb kulturcsoportjai vonulnak 
junius 19 én Székelyudvarhelyre. 
mutatkoznak be és versenyeznek egj 
mással a járási versenyek első helyi 
zettjei, illetve, ahol majdnem egyfa 
mán jók voltak és szinte nem leheti 
eldönteni, melyik csoportot illeti i 
elsőség, a két első helyezett. 

Énekkarral szerepelnek ezen a ve 
senyen Oklánd, Fenyéd, Petek, Énlik 
Szenterzsébet, Hodgya és Alsósófr 
kulturotthonai, tánccsoporttal Hot» 
ródatmás, Kecset, Zeteváralja, Kányí 
Nagygalambfalva,  Felek, Săcel, SZÍJ 
erzsébet, Korond és Siklód kultura 
hónai, szinjátszócsoporttal pedig Sze: 
keresztbánya, Lövéte. Ülke, Felsőbe 
dogfalva,  Rugonfalva,  Zsákod, Bik 
falva  és Parajd kulturotthonai. 

A versenyek d. e. 10 órakor ki 
dődnek és egyidőben folynak  a mo 
teremben az ének- és tánccsoport 
versenyei, a Népi Athenaeum tern 
ben (volt unit. kuiturotthon) a sz: 
játszó csoportok versenyei. 

A megyei kulturverseny győzte 
rádiót kapnak, hogy annak segitaé| 
vei még fokozhassák  a müvelód 
színvonal emelését. 



F ALV AINKBOL -FAL V AINKN A K 
Kik védik a közvagyont Dályában A kulturmuoka 

akadályozói Firtos-
martonoson 

Május 2t-ikén hatalmas felhőszaka-
dás zudult Dályára és környékére. 
3$vid időn belül megduzzadtak a pa-
ükok és a község területén is kilép-
tek a medrükből, súlyos károkat 
okozva. Az árviz magával ragadta 
több gazdának az udvarán elraktáro 
zott fa  anyagát s azt sodorva kerité 
seket rongált meg és sepert el. 
A községházát sem kímélte meg az 

irviz és az udvaron levő sas tőkéket 
ás deszkákat magával ragadta, itt is 
tnegrongálva és sokhelyen lerombolva 
i kerítést. 
Amig Bálint Sándor és a falu  többi 

I kizsákmányoló nagygazdája a maga 
tulajdonát egyekezett megmenteni, vagy 

| meghúzódva lesték, hogyan tesz kárt 
i viz másnak és a közösségnek avi-

I gyonában, akadtak öntudatos szegény 
dolgozók, akik önfeláldozóan  siettek a 

| közvagyon megmentésére. 
Igy pl. Kövecsi  Ferenc  szegény em-

I ber ruhástól gázolt a szennyes árba, 
hogy a község közvagyonát kimentse 

| és ne hagyja elsodorni. A jó példa 
ragadós, a szegényebb gazdák sorából 
akadtak azonnal követői, akik szintén 

I nekiláttak a közvagyon mentésének : 
Bilint  Domokos  és Balazsi  Sándor. 

I Nem maradt ki ebből a munkából 

Pop  Petru,  milicia parancsnok sem, aki 
szintén fáradságot  nem kiméivé vett 
részt a mentési munkálatokban 

Sándor  Mózes  felső  öregember más-
képp nem tudott részt venni a mun-
kában, de amikor az árviz elvonult 
— mondhatni —• egymaga állott oda 
és halászta ki az iszapból a nehéz 
fákat  és cipelte vissza a községháza 
udvarára. Vájjon véletlen, hogy ez is 
éppen szegény ember ? 

Nyiszlor  Gyula  napszámos, aki ke-
nyerét a tenyerével és néhanapján 
> klánétázással* keresi, önként sietett 
az árviz által okozott kár helyrehoza-
talára s egy egész napot dolgozott a 
» malomkert* kerítésének helyreállí-
tásán. 

