
1849 julius 31-ikén a fehér-
legyházi sikon, fedetlen  fővel, 
[lobogó hajjal látták utoljára a 
llegnagyobb magyar költőt, a 
Imagyar szabadság és világforra-
dalom lángszavu dalnokát: Petőfi 
ISándort. Cári kozák-lándsa döfte 
lát a szivet, amely oly hőn tudott 
|aeretni, hazát, né-
jet, szabadságot és 

|tmberiséget. A »di-
méges  nagyurak« 
nánkodták ki a 

segítségét saját 
népük ellen, a sza-
«dságharc leveré-
sre. Megölték a 
abadság költőjét 
azt hitték, vele 

yütt eltemették a 
abadságot. Se-
svár után Vilá-

következett, 
Világos után ok-
ber 6. 
Joggal örven-
zhettek a „dicső-
ges nagyurak", 

imagyar nép ki-
sákmányolói, a 

a cár, Met-
iermch és az esz-
trgomi hercegpri-
ás, Szcitovszki 
linos is — az 
uló Mindszenty 
méltó« előde — 

a pécsi belvá-
isi templomban 
hálaadó istentiszte-
let tartott a sza-
udságharc leveré-
sért, mert a sza-
dságot majdnem 
Óévre eltemették, 
a szabadságot 
i lehet megölni, 
szabadság fája 

|jra kivirágzott — 
isabb levelekkel. 
1100 év kellett 
hoz, hogy a se-
esvári csatatéren 
idolt szabadságfa 

virágot és 
ümölcsöt hajt-

|in. Ahogy a költő 
olta: 

Az örök Petőfi 
kény indult el, hogy egy nép 
szabadsághatxát elfojtsa  s ahol 
az őktóberi Ĵ rradalom után a 
cári zsarnokság és kizsákmányo-

lás helyén, a szabadság és a 
szociálizmus hazája épült, amely 
örökre megszüntette a kizsák-
mányolást. Piros zászlókkal, 

i majd  minden 
[rabszolga  nip 

l  megunva  síkra  Up, 
i arccal  és 

[piros  zászlókkal 
11 tászlókon 

[eme  szent  jelszóval: 
lágszabadság  < 

|d  elharsogják, 
írsogják  keletlöl 

[nyugatig...« 
I Valóban keletről 

a népek fel-
ttbaditása, — ke-
lői, ahonnan an-

az ön-idején 

amelyeken a sarló.'és kalapács hir-
detik a munka diadalát, hozta 
el a dicsőséges vörcs hadsereg 
Petőfi  népe, Kelet- és Délkelet-
Európa népei számára a költő 
megálmodta és megénekelte sza-
badságot. Igy tette lehetővé a 
népi demokrácia megteremtését,-

amely 1848—49 
dicsőséges hagyo-
mányainak folyta-
tójaként, biztosan 
halad a Petőfi  hir-
dette meg nem al-
kuvó, harcos uton,-
a szociálizmus épí-
tése felé,  mint 
végső cél, a kom-
munista társada-
lom felé,  amelyhez 
»ma minden ut ve-

ü zet« s ahol »a bő-
ség  kosarából  min-
denki  egyaránt  ve-
het.rv  . - , 

100 év kellett 
ahhoz, hogy * Pe-
tőfi  álma megvaló-
sulhasson Keleten 
és a Dunamentén. 

A Szovjetunió, 
amely megszün-
tette a cári zsar-
nokságot és a má-
sodik világháború-
ban halálos csa-
pást mért a világ-
reakcióra, elhozta 
a kis dunai népek 
számára is a sza-
badságot és a füg-
getlenséget, a bol-
dog élet megvalósí-
tásának lehetőségét 

A vén Duna, 
mely amióta  kivá-
gott  — boldog  né-
pet  itt  sohse  lá-
tott«  (Ady), ma a 
népi demokráciák-
ban vidám, boldog 
népeket láthat, ahol 
a munkásosztály 
vezetésével a szét-
téphetetlen mun-
kás-paraszt szövet-
ség alapján épül 
a dolgozó nép sza-
bad és független 
hazája. 

Ez ma sem megy 
harc nélkül, — a 
nép ellenségeivel 
vivott kemény osz-
tályharcban épül 
hazánkban a RNK-
ban is a dolgozó 
nép állama féfágg  t 

A világreakció 
— az imperiáliz-
(Folytatás  a 8. oldalon) 

1849 1949 



Egy szem gabonánek sem 
szabad elvesznie 

Ez a jelszó vezérel ma minden ön-
tudatos dolgozó földművest.  A hosz-
Bzas esős idő következtében minden 
mezőgazdasági munka hátrányt szen-
vedett. A szénának már régóta a csű-
rök és istállók padlásán kellene lennie, 
de az eső következtében még sok 
kaszálatlan, bár a gondos és igyekvő 
szegény- és középgazdák kilesték azt 
a pár napot, amikor nem esett az 
eső és jóminőségü szénát hordtak be. 
Az időjárás tehát munkatorlódást idé-
zett elő, amit nagyobb tervszerűséggel 
és öntudatosabb munkával kell leküz-
deni. 

Minden dolgozó földműves  azonnal 
készüljön fel  az aratásra, hordásra és 
a tarlóhántásra. Az aratóeszközeit hoz-
za rendbe, hogy ne az utolsó pillanat-
ban kelljen ide oda kapkodnia. A gi-
bonaföldjeit  mindenki állandóan figyelje 
és vizsgálja meg minden nap, meny-
nyire fejlődött,  nehogy elmulassza az 
aratás legalkalmasabb időpontját, amely 
az idén elég rövid lesz. 

A buza cratására legalkalmasabb 
időpont az úgynevezett viaszos érés 
ideje, az az időpont, amikor a buza 
szeme viaszos, sárgás szinü, még ép-
pen gyúrható, de már a gyúrásnál 
nem ereszt levet, a körömnek nekife-
szítve könnyen ketté törik. Az ilyen-
kor levágott buza nem pereg, a ka-
langyákban szépen utánaérik, teltsze 
mii, súlyos és sikérdus lesz. Ha a 
buza szeme már annyira megkemé-
nyedett, hogy azt a körmön át eltörni 
nem lehet, már megkésett az aratás 
és sok szem elpereg. 

Az aratást nagy gonddal kell végezni. 

Egy kalász se hulljon el, egy kalász 
se maradjon felszedetlenűl  a földön. 
Ezt a hatóságok szigorúan fogják  el-
lenőrizni és aki nem hajlandó a nép 
közös vagyonát, a gabonát kellő gon-
dossággal kezelni, azt szigorúan fogják 
megbüntetni. 

Az aratás kiegészítő része a gondos 
kalangyálás. E tekintetben rendsze-
rint sok hiba történik. Nálunk és kü-
lönösen az idén, mikor a talaj nagyon 
nedves, lehetőleg csak karóba kell ka-

langyáim és minden kalangyát — a-
hogy mondják — lábra állitani, azaz 
a legalsó 4 kévét ugy állitani, hogy 
az alatt a viz és a levegő á'járhasson 
és hogy a kalászok ne érjék a földet. 
A legfelső  négy kévét meredeken kell 
tenni és az úgynevezett papkévét jól 
széjjelteregetni, hogy védje a többit az 
esőtől és hogy könnyen lefolyhasson 
az esőviz. 

A kalangyákat gondosan egyenes 
sorba kell rakni, hogy a sorok mentén 
eljárhasson a tarlóbuktató eke. A tarló-
buktatás mindenkire nézve kötelező é3 
senki a gabonáját a földről  el nem 
hordhatja, mig a tarló nincs alászánt-
va. Csak igy lehet végre leküzdeni 
azt az óriási gyommennyiséget, mely 

Nyaralás  1949-ben 
Udvarhelymegyéből a Fekete tenger partjára, Eforiába  19 szegény és 

egészségileg ráutalt kisfiú  ment ingyen nyaralásra A nyaraltatáshoz a tavasz 
folyamán  külön tanfolyamon  képezték ki a nevelőket. 

Székelyudvarhelyen, Segesváron, Bukarestben és Eforián  orvosi vizsgála-
ton mentek át a gyermekek, hogy mindenféle  esetleges járványnak elejét ve-
gyék. A fiuk  szállítása kényelmes, külön vasúti kocsikban történt. 

A gyermekekkel éjjel nappal együtt vannak és vigyáznak rájuk a hazul-
ról velük jött nevelők. Az udvarhelymegyeiekkel Bírta József  székelyudvarhelyi 
tanító van. 

Minden megye csoportjának van egészségügyi gondozónője és 2—3 cso-
portnak külön orvosa, gyógyszertára, betegszobája. A reggeli 5—10 perces 
frissítő  torna után minden nap minden gyermeket megvizsgál az orvos. A 
szállás hófehérre  meszelt és festett,  villanyvilágítással, vízvezetékkel, fürdőszo 
bával felszerelt  szép villában van. Minden gyermek csukott játszókötényt és 
kis nadrágot kapott. Saját ruhájuk külön szekrényben, benaftalinozva  pihen 
hazaindulásig. 

Naponta ötsíör bőségesen étkeznek. A nepi programm a lehető legszóra-
koztatóbb és legegészségesebb. Reggel 5—10 perc torna, délelőtt napozás és 
fürdés  a tengerben. Ebéd után 2 óra alvás. Délután kirándulás, séta, játék, 
ének. szavalat, a napi események megbeszélése, díszítés stb. 9 órakor lefekvé3. 

A gyermekek végtelenül jól érzik magukat és őszintén hálások Népköz 
társaságunk vezetőségének, hogy ezt a szép üdülést lehetővé tette számukra. 

évről évre elárasztja földeinket  és nem-
csak, hogy rengeteg felesleges  munkát 
követel, de a termést is állandóan 
csökkenti. Elmaradt és téves felfogás, 
hogy a tarlóhántás által elveszne i 
tarló legelő. Az idejében és helyesen 
végzett tarlóhántás következtében i 
kihu ló gyommagvak és az előző évek 
ről a talajban levő alvó-gyommagvak 
nagy része kikel és zöld növények 
borítják a földeket.  Ezek árnyéka alatt 
a talajban élénk baktériumélet fejlí-
dik ki, mely gazdagítja a talajt táp 
anyagokban, alkalmassá teszi a mélyebb 
ősziszántásra és szükség esetén a mar-
haállománynak jó minőségű legelót ii 
szolgáltathat. 

Mindez azonban csak akkor érhető 
el, ha a tarlót azonnal az aratás nyo 
mában felszántják  és az eke uti 
nyomban megy a borona, sőt szük-
ségszerint a henger is, ott ahol nagyi 
kötött a föld.  A tarlószántás ne legyet) 
mélyebb, mint 7—8 cm., de lehel olyii 
hely is, ahol a 3—4 cm. mély szán-
tás is megfelel.  Gyors és könn; 
munka kell, hogy legyen. Csak olyi 
mélyre szántsunk, hogy a szántás (i 
tétlenül omlós legyen és lehetőleg 
gabona kiszántott gyökerei vóki 
földréteggel  legytnek borítva, hogy a 
alatt elfeorhadhasanak  és igy növelj! 
a talaj tápanyagát. 

Ha minden gazda ezen munkáta 
kellően felkészül,  előre kidolgoza 
munkatervét, minden időjárási há'iáo] 
ellenére is el fogja  végezni idejíbt 
a munkálatokat és ezzel Népköztárs 
ságunk fejlődéséhei,  egyéves gazdi 
sági tervünk megvalósításához felad» 
tának teljesítésével fog  hozzájárult 
A dolgozó földművesek  szoros szövi 
ségben a munkásosztállyal igy 
szorgalmas munkájukkal a szoctála 
must hazánkban. 

Judecătoria Populată Mix'ă Odorheiu. 
DJS. NO. 1019—1949. 

Győrfi  Anna născ. László din Zstea, 
conform  cererei înregistrate la această 
judecătorie sub No. 1019—1949 ia 
baza legii No. 293—1944 cere decla-
rarea morţii prezumate a Iui Gvőrfi 
Anton născut la 26 August 1919 în 
comuna Zărmşti, mobilizat pe front  in 
anul 1943 iar la data de 28 Febru-
arie 1945 a deccedat în URSS. 

Invităm pe cei, cari au ştiri despre 
dispărut să anunţe Parchetul Tribu-
nalului Odorheiu care face  cercetările 
respective. 

Judecător. Grefier. 
Vántsa  Ladislau  Balázs  Irma 

Judecătoria Populară Sediul 
Secundar Zetea. 

Dos. No. 47—1949. 
Cartea de Judecata civilă Nr. 12—1949. 
Şedinţa publiefi  din 11 Iulie 1949. 

Instanţa fiind  compusă din Jakabffy 
Albert judscătoi, Tornai Margit şi De-
meter Albert asesori populari şi Carol 
Satău grefier. 

In numele Legii hotărcş'e: 
Admite acţiunea de divotţ intentată 

de reclamanta, s. lui Béni Samuiiă 
răsc. Karácsony Ana din Odorheiu 
contra soţului său Băni Samui'ă do-
miciliat în loc necunoscut ş în con-
secinţă : Declară desfăcută  căsătoria 
dintre părţi îacheia'ă în faţa  Ofiţerului 
S ării civile a Primăriei Bucureş:i sect. 
III Albastru la data de 2 Iunie 1934 
şi înscrisă sub Nr. 847—1934. Divor-
ţul s,a pronunţat din vina pârâtului 
Béni Samuiiă. Ordoră Ofiţerului  Stării 
Civile al primăriei Bucureşti sect. III 
că după răn ănerea definitivă  a pre-
zentei hotărâri să procedeze conf,  art. 
246 codul civil la transcrierea ei îa 
registrele de stare civilă respective 
ale acelui oficiu.  Cu drept de apel în 
teimen de 15 zile. Dată şi pronunţată 
în şedinţa publică din 11 Iulie 1949 la 

Judecătoria Populară Mixtă Odorheiu 
sediul secundar al comunei Zetea. Ju 
decător ss. Jakabffy  Assesori; populari 
Tornai Margit şi Dîmeter Albert, Gre-
fier  C, Satău. Pentru conformitate  ss. 
Satău. 

