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Augusztus 23. méltó megünneplése 
1944 augusztus 23 ötödik évfordu-

lóját Udvarhely megye dolgozó népe 
felemelő  ünnepségekkel ünnepelte meg, 

A Szovjet-Hadsereg dicsőséges fegy-
verténye, a fasiszta  iga alól való fel-
szabadulás emléke a Román Népköz-
társaság dolgozó tömegeinek lelkében 
hatalmas mértékben megerősítette a 
Szovjetunió iránti szeretetet, fokozta  a 
Szovjetunióval való baráti kapcsolatot 
és megerősítette a Román Munkás-
pártba vetett hitét és bizalmát. 

A történelmi fontosságú  1944 au-
gusztus 23 óta eltelt öt év mi.iden dol-
gozó előtt megmutatta a szociálizmus 
megteremtéséért folytatott  harc nagy-
szerű menetét. A Román Kommunista 
párt által vezetett következetes harc, 
mely felszámolta  a polgári-földesúri 
rendszert .a Romín Népköztársaságban 
és azok a jelentős eredmények, melyek 
ennek a diadalmas harcnak az útját 
jelentik, ma, öt év után a gazdasági, 
politikai, szociális és kulturális fejlő-
désnek azt a fokát  jelentik, amelyre 
a kapitálista-imperiálísía államok egyi-
ke sem juthat el soha. 

Mig a Román Népköztársaságban a 
dolgozók életszínvonala napról-napra 
emelkedik, mig ez az életszínvonal 
minden vonalon megközelíti a szoci-
álista társadalmi rendszer színvonalát, 
addig az imperiálizmus táborában foko-
zódik a gazdasági süllyedés, eltűnik 
a politikai szabadság és lezüllik a 
kultura. 

Mig a Román Népköztársaság dol-
gozói a nemzeti függetlenség  jegyében 
és a proletár nemzetköziség szellemé-
ben építik az uj és boldogabb jövőt, 
az emberiség békéjét és haladását, 
addig az imperiálista táborban zajosan 
készülődnek a háborúra. 

Ami dolgozó népünk tudja azonban 
azt, hogy ez a háborús készülődés a 
beteg imperiálizmus utolsó erőfeszítését 
jelenti. 

Éppen ezért adott 1944 augusztus 23 
évfordulójának  megünneplésére Ud-
varhely megye dolgozó népe nagyobb 
hangsúlyt és különösebb szint. 

A diszgyülés 
soha nem látott színnel és fénnyel 
volt előkészítve. Az emelvényen lobogó 
vörös szinben úszik minden s ebből 
az égő színből büszkén, öntudatosan 
a Szovjet-Katona, a Felszabadító élet-
nagyságú képe néz felénk.  Felemelt 
fején,  mosolygó arcán, égő szemében 
látszik az az öntudat, amit Pártja, a 
Szovjetunió Kommunista (b) Pártja 
öntött belé a világ dolgozói szabad-
ságának megvédése végett. Szuronyán, 
mely vállához simul, ott ragyog a béke. 

A diszgyülést, augusztus 22-én este 
Szilágyi Ignác, Udvarhelymegye ideig-
lenes bizottságának elnöke nyitotta 
meg. Megnyitó beszéde előtt javasolta, 
hogy a diszgyülés egy diszelnökséget 
és egy tényleges elnökséget válasszon 
meg. 

A diszelnökség tagjaiként javasolta 
a Szovjetunió Kommunista (b) Párt-
jának politbüróját, élén a nagy Sztálin 

elvtárssal, valamint a Román Mun-
káspárt politbüróját, Gh. Gheorghiu-
Dej elvtárssal az élén. A termet zsú-
folásig  megtöltő dolgozók tömege ki-
törő tapssal és éljenzéssel fogadja  az 
előterjesztést és szűnni nem akaró 
ütemes Sztálin kiáltással köszönti 
a diszgyülés lángeszű diszelnökét, 
népünk felszabaditóját. 