Nem véletlen, hogy mind a szegény 
emberek állottak oda a közvagyon 
megvédésére, ők érzik azt, hogy a 
közösség tulajdonára ma még nagyobb 
gondot kell fordítani,  mert az a népé 
s igy az övék is. Az ilyen emberek a 
közvagyont nem elherdálándónak te-
kintik, nem gazdagodási lehetőségnek, 
mint a régi közbirtokossági vezeték. 
Ez már a közvagyon iránti uj maga 
tartás jelentkezése, egy lépés az uj 
ember kialakítása felé. 

Fülöp  András 

A RDNSz tisztújító 
közgyűlése Zetelakán 
A Romániai Demokrata Nők Szö-

retségének zetelaki szervezete nagy 
érdeklődés közepette tartotta meg az 
uj vezetőséget választó közgyűlését. 
A szép számban megjelentek arcáról 
bizalom sugárzott, mert tudták, hogy 
ezen a választásukon keresztül a női 
munka ujabb lendületet kap. A zete 
létei dolgozó nők nem akarnak fél-
tőn megállni, hanem tovább akarják 
fokozni  a munkát a béke megterem-
tse és megvédése érdekében és to 
vább viszik az osztályharcot a falu 

iákmányoló elemei és a még min-
•dig megbujt reakciós félrevezetők  el-
len. Eddigi munkájuk is eredményes 
volt, mert leleplezték ellenségeiket. 
Tornai Imréné falufelelős  nyitotta 

"eg 8 gyűlést, majd átadta a szót 
íestő Péterné elvtársnőnek, mint me-
ii kiküldöttnek, aki lelkes szavak-

ismertette azt, hogy a nőkre a 
iálista társadalmi rendszerben mi-

magasztos és nsgy feledatok 
tárnak. Rávilágított arra is, hogy 
akadt a régi vezetőségben olyan, aki 
lósággal szabotálta a munkát. Ezt 
romboló munkát végezte a szerve-
ben Bakó  Emilia  tanítónő, akiben 

megbíztak a becsületes falusi  asszo-
nyok és annak idején sajtó és pro-

;anda felelősnek  választották meg. 
lmukat azzal fizette  meg, hogy 
általán nem tevékenykedett a női 

munka eredményesebbé tételéért. 
A jelenlevő nők boldogan vették 

tudomásul az osztályellenség leleple 
tését, aki kihasználta bizalmukat és 

rakodott közéjük. 
A gyűlés a következő uj vezetésé-
it választotta: Ábrahám Gergelyné 

falufelelős,  Biró Józsefné  szervezőfe-
is, Szabó Andrásné tanítónő sajtó-
propagandafelelős,  Mezei Nándorné 
iális-felelős,  Schwarzenberger 

na óvónő kultur felelős,  Lukács 
esué irányító felelős  és Lázár 

üária tanítónő adminisztrációs felelős. 
Szabó  Andrásné,  levelező. 

Kőrispatak 
község »Simó Géza* kulturoíthonának 
ifjúsága  nagy lelkesedéssel készült a 
kulturversenyekre. Négy alkalommal 
látogattunk már el kulturcsoportunk-
kal a szomszéd községekben megren-
dezett versenyekre. Az Etâden leg 
utóbb megtartott körzeti versenyen 
színjátszó csoportunk elsőnek, tánc-
csoportunk másodiknak került ki. A 
versenyekre való előkészületet a Ro-
mán Munkáspárt vezetése mellett nagy-
ban támogatták a demokratikus szer-
vezetek és a községnek nagyszámú 
dolgozója kisérte el a versenyzőket, 
zászlóval, énekszóval. 

Junius 6 án a MNSz nagyszabású 
Puskin-emlékünnepélyt rendezett. 

A munkás ifjúsági  kupa versenyen 
74 ifjú  vett részt, vegyesen fiuk  és 
lányok. Dolgozó ifjuságuk  szép ered-
ményt mutatott fel  ezen a versenyen is. 