Judecătoria Populară Mix'ă Odorheiu 
No Dos. 136-1948 

Kovács Iuliina născ, Váradi domi-
ciliată în comuna Forţeni, conform 
cererei înregistrate sub No. 136—1948 
la această judecătorie în baza legii 
No. 293—1944, ctre declararea moiţi 
prezumate a lui Kovács Lajos răscut 
la 20 Septembrie 1901 în comuna For-
ţeni, mobilizat pe front  în anul 1944 
şi care a decedat în prizonierat în 
URSS Nyizsnyitagil la data de 25 Mar-
tie 1945. 

Invităm pe cei ctre au ş'iri despre 
dispărut să anurţi Parchetul Tribuna-
lului Odorheiu, care face  cercetările 
respective. 

Judecător: 
Vántsa  Ladislau 

Grefier: 
Carol  Şalău 

RPR 
Judecătoria Populară Mix ă Odorheiu 
Dos. No. 1149—1949. 

Extras după carte de Judecară civi-
lă Nr. 167 

Şedinţa publică dela 8 Iulie 1949. 
Instanţa fiind  compusă din Dl Vántsa 

Ladislau judecător aj. Dénes Irina a-
sesor popular, Szikszai Lujza asesor 
popular. Carol Satău grefier-  principal. 

La ordine pe rol fiind  judecarea ac-
ţiunii de devorţ|intentată de reclami ntul 
Péter Ladislau calfă  de măcelar dom. 
în Odorheiu Str. Rákóczi Nr. 66 îm-
potriva soţiei sale răsc. Ilyés Magda-
léna casnică dom în Ungaria Nyerges-
ujfalu  Magyar Viszkóza telep pentru 
desfacerea  călătoriei. 

In numele legii. Ho'ăreşte. Admite 
acţunea de divotţ intentată de tecla-

mântui Péter Ladislau ctlfă  de măce 
iar dom în Odorheiu s r. Rákóczi Nr. 
66 impottiva soţiei sale născ. Ilyés 
Magdaléna fost  dom. în Odorheiu ac 
tualmente în Ungaria Nyergesujfalu 
Magyar Viszkóza Telep, şi înreg la 
Nr. 1148 din 25 Maiu 1949 ş' îi con 
secinţă: declară desfăcută  că ă oria 
dintre numiţii scţi, contracta ă îa faţa 
ofiţ  irului stării civile din Odorheiu ia 
18 Sept. 1943 din vina părătei născ. 
Ilyés Mtgdalena. 

Copilul Ladislau rezultat din acea-
s'ă căsătorie şt răscut la 25 Februarie 
1944 se încredinţează mamei pârâte 
pentru creştere şi educare. 

Ordonă Ofiţerului  de Stare Civilă 
al Ore şui Odorheiu că după rămâne-
rea definitivă  a prezentei ho'ă ări să 
procedeze conform  art. 14 din legea 
actelor de stare civilă la notarea şi în 
registrul stării civile respective sie a-
celui oficiu.  Mai obligă pe numita 
pă âtă să plătească reclamantului suma 
de 5500 Lei cheitueli de judecată Cu 
drept de apel în termen de 15 zile 
dela comunicare. Dată şi cetită în şe-
dinţa publică de azi 8 Iulie 1949. 
Vántsa Judecător aj. m. p. Szikszai 
Lujza, Dénes Irina asesori populari 
m. p. Carol Satău grefier-  principal m. p. 

SPORT 
Kézilabda 

Auto-sport 11. Iunie (Plo'eş'i) 4:3-! 
A nemzeti bajnokság keretében taüi 
kozott a két kézilabda-csapat. Sára 
fölázott  talajon hatalmas csatát vivti 
A jobban összejátszó Auto-sport 
rült ki győztesként. Hiba, hogy 
Auto sport még mindig nem tanul 
meg jól a sorfalat,  emiatt kapja a 
lókat. 

T e k e 
Az UMTE teke csapata Segesvl 

játszott. A városi tisztviselők sza 
szervezetének csapatát 6. fával  vi 
az Uneriától 32 fával  vereséget szí 
vedett. A csapat legjobb tagja P 
János volt. 

Megyei saHĤajttoKsá 
Versenyt rendez az 9 

Meghivő 
Az udvarhelymegyei nyugdij egye 

sülét évi rendes közgyűlését 1949. au-
gusztus 2 án d. e. 10 órakor, a tagok 
kellő számban való meg nem jelenése 
esetén, augusztus 3 án d. u. 4 órakor 
tartja meg Székelyudvarhelyen az e-
gyesület irodájában. A tárgysorozat 
főbb  pontjai: az 1948. évi számadás, 
az 1949. évi költségvetés jóváhagyása, 
és a választmány kiegészítése. 

Székelyudvarhely, 1949 jul. hó 13 án. 
János  Domokos  dr.  elnök h. 

Fini  a Ferenc:  titkár 

Az OSP megyei kirendeltségé 
sakkszakosztálya augusztu3 elsejei I 
dettel rendezi meg a megyei sakkt 
nokságokat. A versenyen minden 
leigazolt tag, valamint mindazok, 
nek leigazolása a verseny kezdeti 
folyamatban  van, résztvehetnek. (1 
gazoláshoz 2 fénykép  és 40 lej sí 
séges). Benevezések eszközölhetőkl 
OSP irodájában (Str. Republicei 5),| 

Kívánatos lenne, hogy ezen az 
megyére kiterjedő versenyen ki 
sen a fiatalság  minél nagyobb 
ban vegyen részt. 

x Elveszett a Homoródfürdő 
Székelyudvarhely közötti utszakai 
egy tehergépkocsi pótkereke. Becsi 
tes megtaláló, vagy nyomra vi 
5 000 lej jutalomban részesül. Lac; 
vics Károly. Szentkeresztbányai r 
gyér. 



Fokozzuk a harcot a békéért 
Az a jegvzékf  amelyet a szovjet-

kormány 0 iszországnak az Atlanti-
egyezményhez való csatlakozásával 
kapcsolatosan Olaszország, az Egye 
sü>t Államok, Anglia és Franciaország 
kormányaihoz intézett, újból leleplezi 
iz imperiálisták támadó terveit. A 
jegyzék nyomatékosan fgyelmezteti 
u olasz kormányt, hogy milyen fe-

l hárul reá a békeszerződés 
gsértése miatt. 
A jegyzék hatalmas visszhangot 

keltett, annál is inkább, mert olyan 
időben érkezett, amikor a kapitálista 
világot a válság réme fenyegeti  A 
válság valóban rávilágít az angol ame-
rikai imperiálisták szervi gyengeségeire 
is azt mutatja, hogy milyen ingatagok 
i háborús erők anyagi alapjai. Ez 
innál szembeötlőbb, minthogy a bé*e 
Is szociálizmus Szovjetunió vezette 
frontjának  gazdasági ereje nap nap 
titán nagy mértékben növekedik. 
Az angol amerikai háborús uszitók, 

bár erejük egyre csökken és a világ 
több pontján — mint például Kínában 
is — súlyos csapásokat szenvednek 
tl, jószántukból mégsem mondanak le 
bflnös  tervükről, hogy erőszakkal 
meghódítsák a viiágot. Kényszeritenünk 
kell őket, hogy végleg lemondjanak 
ürült terveikről. 
A nyugati országok dolgozói erő 

teljesen harcolnak az Atlanti paktum 
ellen. Viharos tiltakozó tüntetéseken 
- amelyeken a dolgozók milliói emel-
tik fel  tiltakozó szavukat —• ítélték el 
ezt a háborús egyezményt, amely a 
Szovjetunió és a népi demokratikus 
országok ellen irányul. E nagyarányú 
tömegmozgalmak élén a kommunisták 
állnak, akik határozottan leleplezték 
iz Atlanti-egyezményt, mint a pusz 
tulásra itélt kapitálista rendszernek 
egy tőmadó jellegű paktumát. A fran-
cia nép nevében újra felhangzott  Mau 
tice Thorez hatgja: A francia  nép 
soha sem fog  harcolni a Szovjetunió 
ellen. Ezt kiáltották egyre erőteljeseb 
ben Nyugateurópa országainak néptö-
tfgíi. 
...Az a rendkívüli erő, amellyel a 
ek a béke védelmében felemelték 

savukat, még a nyugati burzsoázia 
rlamentjeibe is behatolt, ahol a ha 
is van napirenden. Az olasz pár-
én! ben villámcsapásként hatott a 
lárizált kormányra az a jegyzék, 

melyet a Szovjetunió Olaszországhoz 
Atlanti-paktumhoz való csatlako-

déval kapcsolatban intézett. 208 
viselő szavazott a háborús egyez-
íny ellen, ami azt jelenti, hogy a 
munista és szociálista képviselők 

llett sok más képviselő is a paktum 
n szavazott. Csak parlamenti szél-
osséggal hoztak ki 338 szavazatot 
csatlakozás >mellettc. Az elnök 
ytelen volt ki is jelenteni, hogy 

lóbb szavazatot számláltak meg, mint 
r«*JJl jimennyi képviselő jelen volt I 

Mindez világosan bizonyitja, hogy 
Jiilyen hatalmas távolság van az im-

riálistáknak a háború kirobbantására 
nyúló vágya és aközött, hogy ezt 
háborút meg is tudják szervezni. 
Az amerikai imperiálisták és béren-
tik sok millió dollárt, font  sterlinget 
frankot  költenek a fegyverkezés 
ozására. A halálgyárosok óriási 
izeket vágnak zsebre a dolgozó tö-

negek terhére. 
A trösztök szennyes sajtója a há-
otus uszi'ás és a háborús pszihózis-
tltés szolgálatában áll. 
Az amerikai reakciósok lapja, a 
rímes Herald< példátlan cinizmussal 
xyegetőzött a rr.ult napokban : »atom-

Urdő J Wbíkkal baktériumokkal megra-
zakaszon 1111 repülőgépekkel megöljük a gyer-

ekeket bölcsőjükben, az öregeket 
bászkodásuk közben, a munkaképes 
iakat pedig munkahelyükön*. 
Ez a gyülöletteljes bestiálitás, ez a 
fürdőre  szomjazó embertelen ki-
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robbanás jellemzi a hitleristák tenge 
rentuü utódait. Di a béke hatalmas 
erői, a ízociá izmusért éi a demokrá 
ciáért hircolók százmilliós timegei 
elég hataimasok ahhoz, hogy féken-
tartsák a támadókat és kényszerzub-
bonyt húzzanak Forrestal e hiveire. 

A népek nem akarnak háborút, em-
lékezetükben még frissen  él a leg-
utóbbi mészárlás szörnyű emléke. 

De az nem elegendő, hogy nem a-
karjuk a háborút. 

...Csak ugy védhetjük meg a békét, 
ha határozóttan, egységesen és szerve 
zetten harcolunk azért, ha a népek 
felsorakoznak  a béke legfőbb  támasza, 
a Szovjetunió köré. 

Nip-nap utáni rendszeres és kemény 
támadó harc, ez biztosithatja egyedül 
a béke védelmének győzelmét. 

A világ békeszerető népei sikerrel 
folytatják  ezt a harcot a világ minden 
részén és minden eszközzel. Ebben a 
nagy és nemes harcban a román nép 
is elfoglalta  a maga harci helyét. Nép-
köztársaságunkban hatalmasan meg 
növekedett a békemozgatom. Milliónyi 
szervezett embertömeget foglal  magába. 
A Párt harci felhívása  a béke megvé-
déséért megmozgatta a legszélesebb 
népi tömegeket. A béke hívei világ-
kongresszusának hatalmas visszhangja 
után a vállalatokban megtartott gyű 
lések és békeértekezletek még jobban 
megszilárdították a dolgozók harcos 
magatartását a béke védelmében. A 
munkások a termelésben fokozzák  erő-
feszítéseiket  és olyan győzelmeket a-
ratnak, amelyek határozott választ je 
lentenek a háborús uszitók számára. 

De a békemozgalmat nap, mint nap 
jobban ki kell szélesíteni. 

A tömegszervezeteknek, a szakszer-

vezeteknek, az Ifjumunkás  Szövetség 
nek, a Demokrata Nők Szövetségének 
stb. az a feladatút,  hogy olyan harci 
munkatervet dolgozzanak ki, hogy a 
békéért folytatott  harcban a legkü 'n 
bözőbb társadalmi rétegekből ujabb ds 
ujabb embertömegekat vonjanak be : 
tudósokat, írókat, művészeket, do gozó 
parasztokat, nőket, ifjakat,  iparosokat 
stb. 

...Az agitátorokra az a feladat  hárul, 
hogy nagy felvilágosító  munkát fejtse-
nek ki és népszerűsítsék a Szovjetunió-
vezette békeerők sikereit. Le kell lep 
lezzék az imperiálisták támadó terveit 
és le kell leplezzék ezeknek orszá-
gunkban levő ügynökeit, — Népköi tár 
saságunk halálos ellenségeit. A hábo-
rús híreket terjesz'ő ellenséggel szem-
b:n, akik a nép elleni gyűlöletükben 
abban reménykednek, hogy az orszá-
got újra a háború borzalmaiba lehet 
taszítani, azokkal szemben nincs ki-
mélet. Le kell lepleznünk őket, hadd 
érezzék a nép haragját. 

