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A Magyar Népi Szövetség 
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Székelyndvarhely. Kossuth-utca 34. 

Az udvarhelymegyei kulturversenyen 
a megye legjobb kulturcsoportjai 

nagy sikerrel mutatták be a népművészetet 
A székelyföldi  kulturforradalom  je 

lientós mozzanata volt a megyei kul-
Itűrve rseny, amelyik az esős idő elle 
bére is jól sikerült. Székelyudvarhely re 
I ezaI kálómból 24 kulturcsoport vonult 
lel 750 szereplővel, szines népviselet 
|oen, táblákkal, lobogókkal. 

Az eső miatt termekben kellett meg 
| tartani a versenyt. Ugy a munkás 

ozgót, ahol az ének és tánccsopor 
ltok versenye volt, mint a pedagrgiai 
leányiskola tornatermét, ahol a szín 

I játszd csoportok versenyeztek, zsufo 
I Iáiig tö.tölték meg az érdeklődő dol 
I gozók. 

Az énekcsoportok versenyén 
|első lett az oklándi kultuiotthon 

árdája. Kiforrott,  fegyelmezett  ének-
li», szépen színezi a darabokat, dina-
|niltája jó. Második a székelyszsnter-

ébeti kultúrotthon férfikara.  Fegvel 
lixzett, színpompás, erős kar. Nép-
lásdetük, fel  és levonulásuk szép 
l»lí. A tenor néha igen erős volt. 
iKirmesterü̂  Szabó Kálmán, dolgozó 
Iftldmüves.  Ő tanította be és vezette 

vesen ez énekkart. Harmadik az 
Ilelakni kultúrotthon vegyeskara. Fe-
liyeimezett, öltözete egyöntetű és szép, 

ónban tenorja néha túlságosan han 
|fcs.  Fordítson az énekkar nagyobb 

yelmet a dinamikára és a kiejtésre. 
Azután következett a hodgyai kul 

Imiotthon vegyes kara. Felvonulása, 
lülözete jó volt, de néha a kar tul 
nyers. A szólista az utolsó szótagot 

szor elharapta. Törekedjék a kar 
több lendületre. Követte a săceli kul 
©otthon vegyeskara. Az egyik száma 
üettflen  és hiányos hangsulyu volt. 
gyen több gondja a dinamikára. 
Az alsósófalvi  kultúrotthon vegyes 

[kara szép tömeget mozgósított, ugy 
fiatalokból,  mint idősökből. A kiejtésre 
ban kell vigyázni. A kar nehezebb 

Idarabokat is megbírt volna. A psteki 
kultúrotthon vegyesksra jó hang 
ayaggal rendelkezik, kár, hogy nem 
j)tt komolyabb darabokkal. Egyik 
részletében hibás összhanggal énekelt, 
amit a karmester nem javitott ki. 
A fenyédi  kultúrotthon vegyeskarában 
i szoprán nem birta a magasabb han-
pkat, torokhangon énekelt. Kár, 
tgy egyszólamú volt, amikor a kar 
komolyabb darabokat is megbírna. 

k tánccsoport-verseny 
eredménye 
Első a kecseti kultúrotthon tánccso-

portja. Még szebb lelt volna, ha csak 
redeti népi táncokat mutatottt volna 
be. A gólyás és a csillagtánc népies 
•gyan, de nem népi eredetű. Dicsé-
Kire méltó a kisgyermekek bekapcso 
ksa és szereplése. Rovására megy a 
csoportnak, hogy a homoródalmási 
tánccsoport kérését elutasító ta, ami a 
kollektív RUnka hiányát igazolja és 
amivel eltért a szociálista versenyek 
fonalától. 

Második a korondi kultúrotthon 
tánccsoportja. Eredeti népi táncokat 
»dott s nagyon szép eredményt ért el. 
Kar, hogy csak 5 párt szerepeltetett. 
A jövőben adjon még több helyet az 
egyóni variációknak. 

Harmadik a homoródalmási kultur 
otthon tánccsoportja. Eredíti székely 
néptáncokat adott elő. Nagyon fejlődő 
képes csoport. A csoportban kitűnt 
különösen Benkő Gizella. Igyekezzenek 
a betanított táncok eredetiségét visz 
szaadni a színpadon is. 

Kár, hogy a siklódl kultúrotthon 

tánccsoportja a párostáncokat mellőzte 
és köztük a siklódi >simát« ÍF, ami 
helyi eredetű tánc. A népviselete szép 
és hatásos volt. A székelyszenterzsé-
beti kultúrotthon tánccsoportja szép 
eredeti viseletben jelent meg, de tánca 
nem volt elég lendületes. A csoport a 
színpadon is adja vissza a népi tán 
cok eredjti mozdulatait. A nagyga 
lambfalvi  kultúrotthon tánccsoportja 
eredeti helyi táncot hozott, azonban 
túlzott komikummal kissé elferdítette. 
A săceli kultúrotthon tánccsoportja 

(Folytatás  a 8 ik  olialon.) 

Történelmi emlékeztető 
1941 junius 22-én Hitler Néinetor 

szága álnok és hitszegő módon meg-
támadta a Szovjetuniót. Haöüzenetet 
is küldött, de a hadüzenet átadása 
előtt már átlépte a határt s bombázta 
a szovjet városokat a hitlerista hadi-
gépezet, Néhány nappal később hadit 
üzentek a Szovjetuniónak Hitler cs<t 
lósai is. 

A nyugati katonai «szakértők* is, 
akárcsak a hitlerista tábornokok és 
diplomaták, könnyű és gyors győzel-
met jósoltak. Lengyelország és Fran-
ciaország lerohanása, Hollandia, Bîl 
gium, Jugoszlávia, Görögország, Nor 
végia és Dánia megszállása után, — 
melyek közül néanelyeket hetek alatt 
hódított meg a «legyőzhetetlen* ár-
mádia — a Szovjetunió elleni villám 
hadjáratra nagy kegyesen 2—3 hóna 
pot engedélyezett a Führer. 

A Szovjetuniót váratlanul érte az 
álnok támadás, amelyben Néme'or 
szâgon kivül, Olaszország és Európa 
valamennyi fasiszta  és fél-fasiszta  ál-
lama részt vett a szociálizmus hazája 
ellen. 

Marshall tábornok, az Egyesült Ál-
lamok hadseregének akkori vezérkari 
főnöke  — később a hírhedt Marshail 
terv kezdeményezője — katonai és 
gazdasági szakértő, a támadás napján 
azt jövendölte, hogy a német szovjet 
háború három héten belül véget ér. 

Nem ért véget három év alatt sem 
és nem ugy ért véget, ahogy azt s'o 
kan szerették volna. A Szovjetunió 
különböző népei, mint egyetlen nagy 
család tagjai, akiket a minden áldó 
zatra kész hazaszeretet lelkesít és- az 
ellenség elleni gyűlölet fűt,  keményen 
ellenálltak a kegyetlen és embertelen 
ellenségnek. 

A dicsőséges vörös hadsereg Sztá 
lin generálisszimusz zseniális vezetése 
alatt a Nagy Honvédő Háborúban 
megállította a hitleri gőzhengert és 
Sztálingrádnál megsemmisítő csapást 
mért az ellenségre. 

1942—43 telén a fasiszta  hadsereg 
megtanult valamit: visszavonulni és 
ezt a leckét nem is felejtette  el a há 
ború végéig. 1943 telétől megkezdődik 

a göbbelsi hazug hírverés által álcázni 
kísérelt «rugalmas visszavonulás* a 
dicsőséges vörös hadsereg kemény 
csapásai alatt. 

Azoknak a nyugati politikusoknak 
ós katonai szakértőknek, akik a Szov-
jetunió vereségire számítottak, nem 
ez volt az első és nem ez lett az 

utolsó tévedésük. A Szovjetunió ki-
merülésére számítottak, a két harcoló 
fél  között a harmadik nevető szere-
pére pályáztak. Ezért nem állították 
fel  a második frontot,  amelyre pedig 
már 1942 ben kötelezték magukat. 

A közmondás azt tartja: aki utol-
jára nevet, az nevet a legjobban. 
Végül is a nyugati imperiálistáknak a 
torkára forrt  a kacagás. A Szovjetunió 
dicsőséges hadserege, minden addigi 
hadi taktikát megcsúfolva,  diadalmasan 
és feltartó;  hatatlanul rohant előre, 
hogy saját hazáját és ugyanakkor a 
fasisztáktól  leigázott népeket felsza-
badítsa, 

Étért voltak kénytelenek a «szövet-
ségesek* 1944 junius 6. án a máso-
dik frontot  felállítani  és Franciaország, 
ban partra szállni, nehogy a diadal-
masan előretörő szovjet hadsereg egye-
dül szabadítsa fel  Európa leigázott 
népeit. Nem a Szovjetuniónak akartak 
segíteni, nem is Európa leigázott né-
peinek — hiszen ha már 1943 ban 
partra szállnak, milliós tömegeket 
menthettek volna meg a pusztulás 
tói — hanem Európa reakciós kor-
mányait akarták megmenteni saját 
népeik forradalmi  megmozdulásaitól. 

A katonai segítség még elég jókor 
érkezett ahhoz, hogy Nyugat-Európa 
reakciósainak életéveit meghosszab-
bítsa. A gazdasági segítség, amit az 
imperiálisták a reakciós kormányoknak 
nyújtanak, még ideig óráig meghosz-
szabiija gazdasági Hatalmukat, de a 
népek, akiket nem szabadítottak fel, 
nyugaton is megtanulták, honnan vár-
hatják felszabadulásukat. 

«Keletről jön a fény*  — mondja 
egy régi ir.ondás, s valóban keletről 
indult el a szabad szovjet-népek győz-
tes hadserege, hogy elhozza Európa 
népei számára, az egész világ béke-
szerető emberei számára a független-
séget és a szabadságot, 

A nagy Napoleon elűzése után 
visszatérő Bourbon királyi családról 
mesélik, hogy semmit sem tanultak és 
mindent elfelej  'ettek. 

A nyugat háborúra uszitó imperiá-
listái is, ugyláfszik,  nem tanultak a 
történelmi leckéből. 

1941 junius 22. napja emlékeztető 
lehet számukra. 

Világosság derűi 
a máréfalvi PálLajosné esetére 

A napokban nagy izgalmat váltott 
ki Pál Lajosné elmebeteg máré'alvi 
asszony viselkedése, aki nagy tömeg 
előtt összefüggőnek  látszó, vallásos 
jellegű beszédet mondott. Az asszony 
viselkedéséről, «csodálatos* beszédé 
ről bizonyos suttogni szerető körök 
már előbb is terjesztetlek hireket. Leg-
utóbbi nyilvános fellépésének  a hire 
arra késztetett, hogy lakásán meglátó 
gassuk és a dolgot megismerjük. 

Elbeszélgettünk hát Pál Lajosnéval 
és megismertük egész hányatott életét, 
amely erős vád az emberi kapzsiság 
ellen. Elmesélte, hogy apja jómódú 
falusi  gazda volt, de annyira «éhes a 
vagyonra*, hogy a kis Ágnest örökbe 
adta, hogy a vagyon ne oszoliék 
annyi felé.  Pál Sándor úrfi,  a kis Ág-
nes «tátája*, örökbefogadó  apja szin-
tén jómódú gazda, a kis 6 éves 
leánykát már 100 juh és 40 marha 
mellé állította és munkaerejét a leg-
kegyetlenebbül kizsákmányolta. 

Iskolába se járatták Ágnest, ki-
zsákmányoló örökbefogadó  szüleinek 
volt módjuk arra, hogy ennek ellenére 
megszerezzék pénzen a 7 osztályról 
szóló bizonyítványt, gyermekpajtásei 
nagy meglepetésére. A kislány ezalatt 
dolgozott keményen és hiányos ruhá-
zata és cipője miatt olyan hüléses 
bajt szerzett, mely egész életére el 
kiséri. 

— 16 éves koromban fel  akartam 

megam akasztani, hogy ,a nyomoru-
ságtól szabaduljak, de «tátám* azt 
mondta, inkább menjek férjhez.  Sze-
retőt kezdtem keresni és találtam is 
mai férjem,  Pál Lajos személyében, 
akihez azonban nem akartak hozzá-
adni, mert szegény volt. Igy megszök-
tem vele. Szüleimtől és «tátámlól* 
ezért nem kaptam semmit, mondja 
Pál Lajojné. 

— Ismét csak nyomorúságba kerül-
tem s ezzel kezdődött a betegségem 
súlyos tifusz  és gyermekem bzülése 
után. Hosszú éveken keresztül kezel-
tek többféle  betegséggel és súlyos ideg-
bajjal Ungureanu, Harlwig és Bakk 
E ck doktorok. 

— Volt eset rá, hogy 2 hónapig 
feküdtem  eszméletlen állspotbtn, epi-
lepsziás rohamaim voltak és az álla-
potom állandóan romlott. 

— Sokszor napokig nem tudtam 
enni, annyira beteg voltam, de arra 
nem volt pénzem, hogy gyógykezel-
tessem magam. 

Az asszonytól most a sógora, Pál 
Árpád veszi át a szót s elmeséli, 
hogy 1942 után mind gyakrabban 
jött rá Pál Lajosnéra az eskóros ro-
ham. Ebben az évben február  elején 
egy nagy roham után még súlyosab-
ban tört ki rajta az idegbaj. 

— Négy és fél  hónap eseményeire — 
{Folytatás  a 4. oldalon) 



A mezőgazdasági munkások 
uj bérrendszere 

A szociálizmus épitéss nagy átala-
kulást hoz a mezőgazdaság terén is. 
A mezőgazdaságban hovatovább mind 
erősödik a szociálista szektor, vagyis 
a társadalmi tulajdon. Ennek megfe-
lelően emelkedik a mezőgazdasági 
munkások életszínvonala, mert az uj 
bérrendszer a munkásoknak olyan ja-
vadalmazást biztosit, amilyen mérték-
ben kiveszik részüket a többterme-
lésből. 

Azonban nemcsak az állami gazda-
ságokra nézve van szabályozva a bér-
munkások fizetése,  hanem az egyes 
kulákoknál alkalmazottakra nézve is. 
A mezőgazdasági bérmunkások szak-
szervezetének szövetsége kidolgozta 
az uj bérrendszert s most Udvarhely-
megyében is sürgősen meg fogják 
kötni a kollektív szerződéseket ugy az 
állami gazdaságokban, mint a magán-
gazdaságokban. 

Az állami gazdaságok munkásainak 
vállalniok kell, hogy képességeiknek 
megfelelően  a legtöbbet nyújtsák s 
ezért szociálista munkaversenyekbe 
kell kezdeniök. 
A szociálista 

munkaversenyeket 
a RMP alapszervezete kezdeményezi 
és az állami-gazdaság szakszervezeti 

alcsoportja szervezi meg. 
Az állami gazdaságok igazgatóságai 

teremtik meg a szociálista munkaver* 
seny előfeltételeit,  min lenekelőtt a 
gépek és szerszámok rendbehozatalá-
val és jókarban tartásával A szak-
szervezeti alcsoportnak pedig fel  kell 
világosítania a munkásokat, hogy 
most már érdemes teljes odaadással 
dolgozniok, mert nem a földesuraik 
dolgosnak, hanem saját maguknak. 