Községük RDNSz e a keresztúri ké-
zimunkakíállitásra közös munkával egy 
színezett szalmafonatból  készített fal-
védőt vitt s azzal meg is nyerte az 
első dijat. 

Dolgozó népünk belátja, hogy csak 
ugy haladhatunk a tartós béke és a 
jobb élet felé,  ha igyekszünk tudásun-
kat gyarapítani és részt veszünk min-
den kulturális megnyilatkozásban, mely 
a nép előrehaladását szolgálja. 

B. I  levelező 

Firtosmartonos demokratikus ér-
zelmű lakosságából nagy felháboro-
dást váltott ki Török  Elekné  Réter 
Márta  tiszteletesasszony «magatartása 
a kulturversenyekkel kapcsolatban. A 
fiatalság  nagy örömmel vett részt a 
Firtosmartonosban megrendezett kul-
turversenyen és szép eredményt is ért 
el és tovább mehetett a körzeti ver-
senyre. 

Ekkor azonban Török Elekné tisz-
teletesasszony és Sipos  Ferencné  meg-
indították az aknamunkát a kultur-
verseny ellen és jó segítőtársat kap-
tak a nagygazdákban, akik készsége-
sen támogatták törekvésüket, hogy az 
ifjúságot  lebeszéljék a kultur verseny-
ben való részvételről. 

Igy történhetett meg, hogy a kör. 
zeti versenyen a bujtogató papné 
alattomos, hátmegetti munkájának 
eredményeképpen 7 szereplő nem je-
lent meg a versenyen s igy a firtos-
martonosi kulturcsoport nem is tudott 
szerepelni. Akit egyszer Tőrök Elekné 
>külön fogott*  a fiatalság  közül, az 
többet nem vett részt a kulturmun-
kában. / 

A község felháborodása  folytán 
megindult a dolog kivizsgálása s ek-
kor a tettek mezejére lépett Török 
Elek  tiszteletes ur is. Az utcán tá-
madta ki azokat az ifjakat,  akik az 
igazságot megmondták az ügyben és 
leszidta őket, kijelentve : »tudjátok meg, 
smig itt leszek ebben a faluban,  az 
ifjúság  közül ki lesztek sorsolva, nek-
tek ott helyetek nem lesz*. 

Másnap Szilágyi Jánosné, az egyik 
ifjú  lány nagyanyja mosásért járó bérét 
ment megkérni Török Elek tiszteletes 
urékhoz s nem szégyelték őt is le-
szidni és unokájáról is a legcsufabb 
kijelentést tenni. Erre a lány édes-
anyja, Szilágyi Józsefné  is felment 
a tiszteletes urékhoz, hogy megtudja, 
mi kifogásuk  van a lánya ellen. Szi-
lágyi Józsefnét  a lakásbői kikergette, 
majd torkonragadta és kidobta Török 
Elek tiszteletes ur. 

A magáról megfeledkezett  Török 
Elek tiszteletes igy bántalmazott laká-
sán egy szegény asszonyt, aki pedig, 
mivel egyebe nem volt, munkájával 
járult hozzá ahhoz, hogy a pap gond-
talan életet éljen, mert a kepéjét min-
dig ledolgozta. 

Jó volna, ha Török Elek már tu-
domásul venné, hogy vége van annak 
az időnek, hogy a szegény munkáso-
kat bántalmazással lehessen illetni és 
Török Eleknének, aki kulturánkat 
akadályozza, nincs semmi keresni-
valója az iskola falai  között. 

M. 

Márton Áron püspök 
a katólikus papokat rendelettel kényszeríti 
a demokratikus szervezetekkel való szakításra 

Márton Áron püspök nópelienes és 
demokráciaellenes magatartására jel-
lemző fényt  vet az alábbi nyilatkozat, 
amelyet Péter Imre esztelneki plébá-
nos adott. Péter Imre plébános, aki 
mindig a dolgozó nép oldalán állott 
és a Magyar Népi Szövetségben foly-
tatott munkájával a demokrácia ügyét 
szolgálta, arra kényszerült, hogy a 
püspöki fenyegetésre,  kilépjen a dol-
gozó magyarság tömegszervezetéből. 
íme, itt közöljük a plébános nyilatko-
zatát. 