A tényleges elnökség tagjaiul Szilágyi 
elvtárs Csíki Jánost, a Román Munkás-
párt udvarhelymegyei szervezetének 
titkárát, Plachta Tibor és Bokor 
Mózes elvtársakat, mint a Román 
Munkáspárt megyei bürojának 
tagjait, Nitulescu Aurel őrnagy elv-
társat, a helyőrség parancsnokát és 
politikai helyettesét, Dumitrescu Cristea 
kapitányt, Szikszai Mihályt, a megyei 
ideiglenes bizottság alelnökét, valamint 
Mihály József,  András András, Csányi 
Károly, Sándor Lajos, Biró Géza él-
munkás elvtársakat javasolja, akik a 
megjelentek éljenzése közepette elfog-
lalják helyüket az emelvényen. 

Szilágyi Ignác elvtárs román és ma-
gyarnyelvű megnyitó beszédében rövi-
den összefoglalja  a szociálizmust épitő 
harcunk öt esztendejét és kiemeli a 
nap jelentőségét, majd Placlita Tibor 
elvtárs román nyelven, Csiki János 
elvtárs magyar nyelven méltatta az 
ünnep jelentőségét. 

— Azt, hogy ma a szociálizmust 
építhetjük hazánkban, a dicsőséges 
Szovjet-Hadseregnek köszönhetjük, me-
lyet a Szovjetunió Kommunista(b) Pártja 
nevel és vezet — mondotta Csiki János 
elvtárs. 

— Végig kell tekintenünk az el-
múlt 5 éven s azonnal megállapíthat-
juk, hogy nálunk egészen más a hely-
zet, mint az elnyomók nyugati orszá-
gaiban. Azután, hogy népünket felsza-
badította a Szovjet-Hadsereg a fasizmus 
elnyomatása alól, a fejlődés,  a haladás 
egész sorozatán mentünk át, hogy 
biztositani tudjuk országunkban is a 
szociálizmus felépítését.  A harcot azon-
ban nemcsak politikai vonalon foly-
tattuk, hanem gazdasági vonalon is, 
ahol sikerült megteremtenünk a szoci-
álista szektort s ma országunk öntu-
datos dolgozói már befejezték  az egy-
éves gazdasági tervet, sőt vannak 
olyan elvtársak is, akik már az 1950 
évre termelnek az iparban és a bá-
nyászatban. 

— Országos viszonylatban Udvar-
hely megye sem maradt le — foly-
tatta Csiki János elvtárs. Szentkereszt-
bányai üzemünk és lövétei bányánk 
munkásai, valamint a parajdi bányá-
szok már az 1950-es évre termelnek. 
A vetési terv végrehajtásában megyénk 
a második helyet foglalta  el az or-
szágban. Megyénk területén gáz-és 
petróleum-furások  folynak  sakkor, a-
mikor a régi polgári-földesúri  rend-
szer korcsmát korcsma után nyitott meg, 
ma ezek bezárulnak, hogy helyüket a 
falusi  kulturotthonok vegyék át. Har-
cunkat, a szociálizmus felépítéséért  és 
megerősítéséért folytatott  küzdelmün-
ket fokoznunk  kell megállás nélkül — 
fejezte  be beszédét Csíki János elvtárs. 

Udvarhely  megye  kitün-
teteti  élmunkásai 
Plachta Tibor és Csiki János elv-

társak beszéde után Szilágyi Ignác, a 
megyei ideiglenes néptanács elnöke 
felolvasta  azoknak az elvtársaknak a 
nevét, akik munkájukért, következetes, 
öntudatos harcukért kitüntetést kaptak. 
Igy Keintzel József,  a Román Mun-
káspárt megyei bürojának tagja, a 
Román Népköztársaság Csillagrendjét, 
Szikszai Mihály a megyei ideiglenes 
bizottság alelnöke, Bokor Mózes, a 
RMP megyei bizottságának titkárhe-
lyettese, Demeter Lajos, Karap Dániel 
szentkeresztbányai munkások és Tó-
kos Ágoston lövétei bányász elvtársak 
a Munkaérdemrendet kapták, mig 
Pandea Nicolae parajdi munkás, Or-
bán Ferenc szentkeresztbányar mun-
kás, Péter Ferenc, a esöbi állami gaz-
daságtól, Biró Árpád a vargyasi ál-
lami gazdaságtól, Benedek János a 
megyei ideiglenes bizottságtól és Máthé 
Erzsébet, a zetelaki RDNSz felelőse  a 
Munkaérmet. 

