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A szövetkezeti közgyűlések uj életet visznek a faluba 
Az udvarhelymegyei szövetkezeti 

mozgalom újjászervezése a befejezés 
felé  közeledik. Megyeszerte megkez 
födtek  a szövetkezeti közgyűlések, 
ihol ellentétben az ellenséges hírve-
résekkel, a szövetkezeti tagok a szö-
vetkezettel szemben táplált érzéseiket, 
podolataikat nyiltan kifejezhetik.  A 

_ ülés a legfőbb  vezetőszerve a 
oSvétkezeti életnek. Ez természetes 
is, mert a sorsa felett  azok dönthet-
nek, akik azt létrehozták. 
Hogy a szövetkezeti mozgalom a 

falusi  tömegek érdeklődésének köz-
pontjába került, azt bizonyítják a va-
lárnap megtartott közgyűlések. 
A reakciós hírverők legszégyentel-

jesebb kudarca a közgyűlésen vált 
nyilvánvalóvá, amikor kitűnt, hogy az 
általuk terjesztett hír, mely szerint a 
belép&si nyilatkozat aláírása kolhoz-
tigsági kötelezettséget von maga u<án, 
szétfoszlott.  A közgyűlés, mint a szer-
vezés befejező  mozzanata, világosan 
rámutatott arra, hogy mindenben a 
nép akarata érvényesül. A szövet ke 
tet csak olyan (ormát ölt, amilyent a 
tagok akarnak. 
A szövetkezetek élére olyan veze-

tőséget választott a közgyüiés, mely 
iiivvel-lélekkel népi érdekeket szolgál, 
ismeri a helyi lehetőségeket és szük 
légieteket és ennek fedezésére  minden 

erejét mozgósítja. Szokatlan a régebbi 
szövetkezeti tagok előtt az ifjúság 
olyan méretű bekapcsolódása a szö-
vetkezeti életbe, mint ahogy az ezen 
a közgyűlésen történt. A forradalmi 
lelkülettel átitatott ifjúság  van hivatva 
forradóImositani  magát a szövetkezeti 
életet is. ő fogja  képezni a holnapi 
vezetőség uj kádereit. Elsőrendű sze-
rep jut a szövetkezet vezetésében a 
nőknek is. 
Az uj szövetkezeti mozgalom kizár 

magából minden bűnözőt és kizsákmá 
nyolót. A közgyűlés kíméletlenül le-
leplezte azokat az elemeket, akik a 
szövetkezeti életet kereseti forrásnak 
tekintették, egyenként felsorolták  min-
den bűneiket és közös akarattal távo-
lították el a szövetkezeti életből. 

A julius 31-ikén, vasárnap megtar-
tott 19 szövetkezeti közgyűlés, mi 
után leleplezte a szövetkezet ellensé-
geit, 24 tagot zárt ki, akik mind ki 
zsákmányolók, a szövetkezettel ellen-
érdekű foglalkozást  űzők, vagy bűnös 
muttuak. Az uj szövetkezetben ezek 
nek nincs helyük. 

A szövetkezet a közös erők össze-
fogásából  származott és annak további 
megacélosodásából él és fejlődik  to 
vább. Példája ennek Homoródkemény 
falva,  ahol a közgyűlésen a szövet 
kezeti tagok 25 különböző természetű 

ingyenes munkaszolgálatot ajánlottak 
fel  nagy lelkesedéssel a szövetkezet 
érdekében. A szövetkezeti tagok ön-
magukon segítenek akkor, amikor in-
gyenes fuvart,  vagy más szolgálatot 
vállalnak a szövetkezet érdekében, 
mert ezáltal az áruk olcsóbbátételéhez 
jutunk és a szövetkezet gazdasági 
erejét növeljük. 

Kormányunk a szövetkezeteknek 
minden támogatást megad, hogy elő-
segítse azt a munkát, amit a lelkes 
szövetkezeti tagok végeznek. Ennek a 
segítő akciónak a során a legkisebb 
szövetkezet is 100000 lej áruhitelt 
kep, a megye szövetkezetei összesen 
mintegy tizenöt és félmillió  lej értékű 
áruhitelt kapnak. 

A szövetkezeti élet a RMP Köz 
ponti B;zottságának március 3—5-iki 
plenáris határozata jegyében, a fejlő 
dés és a megvalósítás útjára lépett. 
A siker azonban csak ugy lesz teljes, ha 
minden szövetkezeti tag parányi ere-
jéhez mérten támogatja a mozgalmat. 
A szövetíezeti életforma  egyike a szo-
ciálista gazdaság felé  vezető útnak, a 
jövőbeni boldoguláshoz vezet. Támo 
gatni a szövetkezeti életet, tehát saját 
boldogulásuk érdekében is szükséges. 

A megyei  szövetkezeti  szervező-
bizottság. 

Egy héttel a földadókivetés megkezdése után 
Julius 25 ikén 32 földadókivető  bi-

zottság kezdte meg hivatásának teljes 
tudatában a megyénk gazdaságai ál-
ul ezévre fizetendő  földadóknak  a 
megállapítását. 
Julius 31-ig bezárólag megyénk kb. 

40 000 gazdasága közül 6 625 részére 
állapították meg a földadót  s ennek 
eredménye teljesen igazolta a dolgozó 
parasztság várakozását. 
Így az udvarhelyi felsőjárás  6 köz-

ségében 1.371 gazdaság közül 375 
teljesen adómentes, azaz a gazdasá 
goic 27 3 százaléka. Az udvarhelyi 
alsójárás ugyancsak 6 községében 710 
gazdaság közül 270 teljesen adómen-
tes, vagyis a gazdaságok 38 száza-
lika. A székelykereszturi felsőjárás-
Dik 6 községében 895 gazdaság kö-
zül 313 teljesen adómentes, a gazda-
ságok 34-9 százaléka. A székelyke-
reszturi alsójárásnak 4 községében 855 
gazdaság közül 401 teljesen adómen-
tes, a gazdaságok 46 9 százaléka. Az 
oklándi járás 8 községében 2 058 
(izdaság közül 371 teljisen adómen-
tes, a gazdaságok 18 százaléka. Vé-
gül a parajdi járás 3 községében 736 
lazdaság közül 213 teljesen adómén 
tes, a gazdaságok 28 9 százaléka. 
Tehát ezideig 6.625 gazdaság közül 
1.S43 teljesen adómentes, ami 29 szá-
uliknak 'felel  meg. 
A fenti  33 község adó alá eső jö-

vedelme 102.661 584 lej és a gazda-
ságok 71 százalékára kivetett adó 
10202.487 lej, azaz a jövedelemnek 
tlig 10 százaléka. A jelzett adóban 
benne van a falvakon  földbirtokkal 

elkező iparosok és kereskedők 

földjövedelmén  kívüli jövedelmeinek 
adója is. 

Mit is jelentenek a fenti  adatok ? 
Először is vegyük figyelembe,  hogy 

az elmúlt pénzügyi évben falvainkra 
kb. 146.000 000 lej föld,  ház-, ipari-
és kereskedelmi adó volt kivetve. Eb-
ből, valamint a fenti  33 község ad« 
taiból hozzávetőlegeten már követhez 
tethetünk arra, hogy az ez évi falusi 
viszonylatban kivetett földadó  a ta 
valyinak még a felét  sem fogja  elérni, 
ha a 33 község a megye 134 közsé-
gének 24.6 százalékát tetzi ki. illetve 
a 6625 eset a 42 700 tétel 16 száza-
lékának felel  meg a területek és a jö-
vedelem szemponjából. 

Igy kézenfekvő,  hogy nemcsak sze 
gényparasztjainkat mentesítettük tel-
jesen az adófizetés  alól, hanem közép-
parasztságunknak is hatalmas s;gitsé< 
get nyuj.ottunk, amenyiben az elmúlt 
évek adójával szemben 25—40 száza-
lékkal, sőt egyes esetekben még ennél 
nagyobb arányban fog  csökkenni fi-
zetendő adója. Ezzel szemben ' termé 
szetesen a kulák-gazdaságok adója 

olyan mértékben, amint azt gazdasági 
erejének korlátozása megkívánja, emel 
kedni fog. 

A fenti  tény a dolgozóparasztság bi-
zalmát a RMP helyes politikájával 
szemben még jobban megerősíti és hat-
hatósan hozzájárul a munkásosztály 
és a dolgozóparasztság szövetségének 
megszilárdításához. 

Pártunk, miként annakidején a föld-
reformtörvénnyel,  vagy a gatonabe-
szo'gáltatási, a vetőmaggal stb. stb. 
kapcsolatos intézkedéseivel is, ugy most 
az uj földadótörvény  rendelkezéseivel 
bebizonyította, hogy a dolgozóparaszt-
ság érdekeinek véde'mében s különö-
sen gazdasági és kulturális felemel 
kedéséért mindent megtesz. 

A dolgozóparasztság érezheti, hogy 
ma nem áll védtelenül a kulákok ki-
zsákmányolásával szemben, mert de-
mokratikus rendszerünk megvédi s a 
párt és munkásosztály hatalmas támo-
gatásban részesiti. 

Ilyen körülmények között, amelyek-
(Folytatás  a 8 ik  olialon.) 

Az első kollektív gazdaságok megalakulása 
A Román Munkáspárt Központi Ve-

zetősége március 3—5 iki plenáris ülé-
sének határozata utat nyitott a falu 
szociálista átalakulása felé,  amikor ki-
jelentette ,bogy »Ott ahol a szegény-
és középparasztok elhatározták magu-
kat, hogy rátérjenek a mezőgazdaság 
szociálista megszervezésére és ahol 
ehhez meglesznek a legjobb technikai 

feltételek,  egyelőre korlátolt számban 
lehet szervezni kollektív mező 
gazdaságokat*. 

Ennek a történelmi jelentőségű ha-
tározatnak gyakorlati megvalósulása 
juliu3 24 ikén kezdődött meg országunk-
ban, öt kollektív gazdaság megvaló-
sulásával. 

A munkásosztály él a Párt eddig 

is tettekkel bizonyította be, hogy Le-
nin utmutatása alapján, amely így 
hangzik: «támaszkodj a szegénypa-
rftsztsógra,  köss tartós szövetséget a 
középparasztsággal és pillanatig se 
szüntesd a harcot a kulákság ellen*— 
vezeti a dolgozó parasztságot a ka-
pitálista társadalomból, a szociálista 
társadalom felé,  a nyomorból a jólét 
felé. 

Az 1945 évi földreform,  amely a 
földnélküli  és kevés földdel  rendelkező 
dolgozó parasztok százezreit juttatta 
földhöz,  nem egyedüli bizonyítéka en-
nek a segitségnek. 

A két éves aszály nehézségeit a 
Párt segítségével vészelte át dolgozó 
parasztságunk. A traktorállomások se-
gítik főldmunkálatai  elvégzésében. A 
régi adótartozások elengedése, uj adók 
megállapítása, a sok gazdasági, tár-
sadalmi és kulturális támogatás mind 
beszédes bizonyítéka annak, hogy 
a munkásosztály és a dolgozó paraszt-
ság viszonyában forradalmi  változás 
állott be, hogy az ország, amit épí-
tünk, a munkás-paraszt szövetség szi-
lárd alapzatán épül. 

Ezért fogadták  páratlan lelkesedés-
sel országunk dolgozói az öt kollektív 
gazdaság megalakulásának hírét. Az 
egész ország figyelme  az uj szociálista 
gazdaságok felé  fordul,  amelyek hiva-
tottak konkrét példaadás utján meg-
mutatni a közős gazdálkodás előnyeit 
és fölényét  az egyéni kisgazdaság fö-
lött. 

Ezek a kollektív gazdaságok hiva-
tottak tettekkel megcáfolni  azokat a 
dajkameséket, leleplezni azokat a rá-
galmakat, amelyeket egy sülyedő vi-
lág kalózai kétségbeesett védekezé-
sükben szórnak az uj világ, a szoci-
álista világ építőire. 

A dolgozó parasztok bevitték ezek-
be a kollektív gazdaságokba földjeidet, 
munkaállataikat és a legfontosabb 
munkaeszközeiket. Minden egyes tag-
nak azonban joga van saját gazda-
ságához is, amely a következőkből 
állhat: lakóház, egy darab föld  a ház 
mellett, istálló, tejelő-tehén, vagy bi-
valy, két borjú, egy kocasertés mala-
caival, 10 juh vagy kecske, szárnyas 
és nyul korlátozás nélkül és 15 kas 
méhcsalád, valamint kisebb mezőgaz-
dasági munkaeszközök, melyek a ház 
melletti föld  megművelésére szüksé-
gesek. 

Nagy feladat  vár a kollektív gazda-
ságok dolgozóira, — szép és nagyszerű 
feladal,  melynek elvégzésére tudásuk 
és munkájuk javát kell, hogy adják. 
A Párt, az államhatalom szervei tá-
mogatni fogják  dolgozó parasztsá-
gunkat becsületes munkájuk elvégzé-
sében, történelmi feladatuk  teljesíté-
sében, hogy a nyomor birodalmából 
a jólét birodalmába léphessenek át. 

A Pártszervezetekre is hatalmas 
felvilágosító  munka vár, kifejleszteni 
a tagok körében a köztulajdonnal és 
a munkával szembeni uj magatartást. 

A Szovjetunió mezőgazdaságának, 
példája, amely a világ legelső me 
zőgazdasága, — ezt még ellenfelei  is 
kénytelenek elismerni, — nemcsak lel-
kesitőleg hat reánk, a RNK dolgozóira, 
hanem gyakorlati tapasztalatainak fel-
mérhetetlen gazdagságával biztosíték is 
arra nézve, hogy Pártunk vezetésével 
és irányításával a munkásosztály és a 
dolgozó parasztság szövetsége alapján 
hazánk dolgozói ezt a feladatot  is tel-
jesíteni fogják. 

A falvakon  is meg fog  valósulni a 
szociálizmus — azon az uton, ahol 
julius 24 én 5 kollektív gazdaság el-
indult szerénynek tetsző kezdettel, de 
hatalmas történelmi távlatokat megnyi-
tó forradalmi  útjára. 

* 

Az első öt kollektív gazdaság után 
ujabb 10 kollektív gazdaság létesíté-
séről adnak hirt a legutóbbi újságok. 
A dolgozó parasztság felismeri  a kol-
lektív gazdaságok előnyeit és mini 
nagyobb számban kérik a Párt és a 
kormány jóváhagyását a kollektív gaz-
daságok létesítéséhez. 