NYILATKOZAT 
Alulit  ott  kijelentem,  hot>y  Márton 

Aron  püspök  1949.  május  3 án  velem 
közölt  szigorú  rendeletére  a Magyar 
Népi  Szövetség  tagjai  közül  kilépek, 
a tagsági  dijat  jelen  hónapig  kifizet-
tem. 

Esztelnek,  1949-  május  3 án. 
Péter  Imre,  plébános. 

Igy él vissza Márton Áron egyházi 
hivatalával, igy folytat  ádáz és gyűlö-
letes harcot a demokratikus szerveze-
tek, a népi demokrácia rendszere ellen. 

(A  Romániai  Magyar  Szó  ból) 

M i ilaBK-Vílasztfc 
Wífülfe 

Szép ünnepség keretében nagy tö-
meg résztvéteie mellett zajlott le Er-
dőfülén  a népi ülnökök választása. 
Erdőfüléből  megválasztották népi ül-
nöknek Varga György gépészt, Tókoa 
Rudolf,  Tókos Sándor és Sugár Ist-
ván napszámosokat. Ugyanitt válási-
tóttá meg Bardócz is a maga népi 
ülnökeit Kocsis Sándor napszámos, 
Dénes Béla és Komporály Ferencné 
személyében. 

A megválasztott népi ülnökök ne-
vében egy egy megbízottjuk köszönte 
meg a bizalmit és tett fogadalmat, 
hogy osztályharcos szellemben fogják 
tisztségüket az igazságszolgáitatás te-
rén ellátni. 

* 

A nagyszabású kulturversenyeknek 
megvolt az a jó hatásuk községünk 
és a környező községek ifjúságára 
nézve, hogy a régi vasárnapi korcsmai 
dőzsölés helyett művelődtek, szóra-
koztak és megismerték, hogy ilyen 
magasabbrendü módon is eltölthetik 
vasárnapi szabadidejüket. 

Boda  Gyula 

to  erdőVitUlsi 
VasftcKí-liáiiyáríl 

Ma, amikor minden munkás testvé-
rünk öntudatosan dolgozik a szociá-
lizmus megszilárdításán és az orsiág 
újjáépítésén, mi, a kis vasbánya mun-
kásai sem szeretnénk lemaradni ebbAI 
a nagy munkából. Azon iparkodunk, 
hogy minél többet tudjunk az újjá-
építési munkából elvégezni. Nagyon 
el vagyunk zárva a világtól a magysr-
hermáayi kis vaskőbányánkkal, Ez a 
60 személyből álló bányász csoport is 
három felé  van osztva a vargyasi ós 
a rákosi hegyek között, a harmadik 
pedig Bodvajbányán, ahol Gábor 
Áron a szabidságharcosok részére az 
első ágyút öntötte. 

Ez a három kis bánya egybekap-
csolódva dolgozik és minden egyes 
munkás arra törekszik, hogy újra fel-
építsük ezeket a rombadőlt bányákat. 
Igaz, nagy feladat  áll még előttünk, 
hogy tervünket megvalósítsuk, de min-
den nehézséget leküzdűnk. Máris nagy 
eredményeket értünk el. A rákosi bá-
nyánál nagyobb mennyiségű vaskőre 
találtunk, ugy, hogy jövőre már a 
munkás létszámot is fogjuk  tudni 
emelni. A munka-erednények is szé-
pen emelkedtek. Márciusban átlagban 
elértük a 69 százalékot a normán fe-
lül, ugy, hogy már az augusztusi 
hónapra dolgozunk. Áprilisban és má-
jusban a kutatások és fúrások  voltak 
előtérben. 