A Román Népköztársaság állandó 
békebizottságának az egész ország te 
rületén nagy tevékenységet kell kifej 
tenie. A pártszervezetek feladata,  hogy 
hathatós segítséget nyújtson e tevé-
kenységben. 

Fokozzuk a békéért folytatott  harcot, 
emeljük magasra a hazaszeretet zász-
laját, hogy megvédjük szeretett ha. 
zánk, a Román Népköz'ársaság béké-
jét, gyermekeink, családjaink és ott-
honaink békéjét. Mégjobban mélyít-
sük el a proletárnemzetköziség nemes 
eszméjét, lelkes ragaszkodásunkat a 
nagy Szovjetunió iránt és a népek béke 
harcának vezetőj?, Sztálin elvtárs iránt. 

Keltsünk olthatatlan gyűlöletet az 
emberek szivében az emberiség halá-
los ellenségei ellen, az uj világháborút 
előkészítő amerikai és angol imperiá-
listák ellen. 

A Scânteia  julius  22 iki  (1484) 
számából. 

Szülők és plonir-vezetők 
az uj emberért 

Pár perce csukódott be az ajtó a 
távozó pionirok után, alig hallgatott 
el az apró gyermekiébak kopogása, 
uj lépések zaja veri fel  poinir-klub 
csendjét. Édesapák, édesenyák, a pio 
nirok szülei gyülekeznek szülőiérte 
kezletre. 

Az utóbbi hóngpok sok ujdonságo1, 
változást hozlak gyermekeik, a pionir 
elvtársak éleiébe, ami az egész család 
ra kihatott. Sok megbeszélnivaló hal 
mozódott fel,  s most alkalom van ar-
ra, hogy a pionirvezetőkkel mindent 
megbeszéljenek. 

Gálpál Sándor, a megyei pionir kol-
lektíva vezetője, rámutatott a pionír-
szervezet fontosságára,  az eddig elért 
eredményekre, mint amilyen a kollek-
tív ttnulás megszervezése s ennek 
következtében az általános tanu'mányi 
színvonal emelkedése. 

— A vizsgák után a Román Munkás-
párt irányító segítségével, lehetővé 
vált a pionir klub megnyitása, felsze-
relése, ahol a gyermekeknek, az ed-
digi vizsgautáni szétszéledése, teker-
gése, kóborlása helyett, hasznos fog 
lalkozíst, egészséges szórakozást, az 
uj iskolai évre előkészületi lehetőséget 
ryujtunk. Kiemeli a házimunka, az 
otthoni elfoglaltság  fontosságát,  jó ne-
velőhatását. 

öröm látni azt, hogy a román ma-
gyar gyerekek között megszűnt a vá-
laszfal.  Egyformák  mind: pionirok. 

Hiányosság az, hogy egy egy szülő 
még nem ériette meg eléggé, hogy a 
klubban csak jót, hasznosat tanulnak 
gyere ekeik, ezért vsnnsk olyan pio 
nirok, akik nem látogatják rendesen. 

A hozzászólásokban Kozseniné 
örömmel számol be erról, hogy 2 pio-
nir gyereke milyen segítőtársa lett az 
otthoni munkában. Igazat beszélnek. 

— számol be 
a kisfiam  mér 
az ablaküvegen 

— A múltkoriban 
tovább az elvtársnő, 
gelődve magyarázta 
csodákat látóknak, hogy az csak kép-
zelődés, babonáskodás. Nyugodt va-
gyok, hogy gyermekeim napközben jó 
helyen vannak, s ami az én nevelésem-
bői hiányzik, azt itt pótolják, igy biz-
tos, hogy gyermekeimből becsületes 
emberek lesznek. 

Egy édesapa mondja, hogy fia  ed 
dig otthon a ráb zottakat duzzogva, 
immel- ámmal végezte, most pedig se-
rényen, jókedvűen segédkezik. Egy 
kis pionir elvtársnőről hallunk, aki 
eddig mindentől félt,  reszketett, szülei 
azt tapasztalják, hogy napról-napra 
bátrabb lesz. 

— Igen, — edja meg a választ Gál-
pál elvtárs, — mert itt a gyermekek 
megtanulják a világot, a természetet 
megismerni a maga valóságában, sha 
egyszer tudja az okát a sötétnek, vil-
lámlásnak, többé nem fél  azoktól. 

Páll Ferenc, a munkában edzett apa, 
köszönetét fejezi  ki Pártunk és kor 
ménjurk iránt, hegy a szüniddben is 
gondoskodik a gyermekekről. 

Özv.  Szőlsnét 8 hivatali, szervezeti 
munka arnyira lefoglalja,  hogy fiával 
leg'öbfcször  csak futólag  találkozik. A 
gyermek az utcán, a Küküllő körül 
kitörölt edd;g és anyja mindig aggó-
dott érte. Most nyugodt, a szervezet 
EZ ő gyermekét is magához öleli, nem 
engedi elkallódni, embert nevel belőle, 
Érzi, tudja, hogy mint anyának mi a 
kötelessége a Román Munkáspárt iránt 
mindezekért. 

A pionír klub csendes termében még 
számos kérdés kerül megbeszélésre a 
bontakozó, fejlődő,  a jövő embereinek, 
a ma pionírjainak életével kapcsolatban. 

Csáki  Magdolna 
a ped. leányiskola III. évf. 

Képek a 
székelyudvarhelyi 
ICD tanfolyamról 
Már jó ideje folyik  a székelyudvar-

helyi ICD tanfolyam  munkája. Már 
az első napok tele voltak élménnyel, 
tapasztalattal. A világnézetünk is már 
marxista leninista szint kezdett ölteni, 
kialakult a bírálat és az önbírálat 
szelleme. Egyik hajlottabb korú ta-
nítónő mondja: 

— Eddig, ha lekéstem a vonatról, 
ha valamit elhalasztottam vagy elvesz-
tettem, azt mondtam, hogy Isten igy 
akarta, nem irányítottam a sorsomat. 
Amióta itt vagyok, tudom, hogy rész-
ben mindenki saját sorsának a ko-
vácsa. 

A tanfolyam  ifju  hallgatói csupa 
derűs kedélyű emberek. Az idő-
sebbek saját vallomásuk szerint eleinte 
idegenkedtek az ifjaktól,  azt gondolva, 
hogy nem értik meg egymást. Most 
ezek a >bácsik és nénike nagyon jól 
érzik magukat és hálásan gondolnak 
erre a tanfolyamra,  ahol derűs hangu-
latban folyik  az épitő munka és ahol 
rengeteget lehet tanulni. 

A pontosság az idősebb hallgatók 
érdeme. Az ifjak  néha bizony 
egy két percet késnek a szeminárium-
ról vagy a délutáni magántanulásról. 
Ez baj, mert önkritikát kell gyakorolni. 
A 8 szeminárium faliújsága  két örök 
későt szemléltet, akik eszeveszetten 
rohannak az ajtónak. »Csak negyed-
órát késtünk*, lihegik, amielőtt be-
lépnének a tanterembe. 

A heti beszámoló a kritika és 
önkritika esti órája. A szeminá-
rium felelőse  után mindenkinek kriti 
kát és önkritikát kellett gyekorolnia. 
Nagy csend fesszik  a teremben, las-
san oldódnak meg a nyelvek. Később 
a nyomasztó hangulat lazul és egy-
egy vallomás derűt is kelt. Van olyan 
hallgató is, aki a bitálatért megsértő-
dik, de hiszen ez még csak az első 
alkalom a bírálat és önbirálat nyilvá-
nos gyakorlatában. 

A beszámoló után haladás mu-
tatkozott. Pihenő alatt elnémult a 
harmónium, a fennjárók  lábujhegyen 
lépkednek, óvatosan csukják be az 
ajtót. Jól esik látni ezt a fejlődést.  A 
lektor elvtárs is ritkábban kérdi a ké-
sőtől : 

— Hol volt az elvtárs, hogy nem 
hallotta a csengetést ? 

Hogy az uj tanítónak az osztály-
díszítésről fogalma  legyen, minden 
szeminárium feldíszítette  saját tanter-
mét. Ez a diszitésversenyben történt. 
Egyesek, mint valami tőkés üzemi 
titkot rejtegették diszitő ötleteiket. Az 
is megtörtént, hogy az ajtóra kiírták : 
»Idegenekcek tilos a bemenet!». Az 
illető szeminárium hallgatói azonban 
tiltakoztak az ellen és azóta nyitva 
áll minden terem. Minden szeminárium 
érdeke, hogy önállóan díszítse termét. 
Az elbírálásnál az eredeti ötlet dön-
tően fontos  volt. 

íme egy derűsebb kép az ICD 
tanfolyamiéi,  a komoly munka 
lázas üteméről. Ez a tanfolyam  is azt 
célozza, mint az országban folyó  ösz-
szes ICD tanfolyamok,  a tantestületi 
átnevelő tanfolyamok:  Ujtipusu em-
bert faragni,  ujtipusu demokráciánk-
ban, a munkások, perasztok és haladó-
szellemű értelmiségiek közös hazájá-
ban. 

Kiss  Zoltán. 



Ismerjük megr a szociálizmus hazáját] 
A mezőgazdaság villamosítása 

a Szovjetunióban 
A „Politikai és tudományos ismere-

teket terjesztő társaság" védnöksége 
alatt Naumov, a Szovjetunió helyettes 
mezőgazdasági minisztere junius 15 én 
értekező előadást tartott a szovjet-me-
zőgazdaság villamosításáról. 

Az előadó röviden ismertette azokat 
a sikereket, amelyeket a szovjet rend-
szer a mezőgazdaság villamosítása te-
rén elért. A miniszterhelyettes kidom-
borította, hogy a Szovjetunió nemzet-
gazdaságának újjáépítése és fejlesztése 
tekintetében milyen nagy jelentőségű 
a mezőgazdaságban a háború utáni 
ötéves tervek során végrehajtott vil 
lamositás. 

Áz áramot fejlesztő  falusi  vizmü-
erő-telepek százait évről-évre ujabb 
berendezéssel korszerűsítik, ebben az 
évben pedig 35 ezer villanytelepet lát-
nak el a szükséges felszereléssel. 

Azokon a vidékeken, amelyek kisebb 

vizforrásokban  hiányt szenvedtek, ha-
talmas vizmüerőtelepeket létesítenek, 
amelyek a folyók  vizierejét használják. 

Eddig számos tervet készitetlek a 
villamosság- felhasználására  a mező-
gazdaságban. Több, mint 200 villany-
gép és villsnyberendezós gyártására 
készítettek tervet. 

Az uj gépeket nemesik a mezőgaz 
daságban, hanem a gazdasági élet töb-
bi termelési ágaiban is felhasználják. 
Ebben az évben a kolhozokban sok 
villannyal hajtott traktor kezdte meg 
működését. Az ország három mező 
gazdasági gép és traktorállomása már 
csak villanytraktorokkal dolgozik. 

A háború után a Szovjetunióban 
végrehajtott falusi  villamosítás méreteit 
legjobban jellemzi, hogy a' mezógaz 
dasági munkák nagy részét a villa-
mosság segítségével mindenütt teljes 
sikerrel gépesitik. 

szerepet játszanak a Szovjetunió gaz-
dasági életében. Ezek a szövetkezetek 
gondoskodnak a lakosság közfogyasz-
tási cikkekkel való ellátásáról. 

A Szovjetunióbin több, mint 193 000 
üzlet és elárusító hely, továbbá 24.000 
élelmiszeripari vállalat foglalkozik  ki-
csinybeni eladással. 

A kolhozok mezőgazdasági termé 

nyeinek értékesítését is a fogyasztás 
szövetkezetek végzik. A vásárlóerő 
tavaly, az 1947 évihez viszonyítva 
megkétszereződött. 

A Szovjetunióban 27.000 szövetke-1 
zet működik 32 millió taggal. A szö-
vetkezetek központi szövetsége tagja 
a nemzetközi szövetkezeti szervezet-1 
nek. 

Egy nap alatt 16.970 kévét kötöttek 

Hatalmas méretekben fejlődik  a szövet-
kezeti mozgalom a Szovjetunióban 

A nemzetközi szövetkezeti szerve-
zethez csatlakozott szo/jet-szövetke-
zetek juliusban ünnepelték megalaku-
lásuk 27 évfordulóját.  A Szovjetunió 
dolgozói ezt a napot minden évben 
ujabb munkasikerekkel köszöntik. 

1948 ban a Szovjetunió ipari terme-
lése az 1947 évi termeléshez viszo 

nyitva 27 százalékkal, az 1940 ét 
színvonalához mérten pedig 18 száza 
lékkai emelkedett. A Szovjetunió terü-
letén a tavalyi gabonatermés össz-
mennyisége 112 milliárd kiló volt és 
igy majdnem elérte az 1940 év szín-
vonalát. 

A fogyasztási  szövetkezetek nagy 

Mária Róva, a Dnyepropetrovszki vi-
déken dolgozó komszomolista és 2 társa 
a gyors munka módszerek felhasználósá-
val egyetlen nap 16 000 búzakévét kö-
tözött össze. A vele versenyben álló 
és a pologszki körzetben (Zaporozse-
vidéker) dolgozó Alexmdra Díjneg 
komszomolista egyetlen nap 16 970 
búzakévét kötözött össze brigádjával. 

Alexandra Dájneg komszomolista, 
aki négy éve alkalmazza a gyorsított 
munkamódszereket, jelentős sikereket 
ért el a kóvekötésben. Tavaly a mun-
ka termelékenységét annyira fokozta, 
hogy néhány munkástársával együtt 
sikerült naponta 24 198 kévét össze-
kötöznie. 

Számos ifjumunkásnő  sajátította el 
Alexandra Djjnek élmunkásnő mun-
kamódszereit és ennek tulajdonitható, 
hogy sikerült jelentősen meggyorsítani 
a gabonagyüjtési és cséplési munkát, 
valamint az állami gabonabeszolgálta-
tást. 