Szovjet  példára 

a mesterséges beporozás nagybani alkalmazását 
határozta el az udvarhelyi állami mezőgazdaság kollektívája 

Az udvarhelyi állatni mezőgazdaság 
felelősei  minden második vasárnap 
gyűlést tartanak. Az udvarhelyi köz-
pon'i gazdasághoz tartozó 8 gazdaság 
felelősei  sorra beszámolnak ilyenkor 
kétheti tevékenységükről. Ez alkalom-
mal az épitő kritikának és önkritikának 
szabad tere van. A munkások szaba 
don bírálhatják a vezetők tevékenysé 
gét és viszont. Egyetlen cél: a ter-
melés tökéletesítése. Előterjesztések, 
ajánlatok hangzanak el. A kollektíva 
meghányja veti azokat és amit jónak 
talál, annak megvalósítását mindjárt 
el is határozza. 

Igy a legutóbbi kollektiva gyűlés 
alkalmával a gazdaság mérnöke is-
mertette a szovjet mezőgazdaságban 
alkalmazott mesterséges beporzást, a-
mely által ugy a termÓ3 mennyiségét, 
mint minőségét nagy mértéiben lehít 
emelni. 

Közismert tény, hogy pl. a lucerna 
beporzását, azaz a virágok megtermé-
kenyítését külön 3öző méhfajták  végzik. 
Olyan években, amikor a lucerna vi-
rágját nagy számban lepik el a méhek, 
jó magtermés van, olyan években, 
amikor kimaradnak a méhek tömegei, 
gyenge nngtermóst ad a lucerna. A 
lucerna virágkelyhei rendszerint zárva 
vannak és csak külső behatásra, ütésre, 
rázásra nyilnak ki. A himpor csak a 
kinyilt kehelyből tud kihullani és a 
megtermékenyítendő bibékhez eljutni. 

A probléma tehát : megállapítani, 
mikor v»n a himpor annyira beéredve, 
hogy alkalmas a bibék megterméte 
nyitésére, akkor a virágkelyhek kinyí-
lását és ezáltal a himpor kiömlóséi 
mesterségesen előidézni é3 egyidejűleg 
a kihullott himpornak mentől egyen-
letesebb széíszórását az egész lucerna-
táblán elősegíteni. A szovjet-kolhoz 
munkások ezen cél elérésére külön 
böző módszereket do'goztak ki. A 
legjobban bevált és egyidejűleg a leg-
egyszerűbb módszer a következő : 

Egy megfelelően  hosszú és erős 
spárgára (pl. fürészzsinegre)  egy el-
használt seprűből vagy hasonló erősebb, 
nem tulnehéz és ruganyos anyagból 
való 5—6 cm. hosszú és 2—3 cm. 
széles seprücskéket kötünk rá, mentől 
sűrűbben. Az igy elkészített spárgát 2 
ember a harmat felszáradta  u!án, le 
hetőleg olyankor, amikor nincsen nagy 
szél, kétszer háromszor végighúzza 
a lucernatáblán ugy, hogy az a virá-
gokon végigtáncoljon. Ezt 3—4 napon 
át megismétlik. A helyes beporzás alapja 
az időpont eltalálása. Ezt csak gondos 
és aprólékos vizsgálódás alapján lehet 
megállapítani. A helyes időpont az, mi-
kor a lucerna legtöbb virágja kinyílott, 
azokat a méhek szorgalmasan láto-
gatják és az embernek sikerül a virá-
gokat könnyen az ujjával megkopog-
tatva egy sötétebb alapra a himport 
kirázni. 

Egy másik növény, amelynek a ter-
mését mesterséges beporzással ugyan-
csak nagy mértékben lehet emelni: a 
napraforgó.  A napraforgó  nem igen 
virágzik egyidőben és ennek követ-
keztében vannak virágok, amelyek a 
beporzásra alkalmas időben és vannak, 
amelyek a kevésbé alkalmas időben 
nyílnak és termelik a himport. Ez a 
hátrány kiküszöbölhető a mesterséges 
beporzással. Ez a munka már hossza-
dalmasabb, mint a lucerna mesterséges 
beporzása, de a nagyobb termésered-
mény kipótolja a munkatöbbletet. A 
mesterséges beporzá&nak az egyik 
módszere, hogy az ember két egymás 
mellett álló napraforgónak  a virágját 
egymással szembefordítja  ugy, hogy 
az egyik alul a másik pedig felül  van 

és akkor a felül  levőt könnyen meg-
kopogtatja, anélkül, hogy azt bármi-
képpen is megsértené. Igy az egyikből 
a himpor ráhull a másikra A követ-
kező lépésnél az a virág jön alul, a-
melyik felül  volt és igy megy az em-
ber végig az egész táblán Egy kis 
gyakorlattal a munka elég gyorsan 
halad. 

Másik módszer, hogy az ember egy, 
a napraforgó  virágoknak körülbelül 
megfelelő  nagyságú, kerek vékony 
deszka vagy papendekli tányért vág 
ki és annak a hátára egy fogót  csinál, 
hogy könnyen lehessen kézben tartani. 
A másik felére  pedig egy régi bársony, 
darabot vagy vastag, szőrös posztó 
darabot szegez. Erre a bársony vagy 
posztó tányérra több napraforgó  hi n 

porát rákopogtatja és ezzel több virá' 
got beporoz ugy, hogy a tányért a 
beporzanió virágok felett  könnyen meg 
rázza. Ezzel a módszerrel keresztül-
vihető, ho*y az ember csak a legjob 
ban kifejlődött  és a legjobb tulajdon-
ságokat mutató egyedekről vesz him 
port és igy nagyfokú  növénynemísitő 
munkát is Iehst egyidejűleg végezni. 
A vegyss himpor által növjkedik a 
megtermékenyülós aránya is 

Az udvarhelyi állami mezőgazdaság 
kollektívája lelkesedéssel magióvá tette 
ezt a feladatot  és egyidíjüleg ezennel 
íelhvja a megye összes gazdáit, hogy 
ők is végezzéí el az itt leirt mester 
séges megtermékenyítést, hogy ezáltal 
is emel jé* a termést éj az ország 
előbbrehaladását. 

A poliklinika közleményei 

ft Honzíf̂ oayWHríl 
A R,\1P javaslatára megkezdett egy-

éves gazdasógi tervünk arra való, 
hogy a dolgozók életszínvonalát emelje. 
Ebbe szervesen beletartozik az a 6 
konzervközpont, ami Vargyason, Ot-j 
lándon, Kobátfalvín,  Fiatfalván,  Pi j 
rajdon és Szókelyudvarhelyen létesül. 

A Szebenben megtartott konzerv 
tanfolyamon  a megye kiküldöttei el 
sajátították a szükséges tudást í> 
Szókelyudvarhelyen öt napos tanfolyi 
mon adták to'/ább ismereteiket a fi-
Iusi test/érnőknei. Szegény és kö 
zépparasz:jainknak meg kell mutatni, 
hogy a konzirv konyha rem egyéb, 
mint segítség a zöldség ÓÍ gyümölci 
eltevésének a megkönnyítése végett. 

A mult társadalom nem törődött 
azzal, hogy a szegény, vagy közép 
paraszt mennyire tudja ellátni msgst 
konzervált élelemmel. Ma minden doi. 
gozónak leaetősége van erre, mert kon-
zerváló központjain» djtalanul fogmü 
elkészíteni jobbnál jobb konzsr/eket, 
olyanformán,  hogy ü/egat és anyi-
got a dolgozók adiak és az elkésd 
tést a megbízottak fogják  végezni. 

Ez nagy segités a szegény és kö 
zépparasztságnak, mert a konzerrj 
konyhák föltétlenül  hozzájárulnak élet-
sz nvonalunk emeléséhiz. N  I 

Megerkeztek az első szemüvegek |A RománMunkásPártki^á8ábaii 
1 megjelent román nyelven K. MARI 

F. ENGELS V á l o g a t o t t Müvek 
I. k ö t e t . (704 oldal 280 lej) 

Örömmel értesítjük a szemüveg 
igénylőket, hogy a megrendelt szem-
üvegek közüi 46 mjgérkezett, a kö 
vetkezők részére: Bokor János, An 
drás Irén, Palffy  Lenke, György Em-
ma, Nyíri József,  Fazekas Jízsef,  Sán-
dor István. Nigy Ákos, Makó Etelka, 
Császár Mária, Schwirtzenberger Te-
rézia, Tulit László, Kinda Györgyné, 
Babonits Rebeka, Zitavári Lenke, dr. 
Hódy Károly, id. Ssabó Mózes, Koncz 
Márton, Kóno3i Gyula, Székely Lehel, 
Fürszt Ferenc, Dimeter Mizes, Dobai 
Anna, Lőrincz Dénes, Olajos Irén 
(Pálffyné),  Csiki Gergely, Domby 
Aranka, Horváth Gábor, özv. Bodrogi 
Istvánná, Bokor Béla, Vajda Dezső, 
Bálint Berta, Lakatos István, Nig'ni 
Alexandru, Demeter Ferenc, Gábos 
János József,  -Tókos Ferenc, Mihály 
Ferenc, Gábos Antal, Mihály Józseí, 
Gábos István, Tankó János, Simó 
György, Dobos János, Özv. Réthy 
Ilona, Udvard Róbert. 

A sze nüvegek a poliklinika gyógy-
szertárában vehetők át személyesen, 
vagy írásbeli meghatalmazással 
mások utján is. Átvételkor a régi 
szemüveget be kell adni. 

Az igénylők közül sokan türelmet 
lenkedcek a szemüvegek késéséért. 
Ne feledjük  azonban el, hogy ezt az 
uj kedvezményt egyszerre tulsokan is 
akarták igénybe venni országszerte, 
ami váratlanul sok munkát adott az 
egészségügyi minisztérium központi 

raktárának, Eíért, hogy lehetőleg min 
din do'gozó nagyobb késedelem nél-
kül a szüítséges szemüveghez juthas-
son, a minisztérium több kerületi köz 
pontot létesített az országban. Ezek 
biztosítani fogják  a már megindult 
szemüveg ellátást. 

Kérjük tehát a még ki nem elé-
gített igénylőket, sziveskedjsneS türe-
lemmel bevárni, amig mindenkire sor 
kerül s ne zavarják folytonos  érdek 
lődéseikkel és szociálista munkások 
hoz nem méltó megjegyzéseikkel a 
poliklinika amúgy is túlzsúfolt  mun-
káját. 

Természetesen elsősorban a do'go 
zók kapják meg szemüvegeiket a rak-
tárak készletei arányában, mig a többi 
igénylőre fokozatosan  kerül sor. 

A szemüvegek érkezését mindig a 
lapban közöljük. 

Értesítjük az érdekelteket, hogy 
közelebbről a szemészeti-osztály 
is megnyílik a poliklinikán, egy sze-
mész szakorvos vezetésével, ami vár-
megyénk egyik legnagyobb egészség-
ügyi hiányosságát fogja  megszüntetni, 
Régi óhaja mindenkinek, hogy várme-
gyénkben szemorvos is legyen s ne 
kelljen 100 kilómétereket utazni egy 
szembetegségért. Éppen ezért a me 
gyei ideiglenes bizottság egészségügyi 
szakosztálya minden szükséges lépést 
megtett a szemészeti osztály megindi 
tására. Az  igazgatóság. 

Felhívás a vidéki kézbesítőkhöz! 
Arról értesültünk, hogy több kézbesítő hanyagul végzi hivatását 

s különösen az újságokat nem kézbesitik rendesen. Felhívjuk kü-
lönösen a vidéki kézbesítők és postások figyelmét,  hogy hanyag-
ságuknak súlyos következménye lesz, mert nem tartjuk meg az olyan 
kezbesitőket, akik nem teljesitik pontosan kötelességüket. 

A posla  igaagatósága. 

RPR 
Judecătoria Populară Mix ă Cristurul-

săcuesc Jud. Odorheiu. 
Dos. No. 648—1949. 
CITAŢIE No. 648 din 28 Iulie 1949. 

Beke Ludovic fost  cu ultimul do-
miciliu in comuna Bezid, actualmente 
cu domiciliu necunoscut, este citat a 
se prezenta la această judecătorie în 

ziua de 18 August 1949 ora 8 a. m. 
spre infăţ:ş»re,  fn  procesul de divotţ 
intentat de soţia lui Beke Ludovic 
răscu'ă Némethy Ileana din comuna 
Cristurul săcuesc cunoscând, că 
în caz de neprezentare se vaproceda 
conform  legii. 

Judecător, Bârsan  Nicolae. 
Grefier,  Fancsali  Desideriu. 

ft  milícia Közleménye 
A miüeia az idegen állampolgárok és I 

hontalanok tudomására hozza, hogy 
azoknak az igazolványoknak, amelyek 
a tartózkodási engedélyt helyettesitik 
és amelyek határideje 1949 jul. 1 - volt, 1 
árérvényessége hivatalbó. meghosszib. 
bittatik minden eljárás nélkül 1949 ok | 
tóber 1 ig. 

x Semmlsneknyilvánltás. Elveszet: 
Gál András küsmődi lakos pénztár 
cája Gál András, ifj.  Gál András, Irma 
és Juliánná névre szóló ruházati pon 
toskönyvvel és Gál András «bule-
tine ével. Semmisek. A becsületes meg 
találó a pénzt tartsa meg s az iratokitl 
juttassa el tulajdonosához. 

Tudomására hozzuk az érdekelte, 
nek, hogy a stékelykereszturi „Voluit. 
tás lenfeldolgozó szövetkezetnsl tliot 
lenkóc kapható hivatalos áron, mlndJ 
külön engedély nélkül korlátlan meny 
nylságben. 

Tribunalul jud. Odorheiu 
Dos. Nr. 581—1949. 
Sentinţa civilă Nr. 141. Sedinţi pub 

lică din 23. Mai 1949. In numele leg» 
H o t ă r e ş t e . 

Admite in par'e apelul făcut  de solii 
lui S:ângaciu Dionisie născ. Pál Eli 
zabeta dom. in Odorheiu in procesti 
său cu intimatul părât Nyitrai Alexw 
dru împotriva cărţii de judecată civili 
Nr. 50 din 24. Febr. 1949 a Judeca 
toriei Populare Mixte Odorheiu, refor-
mează Cartea de judecată menţionai 
şi in consecinţă: 

Admite in parte acţiunea facuta  di 
apelanta la suszisa judecătorie inr«. 
sub. Nr. 17.004 la 10. Dec. 1948. ş: 
obliga pe părătul Nyitrai Alexandru, 
să plă ăască reclamantei suma di 
31.500 adică treizeci şi una de nu 
cincisute lei cu titlu de despăgubiri, 
precum şi 4, 500 adică Patrumiicinci-
sute lei cheitueli de judecată de I-i 
şi II a instanţă. Cu recurs. 