A kitüntetett munkás elvtársakat a 
diszgyülés hosszasan éltette, zajosan 
tüntetve az állami gazdasági terv és 
élmunkásai mellett. 

Az augusztus 23 megünneplésére 
összehívott népgyűlést szavalatokból, 
énekszámokból és táncokból összeál-
lított műsor követte, majd ennek vé-
geztével az Internácionáié eléneklése 
után a tömeg sokáig felállva  éltette 
Sztálin elvtársat és a Román Munkás-
pártot. 
A szovjet-hösök 

sírjainak 
megkoszorúzása augusztus 23-án a 
reggeli órákban történt meg. A felkelő 
nap fénye  meleg sugarakkal öntötte el 
a hatalmas koszorúkat, melyeket a 
Román Munkáspárt megyei szervezete, 
a megyei ideiglenes bizottság, az egyes 
szakszervezetek és a tömegszervezetek 
képviselői helyeztek el a sírokon. Dol-
gozó népünk hálája és szeretete su-
gárzott ezen keresztül a Szovjetunió 
felé.  a Szovjet-Hadsereg felé,  melytől 
felszabadulásunk  jött és amelytől a 
békét és a béke megőrzését várjuk. 

Ezután került sor Bodnăraş Emil 
honvédelmi miniszter elvtárs napipa-
rancsának felolvasására,  A napiparan-
csot Nitulescu Aurel őrnagy olvasta fel 
a Szabadság-téren sorakozó diszszá-
zadnak, valamint a fegyelmezett  so-
rokban felvonuló  tömegnek. A Szabad-
ság-tér zászlókkal, jelszavakkal, a 
RMP titkárságának képeivel és terme-
lési grafikonokkal  van tele. Hol itt, hol 
ott hangzik fel  egy-egy jelszó, mely a 
Szovjetuniót, Sztálin elvtársat, augusz-
tus 23-át, a felszabadulás  napját, a 
RMP-ot és a Román Népköztársasá-
got élteti. 

A napiparancs a katonákat és a tisz-
teket Népköztársaságunk megvédel-

mezésére, a szociálista haza megte-
remtésére, az osztályellenség elleni 
könyörtelen harcra szólítja fel. 

Fényes,  jelképes  fel-
vonulás  következik 

a napiparancs után. A városháza előtt 
felállított  emelvényen a RMP, a de-
mokratikus népi hadseregünk, megyei 
és városi néptanácsunk, tömegszerve-
zeteink a nehéz ipari élmunkások kép-
viselői foglalnak  helyet. 

A menetet a szakszervezeti fúvós-
zenekar hangjaira népi hadseregünk 
díszszázada nyitja meg. A katonáknak 
és a tiszteknek az arcán, szemén meg-
látszik, hogy ők egy uj világnak, a 
Román Népköztársaságnak, a dolgozó 
népnek a büszke katonái. A hadse-
reg diszszázadának elvonulása után a 
jövő szociálista katonái, a pionirok 
következnek. Fegyelmezett sorokban, 
határozott, öntudatos lépésekkel, csil-
logó szemekkel zászlóik alatt vonultak 
fel  négy csoportban. Fiuk és leányok 
büszkén viselik Munkáspártunk zász-
lójának egy darabját s magatartásukon 
meglátszik, hogy kicsi erejükkel is hozzá 
akarnak járulni országunk és népünk 
megerősítéséhez. 

A pionirok csoportja után a homo-
ródfürdöi  bányászati és kohászati szak-
iskola tanulói — fiuk  és lányok — 
vonulnak fel,  szürke munkásruhában. 
Látszik rajtuk, hogy tudatában vannak 
annak a nagy feladatnak,  amit a RMP 
bizott rájuk, éppen az ipari szektor 
szakkádereinek a megerősítése végett. 