Ebben az évben Alexandra Dejneg, 
komszomolistanő, Ga'ina Dsnidenok 
és Valentina Szárgács komszomolista-
nőkkel együtt már az aratás megkez 
dése előtt elhatározta, hogy gyorsított 
munkamódszert alkalmaznak. Ezért az 
ifju  kolhozparaszínők a gépészekkel 
együtt részletes munkatervet készítet 

tek elő. A három komszomolista nő-
nek sikerült mindentnap 16 970 kévit 
összekötöznie. Ezzel a komszomolista 
nők 11 normát teljesítve egyetlen nap 
22 6 munkanapot dolgoztak le. 

A komszomolisták a legészszerübb 
munkamegosztással szervezték meg 
munkát. Az egyik előkészíti a kévét, 
másik a zsineget, a harmadik pei 
kötöz. 

A kéve kötözése akkor kezdi 
miután a kaszálógép legalább öthi 
szor megfordul  a mezőn. 

Számos kolhozban alkalmazzák 
a komszomolisták bevált munkamói 
szereit. Igy többek között az «Avânt 
gard», a «Gigant* és más kolho: 
ban vezették be sikerrel Alexán 
Dejneĝ  gyorsított munkamódszer) 
Ezekben a kolhozokban különl 
brigádokat szerveztek a gyorsiti 
munkamódszer alkalmazására. Enni 
tulajdonitható, hogy a kolhozparaszl 
asszonyok ma már átlag naponta 6 
8 ezer kévét kötöznek össze. 

Alexandra Dejneg csoportvezeti 
munkatapasztalatait rádión és a kí 
zeti újság segítségével Í3 népszerüsi 
A Bolsevik Párt körzeti bizottsága 
határozta, hogy minden erejével tiţ 
mogatja az ifju  komszomolista 
nagyszerű kezdeményezését. 

Zene-, tánc- és képzőművészeti közép-
iskolát szervez a művészeti minisztérium 

Alig egy éve, hogy a tanügyi re-
form  következtében a tanulás, a tu 
domány a dolgozók közkincsévé vált. 
A tanügyi reform  csak az eiső lépése 
volt a közoktatás forradalmának. 
Folytatása ennek a most ősszel meg-
szervezendő m ü v é s ze t i (zene, tánc, 
képzőművészet) középiskolák, 
A művészet, amit a múltban a kivált-
ságosak sajátítottak ki, ma mindenki 
által elérhetővé válik. A RMP veze-
tése mellett a munkásosztály, a dol-
gozó nép állítja fel  művészeti iskoláit, 
hogy elősegítse a fejlődést,  a haladást 
egy magasabb kulturán keresztül a 
szociálizmus felé. 

A művészeti iskoláknak külön zene, 
tánc és képzőművészeti (rajz, szobrá 
szat stb.) szakja lesz. Jelentkezhetnek 
mindazon tanulók, akik magukban te-
hetséget éreznek. 

1. Zenei szakra jelentkezhetnek azok, 
akik az elemi iskola IV. osztályát és 
tülön, akik az elemi iskola VII. osz-
tályát elvégezték és ilyen irányú te-
hetséget éreznek (zenei hallás, taktus-
érzék, hang, esetleges hangszertudás 
s;b.) 

2. A táncszakra jelentkezhetnek az 
elemi iskola II. osztályát végzett ta-
nulók, akik tehetséget éreznek ilyen 
irányban (taktusérzék, testhajlékony-
ság, zenei hallás stb.) 

3. Képzőművészeti szakra jelentkez-
hetnek mindazok, akik ezen a téren 
bármilyen hajlamot éreznek (jól rej 
zolók, faragók,  mintázók) és az elemi 
iskola VII. osztályát elvégezték. 

A felvételi  vizsgák szeptember 1—15 
ig lesznek a járási székhelyeken, még-
pedig szeptember 2—3-ikán az ud-

varhelyi alsó és felső  járások részére 
Székelyudvarhelyen, 5—6 ikán a ke-
resztúri alsó és felső  járások részére 
Székelykereszturon, 7—8 ikén az ok-
lándi járás részére Oklándon, 9—10 
ikén a parajdi járás részére Parajd 
községben, ahol a művészeti miniszté-
rium által leküldött vizsgáztató bizott-
ság fogja  meghallgatni a jelentke-
zőket. 

Az újonnan alakuló művészeti elemi 

és középiskolákhoz hasonló nincs az 
eddigi közoktatásban. Éppen ezért 
meg kell érteni ennek hatalmas jelen-
tőségét és fontosságát,  hogy dolgozó 
tömegeink gyermekei ezzel az uj is-
kolával, uj életlehetőségeket, uj tudást 
szerezhetnek. A szülőkre, de főképpen 
a tanítóságra hárul a feladat,  hogy 
felfedezzék  és felvételi  vizsgára küldjék 
azokat a tehetséges gyermekeket, akik 
egyetlen elemi iskolából sem hiányoz-
nak és akik hivatva lesznek - a jövő 
művészi kádereit kiegészíteni. Ezek 
fognak  egyuj, egy magasabb kulturát 
biztosítani dolgozó népűnk életszín-
vonalának emelésére, akik művésze-
tükön keresztül válnak a szociálizmus 
építőivé. K—a, 

Udvarhely meg ye valamennyi 
kulturotthona lázasan készül 
a F e t ő f i - c e n t e n á r i n m 
megünneplésére 

Julius 31-én vármegyénk valamennyi 
kulturotthonában megünnepelik Petőfi 
Sándor, a világszabadság nagy költője 
halálának százéves fordulóját.  A me-
gye valamennyi kulturotthonában lel-
kesen folynak  a próbák, dalosok, tán 
cosok és színjátszók egyaránt készü-
lődnek, hogy méltó keretek között tud-
ják megünnepelni ezt a napot. 

Székelyudvarhelyen julius 31 én dél • 
előtt 11 órakor a munkásmozgó ter-

mében nagyszabású centenáris ünnep-
séget rendez a megyei rendező bizott-
ság Az emlékbeszédet Czédli József  ki-
küldött mondja. A műsor keretében sze-
repelni fog  a Bartók Béla filharmonikus 
zenekar, a Petőfi  Sándor vegyes ének-
kar, valamint előadó művészeink leg-
java, Hisszük, hogy az egész vármegyé 
ben, de megyeszékhelyünkön is a dol 
gozók nagy tömegei fognak  hódolni 
nagy költőnk emlékének. 

A kulturotthonok könyvtárainak versenye 
Minden közság kulturo'thonának szép 

könyvtára van, ami nagy mértékben a 
könyvtárosok és kulturcsoportok oda-
adó munkájának az eredménye. A 
könyvtárak megvannak, de az olvasók 
nagyon ritkán és kevesen látogatják 

azokat. 
Vasárnep, 24 én járási értekezletre 

gyűltek össze a kulturotthonok könyv-
tárosai és igazgatói, hogy tapasztala-
taik kölcsönös kicserélésével megja-
vítsák a kulturot honok könyvtárainak 

tevékenységét, a dolgozók minél na 
gyobb tömegeinek a bekapcsolásán át 

Az értekezleten a könyvtárosok vi! 
lalták, hogy versenyt indítanak a doi 
gozók életszínvonalának emelése cél 
jából. De a verseny vállalásával egj 
időben a könyvtárosok versenyre szí 
litották fel  a falu  és a város össze 
do'gozóit, hogy bekapcsolódva, ssji 
maguk is versenyszerűen vegyék (i 
a harcot a tudatlanság ellen. Ez 
versenyfelhívás  fennhangon  hirdeti a 
gozó nép közös akaratát, a haladt 
akarást, ezért ebből a versenyből sen 
kisem maradhat ki. 

A verseny minden községben me 
indult és az elbírálása községenkéu 
és járásonként lesz. Minden egyes dol 
gozó, minden elolvasott könyvvel hot 
zájárul saját életének felemeléséhe 
de ezen keresztül hozzájárul saji 
köísége és járása felemelésthíz  is. A 
egyéni érdek itt közérdekké válik, met 
mtnden dolgozó saját magát fejleszt» 
az olvasással, a közösséget fejleszti 
hozzájárul a magasabb kultura, a ma 
gasabb életszínvonal kialakulásához. 

A legjobb könyvtárak dijat kapna 
és különös díjazásban részesülnek 
könyvtárak legjobb, legszorgalmasab 
olvasói is, vAlamint azok az olvasói 
akik legtöbb uj olvasót szerveznek 
a könyvtárba. 

A verseny 4 hónapja alatt járáson 
ként tCbb, mint 20 jutalomdijat osz 
tanak ki, amit ugy a könyvtárak, mk 
az olvasók névreszólólag kapnak mi 

A versenyfelhívás  bizonyítéka, hog 
do'gozó népünk kulturotthonaink w 
zetóségein keresztül, tudatában va 
annak, hogy csak az állandó önml 
velésen, az állandó tanuláson kereszti 
biztosithat saját magának és ezen kt 
resztül a Román Népköztársaság ös 
szes dolgozóinak egy szebb, egy mi 
gasabb életet. 

K-a. 



32 adókivető bizottság minőségi munkaversenyben 
és osztályharcos szellemmel igyekszik gyakorlatban is érvényt 
szerezni az uj földadó-törvény  minden egyes sorának 

Amikor a földadó  kerül szóba, ön-
kéntelenül is Luca László, a miniszter-
tanács alelnöke és pénzügyminiszter 
elvtárs őszinteséget és határozottságot 
sugárzó arca viliin felelötlünks  vissz-
hangként ismétlődik meg a pénzügyi 
ügyosztályok kiküldöttjei részére meg-
tartott konferencián  elhangzott amaz 
örömmel és indokolt büszkeséggel te 
litett kijelentése a földadó  jelentékeny 
csökkentésével kapcsolatosan, hogy • 
dolgozóparasztságnak ezt a nagy ked-
vezményt megadhattuk, „mert  van 
amiből.  Népköztársaságunk  gazdasági 
helyzete  immár  megengedi,  hogy  dol-
gozóparasztságunkra  a terhek  viselesé-

| bői minél  kevtsebbel  rójunk  ki,  hogy 
ezáltal  is segitsük  gazdasági  és kultu 
rális  felemelkedését". 

Gz a beszéd akkor hangzott el, 
•mikor a reakció hirül véve az uj 
földidótörvény  vilógos és igazságos 
intézkedéseit, igyekezett azt minden 
tekintetben elhomályosítani és félre-
magyarázni, hogy ezen a téren is za-
vart keltsen. Az egészen enyhén meg 
állapított hektáronkénti és állatok utáni 
évi közepes jövedelmet, — melynek 
ssak egészen elenyésző része válik 
majd adóvá — ugy igyekezett feltün-
tetni, mint fizetendő  adót. 

A reakciónak ez s mesterkedése 
azonban hamarább, mint gondolták, 

I -semmivé vált, mert megyénkben is 
megkezdődtek a földadókivetés  mun-
kálatai, melyek során 32 adókivető-
bizottság és megfelelő  számú ellenőrző 
is útbaigazító szerv minőségi munka-
versenyben és osztályharcos szellem-
mel igyekszik gyakorlatban is érvényt 
szerezni az uj földadótörvény  minden 

[ egyes sorának. 
Ezek a bizottságok, eltérően a régi 
i elavult rendszertől, többé nem 

| mechánikus és bürokratikus szervek. 
IA sorozatos adóügyi reformok,  az uj 
környezet s a haladó szellem, mely 
maga körül mindent megváltoztat, az 
adókivetőbizottságot is újszerűvé, ha-
ladó szelleművé változtatta át. Ennek 

| iezessége az is, hogy a bizottságok 
tagjait a megyei, járási és falusi  ideig-
lenes bizottságok a legalkalmasabbak-
nak talált egyénekből választották ki. 

A most működő adókivető bizottsá-
gok tagjai a dolgozóparasztság önzet-
len tanácsadói. Céljuk nem az, hogy 

| túlzott és igazságtalan adót vessenek 
ki, hanem az, hogy minden egyes 
ídófizetőt  a törvény ál'al nyújtott ked-

| vezményekről s annak feltételeiről  ide-
jében felvilágosítsanak,  hogy az adó-

| űzető bátran és őszintén bevalljon 
minden jövedelemforrást,  abban a biz-

[ tos tudatban, hogy az idója amúgy is 
olyan kevés lesz, hogy ezt megeről-
tetés nélkül, könnyedén meg tudja fi-

| zetni. Az eddigi adófizetők  elég nagy 
hányadának — kb. 30% nak — min-
den jövedelme teljesen adómentes lesz. 
Ez a száraz tény, melynek valódi-

ságáról az elmúlt néhány nap alatt, 
| amióta az adókivetőbizottságok meg-
kezdték működésűket, olyan sokan 
meggyőződhettek s olyan kellemesen 

I csalódtak a reakció által terjesztett 
| hamis állitások alaptalanságában. 

Lássuk mi is történik a 
gyakorlatban 

Mindenik adókivetőbizottsógnál 
| szembeötlik a tervszerűség. Nincs cső-
dület és nincsenek tétlenül várakozó 
emberek. A bizottság gondoskodott 
arról, hogy mindig cBak annyi adófi-
zető, illetve bevalló legyen jelen, a-
mennyire éppen szükség van. Igy az 
adókivetési és a mezőgazdasági mun-
kálatok is rendes mederben haladnak. 
Egymást nem hátráltatják. Már ez 
« körüle ény is kellemes hatást vált 
ki a szemlélőből, de sokkal jelentősebb 

az a tény, hogy a múltban az adó-
val agyonsanyargatott dolgozóparaszt-
ság nagy megelégedéssel és teljes elég-
tétellel vette tudomásul a kormányunk-
tól nyújtott emez ujabb adókönnyítést. 