Dr.  Carol  Szabó  s. s. preşedinţii 
Lakatos  Ştefan  s. s. Bajnoczki  Eliia-
beta  s s. asesori populari, Nicolae  Spi-
ridon  s.s. grefier. 



A demokratikus ifjúság 
világkongresszusáról 

Augusz'us 14—28 és szeptember 
2-8 között lesz Budapesten a DIVSz 
II ik kongresszusa és világünnepélye. 
Az egész világ dolgozó ifjúsága  láza 
sm készülődik erre a kongresszusra, 

I mely a világ békétakaró ifjúságának 
IKregszemléje is lesz. 

Ezen a kongresszuson 70 ország 
I ifjúsága  vesz részt, mintegy €0 millió 
lifju  képviseletében. A lenini sztálini 
I Komszomol példáját követve a francia 
lijuság harcol, hogy a nép pénzét ne 
Iháborus célokra, hanem a nép javait Isiolgáló nevelő intézetek létesítésére, 
I iskolákra, klubokra, lakásokra, stb. for 
|iiitsák. Harcol azért, hogy megsz'ln 
|jék végre a vietnami véres harc, 

slyen már eddig is rengeteg francia 
lés vietnami ifju  vesztette életét. A gö< 
Irog ifjúság  harcol a monarcho-fasisz 
It&k ellen, országuk felszabadításáért. 

spanyol ifjúság  küzd Franco rém-
juraima ellen. Az olasz ifjúság  tömeg-
tüntetéseket rendez a sztrájkok mel-
Ilett, illetve a népáruló De Gasperri 
ItOen, aki az amerikai imperiálistáknak 
lakarja kiszolgáltatni, az olasz dolgo 
Itik verejtékes munkájának eredmé-
|iyét. 

A demokratikus béke-táborba tar-
Itozó országok ifjai,  más politikai, kul-
Iturális és anyagi körülmények között 
Iblytatják a harcot az imptriálizmus 
Itllen, ugyancsak a Szovjetunió Kom-
jeotrol ifjúságának  példáját követve. 
IEE az ifjúság  megmutatta, hogyan 
|tell újjáépítési, politikai és kulturális 
onalon az ország dolgozóinak élet-

színvonalát emelni. 
A demokratikus béke táborba tar 

tozó országokban élő ifjak  ennek fon 
tosságát megértve, fáradságot  nem is 
merő akarással, harcolnak a kizsák-
mányolás ellen, országaik nemzetgaz-
daságának felvirágoztatásáért,  a szoci 
álizmus minél előbbi megteremtéséért. 

Ugy i kapitálista országokban élő 
ifjat,  mint a demokratikus tábor ifjai, 
elszántan állnak ki a béke Ugye mel-
lett az imperiálizmus ellen, s a kon 
gresszuson együtt fogják  harsogni: vi 
lágbékét akarunk 1 Békét kiáltó hang-
juktól joggal megremeghetnek a világ 
tőkés urai, akik hovatovább kényte 
lenek belátni, hogy a tőkés rendszer 
örökkévalónak vélt pillérei végképp 
ingadoznak az egyre erősebbé váló 
demokratikus tábor csapásai következ 
tében. 

Most a világünnepség küszöbén mi, 
a RNK dolgozó ifjai  Pártunk, a RMP 
vezetésével még szorosabbra fogjuk 
szervezetünk egységét, ezáltal megerő 
sitve küzdősépességünket s igy még 
fokozottabb  erővel harcolunk az eddig 
elért eredményeink megvédéséért, s a 
további vívmányok megteremtéséért, 
ezáltal is hozzájárulva a világ dolgo 
zóit felölelő  nagy harchoz, melyet a 
Szovjetunió vezet a békéért, a hala 
dásért. 

Éljen a dolgozó ifjúság  nemzetközi 
szolidáritásának harc* a háborúra 
uszitó imperiálizmus ellen, a békéért. 

Sch.  Artúr 

Petőfi-ünnepély 
Udvarhelymegye 
kulturotthonaiban 

Julius 31 ikén délutáni és esti ün-
nepélyen emlékeztek meg UJvarhely-
megys minden kulturotthonában Pe-
tőfi  Sándor halálának századfordulóján. 
Ezen a napon 143 kuiturotlhonban 
szavalták el az Egy gondolat bánt en 
gemet c. verset és minden dolgozó a 
nagy költő álmait látta beteljesülve, a 
piros zászlókkal és Petőfi  jelszavakkal 
feldíszített  kulturotthonokban. A fehér-
egyházi emlékműhöz közel eső falvak 
kulturotthonai, küldöttségekkel vettek 
részt az ünnepségeken. 

Hidegkút község is az együttélő 
nemzetiségek testvérisége jegyében 
rendezte meg az ünnepélyt. Itt egy 
román és egy magyar dolgozó számolt 
be a fehéregyházi  felvonulásról. 

Pdtőfi  harcra hivta dolgozóinkat és 
ezt a harcot újra öntudatosan vállal-
ták a falusi  dolgozók, a centenáriumi 
ünnepségeken. Minden szempár, min-
den ökölbeszorított kéz, a beszédre 
nyitott ajiak együtt hirdették Pátőfi 
jelszavát: « v i l á gs zabadság * . 

Az ünnepségek mindsnütt nagy ha-
tással voltak falusi  dolgozóinkra. Pe-
tőfi  Sándor halhatatlan költeményei 
most is, mint mindig harcot hirdet1 ek 
a zsarnokság ellen és ezt a harcot 
vállalták a dolgozók tízezrei, amikor az 
ünnepségek végeztével felzengett  aj-
kukról az Hternácionálé. K—a. 

x Méhkaptárat elcserélek mézzel 
vagy méhrajjal. Cím a kiadóban. 

Ilii tagfelvétel 
az IMSz-ben 
Megkezdődött a tagok újra való fel-
étele az IMSz udvarhelymegyei szer-
zeténél. 
Március 19 én volt az ifjúsági  szer-
zetek egységesítő kongresszusa, a-

•ely megteremtette országunk dolgozó 
ifjúságának  egységes forradalmi  szer 

Btét. 
Dolgozó ifjuságunk  előtt komoly és 

Khéz feladatok  állanak. Tovább kell 
nni és fejleszteni  a KISz harci ha-
yományait, harcos szellemben kell 
itvelni az ifjúságot,  ugy mint ahogy 
ta KISz tette a nehéz illegális időkben. 
Ezeknek a feladatoknak  csak akkor 
odúnk eleget tenni, ha éberen őrkö 
ok egységünk felett  és kíméletlenül 
eplezzük az egységbontókat. Az egy 
gesités alkalmával számos ellenség 
irakodott be közénk, akik fegyelme-
tetlenségükkel, a szervezeti munkához 
raló passzív magatartásukkal káros 
izellemet hoztak be magukkal szerve 
téti életünkbe. 
A tagság újra való megállapításának 
:a célja, hogy a mennyiséget minő-
gé alakítsuk át, vagyis dolgozó if-

Ságunknak éberen kell őrködni azon, 
gy ezek a nem kívánatos elemek 
t̂erüljenek szervezetünkből. Az Ifju 
unkás Szövetség csak akkor lesz hé 
ps a Pártunk által kitűzött feladató-
tat végrehajtani, ha megtisztítja sorait 
éktől a káros elemektől. 

| Bícsületes, harcra kész, szervezetünk-
töz hü ifjakra  van szükségünk, akik 
KISz harci hagyományait követve 
irmikor készek akár az életük árán 
megvédelmezni a munkásosztály 

Ital kiharcolt vívmányok a\ 
Munkánkban és harcunkban mindig 

előttünk a Szovjetunió Kommu-
jiista (b) Pártja által vezetett lenini, 
álini Komszomol, amelynek óriási 
pasztalatait felhasználva  irányítjuk a 
latnán Munkáspárt vezetésével dolgozó 

águnkat. Ebben a szellemben kezdi 
leg az Ifjumunkás  Szövetség tagjai-

ujra való felvételét. 
Rustár  Lajos. 

Levél  a pionir-táborből 
Népköztársaságunk, a RMP vezetésével nagy gondot fordit  a munkások 

nyaraltatására, hoĝ  azok évi munkájuk fáradalmait  kipihenve, fizikailag  és 
sze'lemileg frissen,  uj lendülettel kapcsolódjanak bí az egyéves gazdasági terv 
sikeres végrehajtásáért és tulhaladásáért folyó  küzdelembe. 

DÍ nemcsak a munkásoknak van megadva a nyaralási lehetőség, hanem 
gyermekeiknek is 1 

Csengő nevetéstől zajos pionir táborok népesitik be Népköztársaságunk 
üdülő telep îit, hol a gyerekek ezrei élvezik a munkásosztály által kivívott ered 
ményekel s ugyanakkor edződnek egy jobb, egy boldogabb társad>lom felé 
pitéséért folyó  harcra. A vidám, öntudatos gyerek-sereg megérti, hogy őket 
már nem fogják  többé a „tőkés urak" kizsákmányolni, hanem saját jövőjüknek 
kell kovácsolói legyenek. 

E tényt bizonyítja az alábbi levél is, melyet Ambrus Erzsébet pionir 
küld Temes megyéből a lipovai pionir üdülő-telepről, szüleinek Székelyud-
varhelyre. 

Kedves Szüleim és testvéreim I 
Tudatom, hogy jól vagyok és szerencsésen érkeztünk meg. Maguk 

hogy vannak? Lacika ugye nem betej? Géza és Sanyika elmentek-e nyaralni? 
Ha nem mentek el, mondják meg nekik, hogy csókolja Erzsikel A Nagy-
mamát és a Nagypapát is csókolom. Mire éa hiza megyek, a gyümölcs is el 
fog  fogyni,  de nem baj, mert itt annyit kap un'i, hogy otthon sem tudnák töb-
bet enni. 

A koszt elsőrendű 1 Annyit kapunk enni, hogy el sem bírjuk mind fo-
gyasztani I 

A nap be van osz va : reggel 7 órakor felkelünk,  tornázunk, mosdunk, 
reggelizünk. 

Reggeli után gyűlés, mikor vége van, tízóraizunk, utána játszunk, játék 
után ebédelünk, ebéd után alszunk. Mikor felkelünk,  uzsonnázunk, uzsonna 
után gyűlés, azután megint játszunV, mikor kijátszottuk magunkat, vacsorá-
zunk, vacsora után lefekszünk: 

Pál Jenő nagyon jól van, kérdeztem, hogy kivánkozík-e haza ? Azt 
mondta, ha tehetné, haza se menne I Most már nem vagyunk olyan rosszak, 
mint amikor ide jöttünk. Azóta sokat javultunk 1 

Most többet nem írok, csókolom az egész családot, rokonokat, szomszé-
dokat. Váiaszt vár: Erzsike. 

Az IMSz feladata a pionirok nevelésében 
A RMP utmutatásai alapján az IMS 5 

létrehozta a pionir-szervezeteket, ahol 
a Szovjetunió pionir szervezetének ta 
pasztalatait felhasználva,  a gyerekeket 
kommunista szellemben nevelve elő 
készíti arra, hogy pártunknak erős, 
bátor, a veszéllyel szembenéző haza 

fiai  legyenek. 
Est a szép munkát az iskolai év 

zártával a nyári klubokban folytatjuk. 
Itt a pionirok, szabad idejüket felhasz-
nálva, szinte játszva tanulják meg a 
mindennapi élet tudnivalóit, ellentétben 
a régi rendszerrel, ahol a gyerekeket 

erőszakkal kellett iskolába vinni s mi-
kor vége volt az iskolának, szétszó-
ródtak, mint a pásztor nélkül maradt 
nyáj. 

Elvtársaki pártunk az IMSz re bízta 
azt a dicső feladatot,  hogy vezessük 
a pionir szervezeteket s ezt a vezetést 
át kell éreznie minden aktivistának, 
minden IMSz tagnak. Pártunk bizal 
mát a kommunista káderek nevelésé-
vel kell, hogy viszonozzuk. 

A kezdésnél voltak ugyan hiányos-
ságok, nehézségek, mert nem dolgoz 
tunk elég tervszerűm. Egyes elvtársak 
gyerekes dolognak tekintették ezt a 
munkát, amire pedig pártunk nagy 
súlyt fektet. 

De ez csak a kezdésnél állott fenn. 
Az IMSz Politikai Bürójának határo-
zata elemezte az elvégzett munkát, rá-
mutatott az eredményekre és hiányos-
ságokra s megállapította, hogy ered 
ményss munkát végeztünk. 

Mi IMSz-tagok, éppen ugy, mint 
pártunk tagjai, nagy gondot kell, hogy 
fordítsunk  a harmadik generáció, a 
kommunista generáció nevelésére. Az 
ifjúság  a Román Népköztársaság arany 
forrása,  őt (el fogják  építeni és erős 
marokkal fogják  védeni a proletár 
nemzetköziség zászlója alatt a boldo-
gabb életet s egyenesen törnek előre 
a Lînin Sztálin ügyéért vívott harc-
ban. Gálpál  Sándor 

SPORT 
Az OSP megyei bizottsága értesitti 

a szabadjeggyel rendelkezőket, hogy 
azok 1949 augusztus 1 én érvényű 
ket vesztették. A szabadj egy-igénylők 
a jövőben munkájuk után fogják  azt 
kapni. 

Labdarúgás 
Szentkeresztbinyai  Vasas  — Dinamó 

Mai  4:0  (3:0)  Az utóbbi időben 
szépen fejlődő  Vasas labdarugói megér 
demelten győztek a Dinamó Mai csa-
pata ellen. 

Megkezdődtek Udvarhely-
megyében is az előkészü-

letek a jelvényszerző 
sportversenyekre 

Ujabb hatalmas méretű tömegver-
senyek kezdődnek augusztus 8 án 
megyénkben az összetett jelvényszerző 
küzdelemmel. Ez atlétikából, céllövé 
szetből ós úszásból áll. A jelvény-
szerző versenynek bronz és arany foko 
zata van, melyre pályázhat minden 15 
évét betöltött nő és férfi.  Ebben a 
versenyben a Szovjetunió sportjának 
mgyszerü tapasztalatai állanak előt-
tünk. A szociálizmus hazájában a jel-
vényszerző versenyek hosszú múltra 
tekintenek vissza. A Komszomol ja-
vaslatára már 1931 ben hozzá fogtak 
a jelvényszerző versenyek rendszeré-
nek (a GTO. nak) a kidolgozásához. Lá-
nyok és ifjak  minél többen jelentkezze-
tek a székelyudvarhelyi megyei sport -
szervezetnél ezen jelvények elnyerésére. 