Kosoncki  Béla  szakszervezeti elnök-
elvtárs újítást csinált a munkabeosz-
tással kapcsolatosan, aminek meg ia 
volt az eredménye. Németh  Gergely 
bánya-munkás elvtársunk újítást csi-
nált a karbid lámpa-égővel. Nem le-
hetett égőt kapni, tehát a rossz égőket 
összeszedte, megújította s az eredmé-
nye 25 százalékos karbid-megtakarí-
tást eredményezett. Varga  Károly 

Szerkesztői üzenetek 
Nagy  Mózes,  Székelypál/alva.  A népi 

ülnököa választásáról beküldött érté-
kes beszámolóját nem közölhetjük, 
mert már irtunk erői a választásróL 
írjon mielőbb ismét és számoljon be a 
község egész életéről. 

István  Lajos,  Korond.  Versek köz-
lésével nem foglalkozunk.  írjon pró-
zában beszámolót a község életéről. 



A Vöröskereszt közgyűlése 
A vármegyei ideiglenes bizottság 

szépén feldíszített  nagytermében szom 
baton, junius 11-én rendkívüli köz 
gyűlést tartott a Román Népköztár-
saság Vöröskereszt Egyesületének me-
gyei fiókja. 

Szilágyi Ida elnöknő bevezető sza-
vaiban kifejtette,  hogy a Vöröskereszt-
Egyesületnek helye a béke nagy tá 
borában van, melynek vezetője a 
Szovjetunió. Célja pedig nem a há-
borúra való felkészülés,  hanem a nép 
egészségügyi színvonalának mirden 
lehető módon való emelése. A régi, 
reakciós vezetők leváltása már meg-
történt, s a Vöröskereszt, munka uj 
alapjait most kívánja lefektetni  az az 
Országos Kongresszus, amelyen az uj 
alapszabály jóváhagyása is megtör-
ténik. 

Ezután Szabó Gyula titkár tartott 
részletes titkári beszámolót. Ebből 
megtudtuk, hogy megyénk területén 
jelenleg 1227 tagja van az egyesület-
nek. Ezek közül az utolsó hetek nagy 
szervező hadjáratának köszönhető 993 
uj tag. Megalakultak az oklándi és 
parajdi alfiókok,  újjászerveződött a 
székelykereszturi. Résztvett az egyesü 
let a tifusz,  malária és tüdővész elleni 
•agy országos hadjáratokban, a tisz 
tasági hét munkáiban. Van két tan-
folyama:  a székelyudvarhilyi segéd-

ápolónői tanfolyam  27 hallgatóval és 
a székelykereszturi önkéntes községi 
egészségügyi irányitói tanfolyam  30 
hallgatóval. Városunk iskoláiban 10 
egészségügyi sarkot szereltek fel  első-
segély szekrénykékkel. Segédkezet 
nyújtottak szülőotthonok felállításában 
és azok vezetésében, napközi ottho-
naink élelmezésében, a nyári gyermek-
nyaraltatásokban, ünnepélyein, gyülé 
sein orvosi és politikai előadásókkal 
neveli népünket. Remélhetjük, hogy 
a Ro - án Munkáspárt irányításával a 
Vö öskereszt céljait megvalósíthatja, 
hfhatós*n  segíteni fogja  országunkat 
az egyéves terv végrehajtásában. 

Szili gyi Ignác a megyei ideiglenes 
biíofság  teljes támogatásáról biztosí-
tott* « szépen induló munkát. 

Mindenki megérthette, mennyire 
má<$ u on : a demokrácia és szociáliz 
mus u-ján kiván járni ezután a Vörös 
ker srt 

M jd a Megyei Vöröskereszt Fiók 
megvahsztotta uj vezatőségét, elnök 
Szil sy Andor dr., alelnökök Szilágyi 
Ida és Szabó Gyula. 