Most, amikor gondoskodás történt 
arról, hogy az elmúlt évek adóhátrá-
lékai töröltessenek, kormányunk, a 
Román Munkáspárt vezetésével, arról 
sem feledkezett  meg, hogy dolgozó-
parasztságunknak a jövőben se legye-
nek anyagi gondjai, mert amint emiitet-
tük, az uj földadótörvény  értelmében 
megyénk lakosságának körülbelül 30 
százaléka egyáltalán nem fizet  adót és 
sz adófizetésre  kötelezettek adója is 
lényegesen kisebb lesz a tavalyinál. 
Erről a tényről ma már minden ön-
tudatos dolgozóparasztunk meggyő-
ződhetett s hogy meg is győződött, 
mi sem bizonyítja jobban, mint az az 
örömtől sugárzó arc, amellyel távozik 
az cdókivetőbizottság munkahelyéről. 

Vizsgáljunk meg egy né-
hány udvarhelymegyei 
esetet 

Kiss Mózes felsőboldogfalvi  lakos 
3 tagu családjával 3 hektár és 15 ár(több 
mint 5 hold) területen gazdálkodik. 
Van egy tehene és egy juha. Nevezett 
az elmúlt évben 2126 lej adóval volt 
megróva, mig most az uj földadótör-
vény érielmében gazdasága teljesen 
adómentes. 

Keresztes István ugyancsak felső 
boldogfalvi  lakosnak 5 tagu családja 
van 2 hektár 47 ár területen, búzát, ku 
koricát, krumplit és cukorrépát termel, 
melyen kivül még van 1 hektár 24 ár 
kaszálója, 2 fejőstehene,  8 juha és a 

multévi 8939 lej adóval szemben most 
csak 1721 lejt kell fizetnie. 

Szakáts Albert szintén fclsőboldog-
falvi  lakos 8 tagu családjával együtt 
20 hektár 47 ár területen gazdálkodik. 
Van 2 tehene, 6 juha, egy disznója, 
2 lova és az évi adója 17.094 lej, a 
tavalyi 21 650 lejjel szemben. 

Bikafalván  Györffi  István 3 holdon 
gazdálkodik. Van I tehene és 4 juha. 
Nevezett teljes adómentességet élvez. 
Vagy ott van Szász Ferenc, aki több, 
mint 8 holdon gazdálkodik (4 hektár, 
27 ár), vsn egy tehene is és a ta-
valyi 2 288 lej adóval szemben most 
790 lejt kell, hogy fizessen. 

Székelymagyaroson id. Istók Áron 
több, mint 6 holdon (3 hektár, 59 ár) 
gazdálkodik s van 1 tehene, 6 juha 
és egy disznója. A tavalyi 1.029 lej 
adóval szemben ma teljesen adó-
mentes. 

Bögözben Szilágyi Domokos 
több, mint 11 holdon gazdálko-
dik, van 2 tehene, 6 juha, 1 disznója 
és 2 lova és a tavalyi 6.667 lejjel 
szemben most csak 4668 lej adót kell, 
hogy fizessen. 

Székelykereszturon Fazakas Dénes 
3 és fél  hektáron gazdálkodik (több, 
mint 5 hold), van 2 tehene, 4 juha 
és 1 serlése, a tavalyi 2 996 lejjel 
szemben most csak 1.051 lej adót kell, 
hogy fizessen.  Simó Lajos 2 hektár 34 
ár, 1 tehén,2 juh után teljesen adó-
mentes. 

Csekefalván  Lőrincz László 2 hektár 
85 ár, 2 tehén, 4 juh és egy sertés 
után adómentes, vagy Taar Ferenc 8 
hektár, 20 ár, 2 tehén és 6 juh után 

a tavalyi 5798 lejjel szemb:n most 
2330 lej adót fizet. 

Etéden Gagyi Dénes 2 hektár 44 ár, 
2 tehén és 7 juh után adómentes, mig 
Gedő István 22 hektár 12 ár iDgatlan, 
2 tehén és 7 juh után a tavalyi 14.439 
lej helyett 9058 lej adót fizet. 

Hasonló a helyzet mindenhol s ez a 
falusiak  sorában olyan meglepetést 
váltott ki, hogy például a csekefalviak 
el sem akarták hinni, hogy mindez 
valóság, mellyel szemben egyik másik 
etédi atyafi  valamivel reálisabban tért 
napirendre a dolgok felett  és pedig 
ugy, hogy örömében az adóbevallást 
a „Kalákában" fejezte  be. .. 

A most készülő uj adófőfcönyvbőt 
kiszedett adatokból is látható, hogy a 
szegényparasztság teljesen mentesítve 
lesz az adófizetés  alól, mig a közép-
parasztság adója a tavalyihoz viszo-
nyítva legkevesebb 25—40% kai csök-
ken. 

Figyelembe véve az uj földadóki-
vetés eredményezte alacsony adókat, 
valamint az 1949. jan. 1 e előtti hátrft-
lékos adók, illetékek, kamatos kamatok 
és büntetések törlését, minden remé-
nyünk megvan arra, hogy a mult pénz-
ügyi rendszertől örökölt adóvégrehaj-
tási eljárás is az elmúlásé lesz s adó-
fizető  polgáraink elviselhető és igazsá-
gosan kivetett adójukat a termés be-
takarítása, után augusztus, szeptember, 
október és november hónapokban 4 
egyenlő részletben önként és jószán-
tukból megfizetik  és tartózkodni fog-
nak attól, hogy adót adóra gyűjtve 
Nép köztársaságunk k öltség vetésének 
egyensúlyát, de a saját egyéni költ-
ségvetésüknek egyensúlyát is felbo-
ntsák. Hogy ez nem fog  bekövetkezni, 
biztosítékul szolgál az uj alacsony 
földadó,  amit mindenki könnyen meg 
tud msjd fizetni,  anélkül, hogy kény-
telen lenne eladni — mint a múltban — 
állatállományát, vagy egyéb ingó vagy 
ingatlan jószágát. 

Dénes  Ferenc  dr. 

A gabonabeszolgáltatás Is 
osztályharcos alapon 

t ö r t é n i k 
A gabona Felesleg beszolgáltatásáról 

szóló törvény hatalmas méretű 
hazaf ias  mozgalmat indi 
tott el dolgozó parasztságunk köré-
ben, azzal a céllal, hogy a jövő ara-
tásig biztosítva legyen hazánkban a 
városi és falusi  dolgozók kenyere. Ez 
ujabb megerősitője annak a munkás-
paraszt szözetségnek, amely Népköz-
társaságunk szilárd alapját képezi. 

Munkásosztályunk és annak élcsa-
pata, a Román Munkáspárt, népi de-
mokráciánk, a dolgozó parasztság adó-
hát rálékának elengedésével, illetve 
csökkentésével, valamint a nemrégen 
megjelent földadótörvénnyel  komoly 
segítséget nyújtott a szegény és kö-
zépparasztságnak. A traktorállomások 
megszervezése, a vetőmag kölcsönök, 
a falusi  szövetkezeteknek áruval való 
ellátása, a falu  egészségügyi állapotai-
nak megjavítása és sok egyéb meg-
valósítás bizonyítják azt a szeretet-tel-
jes gondoskodást, amellyel Pártunk a 
dolgozó parasztság iránt viseltetik. 

Hazánk, mely a dolgozók hazája 
lett, ugyanilyen szeretettel gondosko 
dik a városi dolgozókról is. A gyárak, 
bányák, üzemek, dolgozói is becsület-
tel teljesítik hazafias  kötelességüket, 
a szociálista versenyeken keresztül, a 
terv időelőtti megvalósítására, amely 
a dolgozók életszínvonalának emelését 
szolgálja városon és falvakon.  Az ál-
lami, megyei és községi alkalmazottak 
ujtipusu tisztviselői a dolgozók álla-
mának, akik tudják, hogy a nép nem 
érettük van, hanem ők vannak a né-
pért. A tanítók, tanárok a kulturfron-
ton teljesitik kötelességüket és nevelik 
az uj munkás paraszt értelmiséget. Az 

orvosok városon és falvakon  az uj 
egészségügyi intézményekben vigyáz-
nak a dolgozó nép egészségére. 

Igy vált az ország valóban a dol-
gozók hazájává. 

Hazafias  kötelessége tehát dolgozó 
parasztságunknak, hogy a beszolgál-
tatást támogassa, becsületesen adja át 
a ráeső arányt, leplezze le aszabotálókat. 
A beszolgáltatott kenyér-mag ma nem 
a gazdagok és a nagybirtokosok hasz-
nát szolgálja, hanem a városi mun-
kások és a falusi  dolgozók érdekeit. 
Aki beszolgáltatási kötelezettségét be 
csületesen nem teljesiti, az ellensége a 
dolgozók hazájának. 

Fontos politikai munka vár tehát a 
pártszervezetre, a megyei járási és fa-
lusi néptanácsok ideiglenes bizottsá-
gaira, akiknek állandó tevékenységet 

kell kifejteniük  a felvilágosító  munka 
terén. Rá kell mutatniok az uj beszol-
gáltatási törvény fontosságára,  annak 
demokratikus szellemére és különös-
képpen osztály jellegére, amely a dol-
gozó parasztság érdekeit szolgálja. 

A dolgozó szegény és középparasz-
tok látják, hogy a beszolgáltatási ren-
delet a kulákokat sújtja, ők viszont a 
termelés mennyisége szerint haladó 
arányban szolgáltatnak be. A sze-
gények semmit sem adnak be, mig 
a módosabbak mind többet és többet. 
Ez a beszolgáltatási arány mutatja a 
rendelet osztályharcos jellegét. 

A beszolgáltatási kötelezettség és 
annak fontos  teljesítése, sőt annak ön-
kéntes túlteljesítése hazafias  öntudat-
ról tesz bizonysógot. Dolgozó paraszt-
ságunk meg fogja  mutatni, hogy mi-
ként a munkásosztály, ő is megértette 
az idők szavát s a szociálizmus épí-
tésének nagyszerűségét és hazafias 
kötelességét teljesiti a beszolgáltatás 
terén és hozzájárul a széttéphetetlen 
munkás paraszt szövetség megszilár-
dításához. 

N. 

Az alKalmazottaH tűzifával  Vali ellátása 
Népköztársaságunkban állandóan e-

melkedik a dolgozók életszínvonala. 
Ezen a nyáron több, mint 170 000 fi-
zetéses alkalmazott megy ingyen, vagy 
olcsón nyaralni és üdülni. A kormány 
gondoskodása kiterjed egy nagyon 
fontos  kérdésre is, az alkalmazottaknak 
a tűzifával  való ellátására. 

Ma nem csak minden munkás kéz-
nek, hanem minden egyes lejnek részt 
kell vennie az egyéves gazdasági terv 
megvalósításában, Népköztársaságunk 
újjáépítésében. Ezért fontos  a takaré-
kosság s ez az elgondolás vezette kor-
mányunkat, amikor lehetőséget ad arra, 

hogy a CEC (csekkhivatal) utján töi> 
ténjék a tüzífavásárlás. 

Az eljárás az, hogy az alkalmazot-
tak havi 200, 300, 500 vagy 1.000 lejes 
takarékossági bizonyítványokat válta-
nak a CEC tői és az igy félretett  pénz 
addig is kamatozik, amig a fa  vásár-
lására kerül a sor, amíkoris a takaré-
kossági bizonyítvánnyal lehet a fát  ki-
fizetni.  Ezt a müveletet nem csak a 
CEC fiók  végzi, hanem a 100 alkal-
mazottnál többet foglalkoztató  üze-
mekben felállított  CEC-osztályok és a 
községi ideiglenes bizottságok mellett 
felállítandó  csekk-fiókok. 
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székelykereszturi Ideiglenes bizottság alkalmazottját 
Csak néhány hét telt el a székely-

kereszturi városi ideiglenes bizottság 
beiktatása óta. Azonban ezen rövid 
idő alatt is szemmelláthatólag szapo-
rodik itt azoknak a hétköznapi tettek-
nek a száma, amelyek az uj élet ki-
bontakozásának előjeleiként biztató 
tanúságot tesznek a népi közigazgatás 
egészséges szellemének rohamos tér-
hódításáról. 

Székelykeresztur főterén  nem kerül-
heti el a járókelők figyelmét  az a 

kis kert, amely uj rózsafákkal,  frissen 
kavicsozva és meszelve, gondozottan 
nyújt élvezetet a sétálóknak. Mindez 
munkás kezek müve, amelyeket csak 
azóta állított szolgálatba a városren 
dészet, amióta az a nép szolgálatában 
áll, tehát az ideiglenes bizottság ki-
nevezése óta. 

Nem kellett sok biztatás. Az ideigle-
nes bizottság elnökének első szavára 
lelkesen, önként indul szépíteni a vá-
rost minden öntudatos dolgozó, mert 
tudja, hogy most gyümölcsözik a 
közért végzett muakája. Maga az el-
nök jár elől jó példával, gyomlál, ge 
reblyól, ültet, ut esi t, tűzoltóságot szer-
vez és tanít, fe,világosító  munkát vé 
gez és irányit teljes odaadással és 
munkatársainak támogatásával. 

Gondosan készül az aratásra és 
cséplésre már jóelőre az ideiglenes 
bizo:tság. Számbavette a cséplőgépe-
ket és a gépek javítási lehetőségét. 

Az ideiglenes bizottság kapcsolatot 
teremt a néppel, a bérmunkások 

szakszervezetének segítségére siet. A 
gazdasági munkások szerződéseinek 
megkötésénél részletesen felvilágosítja 
és osztályöntudatra igyekszik ébresz-
teni a szerződő munkást, hogy a ku 
lákok kizsákmányolásától megvédje 
és az állami gazdasági terv sikerét 
biztosítsa. 