Az uj fizetési  rendszer a magános 
gazdaságokban, a kulákoknál alkal 
mázott mezőgazdasági bérmunkások 
nak is kedvezőbb helyzetet teremt, 
mert kötelezik a kulákokat, hogy 
megfelelő  lakást biztosítsanak a mun-
kásoknak ós megvédik a munkást a 
kizsákmányolás ellen. 

Az uj kollektív-szerződés forradalmi 
lépés a szociálizmus építésében. A 
most megalakuló járási szakszerve 
zetek hivatottak megkötni a kollektív 
szerződéseket ós azok végrehajtását 
is ellenőrzik. A jövőben a szakszer-
vezetek sokkal több segítséget tudnak 
nyújtani a falusi  alcsoportoknak, mert 
a szakszervezeti vezetőség a járási 
széi helyeken közelebb lesz a néphez 
és könnyebben lesz elérhető. 

Jére  Albert. 

Egy kereszt, két kereszt. 
- vagy melyik Jobb ? 

Székelyudvarhelyt, ha két ember 
találkozik az utcán, vagy azt kérdezi 
egymástól, láttad e a kulturversenyt, 
vagy azt s kérdést szegezi felebarát-
jának : kicsi Had hány keresztes, mert 
az én kislányom két keresztes, de 
a szomszédék Erzsikéje plusz-mínusz. 
Ezen aztán sokáig elcsevegnek, hogy 
melyik a jobb, hogy melyik a szebb, 
melyik a hasznosabb, vagy veszélye 
sebb, s rendszerint veszekedés lesz a 
vége. Akadnak síró mamák: — En a 
kicsi Pityukámat, ugy neveltem, mint 
a nebáncsvirágot, mégis plusz* mínusz 
s a szomszédok Palikája pedig két 
keresztes, hát lehet ezt ? Árra gondol-' 
tunk, végére járunk már egyszer en 
nek a kérdésnek és megkérdezzük a 
legílletékesebbet, a tuberkulózis elleni 
küzdelem vármegyei közpon'ját, mit 
is jelentenek ezek a számunkra any-
nyira titokzatos jelek ? 

Az orvos a poliklinikán éppen oltja 
a kisgyermekeket. Az oltási szünetben 
felvilágosítást  kérünk tőle a keresz 
tekre vonatkozólag. Moiolyogva vála-
szol. 

— Első sorban is nagyon jól tud 
juk, milyen savarok származtak az 
oltás hatásának jelzéseiből. Szerettük 
volna a közönséget előre felvilágosí-
tani, azonban oltóanyagunk igen rö-
vid lejáratú és igy a sietős nagy 
munka közepette időnk sem maradt 
ennek a kérdésnek előzetes tisztázá 
sára. Azonban, ami késik, nem múlik. 

— Egyelőre annyit mondok el, 
hogy a tuberkulózis elleni küzdelem 
legfontosabb  szakaszában vagyunk 
most és oltásaink a szűrő és védőol-
tások jellegével bírnak. Az emberiség 
nagyobb része a tuberkulótikus fertő 
zésen ugy esik át, hogy arról nem is 
vesz tudomást. 

Az elsó oltás azt mutatja meg, 
hogy az illető átesett e már a fertőzé-
sen vagy sem Itt következik a kereszt-
probléma. A kereiztjelzés sem többet, 
sem kevesebbet nem mutat, mint azt, 
hogy a beoltott egyén szervezete mi-
lyen ellenálló erővel felel  az oltó 
anyagra. Ez a vizsgálat a régen le 
folyt  fertőzésről  ad képet. Persze, 
akinél gyanú merül fel,  hogy éppen 
most van a fertőzöttség  állapotában, 

azt rövidesen alaposan megvizsgáljuk. 
Akinél pedig negatív az eredmény, az 
szerencsés fickó,  védőoltásban része-
sül s egyszer s mindenkorra megvéd 
tük ez ellen a pusztító betegség ellen. 

Nagy jelentőségű dolog ez. Az uj 
szülötteket ma már rendszeres védő-
oltásban részesítjük. Népköztársasá-
gunk roppant erőfeszítéseket  tesz, 
hogy ezen a vonalon is emelje dolgo 
zóínk egészségének a színvonalát. 
Példaképpen áll előttünk a Szovjet 
unió, ahol milliószámra részesitik 
védőoltásban a dolgozókat. 

— No és a lakosság elég nagy 
számban jelentkezik erre a védőoltásra 
és bőrpróbára, kérdezzük. 

— Sajnos, nem. Az iskolákat sike-
rült elvégeznünk, majdnem 100 szá 
zalé ban, azonban a nagyközönség 
közömbös, de reméljük, hogy felvilá-
gosító cikkeink és a meggyőzés uján 
ö is megérti, hogy érette dolgozunk. 

Bucsuzunk, mert éppen ujabb gyer-
mekcsoportot hoztak azok a szülők, 
akik tudják, hogy az egészségügyi 
szolgálat ma már érettük, gyerme 
keikért ós az egész dolgozó népért 
végzi kemény munkáját. 

x Köszönetnyilvánítás. Mindazok-
nak, akik szeretett jó férjem  ravatalára 
virágot hoztak, vagy fájdalmunkat 
bármi más módon enyhiteni próbálták, 
ezúton mondunk hálás köszönetet, 

özu.  Kálnoky  ferencné  és családja. 

RPR 
Judecătoria Populară Rurală 

Cristurul-Săcuesc, Judeţul Odorheiu 
Dos. No. 530—1949. 
C1TATIE No. 530 din 16 Iunie 1949. 

Soţia lui Derzsi Ioan născută Ko 
pândi Margareta fosta  cu ultimul do 
miciliu in comuna Med'ş̂ r Judeţul 
Odorheiu, actualmente cu domiciliu ne-
cunoscut, este citată a se prezenta la 
această judecătorie in ziua de 14 Iu-
lie 1949, orele 8 dimineaţa spre in 
făţisire,  in procesul de divorţ intentat 
de Dsrzsi Ioan din comuna Medişor, 
cunoscând, că in ciz de neprezentare 
se va proceda conform  legii. 

Judecător, Bârsan  Nicolae. 
Grefier,  Topald, 

Tájékoztató 
a városi és járási kereske-
delmi osztályok működésé-

ről 
A megyei ideiglenes bizottság ke 

reskedelmi ügyosztálya közli, hogy a 
városi ós járási kereskedelmi osztályok 
működésüket megkezdették, Ezeknek 
a hatáskörébe ment át a területileg 
illetékes ügyek intézése, mint: az élei 
mezési ós ruházati jegyek kiadása, 
irányitott anyagok kiutalása, a közel-
látással kapcsolatos egyéni ós kollek-
tív kérések elintézése. A járási és vá-
rosi osztályod az 1949 julius-szeptem-
ber évnegyedre szóló jegyek kiadását 
megkezdték. A kereskedelmi ügyosz-
tály felkéri  az érdekelteket, hogy a 
fenti  ügyekben a városi, illetve járási 
osztályokhoz forduljanak. 

A magán és kereskedelmi ügyek 
továbbra is a vármegyei kereskedelmi 
ügyosztály hatáskörében maradnak. 

Szókélyudvarhely, 1949 junius 21. 
Bartalis  Ferenc,  ügyosztályvezető. 

Judecătoria Populară Rurală 
Cr s'.urul Săcuesc, Judeţul Odorheiu. 
Dos. 537—1949. 

CITAŢIE din 20 Iunie 1949. 
Veress Bila fost  cu ultimul domi 

ciliu in comuna Cristurul Săcuesc, Jud. 
Odorheiu, actualmente cu domiciliu 
necunoscut, este citat a se prezentata 
această judecă'orie in ziua de 14 Iu 
nie 1949, orele 8 dimineaţa, spre in 
făfşire  in procesul de divorţ intentat 
de reclamanta soţia sa nfiscu'ă  Szik-
szay Lenke, din comuna Cristurul 
Săcuesc Judeţul Odorhei, cunoscând, 
că in caz de neprezentare se va pro 
ceda conform  legii. Judecător, N.  Băr 
san,  Grefier,  Mihail  Topal. 

Judecătoria Populară Mixtă Odorheiu. 
Dos. No. 1239 —949. 

C I T A T 1 E 
Locuitorul Bihari Iuliu fost  cu ulti-

mul domiciliu in Odorhei, in prezent 
cu domiciliu necunoscut, este citat la 
această judecătorie pe ziua de 8 Iulie 
1949 orele 8 dim in calitate de părât, 
personal de conciliere, in procesul de 
divorţ cu soţ a lui Bihari Iuliu. 

In caz de neprezen'are procesul se 
va judeca in lipsă conform  legii. 

Dr.  Balogh  Iosif,  judecă or şef. 
Carol  Sabău,  grefier  principal. 
Judecătoria populară mixtă Odorheiu 
Dos. 1149—949. 

Cfitatie 
Soţia lui Péter Ladislau născ. llyés 

Magdaléna fost  cu ultimul domiciliu 
in Odorheiu, in prezent cu domiciliu 
necunoscut, este citată la această ju 
decătorie pe ziua de 8 Iulie 1949 la 
orele 8 dimineaţa in calitate de părâ ă, 
in procesul de divoiţ cu soţul ei Péter 
Ladislau. In caz de neprezentare pro-
cesul se va judeca in lipsă conform 
legii. 

Balogh  Iosif  dr.  judecător şef. 
Carol  Sabău,  grefier  principal. 

SAR Mangal şi Combustibil in lichi-
dare Odorheiu Str. Kossuth Nr. 42. 

E X T R A S 
din p-ocesul-verbal Nr. 7 al adunării 
generale ordinare a acţionărilor din 

12 Iunie 1949. 
Asupra ordinei de zi propuse, adu 

narea generală ordinară hotăreş e : 
1. Aprobă raportul consiliului de ad-
ministraţie asupra mersului societăţii 
pe anul 1948. 2. Aprobă raportul şen-
sorului unic. 3. Aprobă bilanţul şi 
contul de profit  şi pierdere încheiat la 
data de 31 Decemvrie 1948. 4. Dă 
descărcarea consiliului de administraţie 
şi censorului unic pentru gestiunea şl 
activitatea lor pe anul 1948. 5. Ratifică 
cooptarea făcu  ă de consiliul de ad-
ministraţie prin procesul verbal Nr. 12 
din 30 Aprilie 1948. 6. Nu stabilele 

nici-o retribuţie administratorilor ş, 
censorilor, având in vedere situaţii 
grea economică şi pierderile suferite. 
7. Alege ct censor unic titular pe dl 
Lászlóffy  Sándor şi ca censor unic 
supleant d 1 Walter Linker. 

Deciziunile asupra punctelor cuprin-
se in ordinea de zi mai sus arătit 
au fost  aprobate in unanimitate de 
adunare generală ordinată a acţiona 
rilor. 

Se menţionează ca asupra punctelor 
1, 2, 3 şi 4 din ordinea de zi membri 
consiüului dî administraţie şi ce 
şi au abţ'nut dela vot, iar asupra punc-
tului 7 din ordinea de zi, nu cerâ 
se vot secret s'a procedat prin acli-j 
nuţii la alegerea censorului unic 
Iar şi supleant. 

Preşedinte, ss. Biró  Gábor.,  Scruli] 
torii, ss. Dr.  Máthé  Ladislau,  ss. I 
Elisabeta,  Sicretar, ss. dr  Szo 
helyi  Ladislau. 
Pentru conformitate  cu originalul: 

SAR Mangal şi Combustibil in lichidi 
Odorheiu 

Grefa  Tribunalului Judeţului Odorhsi 
Prezentul extras s'a vizat de 

pentru a fi  inserat şi publicat in zL, 
local «Szabadság. Odorheiu, la 15h 
nie 1949. Dos. Nr. 394=1948. 

Grefier,  N.  Covalev 

Sediul Secundar de judecată Zetea 
jud. Odorheiu 

Dos. 49—949 din 13 Iunie 1949. 
Cftatle 

Locuitorul Béni Samu fost  cu ulj 
mul domiciliu in comuna Zstea ji 
Odorheiu, in prezent cu domiciiiul ns 
cunoscu', este citat la această judeci 
torie po ziua de 11 Iulie 1949 la orei 
8 dim. in calitate de părâ , inprocsss 
de divorţ cu soţia lui Béni Samu. li 
caz de neprezentare procesul se t 
judeca in lipsă conform  legii. 

Balogh  Iosif  dr.  judecător şjf. 
Carol  Sabău,  grefier  principal, 

Értesítés 
A kereskedelem- és élelmezésiig 

minisztérium rendelete értelmében 
vármegye összes fizetéses  alkalmazol 
tai ós cjaládtagjii ('eleség és kiskort 
gyermekek) kórházi kezelésük időm 
tamára az élelmiszer jegyeiket a kór-
ház gazdasági hivatalába kötelesek bt 
adni. Ennek következtében felhivjut 
az összes fizetéses  alkalmazottak fi 
gyeimét, hogy az orvosi rendelőintéa 
(Poliklinika) beutalójával egyidőbeni 
élelmezési jegyeket is, — arra az idOts 
tamra, amig kórházi gyógykezeli 
alatt állanak, tehát a kórház éleim 
zésében vannak, — a betegfelvételnél 
kórház gazdasági hivatalába adják k 

Az  állami  kórház. 

Közlemény 
A lőfegyverek  viselése ós eladási 

vonatkozó 190—1947 számú tötvéi 
7-ik szakasza által előirt fegyvertárt! 
és viselési engedélyek évi láttamoz 
sa, ebben az évben nem történik meg. 

A folyó  évre érvényes láttamozée 
nak tekintetik a fegyvertartási  ésfeg 
verviselési engedélyek részére az 194 
okt. 20 ika ós 1949 április 1 közül 
végzett becserélése a régi engedélyt 
nett újra, valamint az 1949 dec. 31 
kibocsátandó uj engedélyes. A vadéi 
fegyverek  fegyvertartási  engedél 
csak a Román Népköztársaság által 
nos vadásztársasága helyi fiókja  ilk 
1949 évre kibocsátott vadászati enge 
détyével együtt érvényes. 

Jakab  Rálmá» 

x Zsombolyai cserepet tart állu 
dóan raktáron a Comlemn állami ke 
reskedelmi vállalat SzékelybethlenM 
ván. (Volt Guttman féle  raktár.) 2 J 

x PIPERE SZAPPAN KAPHAíj 
olcsó áron, bármilyen mennyiségben 
minden megkötés nélkül az álld 
textilüzlet koafekciós  osztályán. 