Az uj utakon já'ó Vöröskereszt-
mu Kával bizonyára gyakran fogunk 
még találkozni. Segítsük é3 támogas-
suk a Vöröskeresztet egészségünkért, 
bé>ess:günkért folytatott  harcában I 

Tájékoztató az iskolai 
felvételi-vizsgákról 
A néptanács tanügyi osztálya közli 

az összes iskolákba való felvételi-
vizsgával kapcsolatban, hogz az előző 
híradásokkal ellentétben, felvételre  áll-
hatnak azok a 16 évet betöltött tanú 
ló* is, akik ebben az évben végzik a 
VII. osztályt. 

A felvételi  vizsga kérvényéhez mel. 
lékelni kell a születési anyakönyvi ki-
vonatot, iskolai bizonyítványt, vagyoni 
bizonyítványt és az állampolgársági 
bizonyítványt. 

A felvételi  vizsga tárgyai a követ-
kezők : 

Írásbeli és szóbeii: román, magyar, 
számtan. Csak szóbeli: történelem, 
alkotmánytan, fizika  kémia, természet-
rajz. 

Azok a tanulók, akik a tavaly fel-
vételi vizsgára álltak és azon vagy el-
buktak, vagy ha átmentek is, beiratko-
zásra nem jelentkeztek, csak ősszel 
állhatnak felvételi  vizsgára. 

A vagyoni bizonyítványt a községi 
jegyzőség állítsa ki, amelyben fel  kell 
tüntetni az apának, anyának és gyer 
meknek vagyoni állapotát, illetve jöve-
delmét. E bizonyítvány nélkül senki 
sem állhat felvételi  vizsgára. 

SAKK 
Kolozsváron junius 12 én szerepelt 

először az UMTE újonnan megalakult 
sakk szakosztályának 9 es csapata, 
a RNK ez évi »Városok Kupája* el-
nevezésű országos sakk-tornája kere-
tében. 

Első ellenfelül  Torda város csapatát 
kaptuk és azt 6 és fél  — 2 és fél  a-
rányban legyőztük. Ugyanezen idő 
ala t Nagyvárad csapata Marosvásár-
hely együttesét verte meg 7 és fél  — 
1 és fél  pont aránnyal. 

A délután folyamán  a váradiakkal 
kellett megvívnunk nehéz harcunkat. 
Nehéz küzdelmekben, melyek közül 
néhányat az idő rövidsége miatt be 
sem lehetett fejezni  másként, mint 
megegyezéssel, két táblán a mieink 
nyertek, két táblán pedig döntetlen 
eredményt harcoltak ki és igy az ered 
mény 6—3 lett a váradi együttes ja-
vára. 

Az államositás egy éve 
(Folytatás  az  első  oldalról) 

kaversenyek eredményeképpen az elő-
irányzatot több, mint 100 százalékkal 
teljesítették tul. 

Az államosítás után kerülhetett sor 
a különböző jóléti intézkedések meg-
tételére. A munkásság egészségének 
megvédésére uj kórház létesült szülé-
szeti osztállyal, melyet éppen a mult 
hónapban bővítettek ki, úgyhogy ma 
már 12 ágyas kórterem szolgála szü-
lő nők befogadására. 

Fürdő, saját mozi és kórház eme 
rövid idő alatt, miről a tőkés rend 
szerben nem is álmodhatott a szent-
keresztbányai munkás. 
Az 1948 junius 11 iki államositás té-

nye forradalmi  cselekedet volt. 
Az államosítással a kapitálizmus 

hatalmas bástyája omlott össze. Or-
szágunk dolgozói előtt lehullott, a leg-
főbb  akadály s a RMP vezetésével, 
munkásosztályunk és országunk dol 
gozó népe biztos kezekkel foghatott 
hozzá az osztálymentes társadalom 
felépítéséhez,  a szociálizmus megvaló-
sításához. 