Az ideiglenes bizottság a néppel 
való kapcsolat céljából sikerrel tart a 
város  különböző  részein népgyüléseket. 
Julius 17 én 4 gyűlési központot 
szerveztek. Itt feldolgozták  és megvi-
tatták a város földműves  dolgozóival 
együtt a néptanécsokról szóló törvényt, 
az aratással kapcsolatos munkálatokat, 
a szérüs kertek létesítését, a kollektá-
lást, az ószi tsrlóhántás fontosságát, 
a bikatirfás  mrgszervezését, a gyapju-
beszolgáltatást, a miszticizmus elleni 
küzdelmet, a szövetkezeti kérdést, a 
gazdasági alkalmazottak helyzetét és 
több más fontos  helyi kérdést. 

A dolgozó parasztság és a munkás 
ság szövetségének szellemében meg-
tartott gyűlés eredményekónt a hall-
gatóság soraiból kérték, hogy ezek a 
gyűlések ezután állandó jellegűek le-
gyenek hogy a kormányintézkedések-
ről és a do'gozó parasztság iránti 
gondoskodásról minél többet hallhas-
sanak. A pénzügyi osztályon dolgozó 
elvtársak és elvtársnők megmagyaráz-
ták ez uj mezőgazdasági adótörvényt, 
amelyet különösen a szegény és kö-
zépparasztok képviselői vettek nagy 
lelkesedéssel tudomásul. 

Nézzük meg a néptanács belső életét. 
A városi néptatács 4 teljesen ki-

épült t)gj osztállyal és egy ügyosztályt 
helyettesítő reszorttal dolgozik. Ezek 
a titl árségi, a helyi gazdálkodási, az 
egészségügyi és a pénzügyi ügyosz-
tályok. A káderosztályt egy felelős 
vezeti. 

Néhány hete kezdtek munkába az 
ügyosztályok. Már az első héten a 
helyi gazdálkodási ügyosztály munka-
versenyre hivta ki a többi ügyosz-
tályokat. A verseny megindult és a 
teljesen üres irodák meleg munka-
helyekké változtak egy csapásra. Meg-
indult a butorszerzós és díszítés, a 
munkaerők megosztása az ügymenet 
sikeres vitele érdekében. 

Az ideiglenes bizottságban dolgozó 

elvtársak saját bútordarabjaikat és ön-
kéntes munkájukat bocsátották az uj 
intézmény rendelkezésére. Az egyik 
elvtárs asztalokat, székeket, a másik 
iró és műszaki szereket, a harmadik 
díszítéshez szükséges anyagokat adott. 

A kézbesítést és a helyiségek rend-
bentartását végző elvtársak, saját 
kezdeményezésükből szabad idejükben 
a főbejárat  előtt gubicskő burkolatot 
raktak és homokkal töltötték fel  a tó-
csákat kb. 10 négyzetméter területen. 

A helyi gazdálkodási ügyosztály 
egyik irodájának elhelyezését csak 
ugy tudták keresztülvinni, hogy egy 
fürdőszoba  falát  az oda beosztott elv-
társak bontották le, villanyt szereltek 
be és berakták az uj padlózatot. 

A város szegény- és középparaszt-
sága támogatja az ideiglenes bizottság 
munkáját. A legnagyobb esőzés idején, 
amikor a malomnak fára  volt szük-
sége, egyetlen felhívásra  fuvarukkal 
kimentek a 8 km. re fekvő  erdőbe, 
ott hidat építettek egy helyen, ahol 
az árvíz pár órával előbb elsodorta a 
hidat s úgyis biztosították a malom 
faszükségletét.  Ellenben a kulákok 
nem igyekeztek eleget tenni a hívás-
nak. Mindenféle  ürüggyel tévolmarad 

tak a közösségi munkától és csak szi-
gorú utasítást várva, s miután azt 
megkapták, mentek ki kénytelenül, 
de csak jdidőben az erdőbe. 

Az ideiglenes bizottság azonban 
ezen kezdeti munkájával nem állhat 
meg és mind több feladat  megoldását 
tűzi ki célul. Sok a megoldanivaló és 
nagyok a nehézségek. Nem kis szám-
ban vannak olyan hibák is, amik ki-
küszöbölésre várnak. Ezt jól tudják 
az ideiglenes bizottságbeli elvtársak. 

Mint közelebbi feladatokat,  az ideig-
lenes bizottság a következőket 

fogja  a jövőben megvalósítani: a vá-
rosi és dűlő utak rendbehozatala, a 
bikaistálló felépítése,  a Küküilő egyik 
szakaszába védőgát beépítése, népi 
Athenaeum létesítése, malom és fürdő 
ujszerüsitése. 

Mindezen feladatok  nehézségeinek 
megoldására kezesség azonban a népi 
igazgatás fejlődőképes  volta, ami tu-
datossá vált a székelykereszturi városi 
ideiglenes bizottság tagjaiban már ak-
kor, amikor sz e'nöki iroda falára  fel-
írták Lenin elvtórs következő tanítását: 
«Minél kevesebb felfujt  frázist,  minél 
több hétköznapi tettet*. 

V.  Gábot 

Megindult az uj szövetkezeti élet 
Udvarhelymegyében 

Udvarhelymegye dolgozó paraszt-
sága és az újonnan beiktatott szövet-
kezeti vezetőségek, megértve a már-
cius 3—5 iki párthatározatot, nagy 
lendülettel kezdték meg a munkát. A 
termék felvásárlás  terén a tejfeldol-
gozó szövetkezetek felvilágosító  mun-
kával junius folyamán  300 százalék-
kal emelték a tej felvásárlást,  aminek 
következtében a székelykereszluri vaj 
gyár a tavalyi juniusi vajtermelésének 
a háromszorosát érte el ez év ju 
niusában. 

A tejfelvásárlás  terén kitűntek a kö-
vetkező szövetkezetek : Homoródszent-
péter, Abásfalva,  Bágy, Homoródal-
más, Kénos, Recaenyéd; nagyon jók 
voltak : Dirzs, Tordátfalva,  Tarcsa 
falva,  Dálya szövetkezetei. 

Ezzel szemben teljes visszaesést 
mutatnak: Agyagfalva,  Fiatfalva,  Kő-
rispatak, Nagy- és Kisgalambfalva, 
Szentlélek és Zsombor szövetkezetei. 

Uj munkalendület mutatkozik a 
korondi «Kaláka* szövetkezetnél 
is, amely a közelmúltban még a csőd 
szélén volt. 

Ma már, a munkás vezetőség lelki-
ismeretes működése következtében 
megfelelő  árukészlettel rendelkezik és 
újjáépítette a szövetkezeti épületet is. 
Ugyancsak szép eredményt ért el a 
felvásáilás  megszervezése terén a 
szentegyházasfalvi  szövet-
kezet, ahol a v<zetőség szorgalmas 
és öntudatos meggyőző munkával és 
a dolgozó parasztság segítségével ju-
nius hónapban 1600 lg. rongyot 
gyűjtött, amivel értékes segítséget 
nyújtott textiliparunk ujabb nyersa-
nyaggal való ellátásához. 

Szép eredményt értek el a követ-
kező szövetkezetek; Petek 13, Ká-
nyád 25, Derzs 10, Dálya 8 drb. 
ökörhizlalásra kötött egyéni szerző-
dést. 

Az eredmények mellett vannak még 
hiányosságok is. Kányádon, Szederje-
sen még mindig nem elég tiszta a 
szövetkezet üzlete. Papírhulladékok 
hevernek szanaszét, összegyűrt papír-
halmok a kályha mellé berakva, hiány-
zanak az árucímkék, az őrfeliratok,  a 
jelszavak. Az elhanyagoltsóg, az áruk 

Ízléstelen elhelyezése még a mult szö 
vetkezeteire emlékeztet. 

Szövetkezeti Elvtársak I Póriunk 
megmutatja, milyennek kell lennie az 
ujtipusu szövetkezeteinknek, de meg 
van szabva az is, milyennek kell len-
nie az ujtipusu szövelkezeti ember-
nek is. Az uj szellemnek az uj szö-
vetkezeti életbe és mozgalomba való 
bevitele ma már parancsoló szükség-
szerűség. Különbséget kell tennünk a 
tfgnfp  és a ma szövetkezetei között. 
Erezniök és látniok kell a falu  dolgo-
zóinak, hogy gyökeresen megváltozott 
minden. 

A ma szövetkezete, a falvak  sze 
gény és középparasztjaié. DÍ hogy ez 
ne csak szóbeszéd legyen, meg kell 
mutatnunk, hogy minden vonatkozás-
ban a falu  szolgálatába állítottuk a 
szövetkezetet Becsületesen dolgozunk, 
idejében gondoskodunk a szükséges 
és kapható órucikkekről, rendet, tisz-
taságot tartunk az üzletben, példás 
kiszolgálást biztosítunk, igazságos áru-
elosztást, hogy aki jogosult és meg-
érdemli, niind egyformán  megkapja 
részesedését. 

A dolgozó ifjúság  egységesítő kon-
gresszusának határozata az IMSz elé 
többek közt azt á feladatot  is tűzte, 
hogy harcoljon a tanoncok, mezőgaz-
dasági és háztartási alkalmazottak 
kollektív szerződés szerinti jogainak és 
érdekeinek megvédéséért. 

Szókelyudvarhelyen egy ilyen érdek-
védelmi akció alkalmával találkoztunk 
Har wig Istvánné «nagyságos asszony-
nyaW, aki a régi kispolgári mentali-
tásban él és aki háztartási alkalma-
zottját veri. 

Alkalmazottja, Vargyasi Emma egy 
alkalommal vízért ment a közeli kútra 
és visszafelé  jövet megpihent és egy 
arra járó ismerős fiúval  egy pár szót 
váltott. Hartwigné «nagyságos asz-
szony* ezt meglátta és a fiatal  leány-
kát a lakásban megpofozta. 

A kivizsgálás alkalmával azzal men-
tegetőzött Harwgné, hogy a lány 
édesanyja azzal bizta meg őt, hogy 
bármikor megverheti a / lánykát, ami-
kor jónak látja. Továbbá kiderült ez 
is, a ki/ízsgálások alkalmával, hogy 
annak ellenére, hojy már 1948 októ-
berétől kezdve ott dolgozik a lány,, 
pontos könyvet csak most kapott. 

Harlwig Istvánné «nagyságos asz-
szony* ezek szerint nem tudja, vagy 
pedig nem is akarja tudomásul venni 
azt, hogy Népköztársaságunk rohamo-
san halad a szociálizmus megvalósi-
tása felé,  amely fej'ődési  folyamat  ki-
zárja azt, hogy vjalaki megrövidítse 
ós verje is alkalmazottját. 

A Vargyasi Emma és még a többi 
sok más háztartási alkalmazott édes-
anyja a jövőben gyermekei nevelését 
ne a nagyságos asszonyokra bizza, 
akik a nevelési módszert a verésben 
és az anyagi javak megvonásában 
látják, hanem bízzák a szakszerveze-
tebre, ahol a testi fenyítés  helyett, 
politikai és kulturális téren igyekeznek 
az ifjakat  öntudatossá tenni, hogy fel-
ismerve osztályhelyzetüket és jogaikat, 
amelyeket alkotmányunk biztosit, ki 
tudják azokat harcolni. 

Az IMSz tovább folytatja  ezt az 
érdekvédelmi tevékenységét még na-
gyobb lendülettel és le fogja  leplezni 
mindazokat, akik a kapitálista rend-
szer maradványaiként a verést és a 
csalást, mint nevelési módszert akar-
ják használni, mert ezekre a szociá-
lizmus építésében semmi szükségünk 
sincs. 

x Semmisneknyilvánitás. Elveszett 
Bokor Árpád betlenfalvi  lakos nevére 
a Székelyudvarhelyi rendőrség által 
kiadott 659 Odh. számú kerékpár en-
gedélye. Semmis. 

Nyaraló gyermekek között 
Homoródfürdőn 

47 üdütf  munkás-gyermek zsibongása fogad,  amikor belépünk 
Homorodfurdon,  a tágas, gyermek-villába. A szobákban példás 
rendet találunk s a falakról  jelmondatok figyelmeztetik  a szemlé-
lőt az uj irányról, mely oly nagy gondot fordít  a szegény gyer-
mekek egeszséges, észszerű nevelésére is. 

. .„Gondoskodjatok rólunk" hiv fel  az egyik ilyen jelmondat sa 
másik meg is mondja, miért van szükség erre a gondoskodásra: 1 

JNoi suntem viitorul ţârii, toată grijă pentru noi: (mi vagyunk az 
ország jovoje.) A szépen feldiszitett  hálószobán kivül betegszobá-
juk is van a kis nyaralóknak, ahova az esetleges betegeket külö-
nítik el a gyermekek közül. A legtöbb szobában 8 kis ágyacska 
van elhelyezve s itt alusznak a 4—7 éves gyermekek. 