Szerkesztői üzenetek 
Bartha  Dénes  Olasztelek.  Beszá-

moló levelét várjuk. 
Kóbori  Lajos  Homoródszentlászló. 

Az ifjúság  munkájáról szóló tudósítá-
sát köszönjük, de arra kérjük, hogy 
az érdemleges kulturális és más meg 
nyilvánulásokról is számoljon be. Ezen 
kívül a reakció munkájáról is emlé-
kezzék meg, nevek felemlitésével. 

Muntyán  Ferenc  Felsősófalva.  Cik-
kével amenyiben adatokkal kiegészíti, 
szívesen foglalkozunk.  Névszerint kell 
feltüntetni,  kiről is van szó. 

Imre  Ferenc  MNSz  levelező  Fiat-
falvi.  Cikke jegyzőkönyvszerü. Vár-
juk ujabb levelét, amelybe egy kis 
életet is visz bele. 



Üzemeink élete 
Lendületes munkaversenyek 
a parajdi IPEIL Üzemében 

Az IPEIL parajdi egysége sem ma-
rad le a RMP által kezdeményezett 
szociálista munkaversenyek forradalmi 
lendületében. Az egyéves gazdasági 
terv által előirt normákat a parajdi 
egység dolgozói is teljesitik és gyakran 
tul is haladják. Tudják, hogy a szoci-
álizmus felépítéséhez  minden erőt moz-
gósítanunk Kell, hogy az minél hama-
rabb megvalósulhasson. Látják a szo-
ciálista munkaversenyek eredményeit, 
amelyek részükre a >Tőbb munka,több 
kényére jelszóban valóra is váltak. 

öntudatos munkás-szellemben kez-
deményezik havonként újból és újból 
a munkaversenyeket, ugy az  üzemi, 
mint az erdei munkások és msgelé 
gedéssel veszik tudomásul az elért 
eredményeket: mint aki eleget tett 
kötelességének, elvégezte azt, amiért a 
munkás társadalom harcol, saját jobb 
léte érdekében. 

Az üzemben valóságos harci szellem 
uralkodik a többteljesitményért. Az 
egykeretes öreg gátért, az 1800 as é-
vekben szerelték fel.  Ugy nevezték : 
•lassújáratú*. A kapitálista világban a 
bérlők, akárhogy igyekeztek, nem tud 
tak többet vágni vele naponta 18—20 
köbméter rönknél. Ez az öreg gátér a 
mai szociálista versenyekben napi 
35—40 köbméter rönköt vág ki, olyan 
minőségű deszkának, amilyen a köz-
ponti vezetőség véleménye szerint, 
nincsen a vidéken. 

A szép eredmények és a jó minő 
ségü áru elsősorban Illyés Lajos mun-
kás igazgató szervezőtehetségének és 
jó irányításának tudhatók be. Oa hoz-

zájárul a sikerhez nagymértékben Bér-
ces Albert szakszervezeti titkár segít-
sége is, aki az elvtársak szellemi ne-
velését irányítja. 

A szociálista munkaversenyekben 
kitűntek elvtársaink közül Boros Ferenc 
fürészmester,CseresznyésAlbert  gáteres, 
Kelemen Károly segéd gáteres, Simófi 
Márton cirkulás, Gál Ferenc anyag-ren-
dező, Molnár György é3 Murvai Ferenc 
rönkölők és Zsombori Bálint anyag 
kihordó. 

Az erdei teljesítmények sem marad-
nak le a gátertől. Május folyamán 
kezdődött meg az erdőkben a szén 
égeté3. A szénégető elvtársaink is cso 
portos és egyéni versenyekkel járulnak 
hozzá a többterm:lésh;z. 

Az egyéni é3 csoportversenyekben 
kitűntek: Piszkuj János 21 százalékos, 
Oláh Lajos 20 százalékos, Vágási Mi 
hály 12 százalékos, Biró Mihály 10 szá 
zalékos normatulteljesitéssel julius 
hónapban. 

Az erdőkezelők közül különösen 
Baróti Dénes az, aki jó irányításával 
és szakképzettségével nagy segitsé 
gükre van elvtársainknak a termelésben. 

A szénégetők részére szükséges fa-
beeresztéseknél 40 százalékos tultelje 
sitménnyel kitűntek : Szekeres Mihály 
és Nagy G. Gergely. 

A munkás a legnagyobb érték és 
megbecsülést érdemel. Kövessük az 
említett elvtársak példáját, hogy a dol-
gozók hazáját, a szociálizmust építhes-
sük mindnyájan. 

Zsombori  Gábor 

Miért szünetel a termelés 
a vargyasi szeszgyárban 7 

A vargyasi szeszgyárban valóban 
szünetel a termelés, de a munkások 
dolgoznak. A gépeket javítják. Álta-
lános javitások végett junius elsején 
szüntették be a termelést. A tervév 
első felét  35% kai haladták tul. Már 
eddig megjavítottak egy 4 vagonos 
tartályt, 4 cefrós-kádat,  egy folyton 
működő lepároló gépet. Minden egyes 
munkás bec3Ülettel végzi kötelességét, 
hogy a gyárat minél előbb üzembe 
helyezhessék. A javítást, amit junius 
4 én kezdtek meg és szeptember 15 ig 
irányoztak elő, 20 nappal hamarabb 
fogják  befejezni.  Eddig 70 önkéntes 
munkaórát doigoztak. 

A kollektív szerződés szerint a mun-
kások a legjobb ellátásban részesül-
nek családjaikkal együtt. Nincsenek 
kitéve annák, hogy a beszerzés végett 
munkanapjaikat elveszítsék. Bálint 
Domokos munkás igazgató mindent 
elkövet, hogy hiányosságok ne állja-
nak elő. A munkások egészségére is 
nagy gondot fordít.  A régi időben el-

hanyagolt munkáslakásokat szintéi 
önkéntes munkával megjavították és 
lakhatóvá tették. Az udvarokat is 
rendbehozták, kerítéseket, uj kapukat 
állítottak fel,  a gondozott udvarokon 
és a gyár udvarán a hűs fenyők  ár-
nyékában boldogan játszadoznak a 
piros arcú, egészséges munkásgyer-
mekei. 

Egyetlen hiányosságuk a fali  újság 
terén van, de az újságolvasás minden 
reggel folyik.  Pedig szükséges, hogy 
a munkások Írjanak is, írjanak különö 
sen a gyár életéről, mert ezek a munka 
menetét fellendilik  és a hiányosságo-
kat idejében kiküszöbölhetik a további 
sikerek érdekében. 

Az üzem falait  forradalmi  jelszavak 
díszítik : »Harc az egyéves terv meg 
valósításáért és lulhaladásáért.c Ezt a 
jelszót követik a vargyasi szeszgyár 
öntudatos munkásai és az egyéves 
terv rájuk eső részét dec. 1 re ígére-
tük szerint teljesitik is. 

N. 

Tovább fejlődik 
a székelyudvarhelyi Munkás-nyomda 

Minden üzem küzd országunkban az 
egyéves gazdasági terv sikeréért. A 
munkások önkéntes munkţjjpl is elő-
segítik az egyéves gazdasági terv meg-
valósítását. A mi kis üzemünk, a 
Munkás-nyomda is a haladás útjára 
lépett és napról-napra ujabb és ujabb 
módosítások történnek a munka jobb 
menetele érdekében. 

Hogy a kormány a munkások ér-

dekeit szolgálja, azt tapasztalhattuk 
abból is, hogy közülünk, munkások 
közül nevezték ki az igazgatókat. 
Hogy a munkásigazgató a munkások 
érdekeit képviseli és az üzemeket fel 
lendíti, azt láthatjuk a mi üzemünk-
nél is. Mióta a nyomda élén munkás 
igazgató áll, nagyon sokat fejlődött  a 
nyomda. 

A megyében levő három nyomdát 

ez államositás után összpontosították. 
Az összpontosítás jelentőségét láthat-
juk napról napra, mert minél több a 
munkánk, annál olcsóbban dolgozha-
tunk a munkásság részére. 

Ujabban a munkások részére kü-
lön mosdószobát építettek. A nyomda 
fejlődését  mutatja, hogy 1948-ban 
még csak 7 munkással dolgoztunk és 
ma már 23 mu nkás dolgozik a nyom-
dában. 

A munkások is megértették az egy-
éves gazdasági terv fontosságát,  amit 
mutat az is, hozy önkéntes munká-
val augusztus 23-ika tiszteletére el-
végezték a nyomda költöztetését és 
a takarítást. A nyomda udvarán kap-
tunk irodahelyiséget, amit a napok 

ban takarítottunk ki és diszitettüakl 
fel  önkéntes munkával. Ugyanéul [ 
hátul az udvaron helyezte el a ki I 
bővített könyvkötészetet is az üzeal 
Augusztus 23 ika tiszteletére 330 öa-l 

kéntes munkaórát dolgoztunk, ami 
közepes arányú • órabérben kittel 
8580 lejt. Ezzel a munkával Népkoil 
társaságunknak megtakarítottuk otl 
az összeget és az egyéves gazdasági 
tervet is elősegítettük ezzel. EÍ 
munka azonban még nem elég, ml, 
nagyon sokat kell, hogy dolgozzun 
a munkásság jobb megélhetéséért L 
a kapitálisták ellen folyó  harc sikt| 
réérl, hogy a szociálizmust minél elő 
megvalósíthassuk országunkban. 

Máthé  Ilonka. 

A MNSz  székelyudvarhelyt  városi 
szervezetének  munkája 

Városi  szervezetünk  végrehajtóbizottsága,  valamint  intézőbiz. 
sága  julius  havi  kezdettel  tagjai  számára  tsti  tanfolyamot  szer... 
zett.  A tanfolyamon  mintegy  25-en  vehetnek  részt.  Sajnos  azoi  I 
akik  annakidején  vállalták,  hogy  ez esti  tanfolyamra  eljárnak,  ItA 
többször  arrafelé  sen  jönnek. 

De  hogy  nem  minden  egyes  tagunk  gondolkozik  ugy, 
azok,  akik  állandóan  hiányoznak  e tanfolyamról,  mi  sem bizonyHji 
jobban,  mint  az,  hogy  tanfolyamunkon  mintegy  18—20  tag  rési. 
vesz  pontosan  és nagy  érdeklődéssel  figyeli  as előadást.  A szemim 
riumon  pedig  megmutatkozott  az,  hogy  nem  csak  jelenlétükkel  szt 
poritják  a létszámot,  hanem  igyekeznek  tanúbizonyságát  adni  m 
nak,  hogy  az  anyagot  meg  is  értették. 

Miért  van  szükség  a tanfolyam  hallgatására?  Azért,  mert 
méleti  felkészültség  nélkül  nem  lehet  épitő  je  egy  dolgozó  sem, a ; 
ciálizmusnak  és nem  lehet  hasznos  tagja  Népköztársaságunké. 
Amig  nem  tudja  Pártunk,  a RMP  célkitűzéseit  és nem  állnak  vili] 
gosan  elölte  azok  a megvalósítások,  amelyeket  Pártunk  vezetési 
megvalósítottunk  s amely  megvalósítások  mind  a dolgozók  érde 
szolgálják,  addig  akarva,  nem  akarva  nem  építője,  hanem  na& 
sok esetben  rombolója  a szoxálizmusnak. 

* 

F.  hó  7-én  a kollégiumkertben  szervezetünk  nagyszabású  kerii] 
ünnepélyt  rendez  s ez  alkalomra  mindenkit  meghív  a vezetősiA 
Bizonyítsuk  be itt  is  szervezetünk  iránti  hüségünket  és támogas 
jelenlétünkkel  a MNSz-et. 

* 

A taggyűlésekről  se feledkezzünk  meg,  jelenjünk  meg 
minél  nagyobb  számban,  érezzük  meg,  hogy  Szövetségünk,  a Ri 
vezetésével  következetes  harcot  viv  a háborús  uszítók  ellen.  S  ne ft\ 
ledkezzünk  meg  arról,  hogy  ez  a harc  a gazdi  sági,  politikai  és m 
turális  életünk  színvonalának  az  emeléséért  folyik  s mi  ebbin  i 
harcban  nem  tanúsíthatunk  passziv  magatartást.  B.  L. 

Ujabb hangversennyel 
tanúsította haladását a székelyudvar-
helyi Bartók Béla filharmónikus  zene-
kar és a Petőfi  Sándor vegyeskar a 
julius hó 28-ikán este a Dózsa György 
Athenaeum rendezésében megtartott 
hangversenyén. E'ismerést érdemel, a 
technikai haladás mellett, különösen a 
műsor összeállítása. Ezúttal nagyobb 
gondot fordítottak  az igazi népi zenére 
és énekre és a népek közti kulturcse-
rót elősegítő orosz és román műsor-
számokra. Ezt a törekvést a közönség 
is értékelte, amikor különösen a Bun 
kócska c. orosz dalnak, a román ének> 
számnak az előadását fogadta  nagy 
tetszésnyilvánítással. Érdemes volna a 
hangversenyt, amelyen ezalkalommal 
elég kevesen voltak, megismételni. 

A Vöröskereszt 
kultur-estje 

Jó müsoru, kitűnően sikerült kultur-
estet rendezett a pedagógiai leányiskola 
tornatermében julius hó 30-án a me-
gyei Vöröskereszt fiók.  Ezen az es-
télyen ugy a románság, mint a ma 
gyarság egyaránt épülhetett, egyaránt 
jól érezhette magát, egyaráat azt gon-

dolhatta, hogy ez az estély az ó 
véért volt éppen ilyen. 