Tájékoztató a 
társadalombiztosításról 
Az állami társadalombiztosítás meg-

szervezéséről szóló törvéay három-
féle  nyugdijat ismer, éspedig öregségi, 
rokkantsági és utódi nyugdíjat. 
Öregségi nyugdíj 
illeti meg az alkalmazottat egészségi 
állapotától függetlenül,  ha a jogosított 
férfi  60-ik életévét betöltötte és a 
munkamezején legalább 25 évet dol-
gozott, illetve, ha nő és betöltötte az 
55-ik évét és a munkamezején lega-
lább 20 évet töltött el. Azoknál, akik 
legalább 10 évig földalatti,  vagy az 
egészségre ártalmas munkát végeztek, 
a korhatár 50 év, a szolgálati idő 
pedig 20 év. 

A nyugdíj az első kategóriában dol 
gozó munkások részére az utolsó 12 
havi fizetés  60 százaléka, a második-
ban dolgozók részére 55 százaléka és 
a harmadikban dolgozók részére 50 
százaléka. 

A munkamezején a minimális 25, 
illetve 20 évnél többet eltöltött min 
den évért 2 százalékos pótlék jár, 
anélkül azonban., hogy a nyugdíj vég 
összege a 80 százalékot meghaladná. 

Ezek szerint tehát az, aki öregségi 
nyugdija megállapítását kéri, igazolni 
tartozik életkorát, a munkamezején 
eltöltött idejét és az utolsó 12 havi 
fizetését.  Az életkort születési anya-
könyvi kivonattal kell igazolni. A 
munkamezején eltöltött idő igazolható 
betegsegélyző könyvvel, az állami, 
vagy államosított vállalat, vagy intéz-
mény bizonyítványával, mezőgazda 
sági munkásoknál a községi népta 
nács igazolványával, közalkalmazot-
taknál pedig a személyi nyugdijlap-
pal (f  şa de pensie). 

Magánvállalatnál dolgozók esetében, 
az illető szakszervezet bizonyítvány-
nyal igazolja a vállalatnál eltöltött 
időt. A bizonyítványnak tartalmaznia 
kell azokat a tényeket, melyekből a 
szakszervezet az illető vállalatnál el-
töltött időt megállapította. 

Abban az esetben, ha a volt alkal-
mazott már huzamosabb ideje nincs 
a munka mezején és igy nem tud fi-
zetési bizonyítványt beszerezni, azt 
tartozik igazolni, hogy a munka meze-
jén eltöltött utolsó 12 hónapban mi-
lyen szakmában, illetve hivatalban 
dolgozot'; a nyugdíj kiszámításánál 
pedig az igy neki a törvény szerint 
járó fizetést  veszik alapul. 
Rokkantsági nyugdij 
annak jár. akit a törvény által felálli-

Sz( 

Könyvújdonságok: 
A Román Munkáspárt könyvosztályán és a «Librăria Noastră* könyves-

boltban a következő könyvújdonságok szerezhetők be : 
A Román Munkáspárt kiadásában: 

Alakítsuk  át  a szövetkezeteket  széles  tömegszervezetté. 
1. V.  Sztálin  müveinek  II.  kötete. 
A szociálista  tervszerüsités. 
A népbirák. 
Párttörténet,  utmutatóval. 

Agitátorok részére: 
Két  élet,  két  világ  közös  harca. 
A munkás  levelezők  üldözése  barbárság. 
Leplezzük  le  a cionizmust,  az  imperiálizmus  mérgezeit  fegyverét. 
A tudományos  szociálizmus  és a kapitálizmus  elkerülhetetlen  pusztulása. 
Marx  és Engels  tanítása  az  osztályokról  és az  osziályharcról. 
Az  uj  bérrendszer. 

A Szikra kiadásában: 
Tamás  Aladár:  Megsebzett  ifjúság. 
Ilja  Ehrenburg:  A vihar,  (2  kötet). 
M.  Solohov:  Uj  barázdát  szánt  az  eke. 
Maxim  Gorkij:  Az  anya. 
Berzeviczy  Gizella:  Márianosztra. 
George  Seldes:  Ezer  amerikai. 
Szántó  György:  Temesvár  felé. 

tott 3 rokkantsági fokozat  egyikét 
az erre a célra felállított  orvosi b 
zottság besorol. 