Márton Aron gylmesvölgyl cinkosai: 
feketézők,  gabonaüzérek, zsirosparasztok, volt vas-

gárdisták és imrédysta pártvezérek 
Régi magyar közmond is szerint: 

•adatat tolláról — embert barátjáról 
lehet legjobban megismerni... Ennek 
a közmondásnak érvényessége igazo-
lódik be újra, ha megvizsgáljuk, hogy 
kik azok, akik Márton Áron római 
katolikus püspök reakciós politikájá-
aak gyimesvölgyi szócsövei, népelle-
aes tevékenységének vakmerő cinkosai. 
Gyimeí völgyében a tőkés rendsze 

irt profitéhes,  pusztító hadjáratának 
lyomait hordozza táj és ember egy 

1 «ránt. A reakciós kormányzatok nyo-
norba döntötték a gyimesieket s nem 

I véletlen, hogy ez a lakosság fokozot 
I lábban esett áldozatiul mindenfajta 
I kizsákmányolók, reakciósok-ter jesz 
I lette babonának. Az sem véletlen, hogy 
I Márton Áron katolikus püspök és az 
1 egyház reakciós lelkészei elsősorban 
Iesnek az önhibáján kivül elmaradott 
ndéknek lakóit igyekszenek — vallásos 
kzüleiüket gyalázatosan kihasználva 

l- szembeállítani az életüket jobbá 
l|»ő népi demokratikus rendszerrel. 
Ui egyházi reakció igyekezete azon 
Ibin nem jár a Már'on Áronék által 
1 elérni szándékozott sikerrel. A gyimesi 
liépömegek egyre jobban felismerik 
Itt, hogy az egyházi reakció őszinte 
Inllásos érzelmeiket az érdeküktől ide-
lpn célok szolgálatába szeretné á'.li-
Itai. Felismerik azt, hogy Márton 
liron politikája mögött a háborúra 
lazitó nyugati imperiálisták és honi 
Isitlósaik: a zsirosparasztok, üzérek, 
Inlt vasgárdisták, imrédisták, népnyu-
Itók érdekeinek szolgálata bújik meg. 
|A püspök vezetésével a gyimesvölgyi 
Iftházi  reakció és cinkosai a szegény 
liép kizsákmányolóinak javára fejtenek 
Jk képmutató politikát. 

kaszté élelmiszerelosztó a fa-
siszta uralom idején — ma 
Márton Aron „hittérítője" 
Kristály Györgyöt az egész Gyimes-

lölgy dolgozó népe ugy ismeri, mint 
i szegény- és középparasztok legszé-
Ijentelenebb fosztogatóját.  Bir Gyi 
asfelsőlokon  lakik, de végig az egész 
tölgyön, mindenki hallotta gaztettei 
Kk hirét. A jómódú gazda a horthysta 
irslem idején albirója volt a község, 
ük. Ebben a minőségben ő kezelte 
i falusiak  pontjegyeit. Persze a pont-
jegyek elosztásánál volt gondja arra, 
logy a maga vagyonának növelésére, 
Kgkárositsa a dolgozó tömegeket. A 
kiszabadulás után, amikor basásko 
ksa végetért, lakásában szekérszámra 
piáltak összeharácsolt lisztet, ruha 
kaQt. 
[Kristály ma egyike GvimesfelsŐlok 
toeusainak, Márton Á'on pü pök 
liidó és minden rémhirterjesztésre 
ipható hive. 

édysta pártvezér a múltban 
- ma a püspök bizalmasa 

[Tankó Imre Veres, méltó párja 
itálynak. Ő volt az imrédysta párt 
íi szervezetének egyik vezetője. A 

nzta pártalakulat az ő házában 
lködött. 1945-ben a megyei közl-
gatási szervekben megbúvó reak-
elemek támogatásával a község 
! került birónak. Ebben a tiszt-

iben is hü maradt fasiszta  elveihez. 
I földosztás  során egyre másra adott 
italos pecséttel ellátott igazolvá-
kat azoknak a nagybirtokosoknak, 
valamilyen jogcimen mentesíteni 

Iák vagyonukat a kisajátítás alól. 
bbek között ő állított ki igazolványt 
íté László volt községi jegyzőnek, 
i egysiemélyben gazdag földbirto-
i és kereskedő is volt. Máténak 
60 hold földje  van a háromszéki 
ócsernátonban is. 

[Mondani sem kell, hogy Tankó 
rton Áron püspök teljes bizalmát 

élvezi. Bármakörutjai alkalmával ő 
maga szokta fuvarozgatni  a püspök 
urat, akivel a dolgozó szegénység el-
leni politika terén teljesen együttmü 
ködik. 

Az aszályos évek éhínségének 
vámszedője ma templomi elő-
imádkozó 
A diszes társaság koronázatlan feje, 

Tankó János Jancsi egyháztanácsi 
megyebiró, zsirosparaszt. A szegény-
ség csak gyűlölettel tudja kiejteni a 
nevét és általános megbotránkozást 
kelt, hogy Tankó »z  egyházi szertar-
tások elöimádkozója... A megyebiró 
ur őkelme legjobban az aszályos esz-
tendőkben mutatta ki a foga  fehérét... 
A gyimesi dolgozóknak nem volt mit 
enniök. Az anyák egy egy marék kor-
páért 30—40 kilóméterre is elgyalo 
goltak, csakhogy gyermekeiknek lega-
lább híg ciberét főzhessenek.  Tankó 
János Jancsi megyebiró vállalkozott 
arra, hogy kukoricát szerez a népnek. 
Igy mondta, hogy a népnek szerzi. 
Nagy gyakorlata volt már addig is a 
gabonaüzérkedésben ... Kereskedői 
működésének eredménye azonban 
csak abban mutatkozott meg, hogy 
ő maga gazdagodott, egymásután vá 
sárolta a földeket,  havasokat, kaszá-
lókat, a gyimesi szegénység pedig 
továbbra is éhezett. Márton Áronnak 
nincsen hangosabb szószólója nála. 

Túltesz Póré Bokor vott megyebirón. 
A gazdag parasztok jól tudják : miért. 
Amig Márton Áron, a püspök politi-
kája érvényesül a római katolikus 
egyházban, az egyházi szertartásokat 
és intézményeket a zsirosparasztok 
és a vagyonosodni vágyó lelkészek 
püspöki jóváhagyással tudják felhasz-
nálni a dolgozók kizsákmányolására ... 
Póra Bokor azzal tette hírhedté nevét, 
hogy megyebiró korában brutálisan 
szedta a papnak járó kepét... A 
földhözragadt  szegényeket lelkük el-
kárhozásával fenyegette  meg, ha azon-
nal nem fizetnek. 

A gyimesfelsőloki  dolgozó tömegek 
látni kezdik: hogyan élnek vissza 
valiáros hitükkel az egyház reakciós 
vezetői, akik egyetlen alkalmat sem 
mulasztanak el, hogy adakozásra, to-
jás, tyúk, bor, sajt és egyéb adomá-
nyok szálitására szólítsák fel  őket... 
A szegénységnek csak ennyi a >joga« 
az egyházi élet irányitásában... A 
vallásos nép látni kezdi, hogy hitét 
legveszedelmesebb ellenségei kama 
tóztatják a maguk javára s azokat, 
akik kifosztják,  becsapják, hitükben 
megbotránkoztatják a dolgozó hivőket, 
Márton Áron püspök pártolja. A zsi 
rosok, üzérek, korcsmárosok, püspöki 
meghatalmazással, áldácsal nyúzzák 
és ámitják a hiszékenyeket. 

(A  Romániai  Magyar  Szó 
jun  13 iki  számából) 

Az udvarhelymegyei 
ideiglenes bizottság munkájából 

Amióta a megyei ideiglenes bizott-
sig megkezdte működését, állandóan 
javul a dolgozók helyzete Udvarhely 
megyében. 

A kereskedelmi ügyosztály a városi 
és a falusi  dolgozók megsegítésére 
875 tonna tengerit osztott ki az ipari 
munkás központok szükségleteinek fe-
dezésére, 2500 bocskor kiadását enge 
délyezte, amiből 1000-et már ki is 
osztottak. 50 tonna cementet utalt ki 
a középületek kijavítására és építésére. 

Közellátási téren biztosította a dol 
gozók rendes időben való ellátását, 
kiküszöbölve az eddigi hiányosságo-
kat. Az ideiglenes bizottságok hely-
színi kiszállásaik alkalmával személye 
sen ellenőrzik a közfogyasztási  cikkek 
forgalomba  hozatalát. Közbenjárásuk 
folytán  javult a kenyér és húsellátás. 

Még vannak kiküszöbölni való hi-
bák, mint pl, a piaci lánckereskede-
lem, hogy a még mindig magas piaci 
árakat le lehessen törni. Azokat, akik 
munka nélkül, spekulációval akarnak 
élősködni a népen, mint a dolgozó 
nép ellenségeit fel  kell számolni. Ezek 
ellen a piaci hiénák ellen, mint ami-
lyenek például Bomhér Mózes és tár-
sai, komoly hadjárat megindítását 
kezdeményezte az ideiglenes bizottság, 
hogy a piaci árucikkek ne 3—4 ké 
zen keresztül jussanak a fogyasztóhoz, 
hanem a termelőtől egyenesen, ki 
zárva az árdrágítókat. Nagyon sok 
esetben ezek a hiénák olcsón össze 
vásárolják a faluról  behozott árucik-
keket, majd átadják a kofáknak  jó 
drágán, akik még drágábban árulják 
a fogyasztó  közönségnek. Sőt még 
meg is egyeznek maguk közt, nehogy 
olcsóbban áruljanak, mint amennyiben 
megállapodtak. Ilyenformán  kénysze-
rítve van a fogyasztó  dolgozó nép 
arra, hogy drágán vásároljon. Ennek 
az állapotnak a megszüntetésén is 
fáradozik  az ideiglenes bizottság, hogy 
ezzel is a dolgozó nép érdekeit se-
gítse elő. 

Az egészségügyi osztály az élelmi-
szer előállítási és elárusító helyiségek-
ben rajtaütésszerűén megtartott ellen-
őrzés alkalmával 12 helyiségben ta 
Iáit szabálytalanságot és tisztátalan-
ságot, amiért 500 —2000 lejes bírságo-
kat rótt ki. Ezek az ellenőrzések is 
állandóan tartanak, annak a megaka 
dályozására, hogy járványok léphes-
senek fel  és terjedhessenek. Ezért 
megtörtént Székelyudvarhely város 
összes utcáinak, valamint udvarainak 
és sáncainak a fertőtlenítése  is mész 
szel. 

Oroízhegy, Farkaslaka, Vécke és 
Korond községekben 1—1 diétás 
konyha már fel  van állítva, Kápolnás 
falun  pedig hamarosan megtörténik 
egynek a létesítése. Ezek szintén a 
nyári járványok leküzdését fogják 
elősegíteni. Ezenkivül Sikaszón és Ko-
rondon 1—1 tejközpont működik, 
ahol 29, illetve 140 gyermek kap tejet. 

Székelyudvarhelyen a szegény ter-
hes anyák és szoptatós anyák havonta 
1 liter étolajat kapnak ingyen. 120 
szegény gyermeknek a nyaraltatása 
megvalósítás előtt áll, közülük 40 
tengerpartra, 80 gyermek a hegyek 
közé megy ingyenes nyaralásra. 

íme azok a fontos  megvalósitá 
sok és intézkedések, amiket megtett 
és tervez az ideiglenes megyei bizott-
ság, s amik a burzsoá kapitális'a rend-
szer megvont a dolgozó néptől, nem 
törődve mással, csak azzal, hogy mi 
nél jobban kizsákmányolhassa a né-
pet és a dolgozó nép verejtékén szer-
zett pénzből könnyelműen éljen. 

As adminisztrációs ügyosztály sem 
maradt el a többi ügyosztályoktól. 
Pl. az összes sofförök  szociálista ver-
senyben vannak egymással. Szabad-
idejüket a műhelyben töltik, gépkocsik 
kijavításán, felszerelésén  do'gozva. 
Ezzel az önkéntes többlet-munkavál-
lalással kb. havi 30 000 lejt takarita 
nak meg. Ezenkivül Derzsi Károly 

garázsmester egy forgalomból  kivont 
gépjármüvet üzemképessé tett, szabad 
ideje alatt két hónapon át dolgozva 
ennek a megjavításán. Ennek a mun-
kának az értéke kb. 50.000 lej. Ugyan-
csak versenyben vannak az üzem-
anyag megtakarítása terén is. Itt a 
havi 18 liter 105 lejes gyenge olaj 
helyett a havi 10—12 liter 135 lejes 
jó minőségű olajat próbálták hasz-
nálni, s igy havonta gépkocsinként 
405 lejt takarítottak meg. 

Az ideiglenes bizottsághoz beosztott 
intézmények tisztviselői közti takaré-
kossági verseny azt eredményezte, 
hogy elég sok és jóminőségü készlet 
található raktáron, önkéntes munká-
jukkal pedig hozzájárultak a garázs 
felépítéséhez  és a felvágott  tűzifa  el-
hordását és elrakását végezték el, 
szintén önkéntes munkával, hivatalos 
órán kívüli időben. 

Igy járul hozzá az ideiglenes bizott-
ság és a hozzá beosztott személyzet 
ahhoz, hogy egy jobb és boldogabb 
jövőt biztosítson a dolgozó népnek 
— amelyből valók — dolgozván a 
szociálista társadalom minél előbbi 
megvalósitásáért. 

K. 

Az jfjnmuttKás  SzöVefjíj 
járási McKezIctt 

OHláadon (s  Keresztáron 
Vasárnap, f.  hó 19-én Oklándon és 

Kereszturon az IMSz járási értekezle-
tet tartott, amelyen az alapszervezetek 
vezetőségi tagjai azzal az elhatározás-
sal vették át a tagkönyveket, hogy 
ezután munkájukat már sokkal öntu-
dat osabban és nagyobb odaadással 
fogják  végezni. 

Az oklándi járási értekezleten a ho-
moródszentpáli ifjak  versenyre hívták 
a járás alapszervezeteit a faliújság-
cikkek terén. Vállalták, hogy ezután 
rendszeresen fogják  cserélni a faliuj-
ságcikkeket és állandóan időszerű 
problémákkal fognak  foglalkozni. 

A lövétei titkár elvtárs alapszerve-
zete nevében versenyre hívta a járás 
alapszervezeteit tagdíjfizetés  és a gyű-
lések rendszeres megtartása terén. A 
vargyasi ifjak  a munkaterv száz szá-
zalékban való teljesítéséért indítottak 
versenyt. 

A városfalvi  titkár rámutatott arra, 
hogy falujukban  még mindig vannak 
egyes kulákok, akik akadályokat gör-
dítenek demokratikus fejlődésünk  elé. 
Éppen ezért verseny indítását java-
solta annak érdekében, hogy az ilyen 
egyének ellen még komolyabban ve-
gyék fel  a harcot ós azokat leleplezve 
megtisztíthassák soraikat a kapitálista 
rothadt társadalmi rendszer még meg-
maradt kizsákmányolóitól, a kulákok-
tól is. 

A keresztúri járásban megtartott ér-
tekezleten az ujszékelyi és a betfalvi 
alapszervezet vezetősége az alapszer-
vezeteik nevében versenyre hivta az 
Ifjumunkás  hetilap előfizetőinek  be-
szervezése és a tagdijak teljes ösz-
szegben való beszedése terén a járás 
20 alapszervezetét, a jelenlevő kikül-
dött vezetőségein keresztül. 

Ezekből is láthatjuk, hogy Udvar-
helymegyének ebben a két járásában 
is a kulturversenyekben és a sport-
kupaversenyekben való részvétel után, 
továbbviszik munkájukat még nagyobb 
lendülettel, ujabb akciók és versenyek 
megindításán keresztül, amelyek elő-
segítik alapszervezeteink megerősö-
dését. 

Minden egyes alapszervezet munka-
tervét és az ujabban indított akció-
kat a RMP helyi alapszervezet irányi» 
tásával és útmutatásával viszi azon, 
a Pártunk által megjelölt uton, ame-
lyen haladva, hamarább megvalósít-
hatjuk a szociálizmust. 

ifj.  A s. 