A Vöröskereszt mü3ora szerencsi, 
egyesitette magában a román és 
gyar elemeket. A román szindar 
a románul gyengén tudók is figye... 
mel kisérhették, komikus jelenen 
kacaghattak, komoly njondanival 
magukévá tehették. A román hallgat 
ság pedig éppen igy megérthette, 
vezhette Cervantes mulattató és ta 
ságos vígjátékát. Igy nyugodtan _ 
hatjuk, hogy ez az estély jelentős sa 
repet játszott a román magyar bi 
ság kimélyitéséber., s megmutatta, 
az ujjáalakult Vöröskereszt nem t 
emberekért vagy népcsoportokért 
hanem országunk minden dolgozójá 
érdekében fejti  ki minden tevékenys 

Mák-termelők figyelmét) 
Az országos gyógyszerellátás 

tositása érdekében a »Piafar<  gyó, 
növényértékesitő állami vállalat fel 
minden mák termelőt arra, hogy a i 
kifejtése  után a mák tokját ós sz 
ne dobja el, ne engedje veszend. 
menni, hanem ép állapotban gyüjlj 
össze és őrizze meg. Ezeket a »Plafu 
későbbi időpontban, jó áron fogja  i 
venni. További felvilágosítást  a »P 
far*  megyei megbízottja ad. (Kos 
utca 17, sz.) 



AZ  ÉLET  IGAZSÁGAINAK  MEGISMERÉSE 
szabadit  meg  a miszticizmus  hamisításaitól,  a babonák  nyűgétől 

Cikksorozatunkat  ajánljuk  a 
kulturotthonok  és tanulmányi 
körök  figyelmébe. 

Ma szinte az egész földet  növényzet 
borítja és állatok találhatók mnden 
égöv alatt nagyon változatos formában. 
A gondolkozó ember már nagyon ré 
gen keresi a feleletet  arra a kérdésre, 
hogyan keletkezett az élet a földön. 
Ma azt látja az ember, hogy élőlény 
mindig hasonló élőlénytől származik, 
a halból hal, a lóból ló. 

A régi népek hitregéiben fennmaradt 
teremtésmondák azt a választ próbálták 
adni az élet keletkezésére, hogy az 
életet egy idegen, magasabbrendtl szel-
lem alkotta olyan formájában,  ahogy 
az most ismerates előttünk. 

A tudomány azonban szorgos kutatá 
sokat végzett, nem elégedett meg a 
primitiv emberek agyában született 
mesékkel és ezeknek eredményeképpen 
ma már világosság kezd derülni az 
életnek a földön  való keletkezésre. A 
kutatásokat az őskori élőlények ma-
radványainak vizsgálatával kezdték. E 
zek a vizsgálatok megmutatták, hogyan 
fejlődtek  ki az évezredek során az 
egyszerűbb élőlényekből az összetet-
tebb élőlények. 

Ahhoz azonban, hogy az élet kelet» 
kezésének a kérdéséhez közelebb jus-
sunk, ismernünk kell a föld  keletke 
zésének módját. Erre né2ve küörtbö-
ző elméleteket állítottak fel,  amíg a 
tudományos vizsgálatok alapján ki nem 
alakult a mai tudományos felfogás. 
Eszerint az ősidőkben a Nap magá-
nyos csillag volt, amelynek a mainál 
is sokkal magasabb hőfoka  volt. Van-
nak ma is ilyen kékes-fehér  fényt  su 
gárzó, 25 ezer foknál  is magasabb 
h5foku  csillagok. Ebből a Napból sza-
kadt ki a föld  is a többi bolygókkal 
együtt és azóta ezek alkotják a nap-
rendszert, a Nap körül keringve, a 
Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, 
Szaturnusz, Uránusz, Neptun és Plútó. 
Ezek a bolygók ugyanolyan anyagok-
ból vannak összetőve, mint a Nap. 
Azt mondhatná valaki, hogy még 

ssnki sem járt sem a Napon, sem 
más csillagon, tehát nem is lehet tudni, 
hogy azok milyen anyagból állanak. 
A tudomány azonban felfedezte,  hogy 
a nap vagy a csillagok fényének  fel-
bontása által kapott szinkép, mint ami 
lyen a szivárvány is, bizonyos vizs-
gálatok alapján pontosan megmutatja, 
mi az anyaga a fényt  kibocsátó test-
nek. Ilyenformán  nem kell csodál-
koznunk azon, hogy a tudósok ma 
már megmondják pontosan, milyen 
elemek alkotják az egyes égitestek 
tnyagát. Különösen fontos  felfedezés 
volt az, hogy a nap anyagában kimu 
titták a szenet, amelyik olyan magas 
hőfokon  is jelen van és amely egyik 
legfontosabb  alkotó eleme a szerves 
ínyagoknak, az élőlényeknek. A Nap 
légkörében lévő szén már vegvület 
formájában  is jelentkezik. Hidrogénnel 
ii nitrogénnel vegyülve figyelték  meg. 
Az eredetileg magas hőfokú,  izzó 

Föld az évezredek folyamán  kezdett 
lehűlni, összesűrűsödni, amikor is a 
nagyobb fajsúlyú,  vagyis súlyosabb 
inyagok a középpontban helyezkedtek 
d, mint egy izzó mag. A szén jelen 
volt a Föld összetételében, akárcsak 
i Napban is. A szén az olvadással 
izemben rendkívüli ellenállóképességet 
tinusit. 
Az izzó Föld lehűlése folyamán  ele-
i a légköre szinte kizárólag tulhe-
t vízgőzökből állt. Ezekkel kerültek 
itkezésbe a Föld felszínén  izzó, fo-

lyékony állapotban levő szénvegyü-
t, karbidok. A nagy orosz vegyész, 
litriv Ivanovics Mendelejev már ré 

«ebben kimutatta, hogy a karbidok, 
vízgőzzel kerülnek kapcsolatba, 
drogéneket alkoűiak. A szónhi 

Az élet keletkezése a földön 
drogének pedig Favorszky orosz aka-
démikus kimutatása szerint a legkü-
lönbözőbb vegyi átalakulásokra ké-
pesek és különösen könnyen egyesülnek 
a vizzel. 

Ebben a korban tehát, amellyel fog  < 
lalkozunk, a Föld vizgőzből álló lég-
körrel burkolt, sziklás gömb volt. Ebben 
a légkörben gáznemű állapotban szén-
hidrogén-vegyületek voltak, amiket már 
szerves anyagoknak lehet tekinteni, 
mert tökélel esen hasonlítanak az állati 
és növényi szervezetekben található ve-
gyületekhez. A Fóld lehűlésével egyi-
dőben a vízpárák eső formájában  zu-
dultak a kopár Főidre, magukkal ra-
gadva a légkörből a szerves anyagokat 
és az Óceánokba vive azokat. 

A tudósok kísérletei azt mutatják, 
hogy a szénhidrogének magas hőfokoa 
tartott vízben, mint amilyenek ezek az 
Óceánok is voitak ebben az időben 
különböző vegyi átalakuláson mennek 
át, amelyek során a kezdetleges szerves 
anyagok mind bonyolultabbakká vál-

nak, még pedig olyan anyagokká, mint 
amilyenekből az állati és növényi 
szervezetek állanak. 

Ez volt az élő, szerves lények anya-
ga. A tudósok nemrég felfedezték, 
hogy bizonyos szerves anyagok keve-
redés következtében csak a mikrósz-
kóp alatt megfigyelhető  apró cseppe-
ket alkotnak, amiket Jong holland 
tudós koacervátoknak nevezett el. E-
zeknek az a rendkívüli tulajdonságuk 
van, hogy az őket körülvevő oldatból 
különböző anyagokat tudnak kivonni. 
Ez a táplálkozás egy kezdetleges for 
mája. Azt is tapasztalták, hogy ezes 
a koacervátok, amikor megnőnek, ré 
szekre bomlanak, ami kezdetleges for-
mája a szaporodásnak. 

A koacervátok közül mindig a leg-
tökéletesebb maradt fenn.  Az évezre-
dek során ezek nemzedékről nemze-
dékre állandóan változtak, mind bo-
nyolultabbak és tökéletesebbek lettek. 
Végül is a tökéletesség olyan fokát 

érték el, mely az élőlények sajátja. 
Igy keletkeztek a legegyszerűbb élő 
szervezetek, a földi  élet ősei. 

Megismerve ezt a folyamatot,  mely 
az élőlények megjelenéséhez vezetett, 
az a kérdés merül fel,  mirétnem for-
dul most is elő ez • jelenség, miért 
csak hasonlótól születnek ma élőlé-
nyek ? Az előbb elbeszélt folyamat 
nagyon sok időt igényel és ha jelen-
leg bármilyen szerves anyag keletkez-
nék, azt megsemmisítenék a bacillu-
sok és más apró élőlények, melyek a 
földet,  vizet és levegőt benépesítik. 

A másik kérdésre, hogy laborató-
riumban, mesterségesen tudunk-e szer-
ves anyagokból élőlényeket teremteni, 
azt kell válaszolnunk, hogy ez még 
ma nem lehetséges, mert még nem 
ismerjük tökéletesen a legegyszerűbb 
élőlények finom  belső alkatát. Azon-
ban a távoli jövőben a tudomány to-
vábbi fejlődésével  ez megvalósitható 
lesz és akkor az ember mesterséges 
uton is teremthet majd élőlényeket. 

Az élet keletkezése a földön  cimü 
könyvében A. I. Oparin foglalkozik 
részletesebben ezzel a kérdéssel az 
Orosz Könyv népszerű tudományos 
sorozatának második számában, amit 
olvasóink figyelmébe  ajánlunk. 

Hogyan él Petőfi  ma 
a székely falvakban? 
Petőfi  Sándor  száz  év előtti  eszméi 

ma valósulnak  meg 
Írja  Dénes  Dénes  Székelyderzsből 

Ha visszapillantunk az elmúlt száz 
évre, azt látjuk, hogy azalatt Petőfi 
szabadságeszméjét nem igyekeztek 
megvalósítani. Petőfi,  a szabadság 
szenvedélyes szerelmese az összes 
szabadságszerető népeket hivta sza-
badságuk kivivására, a zsarnokság le-
igázására. A szabadság eszméjét a 
hatalmon levők, a kizsákmányolók a 
maguk hasznára próbálták meg alkal-
mazni. Petőű másféle  szabadságra 
gondolt, amikor a szabadságért, egyen 
lőségért, testvériségért szállt síkra és 
adta életét is. 

Petőfi  a nép jogait akarta kihar-
colni. A nép cimü versében megírta, 
>haza csak ott van, ahol jog is van«. 
Azok, akik Petőfit  csak, mint a nem-
zeti eszme hirdetőjét állították elénk, 
meghamisították a költőt. Hogy mit 
jelentettek Petőfi  szabadságeszméi, azt 
csak a magunk életében ismertük meg, 
amikor 1944 augusztus 23 ika után, 
a dicsőséges Vörös Hadsereg felsza 
baditott és a Román Népköztársaság-
ban Petőn Sándor eszméit látjuk 
megvalósulni. 

Ezelőtt 101 évvel, amikor a fran-
ciák elűzték Lajos Fülöp királyukat, 
akkor irta Petőfi  Respublika cimü 
versét. Mégis ma, amikor a kulturott-

honunkban szavalják ezt a verset, a 
kulákság és a reakció fogcsikorgatva 
hallgatja, hogy a történelem megvaló-
sította Petőű Sándor forradalmi  esz-
méit. 

Petőfi  már ezelőtt 100 évvel tá-
madta a kizsákmányolókat és a leg-
főbb  kizsákmányolóról irta bátran a 
dolgozó népnek «akasszátok fel  a 
királyokat l« 

Ilyen cimü versében irja: 
»Tördelheted  le  a fa  lombjait, 
Idöjáriával  újra  kivirit, 
Tövestül  kell  kitépni  azokat,-
Akasszátok  föl  a királyokat  /« 

Mi, a Román Népköztársaság dol-
gozói a Petőn által megjósolt uton in-
dultunk el és nem fogunk  feleúton 
megállni, hanem az utat egészen 
megtesszük és gyökerestől kiirtjuk a 
burzsoázia és a kizsákmányolók még 
meglévő maradékait. 

Székelyderzsben is érezzük, amikor 
a reakció ellen harcolunk, hogy Pe-
tőfi  Sándor eszméi vezérelnek és tu-
lajdonképpen most valósítjuk meg azt, 
amit Petőfi  ezelőtt 100 évvel megéne-
kelt. Petőfi  Sándor köztünk van és 
velünk van versein keresztül a szociá 
lizmus építésében Dénes  Dénes. 

Országos faliujságverseny 
A RMP KB propaganda és agitá-

ciós osztályának egy megbeszélésén a 
Vörös Grivica üzemi faliújság  szer 
kesztőbizottságának javaslatára elha-
tározták, hogy országos faliújság  ver-
senyt rendeznek. 

Az eddigi versenyektől eltérőleg, a« 
hol egyes faliújságokat  bíráltak el, 
most a faliújságok  julius 21—szeptem-
ber 21-ig terjedő egész tevékenységét 
veszik figyelembe. 

Megyei bizottságok létesülnek, ame-
lyek megvizsgálják a faliújság  minden 

egyes számát. Egy központi bizottság 
fogja  kitüntetni azokat a faliújságokat, 
amelyek legjobban (teljesítették a félté 
teleket a verseny egész időtartama alatt. 

Az elbírálási szempontok a követ 
kezők: 

1., Minél pontosabb megjelenés (két-
hetenként). Kivételes alkalmakkor a 
különkiadások helyei felhasználása. 

2., A faliújság  hozzájárulása a szo-
ciálista munkaverseny helyes megren-
dezéséhez az illető egységben. Milyen 
kampányokat folytatott  ezért? 

3, Hogyan karolta fel  a faliujíág 
az illető egységet foglalkoztató  kérdé-
seket? (Pártélet, a tömegszervezetek 
tevékenysége, művelődési művészeti é-
let, a bürokratizmus elleni küzdelem, 
a munkafeltételek,  étkezde, otthon, tár-
sadalombiztosítás, sport stb.) 

4., A faliújság  hozzájárulása a ta-
pasztalatok kicseréléséhez (egy válla-
lat, vagy hasonló vállalatok, munká-
sai és technikusai között, az állami 
gazdaságok alkalmazottai és munkásai 
között, a dolgozó földművesek  között 
stb) 

5., A faliújság  hozzájárulása a hibák 
és hiányosságok feltárásához  a biri-
latnak különböző formákban  való al-
kalmazásával : cikkek, karikatúrák, epi-
grammák (versek) stb. A megjelent 
önbirálati cikkek száma. A faliújság 
szerkesztősége hogyan oldotta meg 
a levelezők által felvetett  kérdéseket? 
Hogyan védelmezte meg a szerkesztő-
bizottság a üldözött levelezőket ? 

6, A faliújság  hozzájárulása a dol-
gozók neveléséhez a proletár éberség 
szellemében és a munkához és a köz-
tulajdonhoz való szociálista magatartás 
szempontjából. 