A RDNSz gondossága látszik az egész nyaralótelepen, a ren-
des kis egyforma  köténykékben játszó gyermekeken, a pufók  kis 
arcokon. A napi négyszeri bőséges étkezés, a jó levegő, a borviz 
es a gondos ellátás nyomai hamar mutatkoznak azoknak a gyer-
mekeknek a kinézésén, akik a régi rendszerben szegénységük 
miatt soha sem jutottak ilyen kellemes, egészséges nyaraláshoz. 
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FAL VAINKBÓL - F ALV AINKN A K 
Atyhai asszony, 
aki szereti a másét, 

de nem szereti a demokráciát 
Még 1944 b;n a tűzoltók gyakorla-

tozás után két vödröt az uton felej-
tetlek. Balázs Albertné atyhai asszony 
„megmentette" a vödröket s magánál 
tartotta, mindaddig, amig az ideiglenes 
néptanács tagjai 1949. julius 17 éa 
fel  nem kutatták a „megmentőt." A 
vödröket ugyan már elhasználta a 
megmentőjUk, de megigérte, hogy uja 
kat vesz helyettük a tűzoltóságnak. 
Mielőtt azonban beismerte volna, hogy 
t vödröket „elmentette", szitkokkal 
árasztotta el az udvarán megjílenő 
bizottsági tagokat. „Megint jönnek az 
istentelenek, hogy megnyúzzanak", ki 
áltotta magánkívül. 
Igen, ezekkel az istentelenekkel még 

volt találkozása Balázs Albertnének a 
férje  ura révén, hasonló ügyben, ami-
kor Balázs Albert erdőbirtokossági 
pénztárnok 1948 év végén az elnök 
tirral közösen elköltötte a birtokosság 
jénzét s csak a járásbíróság közbe-
jöttére voltak hajlandók visszatenni 
ízt a helyére. Fájt és még most is 
sajog Balázs Albertnek és b. nejének, 
hogy öt darab marhát kellett eladni 
ízért, hogy a „hozza nemórtést" meg-
lesse. 
Pedig lett volna idő rá, hogy meg-

tanulják, hogy nem ugy van már, 
mint régebb volt, hogy a közpénzekből 
ázat és istállót lehet épiteni a birto-
kossági elnök és pénztárnok uraknak, 
ég akkor sem, ha butáknak tettetik 

tnsgukat. A becsületes emb:r tudja 
"ola nélkül is, hogy ami a másé, 
nem Tamásé. A birtokosság pénze 
nem a Balázs Alberté, a tűzoltóság 
idre pedig nem a Balázs Albertnéé. 
Várjuk, hogy Balázs Albertné eleget 

tegyen Ígéretének s megvegye a leg-
videbb időn belül a két vödröt a 
Qzollóságnak, amire annak most igen 
nagy szüksége van. 
Ha megfeledkeznék  az ígéretéről, ak-

kor az istentelenek után újra találko-
'ica lenne a járásbírósággal is, ahol 
milícia tagjai is jelen lennének, a-

kárcsak január 8 án. 
S egyre még figyelmeztetjük  Balázs 
Ibertnét és hasonló társait. Eltelt az 

iz idő, amikor a másét elvesszük és 
ezzük jogtalanul. A kulákocskák 

le kell mondjanak ezekről a szokása-
ikról. Bele kell törődniők abba, hogy 
ját munkájuk után kell ezután meg-
lök. Nem vehetik el többé a dolgozó 

nép munkájának gyümölcsét s még 
kevésbé bitorolhatják a közvagyont. 

Levelezd. 

arkaslakán 
i vásárkert a falu  közepén van. Egyik 
kában hatalmas erős épület készül, 
éles kőalapján magasra emelkedik a 
mentkockákból rakott fal.  Most is 
Igoznak. Az ajtók, ablakok fölött  s 

körben a falon  öntik a betonkoszorut. 
A nagy épület mellett egy kisebbnek 

ég csak az alapja van lerakva. 
A munkálatokat a községi ideiglenes 

uottság vezeti. A bizottság elnöke, 
lkot S. János irányitja a munbála 
tokát. 
— Az istállót már felraktuk  — 
ondja, — most fogunk  neki, hogy 

iz állatápoló lakásának a falait  is fel-
emeljük. Ez itt az alapja a két szo-
nat, konyhának, takarmánykamrá-
ik. Kényelmes, ügyes kis lakás lesz. 

Az istállóban 6 bikának, 2 miniónak, 
i a kanoknak lesz helye. A vásárkert 
be van keritve jó deszkakerítéssel. 
*?lőtt a füvet,  sarjút eladta a község, 
e ezután nem adjuk el. Kifutóhelyük 

a növendékállatoknak. 
— Végre jó idő van, — mondja 

Sípos Ferenc alelnök, a sok eső után 
minden munkás a mezőn van, nehéz 
önkéntes munkást találni. Dí azért 
talált mára is, talál holnapra is, mert 
a munkának haladni kell. 

A község lakossága nagy lelkese-
déssel szavazta meg az önkéntesmun-
kához való hozzájárulást. M;nt is szí-
vesen mindenki, amig a mezei munka 
el nem vonta. Azután lanyhult az 
iram. Most, hogy látjuk a hatalmasan 
emelkedő falakat,  a közös munka szép 
eredményét, mind magunkénak tartjuk, 
mind ki akarjuk venni a részünket be-
lőle, mert tudjuk, hogy igy teljesíthet-
jük a kötelezettséget, amelyet az egy-
éves gazdasági terv reánk ró. 

Sztojka  Ferenc 

Városfalván 
megnyitotta a RDNSz községi szerve-
zete a nyári napköziotthont, ahol a 
3—7 éves gyermekek naponta reggel 
7 tői este fél  9 óráig gondos felügye 
letben s háromszori élelemben része-
sülnek. 

Indulásunkat) nagymértékbín se-
gítette a vármegyei gyermekvédelmi 
bizottság, mert a szükség ÎS élelem 
nagy részét hivatalos áron és dijmen 
tesen rendelkezésünkre bocsátotta, 

•miért itt is köszönetet mondunk. Be-
iratkozáskor 30 gyermek volt, most 
41-en ülnek ni ponta asztalhoz. 

A gyermekek mindannyian érzik, 
hogy egymásnak testvérei s ha délu 
táni alvás után felébrednek,  az ének-
ben, táncban és játékban lelik legna-
gyobb örömüket. 

A felügyeletet  és vezetést Báró Haj-
nal ig. tanítónő vállalta aug. 15 ig Ön-
kéntes munkával. Az édesanyák na-
ponta jönnek a főzéshez  segíteni. 

A Nép tanács és Pártunk vezetősége 
szükség szerint mindig segítségünkre 
jön s igy az akadályokat teljesen le 
tudjuk küzdeni. 

Azok a szülők, akik megértették a 
nyári napközi otthon igazi jelentőségét, 
jó lélskkel ós megértéssel viseltetnek 
kormányunk ilyen irányú akciója iránt 
és belátják, hogy gyermekeik egész-
séges nevelése csak ugy van bizto-
sítva, ha a szociálista társadalmi rend-
ben minél nagyobb tevékenységet 
fejtünk  ki a béae megszilárdítása ér-
den ében, osztályharcot folytatunk  a 
reakció és a háborús uszitók ellen. A 
napközi otthon növendékei a szociálista 
társadalom oszlopai és Népköztársa-
sagunk hü tagjai lesznek. 

A RDNSz  vezetősége. 

Atyhában is Van Vígre 
napHözi otthon 

Ha nehezen is, de valahára sikerült 
Atyhában is megindítani a napközi 
otthont. A RDNSz fáradozásai  nem 
maradtak eredménytelenek. A megyei 
gyermekvédelmi bizottság jelentős se-
gítsége tehetővé tette, hogy 60 gyer-
mek étkezzék az otthonban. A köz-
ségben rendezett gyűjtések nagyon 
gyenge eredménnyel végződtek. Akadt 
Atyhában olyan 20 holdas gazdaasz-
szoDy is, aki egy retket ajándékozott 
a gyermekotthon javára. Jobb volna, 
ha az atyhai asszonyok a színes ab-
laküvegek helyett a napköziotthon feló 
tekintenének s a csodaasszony helyett 
a napköziotthont keresnék fel  százával, 
mert amit ott látnának, az jelenti • 
jövőt, nem pedig a szines ablaküvegek. 

Levelező. 

Mozikaraván 
Vargyason 

Vargyas község lakossága a kapuk 
előtt hallgatja a dob megperdülését és 
a hirdetést: „Mi este 8 órakor mozi-
előadás lesz a demokratikus Magyar-
országról". A kultúrteremben népdalok 
és szórakoztató zene várja a közön-
séget. Meggörnyedt, a munkától meg-
rokkant öreg nénikék és bácsikák igye -
keznek a kulturterem felé.  Arcukról 
leolvasható, hogy még ilyet nem láttak, 
mert a mult rendszerben nem volt arra 
módjuk, hogy mozit élvezzenek és mtt 
velődjenek. 

1000—1200 főnyi  közönség gyűlt be-
Kotta Imre elvtársunk ismerteti a film 
jelentőségét. Hangfulyozza,  hogy nem 
azért jöttek, hogy a kulákokat vagy a 
gazdag nyakkendős urakat nsveljék. 
Ezelőtt a nigy urak és kulákok verej-
ték nélkül szerzett óriási összegeket 
dorbézoltak el, a szegény nép műve-
lődésére pedig nem jutott. 

Hogy eljöhettek, azt a RMP nak kö-
szönhetjük, mert minden gondolat a 
becsületes dolgozókért van. 

Kotta elvtárs beszédét helyeslő köz-
bekiáltások és taps szakitgatta meg. 

Vargyas községben hovatovább ön-
tudatosabb, bátrabb lesz az osztály-
harcos megnyilvánulás. Vannak még 
reakciósaink, kulákjaink, szabotálók, 
rémhírterjesztők stb. Ismerjük őket, 
viselkedésükről, megnyilvánulásaikról, 
be nem kapcsolódásukról. Ünnepélyes 
felvonulásaink  alkalmával a függöny 
mögül leselkednek. Sülő  Károly 

A napKőziotthott ttiuníiája 
Szil(elyz;omt>oron 

Megyénk egyik vegyes lakosú köz-
ségének, Székely zsombornak nipközi-
otthona teljes mértékben visszatükrözi 
a román-magyar barátságot. 

A nap\Özio.thon vegyes román-ma-
gyar gyermekeit az óvónők a szociá-
lizmus szellemében nevelik, hogy vég-
képp eltűnjék közülük a nemzetgyü-
lölet. A tanítás két felé  történik, de 
már az étkezésnél egymás mellett ha-
jolnak a tányér fölé  piros pozsgás 
román és magyar gyerekek. A tanu!ás 
terén versenyeznek, ki tud több román 
és magyar éneket és verset. 

A 37 gyermeknek nem csak a ne-
velésére ügyelnek fel  a napköziotthon-
ban, hanem az egészségére is és a leg-
kitűnőbb kosztot kapják. 

Ez • munka azt mutatja, hogy a 
zsombori RDNSz keretén belül műkö-
dő támogató bizottság, amelyik sze-
gény- és középparasztokból és haladd 
értelmiségiekből áll, tudja, mit jelent 
a szociálizmus felépítésében  a gyer-
mekvédelem. N.  I. 

Az  Állatni  Könyvkiadó 
művelődésünk  szolgálatában 

Népköztársaságunkban a magyarnyelvű könyvkiadás mind nagyobb 
lendülettel folyik.  A tudatlanság, a babonák, a miszticizmus elleni küzdelem 
egyik fő  eszköze a betű, 8melyik ma eljut minden egyes dolgozóhoz, nem 
csak újság formájában,  hanem olcsó könyvek alakjában is. 

A magyarnyelvű könyvkiadás terén különösen szép munkát végez az 
Állami Könyvkiadó, amelyik regényeket, kis novellákat, novella gyűjteményeket, 
tudományos könyveket, jogi kiadványokat, ifjúsági  és gyermekönyveket, verses 
köteteket, színdarabokat nyújt a dolgozóknak a legkiválóbb régebbi és ujabb 
írók tollából. Ezek a könyvek mind nagyobb számban kerülnek a magyar dol-
gozók kezébe, akik ezeken keresztül még jobban megkedvelik az olvasást. Igy 
váiik a könyv dolgozóink legkedvesebb barátjává. 

Az Állami  Könyvkiadó  „Tudomány  és haladás" 
soroaatáian  megjelent 

Bocskói Viktor . . . Nagy orosz demokrata gondolkodók 
Cheresteş'u Victor dr. (Tanulmányok) 30 lej Cheresteş'u Victor dr. . Románok és magyarok (történelmi 
Haranghy László dr.. tanulmány) 40 ii Haranghy László dr.. . A legkisebb lények és az élet kelet 

kezése. Korszetü dstwinizmus 32 ii 
Holodnij Tihon . . . Csodálatos kertészek (Micsurin kí-
Jegolin A. M. . . . sérletei) 60 o Jegolin A. M. . . . . A szovjet-irodalom 30 éve 30 »y 
Piuteanu Paul dr. . Társadalombiztosítás a Szovjetunió-

ban 58 II 

As Állami  Könyvkiadó  ifjúsági  és gyermekkiadványai 
Bianki Vitalij . . . . A vizteposó (történetek állatokról) 25 lej 
Corodar Alexandru . Három bajtárs (ifjúsági  regény) 135 II 
C'átusjin Evgenij . . . A cica, a kutya és a tapsifüles 

(heszr.os mesék állatokról) 
Füllentő Gerguc . . 

. A cica, a kutya és a tapsifüles 
(heszr.os mesék állatokról) S5 II Füllentő Gerguc . . . és más mesék (mesegyűjtemény) 130 II 

Horváth István . . . A kacsa és a Kakas (Gusti G. raj-
zaival) 160 l| 

Horvá h István . , . . Jegenye 200 «1 
Horváth István S pos Bella Az okos macska (malozsavölgyi és 
Jakovlev-Kovpak . . csángóvidéki népmesék) 85 II Jakovlev-Kovpak . . . A négy ember. A Kremlben (Ta-

lálkozások Sztálinnal) 25 II 
Muratov M . Távoli partok felé.  I rész (Utazások) 45 II 
Muşatescu VI ad . . . Tüskés Dönci kalandjai 80 II 
Tolsztoj Leó . . . . Mesék 200 II 

Az Állami Könyvkiadó munkájával azonban nem merül ki Népköztár-
saságunkban a magyarnyelvű könyvkiadás. A Román Munkáspárt, amelynek 
irányításával haladunk a szociálizmus építésében, fontosabb  kiadványait 
magyar nyelven is megjelenteti. Az Orosz Könyv és az ARLUS is szebbnél-
szebb könyveket adnak ki, de ott van az Országos Szakszervezeti Tanács 
kiadója és az Ifjúsági  Könyvkiadó is, amelyek mind értékes magyarnyelvű 
könyveket adnak ki a dolgozók szémóra, Mindezeket a könyveket meg lehet 
kapni Székelyudvarhelyen a Könyvesbolunkban. 