A gyümölcsösökben használt 
permetező anyagok elkészítéséről 

A gyümölcstermelés sikere nagymér-
tékben függ  a védíkező szerek helyes 
elkészítésétől és felhasználásától.  A 
különböző állati és növényi eredetű 
kártevők leküzdésében használt per-
metező anyagok közül alább ismer-
te jük a fontosabbak  elkészítési módját: 

A növényi  éfedetü  betegségek le-
küzdésében használjuk a bordói levet 
és a mészkén levet. 

A bordói  lé  réztartalmu szer, és a 
gyümölcsfák  gombabetegségei ellen 
használjuk. A megfelelő  higitásu per 
mstlé elkészítésével a legbiztosabb 
eredményeket érjük el. Nem szabad 
használni az őszibarack és mandula fa 
permetezésére, mivel ezek a fák  ér-
zékenyek a rézzel szemben, nem hasz-
nálható továbbá lisztharmat gomba 
betegség leküzdésére, mert azt nem 
pusztítja el. 

A bordói levet rézgálicból, mészből 
és vizből állítjuk elő. A rézgátic vagy 
a kékkő 98% os kJstályoí anyagként 
kerül forgalomba.  Oldódik a vízben. 
A boldói lébe csak olyan égetett me-
szet vásároljunk, mely gyorsan és 
tökéletesen oldható. Az égetett meszet 
vizzel megoltjuk és szalonnás meszet 
készítünk. A mész a lúgos és a sa 
vanyu rézgálic oldat közömbösítéséhez 
szükséges. A felhasznált  viz »lágy« 
patakviz legyen. 

A bordói levet téli permetezés ese-
tén 2%-os oldatban, nyári permete 
zések esetén pedig 1% os oldatban 
használjuk. Az 1% os bordói ló ké 
szitése a következő: 1 kgr. rézgálicot 
50 liter vízben feloldunk.  A feloldást 
ugy végezzük, hogy a kimért kékkö-
vet a hordóra ráfektetett  rudról zsák-
ban a vízbe eresztjük. A kékkő pár 
óra alatt feloldódik.  Azátán lemérünk 
1 kg. szalonnás oltott meszet és ke-
vés vizzel szétdörzsöljük és szitán át-
engedjük egy 120 literes fahordóba. 
A fahordót  50 és 100 liternél megje-
löljük. Az átszűrt mésr,tejet 50 literre 
kiegészítjük. A kü'ön készített 50 liter 
rézgálic oldotot lassan és folytonos 
keverés közben a mésztejhez öntjük. 

A 2% os bór dói levet az 1% ossal 
azonos módon készítjük, csak a réz-
gálicból és a szalonnás mészből 2—2 
bg. ot mérünk le. 

A jól elkésziteit bordói lének hatá-
rozott lúgos vegyhatásunak kell lennie, 
vagyis a patikában vásárolt piros lak-
tr.usz papirt meg kell kékítenie. 

A bordói levet készítése napján per 
metezzük ki, mert állás közben védő 
hatása fokozatosén  csökken. 

A bordói levet arzén tartalmú sze-
rekkel keverhetjük, és igy kettősha-
tásu, gombaölő ós rovarirtó szert ál-
lítunk elő. Nem lehet keverni mész 
kénlével, szappanos, olajos vagy bőr-
mérgekkel. 

2. A mészkén  lé  olcsósága miatt al-
kalmas téli és nyári permetező szer, 
gombabetegKégek és rügyfakadás  előtt, 
rovarkártevők ellen, a pajzstetvek gyé-
rítésére, a zuzmók és mohák irtására. 

A mészkénlevet kénporból, mészből 
és vizből készítjük. Lemérünk 2 kg. 
jóminőségü égetett meszet, 4 kg. kén-
port és 20 liter vizet. 

Az égetett meszet vas, vagy zomác-
cozott edényben megoltjuk 6 liter viz-
zel, amit azután 20 literre egészítünk 
ki. A mészoltást langyos vizzel vé-
gezzük, a fejlesztett  hő pedig a viz 
forrását  idézi elő. A forralást  1 éráig 
folytatjuk  az edény alá rakott tűzzel 
s közben hozzákeverjük a kénport, 
Az elpárolgó vizet meleg vizzel pótol 
juk a keverőn megjelölt magasságig. 
Az 1 órás főzés  alatt állandóan kever 
jük az oldatol, mely sötét vörösbarna 
lesz. 

Az igy elkészített oldatot tömény 
permetléaek nevezzük. Ezt hónapokig 
lehet tartani, jól elzárt üveg, fa  vagy 
vas edényben. 

A törzsoldat sűrűségét »baume« fok 
mérővel állapítjuk meg. A leggyengébb 
töménység 18 fokos,  a legnagyobb 
pedig 30 fokos.  A mostani nyári per-
metezéseknél a következő keverést 
végezzük: a 18 fokos  oldatból 100 
liter vízhez 3 litert adunk, a 24 tokos 
oidatból 2 1 litert és a 30 fokosból 
pedig 15 litert. 

A mészkén-levet arzén tartalmú sze 
rekkel lehet keverni és igy kettősha 
tásu, gombaölő ós rovarirtó szert ál-
lítunk elő. 

Az  arzén  tartalmú  szerehet  a gyü-
mölcsfák  rovarkártevőinek irtásara 
használjuk. Az arzén tartalmú szerek 
iránt az őszi barack, kajszin és man-
dula rendkívül érzékeny, ezért ezeket 
arzénnel permetezni nem szabad. Virág 
zás alatt a méhek védelme miatt arzénes 
szerekkel permetezni vígy porozni 
tilos 

A forgalomba  hozott arzén tartalmú 
anyagokat a rágó kártevők ellen min 
dig az 1 százalékos bordói léhez vagy 
a nyárihigitásu mészkén-léhez keverve 
használjuk. Egy hektóliter bordói léhez 
vagy mészkénléhez 100 - 200 gr. ar-
zént keverünk és a kettős hatású 
permetező szert állítjuk elő. 

Az arzén igen erős méreg, ezért, 
óvatosan kell kezelni. 

A nikotin  tartalmú  anyagok  a 
lágybőrü, u. n. szivórovarkártevők ir-
tására alkalmas szerek. A nikotint a do-
hánygyárak hozzák forgalomba  ós fő 
ként a tetvek és bolhák leküzdésére 
használjuk. 

A nikotin-törzsoldatot néhány liter 
meleg vízben oldjuk fel  ós 100 
literre egészítjük ki. 100 liter vízhez a 
kártevők szerint 50—100 gr. ot adunk. 
Mivel a nikotin erős méreg, a perme-
tező levet mielőbb használjuk fel  és 
egyszerre csak 1 napra szükséges 
mennyiséget készítsünk. A nikotin ta-
padását megáztató, nedvesítő képes-
ségét lényegesen fokozhatjuk  szappan 
hozzáadásával. Legjobb erre a célra-a 
kenőszappan, amelyből a nikotinos 
permetező oldat minden 100 literére 1 
kg ot számítunk. Horváth  Géza. 

Világosság derül 8 nfcífaWi pál íajosní  «setíre 
(Folytatás  az  első  oldalról) 

mondja Pál Lajosné — egyáltalán 
nem emlékszem vissza. 

Pál Árpád veszi át ismét a szót s 
elbeszéli, hogy februárban,  amikor a 
nőt a kórházba bevitték, ugy viselkedett, 
mint egy őrült, magánkívül volt és 
összefüggéstelenül  beszélt. Bakk Eiek 
dr. és Hódy Károly dr. be is utalták 
a nagyszebeni ideggyógyintézetbe. 
— Megpróbáltuk eladni egyetlen tehe 

nünket, de nem akad: rá vevő s igy 
megmaradt a kenyérkeresetünkhöz 
szükséges jószág, de nem jutott kór 
házba az asszony. 

Ráterelve a szót a legutóbbi roha 
mára, amikor egy nagy tömeg előtt 
esett önkívületi állapotba, szégyenkezve 
meséli el Pál Lajosné. 

— Egészen meglepődtem és meg 
rémültem, amikor férjem  elmondta, mi 
ket csináltam. Ugy szégyelem magam, 
hogy a kapun sem megyek ki. Ami-
kor az embernek nincs esze, csórén is 
tud járni, de ha normális, szégyenli ezt. 

— Minden vágyam, hogy meggyó-
gyuljak, mert látom hogy az uram is 
tönkre megy mellettem. Kérem a szer-
vezeteket, segitsenek hozzá, hogy szak-

orvosok kezelésébe kerüljek. 
Jillemző a sötétben tartott és félre 

vezetett nép vakságára, hogy habár 
a község lakosai régóta tudnak Pil 
Líjosné betegségéről, eskóros állapo 
tárói, hogy gyakran beszámithatatlanul 
viselkedik, mégis, amikor férje  kérte 
az embereket, hogy hagyjanak bé 
két szegénynek, mert bolond, egyesek 
meg akarták verni ezért a mondásáért 
és akadnak a babonások között, 
akik isteni kinyilatkoztatást hallanak 
szavaiban. 

Falvaink dolgozói is jól ismerik 
Petrache Lupunak, a maglaviti »cso 
dánaki az esetét, amikor a vérbajos, 
beteg ember képzelgéseit kihasználva 
a csodákban hivő, babonás emberek 
tömegeit vezették félre  és elterelték a 
dolgozók figyelmét  az akkori kizsák 
mányolók az őket érdeklő legsuiyo 
sabb gazdasági és politikai kérdések-
ről. Ebhez hasonló esetet akartak so 

kan csinálni a máréfalvi  Pál LijosnS 
beegségéből is. Pál Lajosné azonban| 
meg akar gyógyulni és ehhez ké' 
minden jó ember segítségét, hogy | 
szakorvosok kezeljék ki régi betegsé 
géből, amit terhelt idegrendszeréneki| 
súlyos anyagi helyzet miatti megvi-
seitsége okozott. 

Felkerestük az asszony volt kezeiül 
orvosát, Bakk Elek dr.-t is, akitól| 
megtudtuk, hogy Pál Lajosné hossz 
ideig az ő kezelése alatt állott ii| 
ugyanugy, m'nt az eskórosok (epil< 
sziások) esetében, amit a falusi  dolga I 
zók is j51 ismernek, a bsteg egész»! 
beszámithatónak látszik, csak a rohti| 
idején nyilvánul meg a betegsé 
Terhelt idegrendszerének betegségül 
fokozták  gyermekkorának és fiatalm 
rának nyomorúságos életkörülmény' 
és igy állhatott elő idegrendszeri 
vara, ami alapos, szakszerű keze1 

igényei. 

A párttagok  felülvizsgálása 
A Román Munkáspárt pártaktivájá« 

nak felülvizsgalata  után, sor kerül a 
párttagok felülvizsgálására.  Mindazok, 
akik szeretik a Pártot, már régóta 
várják ezt a jelentős eseményt, mert 
nincs a világon meg'isztelőbb cím, 
mint a forradalmi  marxista cime. Ez 
a legnagyobb célért folytatott  harcot 
fejezi  ki. 

A pártaktíva felülvizsgálása  a Ri-
mán Munkáspártnak érezhető ideio-
lógiai, politikai és szervezeti megerő 
sölést jelentett. Sztálin szavai szerint: 
>a győzelem kivívásához mindenek 
előtt meg kell tisztítani a munkásosz 
tály pártját, vezérkarát, előretolt harci 
állását, a kapitulánsoktól, szökevények 
tői, sztrájktörőktől, árulóktól*. 

Mindenki láthatta, hogy a bírálat és 
önbírálat jegyében lezajlott felülvizs 
gálás megtisztította a pártaktivát az 
oda nem való emberektől és kiküszö-
bölte a pártszervek munkájának hiá-
nyosságait. 

A felülvizsgálatnak  óriási nevelő ha-
tása van. A párttagok felülvizsgálásá-
nál a felülvizsgáló  bizottság az ülése-
ket »a forradalmi  éberség, a bolseviki 
bírálat és önbírálat valóságos iskolá-
jává* kell, hogy átalakítása. 

A felülvizsgáló  bizottságok forradal-

mi és elvi tárgyilagossággal járnak 
mentesen mindenféle  szenvedélytől 
figyelemmel  vannak a párttag egyél 
életkörülményeire és szakmai mtlri 
désére s nem bürokrat'kus módon,!! 
lektelenül bírálják cl az egyes esd 
ket. 

Megyénkben is nagy az érdekifi 
a párttagok felülvizsgálása  iránt, 
iskolában levő párttagok már kéri 
fordultak  a Pirthoz, kérve, nehogylj 
felejtsék  őket az igazoltatásból, 
retnének mielőbb felülvizsgált  tâ  
lenni, hogy még bátrabban vegyéki| 
a harcot minden kizsákmányolás elli 

A párttagok felülvizsgálását  elő ! 
segíteni minden párttagnak és a pária 
kívüli dolgozók tömegének is, lelt; 
lezve a pártba befurakodott  ellend 
ges és osztályidegen elemeket é3 nyj 
tan, épitő bírálattal mondja meg 
denki a véleményét a párttagok tei 
kenyŝ géről és magatartásáról. 

A Román Munkáspárt életében i 
eseményt jelent a párttagok felül  via 
gálába. Ez a nagyjelentőségű mu 
megerősíti a pártszervezetek vej 
szerepét, még nngasabbra landiti j 
Párt harci zászlaját, ujabb győzell 
felé  vezetve dolgozónepilnket és! 
köztársaságunkat. 

A Secera állami vasüzlet hirei 
Autótulajdonosok 

figyelmébe I 
A helyi Secera állami áruház elfo-

gad a megye területéről kéréseket 
autó belső és külsőgummikra. A bélye 
g<*s kérvények a Ministerul Cornelu-
lui — Comisia de repartiţia cauciucu 
rilor nak cimzendők. Feltüntetendő az 
igénylő intézmény, vagy magános eze 
mély pontos neve, foglalkozása  és 
lakcíme, to/ábbá a hajtási engedély 
száma, a kocsi száma és mérete, va-
lamint az igényelt gummimennyiség, 
annak mérete és száma és hogy mi-
lyen célra igényli a gummikat. 

Bővebb felvilágosítást  a Secera ál-
lami áruház készséggel sd. 

Székelykeresztur és 
vidéke dolgozóinak 

figyelmébe I 
A székelyudvarhelyi »Sectra« álla-

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

A nevezett áruház fogyasztóközön  • 
ségs szükségletének kielégítésére for-

galomba hozza a következő cikkel 
Ráfvas,  gömbvas, patkóvas, mii 

féle  szegáru, kályhák, C3övek, f< 
és horganyozott lemezek, csaw 
ipariszerszámok, mezőgazdasági 
és eszközök, valamint mindenféle 
és vizfestékek,  autó és kerékpár 
mik, kátránypapir, gipsz, budail 
ecsetek, meszelő ir, illatszerek, toví 
mindenféle  háztartási cikk, u, m, 
mánc és öntött-edény, aluminiu 
edény, porcelán edények ós tárj 
abiakü'/etj, ü/eged viyek, szervii 
tárgyas. DJ megtalálnatók a mü! 
egészségügyi és villamossági cUkt 
6u óalkatrészek is. 