. Mindjárt utánuk a lövétei bányászok 
csoportja vonul fel.  öklük keményen 
fenyegeti  azokat, akik békénkre és 
országunkra akarnak törni, az impe-
riálistákat. Kezükben bányászlámpa, 
vállukon a csákány, mellyel napról-
napra túlteljesítik az előirányzatot, nö-
velik a termelést. Grafikont  visznek az 
élen és a grafikon  nagyszerűen mu-
tatja, hogy augusztus 23-ra befejezték 
az előirányzott tervet. A lövétei bá-
nyászokat a szentkeresztbányai üzem 
dolgozóinak csoportja követi. Szintén 
grafikonokon  mutatják be, hogy már 
befejezték  augusztus23 tiszteletére elő-
irányzott tervüket és már 1950-re ter-
melnek. Különösen meglepő az a gép-
kocsi, melyen felépített  kohó füstölög, 
s amint elvonulnak az emelvény előtt, 
ömlik a kohóból a vörösen izzó vas, 
melyet mindjárt formába  is öntenek 
a gyorskezü munkások. 

Alig vonulnak el a szentkeresztbá-
nyai munkások, máris megjelennek a 
RATA alkalmazottai. Öt táblát hoznak 
magukkal, melyeken az 1945-től elért 
fejlődést  mutatják be. A kezdeti teher-
kocsit ma már kényelmes és nagy 
személyszállító gépkocsi váltotta fel. 
De ott van a műszeres kocsi is. Csattog 
a kalapács az üllőn, működik az au-
togénhegesztő. A kép világosan mu-
tatja a RATA munkásainak küzdelmét, 
a gazdasági terv sikeres befejezése  és 
túlhaladása érdekében. 

Az IPEIL munkásainak zárt sorai 
után felvonul  az üzem kocsija. A ko-
csin hatalmas rönköt fürészel  a gátter 
s a munkások serény kezekkel dol-
goznak a terv megvalósításáért. Ezek 
a munkások tudják már, hogy az er-
dő a népé, tudják, hogy az ország 
felépítésének  és megerősítésének mun-
kájában nekik is igen nagy szerep jut. 

Azután sorban elvonulnak a jelké-
pes kocsik. A Federálé kocsija meg-
rakva mindenféle  anyaggal. Az Arde-
alul állami bolt kocsija jön utána, kon-
zervekkel, élelmiszerrel, háztartáshoz 
szükséges cikkekkel megrakva. A sze-
mélyzet gyorsan és pontosan szolgálja 
ki a vevőket, akik a különféle  anyagok-
ból éppen vásárolnak. Jön a Secera 
állami vasüzlet hatalmas teherkocsija, 
megrakva országunk ipari termékeinek 
minden javával. Rádiótól elkezdve, 
szegig mindent megtalálunk. Azután 
az állami textilüzlet jelképes kocsija 
jön. Szabad és pontárut hoznak a ko-
csin. Lehet válogatni az anyagokból, a 
szorgalmas és öntudatos munkáskezek 

(Folytatás  a 4. oldalon.) 
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Üzemeink élete 
Az IPEIL zeteváraljai 

fűrészüzemének munkája 
Az államositás előtt üzemünkben a 

termelés nagyon alacsony színvonalon 
állott. Azonban 1948 iunius 11-én a 
Pártunk által kezdeményezett államosi-
tás megtörténte után a helyzet «meg-
változott. Az üzemben dolgozó elvtár-
saink magukévá téve pártunk hívó-
szavát, komoly elszántsággal és mun-
kakedvvel fogtak  neki a munkának, 
amiben szép eredményeket is értek el. 

Az államosítás előtti termelést 100 
százalékkal haladtuk tul. A kihaszná-
lási százalékunkat az 1948-as kihasz-
náláshoz viszonyítva 3 százalékkal 
emeltük. Augusztus 15-ig az 1948-as 
termelést 51'60 százalékkal haladtuk 
tul. Miután az egyéves állami tervünk 
fontosságát  gyűléseken elvtársainkkal 
aprólékosan feldolgoztuk,  az eredmény 
nem is maradt el. 

Üzemünk a tervév második negye-
dének végéig 42 százalékkal haladta 
tul a termelést, vagyis már 1949 ok-
tóber 29-re termelünk. Számításba vé-
ve azt, hogy üzemünk hosszabb javítás-
ra fog  megállni, amely idő alatt üze-
münket alaposan megjavítjuk, vállaltuk 
azt, hogy az 1949-es tervévünket no-
vember 7 tiszteletére befejezzük.  Nem 
feledkezhetünk  meg azokról az elvtár-
sakról, akik a leginkább járultak hoz-
zá eddigi eredményeinkhez. 