7., Hogyan tükrözi vissza a faliújság 
a dolgozóknak a békéért folytatott 
harcát. A Szovjetunió népszerűsítése. 

8., A babonák és a miszticizmus 
elleni küzdelem és egyes vallási szek-
ták ellenséges tevékenységének lelep • 
lezese. A sovinizmusnak és minden 
nacionálista megnyilvánulásnak a visz-
szaverése. 

9., A levelezők és munkatársak szá-
ma az olvasók számához viszonyítva. 
Hogyan tartják velük a kapcsolatokat? 
A szerkesztőség által kapott levelek 
megválaszolása. A közölt és nem közölt 
anyag rendbentartása. 

10, Hogyan adják az anyagot sier-
kesztői szempontból ? (Rövidek voltak-e 
a cikkek, közérthetőleg voltak-e meg-
írva, nem volt-e tuláltalános jellegük, 
elszakadva azoknak a gondolatvilágá-
tól, akikhez szólt ?) 

11., A technikai kivitelezés. 
A faliújság-verseny  feltételeit  minden 

dolgozónak ismernie kell, mert min-
denkinek hozzá kell járulni, hogy szer-
vezetének, közösségének faliújságja  mi-
nél jobb helyezést kapjon a verseny-
ben. Ezáltal emeljük faliújságjaink 
színvonalát és ezzel is hozzáj árulunk 
mindnyájunk jólétének és boldogulá 
sának elősegítéséhez, a szociálizmus 
építéséhez. 



Ismerjük megr a szociálizmus hazáját 
A kolhoz szervezeti felépítése  kiküszöböli 

a falu  és a város közötti különbséget 
A Voronyezs-környéki »Lenin« kol-

hozban javában folyik  az építkezés: 
csattognak a szekercék, kopognak a 
kalapácsok, nyikorognak a fűrészek. 
A házhelyek körül halomban a salak, 
a homok és a tégla. A mészszállitó 
tehergépkocsik nehezen törnek utat 
maguknak. A villanyszerelők az osz-
lopokra kapaszkodva feszitik  a veze-
téket. A kolhoz elnöke, Krasznov Kor-
nejevics Grigorij ellenőrző körútján 
van a faluban.  Alaposan szemügyre 
vesz minden utcát, a régieket éppúgy, 
mint az ujakat. Az utóbbiakban kevés 
még a ház, de minden telket mély 
árkok és fiatal  nyárfák  határolnak. 

A termeiési terv építési fejezetében 
1949-re 15 lakóház, bölcsőde, 300 em-
bert befogadó  klubhelyiség és 1 tehén-
istálló épitése van előirányozva. A 
bölcsőde előtt kut is lesz. Az épitke 
zésekhez szükséges tégla előállítására 
a kolhoz saját présberendezést vá-
sárolt. 

A falu  megtekintése után az elnök 
kimegy a mezőre. A termőföldet  lan 
kás domb határolja. A kolhoz váltó-
gazdálkodást folytat,  25 hektár véd-
erdőfüggönyt  is létesített és tízszere-
sére emelte ásványi mütrágyafogyasz-
tását. Virágzó állattenyésztése is van. 

A konyhakert és a dinnyeföld  40 
hektárnyira nőtt. Évről évre ujabb 
sárga- és görögdinnye, valamint zöld 
ség és vetemény fajtákat  honosítanak 
meg s ezzel párhuzamosan nő a föld 
hozama is. ÖÍSZ jövedelmük tavaly 
2 076 230 rubelt lett ki. Ebből 349.184 
rubellel növelték a kolhoz közös pénz-
alapját. Az életszínvonal emelkedésé 
vtl fokozódott  a jobb lakások iránti 
igény is. A kolhozdolgozók jobb, tá 
gasabb, világosabb, vlllanyvilágitásos 
és vizvezetékes lakásokat óhajtottak. 
A vezetőség ehhez mérten dolgozta ki 
az építkezési tervet. 25 középület, 40 
háromszobás lakóház és 10 kulturcé-
lokat szolgáló ház építését vették be 
a tervbe. Igy született meg az egész 
falu  újjáépítésének eszméje. 

A kolhozfalu 
újjáépítési terve 
A Szovjetunió központi építészeti 

hivatala a terv elkészítésénél azt tar 
totta szemelőtt, hogy az újjáépítés a 
falu  és város közötti különbség meg 
szüntetésének elve alapján történjék. 
Ezért belevették a tervbe a falu  teljes 
villamosítását, vízvezeték- és csatorna-
hálózat építését, rádiót, mozit, kultúr-
intézményeket é3 mindazt, ami gyöke 
resen megváltoztatja a falu  képét s 
minél hasonlóbbá teszi a városéhoz. 

A tervező építészek nagy körülte 
kintéssel dolgoztak. Kiszálltak a te 
repre és minden részletkérdést ott a 
helyszínen vitattak meg a falusiakkal. 
Legtöbb vita támadt a klubhelyiség 
kérdésében. Miután nem sikerült meg 
egyezniök, felvetődött  az az eszme, 
hogy alkossanak típustervet a falusi 
kulturklubok építésére. Az elgondolás 
megvalósítására versenypályázatot ír-
tak ki, amelynek eldöntésében részt 
vett a »Lenin« kolhoz vezetősége is. 

A falu  szélén elterülő tavat kiszéle 
sitik és kimélyítik. Köréje parkot ál 
litanak, sétányokkal, virágágyakkal, 
pavilonokkal, játszótérrel és tánchellyel. 

A falu  közepén kétemeletes iskola 

és igazgatósági épület lesz. Köréje 
sorakoznak a többi középületek, a 
klub, a bölcsőde, stb. A klub előtt 
szobrot emelnek Leninnek. A szobor 
körül virágágyak díszlenek majd, mint 
általában a falu  minden utcájában. 

A kitüntetett kolhozdolgozók 
már be is költöztek uj 
lakásaikba 
Az építkezés 1947 ben kezdődött. 

Mire megkezdődött az ősz, felépítettek 
egy iskolát, egy háromszobás és hat 
kétszobás lakóházat. 

1948-ban már 15 lakóházat építet-
tek, amelyekbe hadiözvegyek, rokkan-
tak és élmunkások költöztek. A leg-
első lakást Kolesznikova Agáfia  hadi-
özvegy, fejőasszonynak  adták. Tízen-
két éve dolgozik a kolhozban és öt 
gyermeke van. Anyja örömkönnyek-

kel lépett az uj házba. Erezte, hogy 
ettől a pillanattól fogva  uj irányt vett 
élete folyása.  Mint jó gazdaasszony, 
alaposan körülnézett a házban és el-
ragadtatással állapította meg, hogy 
minden gyönyörű: a bejárat, a folyósó, 
a konyha, az ebédlő, sőt még a pince 
is. S ekkor eszébe jutott, milyen nyo-
morúságos körülmények között éltek 
azelőtt a parasztok és mennyit kellett 
nélkülözniők, amig egy házravalót 
öbszekuporgattak. 

Az uj lakás felavatásán  ott voltak 
a kőművesek, ácsok, szerelők és a 
falu  lakosainak nagyrésze. Együtt ör-
vendeztek a Kolesznikova családdal. 

Ilyen lesz 
a kolhozfalu 
Az igazgatósági épületben kiállították 

a leendő falu  kicsinyített mintáját. Ilyen 
lesz a kolhozfalu  ezután... 

Az emberek már bele is élik magu 
kat, hogy egyenes, kövezett, villany-
fényben  uszó és virágillatos utcákon 
járnak. Az utcák és a lakások a kol-
hoz rádióközpontjából szétáradó dalla-
moktól hangosak. A pihenő- és kul-
turpark felől  a sétálók beszélgetésének 
foszlányai  hallatszanak. A tavon csó-
nakok siklanak tova. A klub tágra 
nyitott ablakán át olybá tűnnek a 
villanykörték, mint valami epró gyer-
tyalángok. A szülőotthonból kényel-
mes kocsin, csecsemőjével karján, bol-
dogan megy haza egy fiatal  anya, | 
Otthon tiszta, kényelmes lakás várja. 
Százhatvan ilyen ház van a faluban, 
s egyik sem különbözik semmiben 
sem a legjobban berendezett városi | 
lakásoktól. 

A kolhozdolgozók ma már tisztán 
látják a kolhozgazdaságok fejlődési  le 
hetőségeit. Néhány év múlva a b5 | 
termés és a fejlődő  árucsere mégjob-
ban megváltoztatja a kolhozfalvak  né-
pét. Mindez élő valóság, mert a kol-
hozmunkának, a kommunizmus épité 
tésének semmi sem állhat útjában. 

AZ UJ ISKOLA Ipmöízibm$i 

dolgozókat nevel 
A székelykereszturi ICD tantestületi irányító tanfolyam munkája 

Amikor a vegyes líceum kapuján 
belépünk, éppen szünidőre csengetnek. 
A Szovjetunió vezető szerepéről tar-
tott kétórás előadás után — a hosszú 
idő óta első, napsugaras napon — a 
hallgatók elözönlik az udvart. Sokan 
végigheverednek a napfényes,  zöld 
füvön,  mások csoportokban vitatják a 
kérdéseket. 

A tantestületi irányító tanfolyamon 
Székelykereszturon első utunk a tan-
folyam  könyvtárába vezet. A sok ér-
deklődő hallgatótól alig tudunk Ta-
mucza Róza és Tóthné könyvtárosok 
közelébe férkőzni.  Megtudtuk, hogy 
eddig eladtak 803 könyvet, 19.000 lej 
értékben. Ezenkívül a tanfo'yam  könyv-
tárából a szemináriumok és egyének 
753 könyvet vettek ki olvasásra. 

— Érdekes megfigyelni  — jegyzi 
meg Ta mucza Róza — hogy a könyvek 
iránti érdeklődés az ideológiai felké-
szültséggel együtt napról-napra meny-
nyire nő. 

— Különösen a Kommunista (b) 
Párt története, az osztályharcról szóló 
könyvek és füzetek  és a Szovjetunió-
ról szóló könyvek érdeklik a hallga-
tókat — jegyzi meg Tóthné. Az ér-
deklődéshez képest a könyvek száma 
nem volt elegendő. Újságot eddig 
2 200 at adtunk el. 

A lektorok termében, mint mindig, 
most is hatalmas vitatkozás folyik 
valamilyen kérdés felől.  Most a nem-
zet kérdését tisztázzák. 

— Sohasem megyünk be a szemi-
náriumokba, amig saját magunknak 
a kérdéseket nem tisztáztuk, mondja 
egyikük. Megfigyeléseiktől  érdeklődve, 
egymás után jegyzik meg, hogy a 
kezdeti fegyelmezetlenségeket  egyre 
inkább öntudatos fegyelem  váltja fel 
(pontosság stb.). A szemináriumok 
hallgatóinak foglalkozási  különbsége 
miatt előbb nagy ideológiai különbsé-
geket lehetett tapasztalni, de most 
egyesek szorgalmuk és tudásuk utján 
oda jutottak, hogy elérik azokat, akik 

nagyobb képzettséggel indultak. Ilye-
nek pl. az I. szemináriumban Molnár 
Erzsébet és Schuller Frigyes. A kor-
különbség miatt kezdetben bizalmat-
lanságot éreztek, de azt most elvtársi 
viszony váltja fel.  Egyre kevesebb 
hallgató elvtárs szorul már a tanulás-
ban való segítésre. Versenyeket szer 
veztek, grafikonokat  készítettek ugy, 
hogy a fegyelmezetlenek  száma egyre 
kevesebb. A szemináriumon belül a 
tanfolyamon  megalakult Párt alapszer -
vezet és szakszertrezet tagjai eredmé 
nyes agitátori, propaganda- és fegyel-
mezési munkát végeznek. 

Komoly munka folyik  az ICD tan 
folyamon.  A vezetők szerint sikerült 
eltüntetni a nemzedékek harcát, öre 
gek nyugodtan kérnek tanácsot a fia 
táltól, a fiatalok  pedig igénybe veszik 
az idősebbek tapasztalatait. Az uj 
szemléletet beviszik már az uj iskola 

feladatainak  tárgyalásába. Nagy az ér-
deklődés a szabadidő szórakozásai, 
a sport, a tánc, a dalárda, a rnüked 
velés és a falumunka  előkészületei 
iránt. De talán a legnagyobb az érdeklő-
dés a gyakorlati tanítások és az ideo 
lógiai fejlődéssel  a kritikát és az ön 
kritikát egyre jobban gyakorló plená 
ris ülések iránt, ahol a 243- hallgató 
ból egyre többen szólnak hozzá 
kérdésekhez. 

Örömmel lépünk ki a vegves líceum 
napfényes  udvarára, itt valóban olya 
nok tanulnak, akik az uj iskola szo 
ciálista építésért dolgozó embereit fog 
ják felnevelni. 

F.  J. 
* 

Időközben  befejeződött  Szekelyudvar 
helyen  és Seékelykereszturon  is  a ti* 
testületi  irányító  (ICD)  tanfolyam  és 
a tanítók  és tanárok  hazaszéledtek, 
hogy  a következő  iskolai  év  előtt  ne 
hány  hétig  pihenjenek.  Az  uj  iskob 
évben  a marxizmus  leninizmus  fegy 
verével  felvértezett  tantestület  mq 
jobb  felkészültséggel,  még  öntudato 
sabban  vehet  részt  a szocializmusnál 
hazánkban  való  építésében. 

Középfokú  építészeti szakiskola 
Székelyudvarhelyen 

Népköztársaságunk a RMP útmuta-
tásai szerint nagy gondot fordít  ama 
gyarnyelvü iskolahálózat bővítésére. 
Ismét egy ujabb középiskola kibőví-
téséről számolhatunk be, mert az 
1949—50 iskolai évtől kezdődőleg a 
székelyudvarhelyi műszaki középiskola 
fa-és  fémipari  osztályait középfokú 
építészeti szakkal egészítik ki. 

A nagyarányú újjáépítések, a hábo-
rús pusztítás eltüntetése 03 az ujoi-
nan épülő üzemek, magánházak egy-
szóval a szociálizmus épitése mind 
több szakembert kívánnak. Ennek a 
szükségletnek a kielégítésére indítja 
meg kormányunk az uj építészeti sza 
kot. Itt lehetőség nyílik arra, hogy 
minden arravaló ifju  megtanulja az 
építészetet és az iskola elvégeztével 
vagy továbbmenjen a műegyetemre, 

vagy pedig azonnal épitészi állást kapi 
jon építő mesteri vizsgával. 