Friss, olcsó zöldség 
az Ardealulnál 

Az Ardealul állami élelmiszer 
üzlet friss  zöldséget árul ugy i 
p ácon, mint a kicsinybeni Üz-
leteiben, hogy a magas piaci 
árakat letörje. Kapható: murok, 
petrezselyem, borsó, zöldpaszuly, 
kalarábé, ugorka, stb. 

x Női karórát találtam az Árp 
utcában, átvehető Szent-Imre u, 
szám alatt. 



Élmunkások Szentkeresztbányán 
A gépházban lázas munka folyik. 

<Az uj Diesel molor feketén,  olajosan 
csillog. Hatalmas testével ugy uralko 
dik a teremben, mintha itt született 
volna. Pedig nem rég hozták Ploieşti-
Ml. Akkor még nagybeteg volt. Hiá 
nyoztak a szelepek, a dugattyuk ösz 
sze voltak törve. Most olyan ép, mint 
újkorában. 
A gyár vezetősége Kis  Jenő  elv 

lársat bízta meg a motor javításával. 
Amint lejön a vaslépcsőn, könyökig 
olajosan, nagy megelégedéssel néz a 
fémtestű  óriásra 
— Hát sok munka volt vele. De 

mégis sikerült teljesen rendbehozni 
Tudtuk mi már a kezdetén, hogy 
munkánk nem lesz hiábavaló, mondja. 

— Mikor kezd működni? — kér-
dezzük tőle. 

Gondolkozik, szemüvegét homlokára 
tolja, egyet köhints csak azután felel. 
— Akkor, amikor a második számú 

kohó. Nagy esemény lesz az, a mi 
I életünkben. 

Valóban, eddig csftk  az első számú 
I olvasztó működött. De igy is teljesi 
tették a tervet. A munuások munka-
kedvét, munkalendületét semmi sem 
gátolta. Egy kohóval végezték el azt 
a teljesítményt, ami két kohó után 
volt előirányozva. Az üzem május 
20-ikán már augusztus 20 ra termelt. 
A juniusi hónapban pedig 73 száza-
lékkal haladták tul az előirányzatot. 

Nagy Tibor sajtófelelős  már arra is 
feleletet  ad, miért várják annyira a 
második kohó megindítását. 

— Abban a hónapban, melyben a 
második számú hohó is termel, 100 
százalékkal emelhetjük az üzem ter-
melékenységét. 

Az uj Diesel motor rendbehozásá-
tól Pávelka Ödön esztergályos is de-
tekasan kivette ré3zét. Most is a gép 
tölé hajol. Nagy figyelemmel  dolgozik. 
Az esztergamühely zajos a gépek sí 
pólósától- Itt is komoly munka folyik. 
A hat esztergapad mellett hat ember 
hurcol a terv teljesítéséért, a selejt 
csökkentéséért. Az esztergamühely a 
mult hónapban is bebizonyította, 
hogy hogyan érti a szociálizmus épi 
tését. 30 százalékkal haladták tul sz 
•előirányzott tervet. 

Pávelka Ödön pedig csapágyakat 
esztergált. Kiváló teljesítményeiért meg-
kapta a »Munka Érmet*. A mult hó-

napban is 53 százalékkal haladta tul 
normáját. 

— Teljesítményem ebben a hónap 
ban sem csökken, mondja jókedvűen, 
szerényen. 

Pávelka Ödön legnagyobb teljesít-
ménye azonban az volt, hogy olyan 
munkát is végzett, amivel eddig siker-
telenül kísérleteztek. Ezelőtt párhéttel 
megesztergálta tz első gépkocsi ten-
gelyt. 

— Nagy vitám volt a mérnökökkel. 
Azt mondták, hogy lehetetlen mun 
kára vállalkoztam. Én viszont egy 
pillanatig sem tágítottam. Tudtam, 
hogy szükségünk van arra, hogy gép-
kocsi-tengelyeket esztergáljunk. El-
gondolásaimat pedig valóra szeretem 
váltani. Egy szép napon mégis meg-
próbáltam. Rendbeszedtem s újra ola-
joztam esztergagépemet. Mintha a 
kések is élesebben hasítottak volna, 
mint máskor. Végül is, munkatársaim 
legnagyobb örömére sikerült. Megesz-
tergáitam üzemünk első gépkocsi-ten-
gelyét. 

Amint beszél, állandó jókedv csil-
log arcán. Munkáját egy pillanatig 
sem hagyja abba. 

— Most uj munkaversecyt indítunk. 
Bölöni Endre elvtárs szervezi. Az asz-
talos. mübelyt hívtuk versenyre. Aján-
lom, jól kössék fel  a nadrágol, mert 
mi nem kukoricázunk. Oct van átel-
lenben ő, Bölöni, az a nagytestű, 
olajos arcú ember. 

Bttöni Endre is élmunkás. Mult 
hónapi teljesítménye még jobb, mint 
a Pávelkáé, akivel ugvancsak verse-
nyeztek az elsőségért. Ő 58 százalék-
kal haladta tul normáját. 

— Remélem, hogy az uj munka 
versenyben mi leszünk a győztesek. 
Et nem felüli  Ő1 szervezett verseny. 
Mi gondoltuk ki és mi is fogjuk  tel-
jesíteni. Kíváncsi a verseny pontjaira ? 
Elmondom: 1. anyagmegtskaritás, 2. 
a termelés növelése, 3 szerszámgépek 
karbantartása, 4 a gyárral szembeni 
magatartás, 5. pontos megjelenés, 6. 
a minőség megjavítása, 7. ideológiai 
és kulturális színvonal emelése. 

* * ^ 
* 

Zúg az egész terem. Sok beszédre 
nincs idő. Még pár perc ós megszólal 
a gyár szirénája. Akkor vége a mun 
kának. De addig, addig nincs megál-
lás, minden percet ki kell használni, 
mert minden perc munkája egy lépés 
előre. B. 

Befejeződtek  Udvarhelymegyében 
a Munkás Ifjúsági  Kupa járási versenyei 

A napokban rendezte meg az Ifjú 
munkás Szövetség megyei kupa bízott 
íága a Munkás Ifjúsági  Kupa járási 
versenyeit Kereszturon, Oklándon, Pa-
rajdon és.a két udvarhelyi járásban. 
A borongós idő ellenére szép számú 

ifjú  sorakozott fel,  hogy összemérje 
erejét ós ügyességét. A falvak  közötti 
versenyek legjobbjai versenyeztek Itt 
egymással sulydobásban, gránátdobás 
bin, futásban  és más atlétikai szá-
mokban. Az előkészítő versenyek fel 
szinre hozták a falvakban  levő tehet-
ségeket, akik szorgalmasan gyakorla-
toztak és a járási versenyeken már 
sokkal jobb eredményekkel mutatkoz-
ik be. 
A versenyek során kitűntek gránát 

dobásban Egyed Balázs oklándi (57 
tn), Gica Ioan székely udvarhelyi (58 
m.), sulydobásban Varró Berta a pe-
dagógiai leányiskolából (8 80 m.), 3000 
méter síkfutásban  Foris Áron kénosi 
(9 perc) és Lukács Imre székelyud-
vartielyi (9 p. 18 mp.) 800 méteren 

!

Orbán Sándor recsenyédi (2 perc 
30 másodperc), magasugrásban Józsa 
Ignác (1-52 m.), 500 m. síkfutásban 
Pincsu Piroska gagyi (2 perc 56 mp.), 

gerelydobásban Mózes Erzsébet szent 
erzsébeti (17 m.) 

Mindezek az eredmények azt bizo 
nyitják, hogy a szorgalmas, feitarló 
munkának megvan az eredménye és 
megcáfolják  azt a téves felfogást,  hogy 
a mezei munkától elfáradt  ifjú  nem 
tud sportolni. Éppen azért kell spor-
tolnia a falusi  dolgozóknak, hogy az 
egyoldalú munkától elfáradt  test fel 
frissüljön,  rugalmassá tegye az izmo-
kat és növelje az ellenálló képességet, 
s ezen keresztül életvidám, harcrater-
mett ifjú  nevelődjék. 

A versenyeknek voltak hiányosságai 
is. Különösen a parajdi és az udvar 
helyi alsó és felső  járásból sok község 
ifjúsága  távol tartotta magát a verse 
nyéktől. Nem akarjuk elhinni, hogy 
ezek az ifjak  nem akarnak a fejlődés 
sel lépést tartani. Azt sem hisszük, 
hogy akadjon egyetlen egy ifjú  is, aki 
nem akar a munkásosztály oldala mel 
lett harcolni a szociálizmus megvaló-
sításáért. 

A járási versenyeken részt vett 472 
ifjú,  ebből 69 lány volt. A járási ver-
senyek győztesei szorgalmasan ké-
szülődnek a julius 3 án megrendezendő 
megyei versenyre. Kuslár  Lajos 

Rugonfalva nagy napja 
A 4 székely vármegye közt folyamat-

ban levő kulturverseny valóságos forra-
dtlmst jelent. Miodíti egyes dolgozó 
tisztában van azzal, hogy ezek a ver-
senyek, amelyek a kulturszinvonal 
emelését szolgálják, szorosan beletar-
toznak az egyéves gazdasági tervbe s 
végeredményben a szociálizmus építé-
sét szolgálják. 

Ezt érezték a székely falvak  dol-
gozói, amikor lázasan készültek a 
járási, majd a megyei versenyre Ezt 
érezték az alig 700 lelket számláló 
Rugonfalva  dolgozó földművesei  is, 
akik nappal keményen megfogták  a 
szerszám nyelét, este ped'g összegyűl-
tek a kulturotthonbsn s tanultak, éne-
keltek, táncpróbát tartottak: készüitek 
a versenyre. 

Komoly munkájuknak meg is volt 
az eredménye, mirt ssinjátszó cso 
portjuk a megyei versenyből győzte-
sen került ki. A járási versenyen nyert 
patefon  txellé megszerezték a megyei 
győzelem jutalomdiját, a rádiót is. 
Boldog öröm töltötte el a színjátszó 
kollektíva tagjait, mert ez azt is je-
lenti, hogy népi demokráciánk nem-
csak lehetőséget nyújt a dolgozó nép-
nek a kuiturfejlődósre,  hanem meg is 
jutalmazza a kultura élmunkás »it. 

Örömet okozott azonban a község 
minden dolgozójának is é3 a bőrig-
ázot', a késő esti órákban hazaérkező 
színjátszó csoport tagjait virágesővel, 
fúvószenekarral,  frissítővel  várta a 
község apraja nagyja. Lelkes szavak-
kal üdvözölték győztes fiaikat,  leányai-
kat, majd táncot rögtönöztek és reg-
gelig tartó vidám mulatsággil ünne-
pelték meg a nép győzelmét. 

A versenyeknek nem utolsó ered-
ményeképpen a falu  eddig elzárt népe 
megismerte a szomszédos községek, a 
járás, majd a vármegye legjobb kul 
turcsoportjainak munkáját, értékeit ós 
felismerte  saját hibáit is. 

A julius hó folyamán  sorrakerüió, 
vármegyék közti döntő versenyen ez 
a kulturcsoport is felhasználja  szerzett 
tapasztalatait, hibáit, hiányosságait 
igyekszik kisüszöbólni s ugy fognak 
szerepelni, hogy méltók legyenek ahhoz 
a megtiszteltetéshez, hogy ők a vár-
megye legjobb színjátszó csoportja. 
Ezt azért a közösségért teszik, amely 
kitermelte őket ós azért a kulturáért, 
mely a népből fakad  és a népé. Igy 
szolgáljuk Népköztársaságunk épitósét, 
az egyéves tere megvalósítását s 
végső eredményképpen egy egy tég-
lát helyezüns a szociálizmus épületó 
nek alapjaiba. —l. 

Ez az Igazi kulturmunka! 
A megyei ideiglenes bizottság mű-

velődési ügyosztálya a járási kultur-
versenyek győzteseinek 18 patefont  és 
900 könyvet osztott ki, mig a megyei 
kulturverseny győztesei között 3 rádiót, 
a már közölt községnévsor szerint. 

A reakciós butzsoa kapitálista rend 
ez-jr a tudatlanságot és babonát ka 
roita fel,  hogy insább sötétségben tud-
ja tartani a népet. Kulturotthonok épí-
tése helyett az öldöklő szerszámokat 
gyártották, melyekből nagy hasznuk 
volt a tőkéseknek. A kultura fejlesz-
tése helyett háborús politikát folytat-
tak s a nyugati államokban még ma 
is háborús uszitó politikával szeretnék 
a népi demokratikus rendszert meg-
dönteni. 

A dolgozó nép azonban öntudatra 
ébredt. A most lezajlott kulturverse-
nyek nagy tömegmegmozdulása ós lel-
kesedése is megmutatta, hogy Nép-
köztársaságunkban milyen fontos  sze-
rep jutott a népi kultura fejlesztésé-
nek. Megnyilvánult ezeken a versenye-
ken a nép óhaja, hogy a művelődé-
sen és kultután keresztül a szociálista 
társadalmat építsék. 

A Rjmán Munkáspárt irányításával 
a megyei ideiglenes bizottság hivatott 
a kulturforradalom  továbbvitelére, hogy 
művelődési téren is folytassa  a harcot 
egy jobb és boldogabb társadalom ki-
alakítására. A dolgozók megértéssel 
fogadják  é> támogatják a msgyei ide-
iglenes bizottság nagyszabású kultur» 
munkáját. 

Könyvújdonságok: 
A Román  Munkáspárt  könyvosztályán  és a Könyvesboltunkban 

az  alábbi  könyvújdonságok  kaphatók. 
CH1S1NEVSCHI:  A kultura  fejlődése  a Román  KNépköztársa-

ságban  jelentős  hozzájárulás  a béke  védelméhez. 
MIHAIL  ROLLER:  Kultur  forradalmunk  utján. 
V.  KEMENOV:  Két  kultura  jellegzetességei. 
B.  GORELLI:  Az  agitátor  és a faliújság. 
TUDOR  OLARU:  Két  élet,  két  világ  közös  harca. 
V.  G.  G  RIGORI  AN:  A pártszerüség  a szovjetsajtó  alapja. 
A Szovjetunió  Kommunista  Bolsevik  Pártjának  története  is 

utmutató. 
ÁLLAMI  KÖNYVKIADÓ: 
Petőfi  összes  költeményei  (kemény  kötésben  125  lej). 
Kurkó  Gyárfás:  Nehéz  kenyér. 
Kovács  György:  Foggal  és körömmel. 
Horváth  Imre:  Amit  az  idő  parancsol 
Salamon  Ernő:  Gyönyörű  sors. 
Tolnai  Lajos:  Nemes  vér. 
M.  Sadoveanu:  A balta. 
Közelebbről  megjelenik  Stancu  Zaharia:  Mezítláb  c.  regénye. 
IFJÚSÁGI  KÖNYKIADÓ  : 
Mit  adott  a Szovjetunió  az  ifjúságnak  ? 
Az  »OROSZ  KÖNYV«  kiadásában  : 
Tél  a kolhozban. 
Uj  falu  a Dnyeper  partján. 
SZÍNMÜVEK: 
Szigligeti  — Móricz:  A csikós. 
Caragiale:  Elveszett  levél. 
Tomcsa  Sándor:  Jubileum. 
Szemlér  Ferenc:  A hid  elkészül. 