Az örök P e t ő f i 
(Folytatás  az L oldalról.) 

mus — ma is összefog  a sza-
badság ellen, mint 1849 ben. De 
a reakciós cári Oroszország he-
lyén, ma a munkások és parasz-
tok szabad szociálista állama áll 
őrt a demokrácia és a szociáliz-
mus hatalmas frontján  és vezeti 
a világ egyszerű embereinek 
napról-napra növekvő békesze-
rető táborát a háborúra uszitó 
imperiálista reakció ellen. 

A mult század »mindenható« 
cárjának hatalma ma már a 
múlté s a «csalhatatlan* pápáról 
is kiderült, hogy nem is olyan 
csalhatatlan, a vallás védelmező-
jének lovagsisakját csak azért 
ölti magára, hogy eltakarja az 
imperiálizmus elsőszámú ügy-
nökének, a Wall-Street dollár-
lovagjának arcát. 

Petőfi  igazi forradalmár  volt, 
hitt a nép teremtő erejében. 
Azért volt nagy, mert a magyar 
szabadságot, a világszabadság-
gal, — a hazafiságot  a demo-
kratikus internácionálizmussal 
tudta összekötni. 

Petőfi  az »érdekegyesités«, a 
népi egység hamis illúziójáról 
lerántotta a leplet. Ő volt a sza-
badságharcnak legkövetkezete-
sebb forradalmára,  aki a külső 
és belső ellenség ellen egyaránt 
küzdött. 
mKönnyü  bánni  külső  elleninkkel, 
Ha  kivesznek  e belső  bitangok 

Senki nem gyűlölte nála job-
ban a belső bitangokat: a gyű-

lölt királyt, a népáruló arisz-
tokráciát, a hazaáruló magas 
klérust, a mindenfajta  népnyuzó 
és kizsákmányoló reakciót és 
senki nála jobban nem szerette 
a dolgozó népet és a hazát, 
amelyet számukra meg kell te-
remteni. 
„Egy  uj  hazát,  ahol  ne legyenek 
Kiváltságosak  kevély  tornyai, 
Sötét  barlangok,  denevértanyák 
Egy  uj  hazát,  hol  minden  szögleiig 
Eljusson  a nap s a tiszta  levegő  I" 

100 éve annak, hogy Petőfi 
Sándor elesett a segesvári csata-
téren. Emlékét hálás kegyelettel 
őrzi a magyar nép és őrzik a 
szabadságszerető emberek, bár-
mely nemzethez is tartozzanak; 
Keleten és Nyugaton. Verseit a 
világ minden nyelvére lefordí-
tották. A Szovjetunióban uj for-
dításban most adták ki verses 
kötetét és a szovjethazában, 
mint a világirodalom egyik leg-
nagyobb költőjét ünnepelik Pe-
tőfi  Sándort, aki egész fiatal 
életében a szabadságért küzdött 
s ha kellett, meg is tudott halni 
érte. 

De Petőfi  Sándor neve nem-
csak emlék, hanem eleven jelszó 
is, — forradalmi  jelszó, amely 
emlékeztet, de egyben kötelez is. 

Kötelez a harcra, a szabadság 
és a nép ellenségei ellen, akár 
külső, akár belső ellenség legyen 
is az, legyen az magyar, román, 
vagy más nemzetiségű, hogy 
végre mindenhová „eljusson a 
nap s a tiszta levegő!" g. 

Mi történik a nagyvilágban? 
Kul- és belpolitikai tájékoztató 

Petőfi-Ünnepségek a 
Szovjetunióban 
Petőfi  halálának 100 éves fordulója 

alkalmából a Szovjetunió is méltó 
módon veszi ki részét az ünneplé-
sekből. 

Moszkvában emlékkiállítást rendez 
nek, melyen Petőfi  ereklyéket mutat-
aak be. Az elmúlt 100 év alatt nap-
világot látott majdnem valamennyi 
Petőn kiadást kiállítják. 

A szovjet-nép annyira megszerette 
Petőfi  költeményeit, hogy most újból 
hatalmas példányszámban kell kinyom-
tatni orosz nyelven válogatott verseit, 
hogy a legszélesebb rétegekhez is el-
jussanak. A forditás  munkáját a leghí-
resebb szovjet költők végezték. 

A dollár harca a 
sterling ellen 

font-

Hivatalos közlemény szerint Cripps 
argol pénzügyminiszter julius 19 én 
•betegség miatt* Svájcba utazott. A 
londoni sajtó megállapítja, hogy a 
pénzügyminiszter, miután meggyőző-
dött politikájának bukása felől,  a kor-
mányból való távozását késziti elő. Ez 
a távozás a legnagyobb pénzügyi vál 
ság közepette történik. Az amerikai 
válság ugyanis mind fokozottabban 
érezteti hatását a «szövetséges* álla-
mokban is. Amerikának piacra volna 
szüksége, de ezzel szemben Angliában 
a dollár övezetből való behozatal csök-

kentését ha ározták el, hogy ezáltal 
megakadályozzák a dollár-fedezet  ki-
vándorlását és ell et üljék a fontsterling 
leértékelését. Snyderrel, az Amerikai 
Egyesült Államok pénzügyminiszterével, 
folytatott  megbeszélései során Cripps 
meggyőződött, hogy az Egyesült Ál-
lamok nem haj andó a fontsterling  se-
gítségére sietni. Az angol főváros  pénz 
ügyi köreinek az • véleménye, hogy 
Stafford  Cripps «betegsége* politikai 
jellegű és a brit pénzügyminiszter le-
mondását hozhatja magával. 

Csang-Kai-Ssk újból áthelyezte 
főhadiszállását 
A Koumintang hadsereg főhadiszál-

lását Hang Jacgba helyezte át. Erre 
a „stratégiai'1 intézkedésre azért volt 
szükség, mert a néphadsereg már erő-
sen veszélyeztette Ciang Kai Sek-ék 
biztonsigát. Á gyors előnyomulás kö-
vetkeztében Csekiang tartomány telje-
sen felszabadult.  A kinai néphadsereg 
Kanton felé  közelegik. 

A kanadai és londoni rakodó-
munkások sztrájkja 

és az ezzel szemben tanúsított maga-
tartás, a nemzetközi munkásszolidári-
tást tükrözi vissza. A londoni rakodó-
munkások, kanadai elvtársaik támo-
gatására szüntették be a munkát. Pá-
riából érkező jelentések szerint az al-
gíri rakodómunkások is elhatározták, 

hogy közösséget vállalnak a kanadai 
és angol tengerészekkel é3 megtagad-
jak hsjóik kirakását. A franciaországi 
Rousnban hasonlóképp elhatározták, 
hogy nem rakjákki azérkező angol hajók 
rakományait. Stokholmi jelentés sze-
rint a svéd kikötőmunkások is közös-
séget vállaltak a kanadai és londoni 
sztrájkoló munkásokkal. A tengerész 
és rakoiómunkások nemzetközi szak-
csoportja ezzel kapcsolatban elhatá-
rozta, hogy szükség esetén felszólítja 
az összes országok rakodómunkásait, 
hogy tagadják meg a Londonból ér-
kező hajók kirakását. 

A Szovjet-Kinai Baráti 
Társaság 
A kinai Kommunista Párt 38 éves 

fennállásának  és annak a hatalmat | 
segítségnek emlékére, me'lyel a Szov-
je unió a felszabadulásban  a kinai nép 
segítségére volt, Piking en megalapi. 
tották a Szovjet Kinai Baráti Társa-
ságot. 

MÍO Cse-Tung beszédében kifejtette,  ! 
hogy a Szovjetunió 32 éve, mint fáklya  I 
világit a szociálizmus felé  vezető uton. I 
A Szovjetunió támogatása nélkül a.[ 
kínai lcrradalom soha sem érhettek 
volna el sikerét és nem tudná meg-1 
valósítani országában a szociálizmust. T 
A társaság célja, hogy felvilágosítsa  a | 
kinai népet a Szovjetunióban elért ha-
talmas eredményekről 03 crról a harc 
ról, melyet a békéért viv. Ez az egye-1 
sülét záloga a két nép közötti örök L 
barátságnak és a béke bástyája a | 
távol* eleten. 

A földből  bugyogó vér babonájáról 
A reakció igyekszik elvonni a mun-

káskezeket Népköztársaságunk nyu-
godt építésétől, ezért talált ki olyan 
meséket, mint a földből  bugyogó ver, 
amit egyes tudatlanok el is hisznek. 

Igy az utóbbi idők esőzései alkalmá-
val voltak a kulákok közül, akik azt 
híresztelték, hogy Vargyas határában 
vér bugyogott a földből,  Amikor ala-
posabban megvizsgálták, akkor látták, 
hogy trágyáié volt. 

Más alkalommal a vizből lerakódó 
vaskarbonát által vörösre, vagy bar-

nára festett  vízre mondják, hogy az| 
vér. A borvizek vidékén lakó székely-
ek már nem ülnek fel  az ilyen híresz-
teléseknek, mert ők minden borvizfor-
rásnál látják azt a vas-lerakódást, I 
ami a vastartalmú közönséges vizná| 
is éppen ugy következik be, ha eset-
leg lassabban is. 

Akik tudományos alapon nézik a| 
természet jelenségeit, azok előtt világo-
sak azoknak folyamatai  és igy nem !ehet| 
őket félrevezetni  a különböző babonás 
hiedelmekkel. 

Simó György dolgozó földműves irja Oroszhegyböl 
Több, mint száz éve indult meg 

az a szabadságharc, amelyben Petőfi 
Sándor össze akart fogni  a román 
N colae Bălcescuval, hogy együtt for-
duljanak a zsarnokság ellen. Ő meg-
látta, hogy a szabadságot csak az el-
nyomott népek összefogásával  lehet 
kivívni a világ minden elnyomottja, 
kizsákmányolja számára. Akkor azon-
ban a szabadságharc irányítása a ma-
gyar nemesség kezében volt, amely 
nem csak az osztrák zsarnokságtól 
félt,  hanem ellenségesen tekintett a 
jobbágyok, az elnyomott nemzetiségek 
fe'szabaditására  is. 

Ma azonban az öntudatos munkásság, 
a dolgozó parasztság és a haladó ér-
telmiség szabadságmozgalmát a Román 
Munkáspárt irányítja Népköztársasá-

gunkban és igy bátran vesszük fel 
küzdelmet minden kizsákmányolás el-
len. Tudjuk, kik a nép ellenségei, a I 
kikről verseiben már Petőfi  olyan} 
szépen irt. 

Vannak olyanok Oroszhegyen, akik( 
azt mondják, miért nem fizetünk  mind 
egyforma  legelődijat ? Ezek a kuláko*,] 
mint amilyen Kovács Vilmos, a kizsák-
mányolást szeretnék feléleszteni  köz i 
ségünkben. Ezek a kspitátista-feudá 
lista rendszer összezúzott szekerét sze-
retnék kijavítani és végül ráülni. Azon 
ban O oszhegy becsületes, öntudatod 
dolgozói az osztályharcot tovább viszik 
Petőfi  forradalmi  eszméi élénken ólnekl 
emlékezetünkben. Mi nem alkuszunk, 
nem állunk meg a végső győzelemig 
a szociálizmus építésében. 

flz  Allamf  HönyV Kiadd finnepi  Kiadványai PrtíflJándK 
halálánaK századit; «fordulójára 

ASZÓDY  JÁNOS:  Petőfi,  a népuralom  költője 
Petőfi  a magyarországi  és erdélyi 
szabadságharcban.  (Román  nyelven). 

MAROSI  PÉTER:  Fényesebb  a láncnál  a kard 
Könyv  Petőfi  harcos  örökségéről. 

PETŐFI:  Válogatott  vtrsek 
Kétnyelvű  kiadás,  Jebeleanu  Eugen 
fordítása. 

Ne dobjunk el semmit. Adjunk be 
mindenféle felhasználható hulla-
dékot a DAC állami hulladékgyűjtő 

központnak. 
x Semmisneknyilvánitás Casiadi 

Magdaléna névre szóló helybeli mili-
cíai kijelentő elveszett. Semmis. 

x SemmissneknyHvánitás. Elveszett 
a Komis Sándor nevére kiállított gép-
Locsi-haj'ási igazolvány, amit a buka-
resti rendőrs-fg  bocsátott ki 1933 au-
gusztus 12-ikén. Semmis. 

x A Dragomán-íJe üveg- és 
porcelán - kereskedés átköltözött 
a Lenin-ut 1 szám alá (volt Csu-
csi-féle  patika, ma Olcsváry-trafik 
mellé). 1 - 3 

A Vöröskereszt 
műsoros estélye 

Szombaton, julius 30 án este 8 órai 
kezdettel a Vöröskereszt szép műsort 
estélyt rend;z a pedagógiai leányiskoli 
tornatermében. Két kis vigjáték, tánc-l 
és énekszámok stb. alkotják a műsort,! 
a város legjobb műkedvelői fellépési] 
vei. Beléptidij tetszés szerint. 
A Magyar Népi Szövetség udvarhely-l 

megyei hetilapja. 
Megjelenik minden szombaton regget| 
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