A felvételi  feltételek  is nagyon ked 
vezőek, mert a 7 elemi osztályt, vag 
ennek megfelelő  középiskolát végze: 
szegény ifjak  ösztöndijat kaphatnak 
Az iskola igazgatósága teljes ellátási 
is gondoskodik, a tanulók vagyon 
helyzete szerint megállapított dijazái 
ellenében. A vagyontalan szülők gyei 
mekei, ha szorgalmasak, teljes tandíj 
kedvezményt is kaphatnak. 

Már most felhívjuk  a szülők 03 ti 
nulók figyelmét  erre a nagyjövőjü, tt 
és az országban egyetlen magyarnyelvi 
építészeti középiskolára. 

"^^es'Teîe^Tîadl^r'telezrT^îi 
vár-utca 10. 
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Székelydálya 
Amióta községünkben megalakult az 

ideiglenes bizottság, a munka minden 
léren uj lendületet vett. Ideiglenes bi-
zottságunk, amelynek Csomor Károly 
az elnöke, Kuti Mihály alelnök és Ga-
gyi Elek titkár elvtársak a tagjai, a 
KMP helybeli alapszervezetével kar-
öltve rövid idő alatt már szép ered-
ményeket mutathat fel,  mert az ő 
kezdeményezésükre községünk lakói 
a legelőre kijáró uton 500 méter hosz-
szuságban uj sáncot ástak, amely a 

| csorda kihajtó útról a vizet levezeti. 
A mezőre járó utakon is naRy javítást 
végeztek és ugyancsak 500 méter 
hosszúságban az utak sáccait kiásták. 

| Ezek a munkálatok mind a dolgozó 
ép érdekeit szolgálják. 
Az ideiglenes bizottságunk és a RMP 

I helyi szervezete érinkezósbe lépett há-
Irom középparaszttal, névszerint Kandó 
(János, Lőrincz Mózes és Bálint Ist-
vánnal és az emiitettek egy öl szé 

és 250 méter hosszúságú ulhelyet 
hegedtek át a községnek. Ez nagy szó, 
1 mert egy egész határrészről a gazdák 
jezen uton sár és emelkedés nélkül 
I közlekedhetnek. 

Gagyi Elek titkár elvtárs az ifjúsági 
(mozgalomban is részt vesz és nagy 
Isegítségére van Bedő Gyula tanitó elv-
I társ. Ennek a munkának az az ered-
ltsénye, hogy különösen a kis és a kö-
|zépgazdák gyermekei önkéntes munká-
val megtakarították a tövistől és egyéb 

Ikáros növényektől a községi kötege 
|löt. A nagybirtokosok gyermekei nem 
litik meg az idők szavá', pedig nekik 

Itöbb állatjuk van a legelőn és mégis 
jaegpróbálják az ilyen munkát elgán-
:solni, nem, hogy részt vennének ben-

Ine. Annál lelkesebbek a szegény és 
|i középparasztok gyermekei, akik kul-
íurmunkát is végeznek és egy szinda-
Inb előadására készülnek. 

Csorna  József. 

Betfalva 
A faluban  csend van. Az utca nép-
len. A párnapos jóidő a munkával 
maradt földműveseinket  a legsürgő-
tbb mezei munka elvégzésére szól-
ította. Szürkülödéskor azonban az 
Beát a munkában elfáradt  dolgozók 
mege népesiti be. 
A szövetkezeti nagygyűlésre mégis 
lintegy 200—250 en gyűltek össze a 
ilu gyüléstermében. 
Demeter Józseí, a RMP keresztúri 
írási propaganda felelőse  beszédében 
irhuzamot vont a régi és a megala-
iilandó szövetkezetek között. 
- Régebben a dolgozók nem te-
líthették sajátjuknak a szövetkezetet, 
ugy bízhattak volna az olyan szö-
etkezetben, melynek nagygazda veze-
Ssége azt a magáénak tartotta és a 
fizetett  összeget zsebébe rakta s a 
(övetkezetet felhasználta  kizsákmá-
roló céljaira. 
- Ennek vége már. A lagoknak 
ta való összeírása és a szövetke-
inek a dolgozók által választott vé-
lték kezébe helyezése ezt akarja 
idályozni. A múltban a szövetke-
vezetőség gyűlése zártkörű volt. 

luj vezetőség az össztagok előtt 
IOI be munkájáról. A tagok pedig 
iák jogaikkal és állandóan ellen-
ték a vezetőség munkáját. Az uj 
etkezet a falu  gazdasági életének 
•ontja. Nem c3ak ipari és hasz 
kti cikkekkel látja el a falu  dolgo-
hanem a falu  termékeit a vá-

>a szállítja, hogy ne kelljen 8—10 

tojással s egy darabocska vajjal a 
városba gyalogolni. Kikapcsolva igy 
a közvetítő spekulánsokat, olcsóbb 
élelmet biztosit a városi dolgozóknak, 
több jövedelmet a falusiaknak.  Meg 
kell változnia a szövetkezetnek, de a 
boltosnak is, A régi dölyfös  boltkeze-
lők helyett uj magatartású ember kell, 
hogy átvegye az üzletet, aki nem 
csalja meg a dolgozókat, hanem ta-
náccsal látja el ós irányítja őket. Ilyen 
vezetőséggel lesznek az uj szövet-
kezetek az egyre élesedő osztályharc-
ban a falusi  dolgozók támaszai, mert 
csak igy juthat el a falu  a boldogabb 
életet biztosító szociálista rendszerhez, 
fejezte  be beszédét Demeter József 
elvtárs. 

Ezeket hallva a betfalvi  dolgozók 
tömege nem tétovázott a belépési nyi-
latkozatok kitöltésénél. Mindhiába volt 
Benkő Ferenc kulák bujtoga-
tása, álhirverése és az uj szövetkezet 
elleni izgatása. 

Igen, Benkő Ferencnek érdeke, hogy 

ne alakuljon meg az uj szövetkezet, 
mert akkor továbbra is adhatja a re-
gétből* hozott kukorica vékáját 500 
lejért, vagy egy heti munkáért. A bet-
falvi  uj szövetkezet megalakulása 
azonban ujtbb csapást mért a bujto-
gató reakcióra s bebizonyilotta, hogy 
a kulák mesterkedések megtörnek a 
dolgozók józan feltörekvő  akaratán. 
Mind többen ismerik fel  a dolgozók 
közül a Benkő Ferenc féle  kulákok 
igazi arcát. A betfalvi  dolgozók is 
megismerhették a szövetkezet elleni 
mesterkedésóben a kizsákmányoló!, a 
nép ellenségét, aki mindenre képes, 
hogy a kizsákmányolást tovább is 
folytassa. 

Az uj szövetkezet élén László Do-
mokosok és Szécsi Jánosok állanak, 
akik minden bizonnyal ezen a téren 
is megvédik a dolgozók érdekeit 
Bsnkő Ferenc és társai aljas rágalmai-
val és kizsákmányolási terveivel szem-
ben. 

Fodor  László. 

Bedő  Imre; 
az  erdöfülei  békeszerető  ember 
Bedő Imre, erdőrüiei gazda világ 

életében békeszerető ember volt, ha 
neki adtak igazat. Csak akkor vesze-
kedett, ha valami nem te'szett neki, 
de akkor aztán nagy hanggal. Van is 
oka a gondra, hiszen mgy családja 
van s annak az eltartása nehéz. Az 
is jó, ha a hombár tele van, a pad-
láson is füstölődik  egy két sonka, 
kolbász és miegymás. A sok juhnak 
is sok takarmány kell, a malacok leg 
jobban kukoricán híznak. Szóval, jó, 
ha mindenből van annyi, amennyi 
kell — illetve valamivel több, hogy 
maradjon is. Az idén bizony a szántó-
földön  sem terem sok valami oknál 
fogva,  pedig a szomszéd földjén  elég 
szép a gabona nemü. Legelője, igaz, 
sok-sok hektárnyi van, no de azt le 
legelik a juhok, de azokba is bele-
ütött valami, mert az idén a gyapjúk 
sem akar nőni, tejet sem adnak. No 
de meg is mondta a jegyzőnek, hogy 
sokalja a beszolgáltatásra előirt gyap 
jut. De azért csak meglenne valahogy, 
ha a Párt nem «támadná* állandóan 
azok miatt a sovány juhok miatt. 

Bedő Imre amellett, hogy békesze-
rető ember, okos is. Már pedig töb-
bet ésszel, mint erővel. Beállt annak 
idején a Kommunista Pártba is, mert 
ugy érezte, hogy abból hasznot húz-
hat. — gyűlésekre nem is nagyon 
járt, a tagsági dijat meg egyáltalán 
nem fizette  (mert ugye nagy családja 
vao) de, ha ügyes bajos dolgában hi-
vatalokba járt, jó volt mutatni a pi-
rosfedelü  tagsági könyvet. 

Bedő Imre feltette  a kérdést magá-
nak; Mivel lehetne pótolni a beszol-
gáltatás okozta veszteséget? Megta-

lálta a megoldást. Az erdészeti hivatal 
ad ki erdőt legeltetésre. 

— Veszek ki erdőt, gondolta s le-
kaszálom a íü 'ef,  eladom s mér is 
kerestem 50—60 ezer lejt. Van 100 
juhom, okoskodott, tehát hetvenötre 
kérek engedélyt. Azt a hetvenötöt 
más más névre iratom s akkor kibúj 
tam a progresszív díjazás alól. 

A gondolatot tett kö/ette. A köz 
ségházán kitöltötte a szerződést, egyik 
lányára Íratott 10 juhot, a fiára  me-
gint tizenötöt s igy tovább hetven-
ötig — hiszen nagy a család. A jegyző 
ur aláirta, de az erdészeti hivatalnál 
csak belóakadtak, hogy a nevek mind 
B;dő, Bedő Utánanéztek s minden 
kisült. 

Bedő Imre okos ember. Inkább le-
fizette  a progress-.iv dijat, hiszen 25 
juhot igy is ingyen legeltet. Hát nem 
megszámlálták az erdészek a minap 
a juhokat az erdőben ? Jegyzőköny-
vet vettek fel,  hogy több juh legel, 
mint amennyire engedélye van Bedő 
Imrének. Azóta már a bíróságon az 
ügy. Ráadásul még a pásztorgyereket 
is kikérdezték, hogy mennyi fizetést 
kap, de a gyermek nem tudott felelni, 
mert nem kötöttek szerződést. Ezért 
most a szakszervezet kellemetlenkedik. 

Amint látjuk, Bedő Imrének is meg 
kell tapasztalnia, hogy a kulák-mód 
szereknek, a csalafintaságoknak,  a 
huncutsággal való meggazdagodásnak 
az ideje lejárt. Aki ma nem becsüle-
tes munkával akarja megkeresni a 
kenyerét és nem szorgalma után akar 
megélni, hanem kizsákmányolással, 
hatóságok, vagy mások becsapásával, 
arra hamar rájár a rud. 

el. 

Napköziotthon Gyepesen 
Néhány évvel ezelőtt, amikor szó 

esett róla, nagyon sokan nevetséges-
nek tartották, hogy Gyepes kisközség-
ben napköztotthon legyen, sőt egye-
sek éppen ellenségesen fogadták  a 
gondolatot. Ma másképpen áll a hely. 
zet. A szülők örömmel küldik gyer-
mekeiket a napköziotthonba. Eddig 
óriási gond volt a nyári munkaidőben 
a gyermekek elhelyezése. Ezt a kér-
dést most megoldotta a napköziotthon. 
Most minden dolgozó földműves  látja 

Gyepesen is, mekkora gondot fordít 
a RMP irányítása mellett Népköztár-
saságunk kormánya a gyermekneve-
lésre. Napköziotthonunkat is hatható-
san támogatja a gyermekvédelem. A 
RDNSz helyi szervezetének tagjai szí-
vesen segítenek ebben a szép mun-
kában. Felismerték, hogy kormányunk 
a dolgozó nép érdekeiért harcol és 
hogy ebben a harcban a nők fontos 
tényezőt jelentenek. 

Nagy  Károly  levelező 

Kisbacon 
Leplezzük le a nép ellenségeit 
Januárban Gergely István kisbaconi 

szakszervezeti elnök felszólította  Dávid 
Dánielt, a több, mint tíz hektáro3 nagy-
gazdát, milyen alapon tartja magánál 
Vida András ifjút,  mire az azt felelte, 
hogy örökbe fogadta  és nem cselédje. 
Amikor azonban az örökbefogadási 
szerződésről esett szó, Dávid Diniéi 
mindenképpen igyekezett a kérdések 
elől kitérni, majd azt állította, hogy 
szóbelileg egyeztek meg. 

Gergely István szakszervezeti elnök 
nem hagyta annyiban az ügyet é3 fel 
szólította Dávid Dánielt, hogy kösse-
nek szerződést, hogy Vida András ne 
legyen megkárosítva. A ravasz ku'ák 
ekkor két darabocska földet  ígért Vi-
dának a bércen levő földjéből,  dí azt 
is kijelentette, hogy Vida ezt csak 
halála után kaphatja meg Ezt azonban 
Vida nem fogadta  el, mert tudta, hogy 
ez is csak hitegetés. Már két éve szol-
gál a kuláknál, de valami rossz ruhán 
kivül semmit sem kapott. 

Dávid Dániel akkor azt igérte Vidá-
nak, ha 7 évig nála dolgozik, vesz 
neki egy bennvalót. 

Kisbaconban is véget kell már egy-
szer vetni a kulákok kizsákmányolá-
sának és erélyesen kell megakadályoz-
ni, hogy a Dávid Dánielhez hasonló 
feulakok  még ma is ingyen, vagy óh 
bérért dolgoztassák alkalmazottaikat 
és örökbefogadás,  bennvaló és egye 
bek ígérgetésével fizessék  őket ki. Mi 
már törvények védik a dolgozók jo-
gait s ezeknek a jogoknak érvényt is 
kell szerezni. Sz. 

Felsőrákos 
Felsőrákos község vérszipói még 

mindig a legaljasabb módon zsákmá-
nyolják ki a község becsületes dolgo-
zóit, Példa erre Demeter Mihály kö-
zépgazda esete, aki B ró N. Miklós 
zsíros gazda kaszálóját harmadában 
dolgozta. Lekaszálta és be is hordta 
idejében a tulajdonosiak jutó részt, 
mig a sajátját az esőzés miatt netn 
tudta idejében elhordani a földről.  B: -
ró N. Miklós kijelentette, hogy ha nsm 
hordja e 1 rögtön a szénát, meggyújtja. 