Ismerjük meg a szociálizmus hazáját 
Véget ért a tanítás - nyári vakációra készülnek 

a Szovjetunió gyermekei 
A Szovjetunióban befejeződött  az 

idei iskolai év. Az alsóbb osztályokban 
már meg is kezdődött a nyári szünet. 
A most folyó  vizsgák befejezése  után 
a felsőbb  osztályok diákjai is megkez-
dik nyári vakációjukat. 

Itt a nyár. A szovjet gyermekek lá-
zasan készülnek az ország különböző 
pontjainak felkutatására,  kellemes ki 
rándulásra és sportversenyekre. Ezek 
a tervek a szovjet gyermekek nyári 
üdülésének örömteli kilátásai. 

A Szovjetunióban a gyermekeket az 
egész nép mérhetetlen szeretete övezi. 

Az ifja nemzedékre 
vár a feladat, 

hogy még jobban mfgszilárditsa  a 
szovjet rendszert, biztositania kell szo 
ciálista hazájának további kulturális és 
anyagi felvirágoztatásét.  A jövő fel 
adatainak sikeres teljesítésére a szov-
jet kormány és a Kommunista (b) Párt 
mindent elkövet, hogy az uj nemze-
déket a derűlátás és a bátorság szel-
lemében nevelje, magas ideológiai szin-
vonalat, határozottságot és akarat-
erőt oltson belé és olyan emberekké 
faragja,  akik nem riadnak vissza a 
nehézségektől, hanem minden akadályt 
legyőznek. 

A szovjet államnak a gyermekek 
iránti gondoskodását tükrözi vissza a 
gyermekek nyári vakációjának és pi-
henésének megszervezése. Néhány nap 
múlva, a szovjet föld  legfestőibb  tájain, 
a gyermekek pionirtáboraikbBn kitűzik 
a pionírok vörös zászlóit. Tavaly a 
pionirtáborok és a gyermekek üdülte-
tésére szánt helyek több, mint 4 millió 
üdülő gyermeket, vagyis közel három-
szor többet fogadtak  be, mint 1940 ben. 
Ebben az évben több, mint 5 millió 
szovjet gyermek tölti a nyári vakáció 
ját pionirtáborokban, vagy ahhoz ha-
sonló üdülőtelepeken. 

Idén, a szovjet gyermekek nyári 
üdültetését alaposan és nagy körülte-
kintéssel szervezték meg. Ebben a te-
kintetben pé'dát mutattak • dolgozók 
küldötteinek tanácsai, Moszkva, Lenin-
grád és számos más szovjet nagyváros 
szakszervezetei és a komszomolista 
szervezek k 

Moszkva vidékén 
ebben az évben 700 pionirtábort he-
lyeznek működésbe. IU280.000 gyer-
mek, vagyis a tavalyinál 36 000 rel 
több fogja  nyári üdülőszabadságát el 
tölteni. A moszkvai városi szovjet vég 
rehajtó bizottsága, valamint körzeti 
tanácsok végrehajtó bizottságai alapos 
tanulmány tárgyává tették az iskolás 
diákok idei nyaraitatásának kérdését. 
Á nagyhorderejű munkálatokba bevon 
ták a szovjet főváros  pártszervezeteit, 
a Komszomolt és a sportszervezeteket. 
Az összes erők mozgósításának kö 
szönhető, hogy a pionirtáborok és 
üdülőhelyek teljesen felkészülten  vár-
ják vendégeiket. 

Idén Ukrajna területén számos uj 
pionir tábort és gyermekszanatóriu 
mot létesítettek. Kiev város szovjetje, 
egészségvédelmi bizottsága, valamint 
a testnevelési és sportbizottsága köz-
reműködésével szakképesítési tanfotya-
mokat szervezett a pionirtáborokban 
kiküldendő orvcsok, ápolónővérek és 
sportoktatók kiképzésére. Kiev város 
és környék tanácsainak képviselői, a 
közérdekű szervezetek vtMtöivel rend-
szeresen ellenőrzik » pionirtáborokban 
elvégzett előkész'jjeteket. 

A pionirtáborok hivatása 
biztosítani a gyermekek észszerű üdü-
lését, gondoskodni sporttevékenységük 

megszervezéséről, fejleszteni  as isko-
lás diákok alkotó és kezdeményező 
tehetségét. Ezek a feladatok  pedagó 
giai szempontból tervszerű és helyes 
nevelői munkát követelnek. 

A kitűzött cél elérése érdekében 
nagy körültekintéssel válogatják meg 
a pedagógusokat, a pionir csoportok 
vezetőit, a sportoktatókat, valamint az 
orvosi személyzet kádereit. A pionir-
táborokat idejében ellátták a szüksé-

ges sport és egyéb felszereléssel. 
De nem minden iskolát 
diák 

töltheti nyári vakációját pionirtáborok-
ban. A nagy és kisvárosok diákjainak 
közel a fele  kénytelen otthon tölteni 
nyári vakációját. A városi tanácsok a 
tanügyi szervekkel, valamint a közér-
dekű szervezetekkel karöltve minden 
intézkedést megtettek, hogy a váró 

sokban maradt gyermekek is élvez-
hessék Jól megérdemelt pihenésüket̂  
fejleszthessék  egészségüket és bővít-
hessék ismereteiket. 

A városban maradt diákok njárfc 
üdülése megszervezőinek élén maguk 
az iskolák állnak. 
- A gyermekek üdülőszabadsága meg-
szervezésének legújabb módszere, t 
Szovjetunióban egyre nagyobb elter-
jedettségének örvendő sportklubok léte-
sítése az iskolák mellett. Az ÍB kólák 
tervszerűen beosztják a tantestület 
szabadságidejét és ennek során külö-
nös gondot fordítnak  arra, hogy a 
sportpályák, pionirtáborok és klu bot | 
egyetlen pillanatig se maradjanak gya-
korlott oktatók nélkül. 

IVÁN YUIHNIKOYKS MICSURIN 
14 esztendeje, 1935 junius 7-én, 80 

éves korában halt meg I. V, Micsurin, 
a nagy orosz természettudós. A nö-
vénytermelés terén folytatott  60 éves 
eredményes kutató munkája révén, 
valamint számtalan kísérleteivel alá 
támasztotta a növények életének irá-
nyítására vonatkozó elméleteit, igy 
alakja, mint hires természet átalakítóé 
maradt az utókor számára. 

Micsurin uj eljárások felfedezésével 
saját akaratának és az emberiség szük-
ségletének megfelelően,  meghatározta 
és befolyásolta  a növények fejlődését. 
A felfedezett  és alkalmazott módsze-
rek révén 300 uj gyümölcsfajtát  állí-
tott elő. 

Micsurin kísérletei a haza és a nép 
iránti lángoló szeretetből indulnak ki. 
ő méltó képviselője az előrehaladott 
szovjettermészettudománynak és a 

hogy Sztálin elvtá-s mondja : «Micsu-
rin annak a tudománynak volt a kép-
viselője, amely nem zárkózott el a 
néptől, szorosan a néphez volt kötve 
minden érdeke és óhaja, bármikor 
kész volt a népet szolgálni, összes 
felfedezéseivel  segítvén a népet meg-
győződésből és szeretetből. 

Micsurin nagyszerű siketéi magya-
rázzák népszerűségét, ugy országa te-
rületén belül, mint az egész világon. 
Tovább feljesztette  Darwin elméletét, 
bebizonyítván, hogy az életkörülmé-
nyek megváltoztatásával a növények 
átöröklődő tulajdonságait is lehet sza-
bályozni és ezáltal uj növényfajtákat 
lehet előállitani. Elméletének felállítá-
sával megcáfolta  Weismann, Morgen, 
Mendel ideálista kutatók elméleteit és 
gyakorlatilag alátámasztotta saját reá-
lista módszerét. 

Micsurin pályafutását  a cári Orosz-
ország idejében kezdte meg, anyigt| 
gondokkal és az akkori rendszer re 
akciós elemeivel küzdve. Elmélete é» I 
annak gyakorlati értéke csak a Nagy [ 
Októberi Forradalom után tudott ér-
vényesülni és a nagy szociálista á!-| 
lamnak rendkívüli előnyöket biztosi' 
tani. 

Micsurin a maga elméletét csak a I 
gyümölcstermesztésre alkalmazta, de [ 
azt az egész növényvilágra lehet vo-
natkoztatni, amit utódjai, T. D. Li-1 
szenko és Williams tovább is fejlesz-
tettek. 

Micsurin n:m él, de úttörő müvé-| 
nek megvan a gyümölcse, melynek 
előnyeit országunkban is fel  fogjuk  | 
használni, ha áttérünk az előre hala. 
dott kollektív gazdálkodásra, megváló* | 
sitván eme szektor szociálizálását. 

Az Ifjumunkás olvasóinak konferenciája 
Székelyudvarhelyen 

Junius 12 én volt az «Ifjumunkás* 
olvasóinak értekezlete Székelyudvarhe 
lyen több, mint 260 munkás, paraszt 
és diák ifju  részvételével. A gyűlést 
Piachta Tibor megyei titkár nyitotta 
meg, majd Majtényi Erik főszerkesztő 
elvtárs rámutatott az «Ifjúmunkás< 
eddig elért eredményeire és azokra a 
hiányosságokra, amelyeknek a kikü 
szöbölése a szerkesztőséggel karöltve 
az olvasókra vár és a feladatokra, 
amelyeknek megvalósításán keresztül 
a lap politikai és kulturális színvonala 
emelkedik. 
Nem elég, hogy az «Ifjumunkás*  csak 

az elért eredményeket ismertesse, 
hanem meg kell ismerni a módszert, 
amellyel sikerült a normát megdönteni, 
hogy abból mások is tanulhassanak, 
Ezen feladatok  megvalósítására az 
Ifjúmunkás  nak szüksége van még 
több tudósítóra és levelezőre, akik az 
ország különböző részein dolgozó 
ifjak  munkájáról átfogó  képet tudnak 
adni a szerkesztőségnek. 

A hozzászólások során 42 ifju  emel-
kedett szólásra és az értékes javasla 
tok egész sorozatával mutattak rá a fel-
adatok megvalósításának módozataira, 
melyek az Ifjumunkás  színvonalát föl-
tétlen emelni fogják.  Barabás László, 
a közgazdasági szakiskola tanulója 
többek közt javasolta, hogy a Szov-
jetunió Komszomoi ifjúsági  szerveze-
tének munkájával, amely példaként 
áll előttünk, az «Ifjumunkás*  többet 
foglalkozzék,  hogy mégjobban mégis 
merjük a szovjet ifjúság  öntudatos 
munkáját, amelyet a kommunizmus 
építésében folytat.  Soós Jenő pionir 
azzal a javaslattal jött, hogy a pioní-
rok lapjában, amely a közeljövőben 
jelenik meg, állandó magyarnyelvű 

rovat is legyen, amely a pioníroknak 
állandó irányvonalként mutassa az 
utat, melyen haladniok kell. Még sok 
más irodalmi és technikai kérdésre 
nézve tettek javaslatot a hozzászólók. 
Mindannyian megígérték, hogy ugy az 
Ifjumunkás  terjesztésében, mint a fela-
datok megoldásában tevékenyen vesz-
nek részt. 

A javaslatokra és kérdésekre Maj 
tényi Erik főszerkesztő  és Ádám Jó 
zsef  főszerkesztő-helyettes  elvtársak 
válaszoltak. 

Az I'jumunkás udvarhelyi olvasói-
nak értekezlete határozott irányt mu 
tátott az előttünk álló feladatok  he-
lyes megoldására, hogy a szociálizmus 
épitésének tevékeny résztvevői le-
hessünk. Az értekezletet kulturmüsor 
követte. 

Ifj,  Ágoston  Sándor 

A Vatikán 
A Vatikán kis állam Olaszország 

fővárosának,  Rómának a közepén. 
Mindössze egyetlţn hektáron terül el, 
s lakóinak száma nem haladja meg 
az ezret. 

A Vatikán állam élén a pápa áll. ő 
a katólikus egyház feje.  Mindenki 
tudja, hogy a pápa hatalmas vagyon-
nal rendelkezik. Pius pápa nevén An-
glia, Franciaország, Svájc, Olaszor-
szág és az Amerikai Egyesült Államok 
bankjaiban óriási mennyiségű arany, 
értékpapír és pénz fekszik. 

A Szentszék, melynek elnöke a pápa, 
tevékeny részt vesz a nemzetközi üz-
leti életben és olyan hatalmas trösz-

tök ügyleteinek részese, mint a Sin-1 
clair Oil, az Anonde Cooper és a Mor-
gan bankházak, melyek mind Ameri l 
kában vannak, vagy a Hispano Ame 
rica és az Electrobank Svájcban. Díj 
üzleti részvényese a Szentszék a[ 
Vichy i és Biaritz-i hírhedt játékkaszi 
nónak is. Az argentínai Buenos Ayres 
ben egész városnegyedek a Vatikín| 
tulajdonai. A pápának egyedül 
ezer hektárnyi birtoka van különbözői 
országokban, s bár a Vatikán al 
•földi  javak hiábavalóságát* hirdeti,! 
msga is egy nagy nemzetközi pénz-1 
ügyi tröszt részese. A jelenlegi pápi,| 
a volt Pacelli bíboros, XIII. Pius al 
legnagyobb római banknak, a Banca| 
di Roma-nak igazgatója volt. 

A pápaság intézménye mindig al 
reakció szolgálatában állott. Amikor! 
Mussolini hatalomra került Olaszor-f 
szágban, az akkori pápa a »Gondvi | 
selés kiküldöttjének* nevezte a diktá-
tort. A Szovjetunió elleni «keresztesi 
háborúban* Hitler a pápa áldásával! 
indult harcba. Franco és Salaazar, a 
spanyol és portugál diktátorok ma is| 
kedvencei Pius pápának. 

Németország összeomlása után 
Vatikán az amerikai imperiálisták egyik 
hűséges kiszolgálója lett. SpelmanJ 
Newyork püspöke kardinálisi rargral 
emelkedett. Trumannak a pápa melletti 
külön vatikáni követe van Myroal 
Taylor személyében, aki az acéltröszJ 
tök elnöke volt. Tayloron keresztüli 
kapja meg a pápa Amerika utasitáT 
sait, amiket aztán az Amerikának dol-1 
gozó kémeken keresztül további tanait] 
különböző államokba, mint ahogy aj 
Mindszenty hercegprímás esetében isi 
továbbították. A magyar Mindszentyl 
is egyike volt azoknak az árulóknak! 
akik a nép ellenségei és a népi de<[ 
mokráciák ellen dolgoznak világszerte,| 

x Eladd makulatura papir. Érdeklődni 
lehet a kiadóhivatalban. 
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Kultur munka 

Alsósófalván 
Az alsósófalvl  kulturcsoport rövid 

idővel ezelőtt alakult meg. Az ifjúság 
azonban azóta nagy tevékenységet 
fejt  ki. A DNSz is szép munkát vég-
zett. Ugy az ifjúság,  mint a nők, a 
mostani kulturversenyekre a tánc, a 
színdarab és az énekkar betanulására 
i próbákra odaadóan jártak el és szor-
galmukkal bebizonyították, hogy Alsó-
sófalva  község lakói haladni akarnak 
a kultura terén és nem akarnak el-
maradni a sötétség útvesztőjében. 