A nyugdij összege aszerint változil 
hogy a nyugdíjas milyen idős, milye 
munkát végzett, mennyi időt töltő 
a munka mezején és melyik rokkan 
sági fokozatba  van besorolva. 

A balesetből és ipari betegségbe 
származó rokkantságnál csak a rol 
kantság fokát  veszik figyelembe. 

A rokkantsági nyugdij megállapít! 
sát kérők kérésükhöz ugyanazon ir< 
tokát kell, hogy mellékeljék, mint a 
öregségi nyugdij megállapítása irán 
kéréshez. 

A rokkantsági fokozat  megállap: 
tása céljából a kérelmezőt orvosi bi 
zottság elé idézik, ahol meg kell je 
lennie és a bizottság által felve 
jegyzőkönyvvel egészítik ki a», iratait 
A családfenntartó  elves* 

tése esetén járé (utódi) 
nyugdij 

az utódoknak az alkalmazott, vagJ 
nyugdíjas halála esetén jár. 

Ilyen nyugdíjra a gyermekek, ai 
életben maradt házastárs, illetve ezen 
nemlétében a szülők jogosultak. Gye 
mek alatt a törvényes, elismert • 
örökbefogadott  gyermek értendő, lJ 
éves életkorig. 16—18 évig a gyermed 
akkor nyugdíjra jogosult, ha iskolába 
jár, ezen a koron felül  pedig, ha mu» 
kaképtelen. Az életben maradi házul 
társ akkor jogosult erre a nyugdíjra 
ha meghaladta az öregségi nyugdija 
jogosító kort, vagy maga is munti 
képtelen és ha a halált megelőző 
évben együtt élt az elhunyttal, ha i 
elhunyt az utolsó 3 évben is dolgo 
zott, vagy nyugdíjas volt. 

Szülők csak abban az esetben ji 
gosultak utódi nyugdíjra, ha az elhal 
nak sem gyermeke, sem túlélő házal 
társa nincs, ha az elhalt tartotta ell 
ha maguk is munkaképtelenek, víg 
meghaladták az öregségi nyugdij 
jogosító korhatárt. 

Az említett utódoknak, a balesc 
vagy ipari betegség következték 
bekövetkezett haláltól eltekintve, cs 
akkor van nyugdíjra jogosultsági! 
ha az elhalt a rokkantsági nyugdij 
jogosító szükséges időt eltöltötte 
munka mezején. 

Az utódi nyugdij megállapítása irá; 
kéréshez csatolni kell az öregs 
nyugdíj iránti kéréshez mellékelen 
iratokon kivül minden esetben az 
halt családfenntartó  halotti anyakön] 
kivonatát és a nyugdíjra jogosított 
születési anyakönyvi kivonatát, ei 
kivül igazolni kell azokat a körüle 
nyeket, amelyek a nyugdíjra jogosul 
teszik az illetőt. 

A nyugdíj megállapítása iránti • 
rést minden esetben akár az illető ilf 
lalat vagy intézmény utján, akárki, 
vetlenül, a megyei ideiglenes bízottá 
munka és népjóléti ügyosztályit! 
kell román nyelven 20 lejes bélyegi,' 
ellátva beadni. (Comitetul provizoriii 
judeţului, secfiunea  muncii şi preş1 

derilor sociale). 
Ez az ügyosztály gondoskodik fe 

ról, hogy szükség esetén a kérelme 
orvosi bizottság elé idézzék, az 
felvett  jegyzőkönyvvel kiegészíti 
iratokat és minden esetben, miután 
iratok teljesek, felterjeszti  azokat 
munka és népjóléti minisztérium ny 
dij igazgatóságához a nyugdíj me 
lapitása végett. 

Sajtóhiba 
A hatodik Oldalon a járási kuüí 

versenyek eredményébe sajnálatos ş 
védés csúszott be. Az oklándi j « 
versenyen a tánccsoport második • 
Ivezettje nem Lövéte, hanem Váróit 
falva. 