Beszélgetés közben a szegény dol-
gozó földművesek  legnagyobb része 
lelkesedve mondja — bár csak tiz év-
vel ezelőtt lett volna ez a helyzetünk— 
hol tartanánk ma már ellenségeinkkel * 
A szakszervezeti tagok, akik a kisa-
játítás során földhöz  jutottak, türelmet-
lenül várják a kollektív gazdálkodás 
megvalósítását. A dolgozó nép tudja, 
hogy a közös gazdálkodásban ered-
ményesebb munkát tud kifejteni,  s az 
életszínvonalát emeli s ugyanakkor, a 
ma még hatalmaskodó 03ztályellen -
sóget teljesen eltávolítja soraiból. 

Páncél András, a földműves  szak-
szervezet elnöke osztályharcos szellem-
ben végzi kötelességét, és felvilágosító 
munkával igyekszik megnyerni a tö-
meget, a község ki zsákmányoló! ellen, 
lépten nyomon leleplezve azok gonosz 
mesterkedéseit. Sz. 

x Semmisneknyilvánitás. Elveszett 
Csendsr Imre névre az ülkei elöljáróság 
által kiállított személyazonossági iga-
zolvány és a szókelyudvarheiyi «cercul 
teritorial* által 1947 novemb;r 4 iké n 
kiállított leszerelési igazolvány (»Or -
din de lăsare la vatră*). Semmisek. 



Egy héttel a földadókivetés 
megkezdése után 

(Folytatásai  1. oldalról) 

hez még hozzá kell vennünk, hogy 
kormányunk a Román Munkáspárt ve' 
zetésével mindent elkövet az ipari ter-
mékek folyamatos  árcsökkentése érde-
kében, miáltal dolgozóparasztságunk-
nak napról napra több ós olcsóbb ipari-
termékhez, különösen mezőgazdasági 
szerszámhoz jut, világos, hogy életszín-
vonala állandóan emelkedik. 

Mindez pedig a Román Munkáspárt 
Központi Vezetőségének 1949. már-
cius hó 3—5 i plenáris ülésén a Párt 
feladatairól,  a munkásosztály és a dol-
gozó parasztság szövetségének meg 
erősítéséért és a mezőgazdaság szo 

ciálista átalakításáért folytatott  harc 
tárgyában hozott határozatának szel-
lemében történik. Miként az emiitett 
határozat hangsúlyozza — a mező-
gazdaság korszerűsítését, azaz szo-
ciálista átalakítását, illetve a kollektív 
gazdaságok magvalósítását nem  a kis 
és iörpegazdaságok  tönkretétele  és szét-
zúzása  állal  foţjuk  megteremteni,  ha-
nem  gazdasági  fellendülésünk,  a tech-
nika,  a kultura  és a szervezettség  «»• 
gasabb  színvonalára  emelése  utján. 

Igy válik a RMP K. V. nek f.  évi 
március 3—5 iki plenáris ü'ésén hozott 
határozatának minden sora élő való-
sággá. Dénes  Ferenc  dr. 

Megyénk dolgozó földmiivessége öröm-
mel arat és teljesiti beszolgáltatási 

kötelezettségét 
A kedvező idő beálltával megyénk-

ben is a legnagyobb lendülettel folyik 
az aratás. A mezőgazdaságban is tá-
mogató intézkedésekkel, hasznos fel-
világosító munkával siet dolgozó pa-
rasztságunk segítésére a kormányzat, 
hogy az aratás a lehető legjobb kö-
rülmények között, a legmegfelelőbb 
időben történjék. 

Örömmel látjuk, hogy a kormány-
zat intézkedései, a Párt és a tömeg-
szervezetek felvilágosítómunkája  foly-
tán, dolgozó parasztságunk körében 
teljes megértésre találnak. G felvilá-
gosító munka nyomán dolgozó paraszt-
ságunk megértette, hogy pl. a viasz-
érésben való aratás nagyban hozzá-
járul a nagyobb terméseredmény el-
éréséhez, mert ezzel az aratással, a 
kalangyáiássa! és a behordással járó 
szempergetési veszteség a minimumra 
csökkenthető. 

Megyénkben az aratási munkálatok 
ban élen jár a keresztúri alsó járás, 
az oklándi és a keresztúri felső  járás, 
amit természetesen az éghajlati viszo-
nyaik is indokolnak. 

A gabonagyüjtés feladatának  pon 
tos és hiánytalan végrehajtásától függ 
a falusi  és a városi dolgozó tömegek 
és demokratikus hadseregünk ellátása, 
az idei őszi és jövő évi tavaszi vetési 
tervhez szükséges vetőmagmennyiség 
biztosítása, az élelmiszeripar nyers 
anyaggal való ellátása. Eít a gabona-
begyüjiési rendelet biztosítja, mely min 
denben a dolgozó nép javát szolgálja. 
Megóvja a városi és falusi  dolgozó-
kat attól, hogy a gabonaüzérek ki 
zsákmányolhassák. A beszolgáltatási 
hányad megállapításánál szemelőtt 
tartja a rendelet az egyes vidékek 
helyi termelési adottságait, a szántó 

birto* nagysága szerinti progresszivi-
tással pedig igazságot teremt az oly 
hosszú időn keresztül kizsákmányolt 
dolgozó parasztság részére. 

A beszolgáltatási rendelkezések a 
gabonagyüjtés megszervezésére vonat-
kozólag már a falusi  dolgoiópsraszt-
ságig jutottak el. A gabona gyültő bi-
zottságok az előkészítő munaálatokat 
az állami bizottságoktól kapott rendel-
kezések szellemében folytatták,  szem-
előtt tartva a RMP Központi Bizottsá-
gának 1949 március 3—5 iki határo-
zatát, mely szerint a kollektá'ást ugy 
kell végrehajtani, hogy az az osztály-
harc feltételei  között hozzájáruljon a 
munkásosztály ós a dolgozó paraszt-
ság szövetségének megerősítéséhez, és 
a kulákság gazdasági erejének korlá-
tozásához. Pártunk felvilágosítása  foly-
tán látja a dolgozó nép, hogy a mun 
kásosztály az ő érdekét szolgálja s 
tudja, hogy a munkásosztályt minél 
jobban el tudja látni élelemmel a dol-
gozó parasztság, ő is a szövetkezeteken 
keresztül, annál több é3 olcsóbb áru 
hoz fog  jutni. Igy szilárdul a munkás-
paraszt szövetség a gabonabegyüjtésen 
és a szövetkezeteken keresztül. 

Megyénk dolgozó parasztsága meg-
értette ezt ós tudja, hogy a beszol-
gáltatás becsületbeli kötelesség is a 
dolgozók állama iránt, annál is inkább, 
mart a beszolgáltatott gabonával, a 
munkásnak adott kenyérrel becsület-
beli adósságát rója le az iránt az osz 
tály iránt, amelynek köszönheti a nél-
külözhetetlen iparcikkeket, a szabad 
gazdi sági és kulturális fejlődést  és azt 
a helyes utat, amely a dolgozó pa-
rasztság nagyszerű jövőjének, a szo-
ciálista mezőgazdaságnak felépítésé 
hez vezet. M.  A. 

be tudásukat. Az ünnepség után a 
várban toronyzene volt a késő éjjeli 
órákig. , , . 

A Patőfi  halálának százéves évfor-
dulójára rendezett országos ünnepsé 
gek vasárnap a fehéregyházi  síkon le-
vő síremléknél folytatódtak. 

Az emlékműnél szovjet, román és 
magyar zászlókat lenget a szól. A 
tömeg egetverő éljenzésben tör ki, 
amikor megérkezik a kormányküldött-
ség és a magyar küldöttség. 

Az ünnepséget Gotcu Virgil a me-
gyei ideiglenes bizottság nevében nyi-
totta meg ós üdvözölte a vendégeket. 
Az ünnepi beszédet Zaharia Stancu 
iró tartotta, azután And cs Erzsébet, 
a MDP politikai bizottságának a tagja, 
a magyar küldöttség vezetője beszélt. 
— Soha nem volt Petőfi  annyira kö 

zel hozzánk, mint most, amikor száz 
évi szenvedés után arra az útra lép 
tünk, amit Petőfi  forradalmi  lángelméje 
megálmodott. 

Besztl a sovinizmusról is, amit a 
mult >uraic hintettek el és amivel 
mint utolsó fegyverével  ma is próbál-
kozik a reakció. Beszéde végén élteti 
a román-magyar barátságot, amire a 
tömeg fergeteges  éljenzése válaszol. 

Miron Constantinescu a RMP Köz-
ponti Vezetőségének és a kormánynak 
nevében beszél méltatva Petőfi  halha 
tatlan emlékét. Beszédének minden 
mondatából kicsendül a román ma-
gyar barátság elmélyülése. Beszédét 
számtalanszor megszakítja az egybe-
gyűlt tömeg hatalmas lelkesedósa, ól 
teti a Szovjetuniót, a RNK-ot és a Ma 
gyar Köztársaságot. Beszédét magyar 
szavakkal fejezi  be: Örökké éljen 
Petőfi  Sándor emléke. 

Román és magyar sz walat után az 
emlékmű megkoszorúzása következik. 
Egymásután helyezik el a RMP, a 
RNK, a magyar kormány, a magyar 
küldöttség, a RNK írószövetsége,a MNSz 
központja koszorúikat. 

Megyénket tizenkéttagu küldöttség 
képviselte az ünnepségeken. Ebben a 
küldöttségben képviselve volt a megyei 
ideiglenes bizottsíg, a RMP, a tömeg 
szervezetek, az üzemek élmunkásai, a 
hadsereg. Küldöttségünk is gyönyörű 
babérkoszorút helyezett Patőfi  sírjára 
vármegyénk dolgozóinak nevében. 

Délután Segesváron folytatódtak  az 
ünnepségek a szabadtéri színpadon, 
ahol a kulturcsoportok megismételték 
szombat esti előadásukat. 

A román-magyar testvériség 
jegyében zajlottak le a segesvári 
Petőfi-ünnepségek 

Szombatra már díszbe öltözött Ss 
gesvár, a Petőfi-ünnepségekre  érkező 
vendégek fogadására.  Az utcákon a 
diszkapuk sorai várják a minden irány-
ból érkező csoportokat. A Lenin-téren 
felállított  szabadtéri színpadon izom 
baton este megkezdődött az ünnepsé-
gek sorozata, ahol a különböző me-
gyék kulturcsoportjai szerepeltek. Bo-
ian Mihály 03 Paraschiva Sára a helyi 
ideiglenes tanács nevében nyitották 

meg az ünnepséget román és magvar 
nyelven. Az ünnepi beszédet román 
nyelven Cicerone Teodorescu iró, 
magyar nyelven Páll Árpád iró mon-
dotta. 

Majd az erdőszakáli román tánccso-
port, a szentlászlói énekkar, a kiska-
pusi magyar tánccsoport, a vámos-
gálfalvi  magyar dalárda, a nagybuni 
román tánccsoport, a kec3eti tánccso» 
port é3 az oklándi énekkar mutatták 

Az ünnepségek alatt megszületett 
minden dolgozóban az az elhatározás, 
hogy fokozottabb  lendülettel, még 
nagyobb erőfeszítéssé  valósítsák meg 
azt, amit Petőfi  lánglelke száz évvel 
ezelőtt', megálmodott. fl• 

TEKESPORT 
Az UMTE többszörös teke-bajnok-

csapata a mult hónapi kerületi teke. 
versenyen megint elnyerte a »BÍCSÜ 
let* szalagját és bejutott az országos 
válogatott keretbe. Ellenfele,  a helyi 
PTT csapata 3023 tekét ütött, mig az 
UMTE 3120 tekével győzött. 

A tekesportolók figyelmét  felhívják 
a f  hó 14-én, vasárnap kezdődő OSP 
páíyabajnoki; csapat- ós egyéni verse 
nyekre. Ugy igazolt, mint igazolatlan 
csapatok és játékosok indulhatnak, akik 
a 18 életévüket betöltötték. 12 dijat 
osztanak ki, két kupát, két aranyozott 
plakettet, 2 sportérmet és díszoklevele 
ket. Bővebb értesülést az OSP fa-
liújság utján vagy az irodában sze-
rezhetnek az érdeklődők. 

civilizált 
sának.« 

Kobátfalva 
dolgozó népe a RMP március 3-3 
határozata szellemében, uj vezetőségi 
állított a szövetkezet élére. Az uj • 
zetőség ünnepélyes beiktatása jui 
31 én tőrtént meg. A vezetőség tad 
mind becsületes osztályharcos dolfl 
zók, akik eddigi munkájukkal is mini 
a dolgozók érdekeit védték s a JÖVŐDI 
még fokozottabb  éberséggel és osztJ 
öntudattal fogják  népünk érdél 
szolgálni. 

Ugyanezen a napon Kobátfalva 
nuló ifjúsága  jól sikerült műsoros 
tély keretében emlékezett meg Pt 
Sándor halálának 100 ik évfordulói! 
A műsort, melynek számait az Uti 
tatóból vették, egy orosz néptáni 
bővítették ki, amely óriási tetszésnj 
vánitást váltott ki a nézők köréből 
azt többször megismételtették. 

Szilveszter  Istvám 
MNSz  leveltzi 

Gyűjtsünk minél több ócskavasat, 
csontot, gyapjurongy, kender-len-
rongy és gyapotrongy hulladékot, 
mely házunk körül hányódik. 
Ezek iparunk fontos nyersanya-
gai, amiket a DAC állami hulla-
dékgyűjtő központok h i v a t a l o s 

á r o n á t v e s z n e k . 

Hóval a iecei 
állami árnhi 
A székelyudvarhelyi Secera 

áruház forgalma  annyira emelki 
hogy ujabb üzlethelyiséget kellett i 
nia. A mult héten nyitotta meg a 
suth utcában második üzlethelyii 
ahol nagy választékban állanak a 
áruk, festékek  és háztartási fels 
lések a vásárló közönség rend: 
zésére. 

x A Dragonián - féle üveg 
porcelán-kereskedés átköl" 
a Lenin ut 1 szám alá (volt 
csi-féle  patika, maOlcsváry-ti 
mellé). 

x Semmisneknyilvánitás. Elv 
Soós Clara szókelyudvarhelyi 
nevére a székelyudvarhelyi ren 
által kiállított buletin. Semmis. 

Anulare de acte. S'a pierdut 
retul de pensie Nr 872—1948 al 
duvei iui Fórika Alexandru din 
heiu. Este nul. 
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