Vannak ugyan még hiányosságok, 
lót ellenségek is, akik gúnyos mosoly-
lyat nézik a kuiturotthon munkáját, 
de az ifjak  kitartással viszik tovább a 
kultura kibontott zászlaját. Nagy se-

|.gitséget kap ebben a munkájában a 
kulturcsoport a Román Munkáspárttól, 
a község elöljáróitól és a parajdi só 
tánya munkásaitól, akik feleségeiket 
bekapcsolták a női szervezet munká-

| ját», mert tudják, hogy az összefogás-
ban tud minden öntudatos dolgozó 
eredményes kollektív munkát kifejteni 

| Népköztársaságunk felvirágoztatásáért. 
Biró  Dénes,  bányász. 

I Kultur munkában Ülke 
Nagy örömére vált Ülke község 

I kulturcsoportjának és a község min-
I dén dolgozójának, hogy a járási ver-
| senyen a színdarabbal első dijat nyer-
tünk és egy patefont  kaptunk. Ez a 

I szép dij az ifjúságot  még nagyobb 
I lendületü munkára ösztönzi. Közsé-
gürkben még nem volt soha ilyen 

I nagyszabású kulturmegmozdulás, a-
] melyben ilyen szép számmal vett volna 
|iészt az ifjúság. 

Ebben a munkában a tanítókon ki-
Ivül tevékenyen vette ki a részét Ger. 
hely Károly községi biró is, aki a kul-
1 turcsoportnak minden támogatást meg-
adott. Az ifjak  közül különösen kitün-

Itek Bálint  Dénes,  Koszta  János  és 
ÍDakó  Elek,  akik a körzeti versenyre 
I ügyes színpadot készítettek. 

Akadtak azonban olyanok is, akik 
Itit a szép munkát gátolni akarták, 
lmint az ifjak  közül Péter  János  és 
IfiKeks  Albert,  akiknek jó hangjuk 
lnn ugyan, de az énekkarba nem 
lilltak be. Major  Jánosi  a biró kiren-
I delte, hogy a kulturcsoportot befuva-
Iwozza, de ő megtagadta a kirendelés 
|ttijesitését, pedig ráért volna, mert 

rnap volt és a lovai is otthon 
holtak. Igy a kulturcsoport 10 tagja 
|iyalog indult el. Amint ezt Vass  György 

glátta, azonnal befogta  a lovait és 
látótér ve a gyaloglókat, beszállította 
I őket Székely udvarhelyre, pedig Vass 
|Cyörgy más munkában és a posta-

írben is mindig kivette a részét. 
A RMP alapszervezete látva a kul-
nunka hatalmas fellendülését,  terv-

ivette a kulturterem elkészítését, 
az ifjúság  a téli hónapokban 
nagyobb munkát végezhessen a 

űvelődési színvonal emelésére. 
Gergely  Ferenc 
MNSz levelező 

l)j élet KSsmodon 
A küsmődi ifjúság  is megérti az 

itók szavát. A tél folyamán  dereka-
im vette ki részét a kultur munkából, 
em volt egy vasárnap délután sem, 
mikor a kulturotthonban ne lett volna 
dőadás. Az előadók az ifjúság  köré-
Ki kerültek ki. 
Most egy másik oldaláról mutatta-
tott be Küsmőd ifjúsága,  amikor az 
iusági kupaversenybe kapcsolódott 
(le. Kezdetben nehezen ment ugyan, 

ds »evés közben jön meg az étvágy*. 
Verseny közben ébredt rá az ifjúság 
arra, hogy veleszületett képességei 
megvannak, amiket, ha rendszeres ed-
zéssel tovább fejleszt,  igen szép ered-
ményeket érhet el 

A versenyben a következők tűntek 
ki: Szőcs István, Nemes Géza, Berta-
lan Géza, Jakabfy  Márton és Dénes 
Lsjos. 

A kupaverseny eredményein felbá-
torodva, ifjuságunk  jelenleg a labda-
rugó csapat megszervezésével, illetve a 
sportpálya elkészítésével van elfoglalva. 

Deák  Jenő 
ifj.  levelező 

Kőrispatak 
a kulturversenyen 

Megyénk egyik legeldugottabb köz-
ségéből, Kőrispatakról, a RMP irányí-
tásával közel 50 versenyző indult a 
kulturversenyekre. A körzeti versenye-
ken is szép eredményeket ért el kul-
turotthonunk, a járási versenyen pe-
dig színjátszó csoportunk egy könyv-
tárat, tánccsoportunk pedig dicsérő 
oklevelet nyert. Ennél azonban még 
többet jelentett a versenyek tapaszta-
lata. A versenyben résztvettek közül 
különösen Pap András, Demeter Já 
nos, Szakái Berta és Szőcs Endre if-
jak váltak ki. A versenyen tanúsított 
fegyelmezettség  és felkészültség  zá-
loga annak, hogy községünk dolgozói 
megértették az uj idők szavát és szív-
vel lélekkel részt kivánnak venni a 
szociálista kultura kialakításában. 

Jakab  fi  József  levelező. 

Osztályharc 
K a d á c s b a n 

A munkásosztály élcsapatának, a 
Román Munkáspártnak osztályharcos 
szellemben kell dolgoznia. Kadácson 
valóban ugy is dolgozik. Pár napja a 
község tulajdonát képező lucerna ár-
verésre került. A zsirosgazdák már 
előre készültek, hogy megvegyék, hi-
szen még mindig ők a pénzes embe-
rek. Azonban a párt éber volt és nem 
engedte, hogy három hektáron felüli 
tulajdonosnak adják oda a lucernát. 
Jó volna, ha más községekben is 
megszívlelnék ezt az esetet és ugy 
oldanák meg az ilyen kérdéseket, 
hogy végre ne csak nagygazdák jus-
sanak megélhetési lehetőséghez, ha-
nem a szegényebbek is. —•/. 

Szentábrahám 
MÁTHÉ ZSIGMOND pap 1945-

ben került Szentábrahám községbe. A 
nagygazdák nagy ünnepléssel fogad-
ták uj lelkipásztorukat, remélve, hogy 
segítségével gyógyirt találnak lelki se-
beikre, amit a földosztás  és a demok-
rácia okozott nekik. 

Mindjárt választottak uj megyebirót 
is, aki az egyház vagyonát védje, 
Lörinczi K. Dénes személyében. Az 
1946. évi szárazság alatt Lörinczi K. 
Dénes megyebiró, Máthé Zsigmond 
pap, Lörinczi Dániel és még más nagy-
gazdák elhatározták, hogy az egyház 
kukoricáját nem adják el a község-
beli szegény dolgozóknak, annál ke-
vésbbé kőlcsönképpen, hogy az éhsé-
güket enyhítsék, hanem más «neme-
sebb célra* használják fel.  Drága 
pénzért adták el más községbe, mert 
a pénz a fő. 

Közben a pip megnősült és a fele-
sége személyében jó segítő társa ke-
rült. 

Máthé Zsigmond tiszteletes jó pél-
dával járt a kulákok előtt az egyházi 
vagyonnak a «cudaroktól* és a «sem-
miktől* való megvédése terén, hogy 
papi tekintélyét emelje. Hogy a falusi 
szakszervzeti tagok és szegény emberek 
ne juthassanak munkához az egyházi 
vagyon megmunkálásánál, a tiszteletes 
összehívta a kulákokat és velük szán-
tatta meg a földeket.  Az ő szavaik 
szerint »az egyház vagyonát nem mü 
velhetik a cudarok*. Mi történnék ak-
kor, ha nem ők maradnának egyedüli 
haszonélvezői az egyház vagyonának, 
ugy, mint a múltban és 1946-ban a 
szárazság alatt is ? 

Jó volna, ha a «tiszteletes ur* ön-
vizsgálatot tartana, mert a papi palást 
nem mindent takar el és a társai, a 
nagygazdák észhez kapnának, mert 
mi dolgozunk, uj világot építünk és 
aki nincs velünk, az ellenünk van. 
A munkásosztály nem tür soraiban 
osztályellenséget. Szenlábrahámi. 

Székelyszenterzsébet 
Székelyszenterzsébeten gyűltek össze 

Săcel és Újlak községek dolgozói, 
hogy népi ülnököt válasszanak. Ezen 
a választáson is megmutatkozott a 
román magyar testvériség, mert a leg-
nagyobb egyetértésben voltak együtt a 
két nemzet ifjai  és idősebbjei. Az egy-
begyűlt dolgozók nagy lelkesedéssel 

Falvainkban vendégszerepeltek 
Székelyudvarhely színjátszói 

A hatalmas székelyföldi  kulturverse 
nyekkel kapcsolatosan a városi 

műkedvelő csoportok is meglátogatták 
falvainkat,  hogy ezáltal is megmu-
tassák dolgozó földműveseinknek,  hogy 
a szociálizmust épitő népi demokrati 
kus rendszerünk közelebb akarja hozni 
a város dolgozóit a falusi  dolgozók-
hoz. S valóban ezek a vendégjátékok 
a város és falu  dolgozóinak ünnepi 
találkozói voltak. 

A MNSz székelyudvarhelyi minta-
színjátszó csoportja körútjának min-
den egyes állomásán a falusi  dolgo-
zók nagy tömegei vettek részt az eiő 
adásokon és nagy szeretettel fogadták 
a város színjátszóit. Szentegyházas-
falun  junius 2 ikán játszottak műked-
velő művészeink és a közönség hálás 
tapsokkal és megelégedéssel fogadta 
kitűnő előadásukat. Több, mint 700 
ember gyűlt össze ezen az esős ju-
niusi estén, hogy végignézze Duda 
Gyuri tragikomikus történetét, aki be-
nősül a bárói családba, hogy nagyobb 
tekintélyt tudjon szerezni magának. 

Duda Gyuri zsirosparaszt azonban 
keservesen csalódva látja, hogy a fő 
uri családnak csak az ő pénze kell 
és őt még csak családtagnak sem te-
kintik. Felesége rutul kijátszodja és 
méltóságos szülei előtt mégis mindig 
neki lesz igaza. 

Falvaink közönsége mindenhol meg 
értette Moliére társadalmi szatíráját, 

a darab alakjaiban pedig világosan 
felismerte  a letűnt társadalmi rendszer 
uralkodó osztályainak minden romlott-
ságát és zütlöttségét. 

Junius 3 ikán Lóvéién  játszott az 
egy üt tas, ahol mintegy 1500 főnyi 
lelkes közönség nézte végig az előa-
dást nagy tetszésnyilvánítás mellett. 

Junius 4 ikén a csoport Szentkereszt 
bányán szabadtéren játszott. A lel 

xes kis csoport tagjai azzal az érzés-
sel tértek haza körutjukról, hogy ők 
is harcosai annak a kulturforradalom-
nak, ami jelenleg székelyföldünkön 
folyik,  hogy ők is hozzájárultak dol-
gozó tömegeink felvilágosításához  és 
kulturszinvonaláaak emeléséhez. fi. 

választották meg a népi ülnököt K«-
lemen D.-zső személyében. Kelemen 
Dezső rövid beszédben tett fogadalmat, 
hogy mindenben a dolgozó nép érde-
keit fogja  szem előtt tartani és a RMP 
által kijelölt uton halad. A választást 
vig táncmulatság követte, ahol román 
és magyar nóták mellett testvéri 
egyetértésben szórakozott az ifjúság. 

Szakács  Dénes 
MNSz levelező. 

Homoródalmás 
Egész télen, szinte minden este 

gyülekezett Homoródalmáson az ifjú. 
ság, hogy művelődjünk, népi kultú-
ránkat fejlesszük.  Leírhatatlan volt az 
örömünk, hogy munkánknak, ami in-
kább szórakozás volt számunkra, 
megvolt az eredménye és a járási 
kulturversenyen a bírálóbizottság ne-
künk ítélte a tánccsoportok közül az 
elsőséget. Ezért az egész község dol-
gozó népe büszke ránk. 

F.  G. 

Szerkesztői üzenetek 
Boda  Gyula,  Erdőfüle.  A kultur-

versenyekről beküldött tudósítása kissé 
későn érkezett. A versenyek eredmé-
nyeit már előző számainkban közöltük. 
Keressen fel  máskor is levelével. 

Gere  Mártonné,  Korond.  Arra kér-
jük, hogy az egyes tömegszervezetek 
munkájáról alaposabban é3 részlete-
sebben írjon. Levelét várjuk. 

Karácsony  Gergely,  Ziielaka.  A jö-
vőben irjon több tényleges adatot. Al-
kalomadtán keressen fel  a szerkesz-
tőségben, hogy a leirt kérdést meg-
beszélhessük. 

Mihály  András  bányafelvigyázó, 
Kisbacon.  Cikkét köszönjük. Mivel la-
punkban nemrég jelent meg hasonló 
tartalmú cikk, írását felküldtük  az 
Igazságnak. Kérjük számoljon be le-
galább havonta a munka meneteléről. 

F.  G.,  Homoródalmás.  Levelét min-
dig írja alá teljes nevével, legfeljebb 
jelezze, ha nem akarja, hogy kiírjuk. 

Mánya  István,  Petek.  Számoljon be 
részletesen a község minden életmeg-
nyilvánulásáról. Levelét várjuk. 

M.  /,, Kadács.  Verset — mint már 
számtalanszor irtuk — nem szoktunk 
közölni. Vers gyanánt beküldött irása 
különben sem vers, hanem hosszabb-
rövidebb sorokba tördelt, döcögő 
próza. 

Veres  Juliska,  Székelyderzs.  Levelét 
köszönjük. Legközelebb irjon átfogóbb 
cikket a falu  életéről s számoljon be 
a fontosabb  eseményekről. 

Dávid  Lajos  MNSz  levelező,  Ma-
gyarzsákod.  A kulturversenyek részle-
tes kiértékelésénél térünk vissza a le-
velében közöltekre, amikor sor kerül 
az egyes versenyek alapos bírálatára. 

Szél  János,  Magyarzsákod.  A sem-
misneknyilvánitáshoz szükséges tudni 
az elveszett okmányok számát és a 
hirdetés maga szavanként 5 lejbe 
kerül. 

D. J.  Küsmőd.  Levelein írja ki tel-
jes nevét, legfeljebb  jelezze, ha nem 
kivánja a közlését. 

MNSz  levelező,  Siménfalva.  A kul-
turverser.ŷ részletes kiértékelése ké-
sőbb köv w s akkor megjegyrt-
seit figyelem .̂  avesízük. Szükségê  
hogy a levelező-nindig közölje a ne-
vét velünk. 

Balázs  Tibor,  jmd.  S  versenyről 
irt cikkét, sajnos, nem használhattuk, 
mert elkésve érkezett, irjon máskor is. 



Hatalmas siker kisérte 
az oklándi járási kulturversenyeket 
Soba ht-sonló ünnepe r,em volt Oi 

léndnak. 18 község 26 kulturcsoportja 
gyűlt össze, hogy kulturversenyek ke-
retében összemérjék erejüket. Reggel 
már olyan a falu,  mint egy hangya-
boly. Lobogózzák a középületeket, dí-
szítik a szabadtéri színpadot, a rende-
zők ped'g a község bejáratainál várják 
az érkező vendégcsoportokat. 

Nem is kell sokáig vérakozniok, 
mert feltűnik  az első zászlós szekér-
sor. Érkeznek a vírosfalviak.  Közvet-
len utánuk két hatalmas teherautón, 
víg énekszó mellett érkeznek Szent-
keresztbánya és Lövóte kulturcsoport-
jai, majd egymásután ujabb és ujabb 
csoportok. 

A rerdezőség kevésne» bizonyul, 
nem tudják az összegyűlt hatalmas 
szekérsort még el sem vezetni, már 
is ott vannak az ujabbak. Tizenegy 
óra már elmúlt, anilor a karácson-
falvi  fúvószenekar  u án sorakozni kez-
denek a csoportok, hogv felvonuljanak 
a verseny sz nheiyére Megindul a sor 
és velük együtt a ,ormg is. Büszkén, 
feszesen  lépdelnek a csoportok, érzik, 
hogy itt most ve la mi olyan történik, 
ami még nem fordult  elő az életükben. 

A birálóbizot ság elfog  alja a helyét 
és megkezdődi!» a verseny. Először a 
dalárdák szerepelnek. Egymásután 
csendülnek fel  a pattogd munkásindu 
lók, szovjet, román ts Őst égi magyar-
népdalok. Kitűnik az énekkarok közül 
az oklándi vegyes dalárda, tökéletes 
fegyelmével,  kitűnően Összeválogatott 
műsorával és szép egyöntetű öltöze-
tével. A lövéteiek hatalmas tömeggel 
vonultak fel  a színpadra, 93 tagu az 
énnekk&ruk, kár, hogy csak egyszó 
lamra énekelnek és nem próbálkoznak 
többszólamú darabbal is. 

Az énekkarok után a tánccsoportok 
következnek. Itt már nehéz feladata 
van a bírálóbizottságnak, mert jobbnál 
jobb számokkal szerepelnek a külön-
bölő csoportok. Mindegyik szeretne 
nyerni és talán ez az óriási igyekezet 

okozza, hogy több csoport táncába 
apróbb hibák is csúsznak. A bíráló 
bizo'tság t»gj«i ezeket is szorgalma-
san jegyzik. Kiemelkedik Homoródal-
más tánccsoportja, amelyik a legna-
gyobb létszámmal, teljesen hibamen-
tesen adja elő versenyszámát. Nagy 
sikert arat Beccző Lajos és Józsa 
Vilmos nagyszerű csürdöngölője. Tom-
boló taps jutalmazza Abásfalva  női 
tánccsoportját. Érdekessége ennek a 
tánccsoportnak, hogy csak asszonyok-
ból áll. 

Kitűnik még Városfalva  nagyszerű 
csürdöngölő csoporttáncával és Lókod 
páros táncaival. Nehéz a versenyt el-
bírálni, szinte mindegyik csoport meg-
érdemelné, hogy valamilyen dijat Kap-
jon : Szentkeresztbánya, Vargyas, Já-
nosfalva,  R:mete, Bardóc. 

Délután került sor a színjátszó cso-
portok versenyére. 9 község színját-
szó-csoportja mérte össze erejét jó 
eredménnyel. 

Itt kitűnt Szentkeresztbánya és Lö-
véte színjátszó együttese és közöttük 
is hajszálra dölt el a verseny a bánya 
javára. Zsombor kulturcsoporfja  nagy-
szerű betanulásban és szép, korhű 
öltözetekben játszotta versenydarabját, 
azonban a darab, amit játszottak, fej-
lődésünk mai szakaszában már cem 
időszerű 

Este tizenegy órakor került sor az 
az eredmények kihirdetésére. A közben 
megeredt eső sem tudta megaka-
dályozni a tömeget, hogy kivárja a 
döntést. A verseny győztesei büszkén 
vették ál a dijakat és lelke3 munka 
vállalással fogadták,  hogy a továbbiak 
folyamán  még nagyobb lelkesedéssel 
fognak  dolgozni, hogy részesei lehes 
senek annak a harcnak, amelyiknek 
az élén Népköztársaságunk vezető ereje 
a Román Munkáspárt áll, dolgozó tö-
megeink életszínvonalának és kulturá-
lis felemelésének  az érdekében. Szilárd 
elhatározással fogadták,  hogy erős bás 
tyái lesznek a bóaének, a haladásnak, 
a szociálizmus épitésének. jl. 

Junius 12 én vasárnap mér a reggeli 
órákban kitódult a város lakossága az 
utcákra, hogy nagy lelkesedéssel fo 
gadja a Kulturotthonok járási verse-
nyére összegyülekezett színes székely 
viseletben, vörös zászlókkal és jelsza 
vas táblákkal felvonuló  székely köz 
Bégek szereplőit. Junius 12 ike való 
ban ünnepi megmozdulás volt, amikor 
kb. 2.000 ember gyűlt össze a versenyre 
és annak megnézésére. 

A szakszervezet udvarán felállított 
színpadot zsúfolt  tömeg vette körül 
és hatalmas tapsviharral és lelkesedés 
sel üdvözölte a különböző községek 
szereplőit. Az ünnepélyt Finta Béla, 
a MNSz országos kiküldötte nyitotta 
meg, rámutatva a már öt hete folyó 
kulturversenyek óriási jelentőségére. 

Amint Párisban 58 nemzet 600 
millió emberének képviseletében tüntet-
tek a béke mellett, ugy, ezek a kul-
turversenyek is harcot jelentenek a 
ma is gyújtogató imperiálizmus ellen, 
másfelől  tátor kiállást a békéért és a 
kulturáért. Harcolva a külső ellenség 
ellen, de ugyanakkor harcolva a belső, 
sokszor papi köntösbe b»<>. reakció 
ellen, legyen ez a jefs/̂ íev*  : békét 
akarunk. „ 

Meg kvll érrtítenü^ hogjhSzékely-
keresztúr haíalma*̂  86 tagu d̂alárdá-
jának művészi íáijésíitményót a biráló 
bizottság küföh  kiemelte, de a dalárda 
összetételénél foc-  n e m v o l t össze-
hasonlítható falusi  dalárdákkal és igy 

natai vo'tak, amikor F?Iek község fia-
taljai előadták művészi népi táncukat. 

Valósággal meglepték a közönséget 
Eniaka 55 Ugu énekkarának pompás 
zenei felkészültséggel  és nagy fegye-
lemmel előadott Internációnáléĵ  és 
székely énekei. A közönség a forradal-
mi munkásdalokat nagy tapssal ün-
nepelte. 

A táncban a román és székely ve-
gyes viseletben román táncot járó al-
sóboldogfalviak  után különösen Nagy. 
galambfalva  tánca vívott ki nagy si 
kert. Egy száz évnél régibb, eredeti, 
galambfalvi,  székely táncot mutattak 
be. Ambrus József  73 éves énlaki 
öreg táncos >árvátfalvi  tánca* pedig 
valósággal ámulatba ejtette a közön 
séget. 

A verseny hiányossága legelsősor-
ban az volt, hogy, sajnos, nem 
minden község jelent meg ezen a ver-
senyen, pl. Tordátfalva,  Tarcsafalva, 
Kadács, azután a tömegversenyekre be 
nem rendezkedett járási központ még 
mindig gyatrán tudja ellátni a felvonuló 
nagy tömeget, ez esetben 2000 embert, 
a különböző szereplő csoportok nem 
adják be előre a biráló bizottságnak 
azoknak a számoknak, énekeknek és 
táncoknak a cimét, jellegét, amellyel 
szerepelnek és a szereplők társadalmi 
származásának adatait, ezáltal nagyon 
megnehezítik a verseny elbírálását és 
még mindig sok a stilizált tánc és a 
műdal. F.  J. 

Mit kell tudnunk 
a DAC-ról 

Mivel sokan nem tudják, mi az a 
DAC, amelynek nevével lépten-nyomon 
találkozunk, megmondom, hogy az 
rövidített neve a vármegyei nyers-
anyaggyüjtő központnak. 

Mit akar a nyers anyaggyüjtő köz-
pont? Ez a megyei nyersanyaggyüjtó 
központ nagyszámú szegény ember-
nek nyújt megélhetést és olyan anya-
gok gyűjtésével foglalkozik,  a melyeket 
sokan semmire sem értékeltek, pedig j 
iparunkban fontos  szerepet játszanak. 

Demokratikus kormányunk lehetővé | 
tette, hogy becsületes szegény embe-
rek munkát találjanak itt, egyben pe< 
dig iparunk részére biztosit nélkülöz-
hetetlen nyers anyagokat. Ezek : a | 
csont, ócskavas, rongy és fémhulla-
dékok. 

Mindnyájunknak kötelességünk, hogy| 
ezeket az anyagokat összegyűjtsük és I 
átadjuk a DAC megbízottjainak, akik! 
minden falut  és várost összejárva,! 
ezeket a helyszínen átveszik é kész- [ 
pénzzel fizetik  ki. 

A- nyersanyaggyüjtóst vegye min-
denki komolyan, mert ezzel a látszó-1 
lag csekély segítséggel is hozzájárt! 
az állami gazdasági terv megvalósitá 
sához és annak túlszárnyalásához. 

Peti  János 
megyei DAC felelős, 

Az udvarhelymegyei kulturversenyek 

A székelység ünneplő tömegei 
székelykereszturi járási kulturversenyen 

a szereplését versenyen kívülinek szá 
mitották. 

Az első dijat nyert kulturotthonok 
képviselői boldogan vették át a pom-
pás patefont,  a második dijasok az 
50 könyvből álló modern könyvtárat 
s a harmadik dijasok az oklevelet. 

Az énekszámodból ismét kiemelhet-
jük az orosz nyelven és román nyel-
ven énekelt és orosz és román nép-
viseletben előadott számokat, amelye-
ket a tömeg nagy ünneplésben része-
sített, ezzel is jelét adva baráti maga-
tartásának a Szovjetunió és az együtt-
lakó románság iránt A román-magyar 
barátkozásnak különösen meleg pilla-

(Folytatás  az  első  oldalról) 
helyesen lépett a színpadra, ellenben 
a táncba néha hibák is csúsztak be. 
Politikai fejlettséget  igazol a munkás-
indulóra való bivonulás. A kácyádi 
kultúrotthon tánccsoportja is jól sze-
repelt, de még sok gyakorlatra van 
szüksége. A zeteváraljai kultúrotthon 
tánccsoportja még kezdő, ezért kissé 
vontatottan ment a tánc. Elismerésre 
méltó a tagok törekvése s rövidesen 
jobb eredményt érhetnek el. 

A színjátszó-csoportok 
versenye 
Első lett a rugonfalvi  kultúrotthon 

szinjátszócsoportja, A csoportban csak 
dolgozó földművesek  szerepeltek. A 
szereplők elmélyültek a darabban. A 
kollektív munka eredményes volt. 

Második a zsákodi kultúrotthon 
színjátszó csoportja. Szerepüket tudták, 
játékuk jó volt, a darabban elmélyül-
tek. 

Harmadik a lövétei kultúrotthon 
szinjátszócsoportjai. Játékuk jó, masz-
kirozás megfelelő,  érzett a kollektív 
munka a darab előadásán. 

A szentkeresztbányai kultúrotthon 
szinjálszócsoportja sok jó tulajdon-
sággal rendelkezik, néhol azonban 
akadozott a darab. Felsőboldogfalva, 
Bikatalva, Parajd, Üike kulturotthonai-
nak színjátszó csoportjai mind jók 
voltak, mind tudásuk legjavát ad ák. 

ÁLTALÁNOS HIBÁK is mutatkoz-
tak a színjátszóknál. Igy pl. az, hogy 

a városi beszédet utánozták, nem 
nép nyelvén beszéltek. A súgóra túl-
ságosan sokat támaszkodtak, pedig a 
jobb szövegtudás előnyére válik a 
csoportnak. A szerepek szétosztásában 
is több észszerüséget kell bevinni. 

A nyeríts csopoitok lelkes szavak-
kal vették át a művészeti minisztérium 
által dijul küldött rádiókat és uj mui 
kavállalásokkal tértek haza. 

A megyei versenyben ki-lint kultur-
csoportok találkoznak julius 3 ikán Eĵ ból t 
Csíkszeredán Marostorda, Csík és Hi-
romszék megyék győztes kulturcsoport. 
jaival. Ezen a versenyen állapítják meg, 
melyek a Székelyföld  legkiválóbb kul-
turcsoportjai s a győztesek egy áram 
fejlesztő  géppel felszerelt  mozivetitó 
gépet fognak  kapni a művészeti 
tájékozta tásügyi miniszt ériumtól. 

A megyei verseny megmutatta, hogy 
az Udvarhelymegye kulturotthonaibi 
tömörült, öntudatos, dolgozó földmű-
vesek lelkesedéssel fogadták  a Román 
Munkáspárt által irányított hatalma) 
művelődési lehetőséget és tudásuk leg 
javát fektették  a versenybe és igye 
keztek azt fejleszteni  is. A do-gozó 
földművesek  tudják, hogy a művelő-
dési színvonal emelésével a szociáliz-
mus minél előbbi felépítését  segítik elő, 

K  -

Gyerkes  István  UMGISz  alkalmazott 
irja  Poíana-Tapuluí-ról 

Junius 1 én hajnali 2 
órakor állott meg a vo 
natunk Poiana Ţapului 
állomáson. Leszálltunk 
s bizonytalanul tanakod 
tunk elvtársaimmal, mer-
re is vegyük az irányt. 
Nemsokára azonban ott 
termett 4 elvtárs, akik 
ránk vártak. >B;ne aţi 
venit tovarăşi!« üdvö-
zöltek és podgyászain-

kat felvéve  vezettek a 
szállásunkra. Szép, tiszta 
ágy fogadott,  ahol ki-
pihenhettük az ut fára-
dalmait. 

Másnap ugyanazok az 
irányító elvtársak elve-
zettek reggelizni. A koszt 
nagyon jó. A villák csak 
munkássággal vannak 
tele. A nagyhasu herék 
ugylátszik végleg kipusz-

tultak erről a vidékről. 
Itt mindenütt tovarăş 
nak szólítanak, nem 
ugy, mint Székelyudvar-
helyen, ahol folyik  még 
az >urazás*. 

Végre a munkásság 
által épitett fürdő  a mun-
kásság pihenését és üdü-
lését szolgálja. 

Gyerkes  István, 
UMGISz-alkalmazott. 

Fizetéses alkalmazottak 
tüzifabeszerzése 
a CEC segítségével 

A fizetéses  alkalmazottak a jövőbet 
nem kapnak fizetési  előleget tűzifán 
Mindenkinek magának kell a pénzt i 
tűzifára  megtakarítania. Ebben segít' 
ségére van a CEC azzal, hogy 200-
300—500 lejes betéteket fogad  el. A 
betétről bizonyítványt ad ki, amivel 
fát  ki lehet váltani. A pénz azonbani 
vásárlásig is 5°/a kai kamatozik. Min 
denki kiszámíthatja, mennyi fára  van 
szüksége, mekkora havi részletek» 
kell azt beosztania és siessen a CEC 
hez az összeget befizetni. 

Szalmazsáknak való zsákanyai 
(ball vászon) kapható 
különböző tdóretekben 

a nagybani Állami Textilüzletbei 
darabonként 300 lejes ártól 

felfelé  a méret szerint. 
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