A rönktéren  kitűntek: mint re-
szortvezető, aki odaadóan és szaksze-
rűen irányította a munkálatokat, Varga 
Balázs elvtársunk, mint rönkölők Kár-
sai János és Szőcs Mózes elvtársaink, 
akik az előirányzott mennyiséget 43 
százalékkal haladták tul. Ezek az elv-
társak politikai munkájukkal is hozzá-
járultak üzemünk jómeneteléhez. To-
vábbá kitűntek még Koszta Péter és 
Jakab Márton elvtársak, 

A fürészcsarnokban  kitűn-
tek: Ambrus Antal gáteres, Mihály 
József  körfürészes,  Páll István gáteres, 
Szabó István gáteres segéd, Mátyás 
Lajos és Varga Dénes rönkbeadók. 
András Erzsébet önként jelentkezett a 
körfürészhez,  hogy bebizonyítsa, hogy 

Az udvarhelymegyei szakszervezetek 
munkájában általános javulás mutat-
kozik. Munkájukat Pártunk és a me-
gyei szaktanács irányításával, a bírá-
lat és önbiráíat alkalmazásával tudták 
előbbrevinni. Az eredmény meglátszik 
ugy a művelődési, mint a szakmai 
munkákon. A szakszervezetek nagy 
gondot fordítanak  a tagok revelésére, 
hogy ujabb kádereket állíthassanak 
munkába. Szakszervezeteink tevékeny 
részt vettek a szociálista versenyek 
rendezésében is. 

Szentkeresztbánya  munkásai  a szo-
cialista  versenyeken  keresztül  befejez-
ték  az 1949-re  előirányzott  termelési 
tervet  és augusztus  24-ikén  már 
1950-re  termelnek. 

A lövétei  vaskő-bánya  munkásai 
a juliusi tervet 87 százalékkal halad-
ták tul, augusztus 23 jegyében ujabb 
14 csoport között indítottak szociálista 
versanyt. Művelődési téren is uj cso-
portokat szerveztek, hogy azok felvi-
lágosító munkájukkal kiemeljék a nép-
tömegeket a babona és a misztikum 
sötétségéből. 

nő létére ebben a nehéz munkában is 
megállja a helyét. 

A pincében  Varga Róza és Dá-
vid Gizella tűntek ki leginkább és kul-
túrtéren is szép munkát fejtettek  ki. 
A fürészcsarnoki  munkák szakszerű 
irányítását Zsombori Vilmos filrészmes-
ter végzi. 

Az anyagtéren  Nagy L. Fe-
renc csoportfelelős  elvtársunk különö-
sen kitűnt és a szakszervezeti munká-
ban is élen jár. Egri Albert elvtársunk, 
mint osztályozó a legfigyelmesebben 
végezte fontos  munkáját. Mihály Anna 
nő létére ebben a nehéz munkakör-
ben is derekasan megállja a helyét. 

A gépházban Demeter Péter 
gépész fáradságot  nem ismerve, mint 
köszörűs és szíjgyártó is dolgozik. 
Fuiták Ferenc szintén odaadó mun-
kájával tűnt ki. Mint fűtő  és gép-
ápoló Ambrus János érdemel dicsére-
tet. 

A munkásétkezdében  ízle-
tes és olcsó ételeket állítanak elő: Rá-
duly György étkezdefeklős,  Fúrták 
Juliánná, Vass Eszter és Sándor Anna. 

Az irodai munkások a kétkézi mun-
kásokkal karöltve nagyban hozzájárul-
tak a termelés emeléséért. 

Meg kell emlékeznünk üzemünk 
kulturéietéről is. Nem régen szinjátszó-
csoport létesült, amely egy 3 felvoná-
sos színdarabot tanult augusztus 23 
tiszteletére. Tánccsoport is alakult s 
már is s:ép eredményeket értek el. 
Az Írástudatlanok részére tanfolyamot 
rendeztünk, melynek 24.tanulója van. 
A RDNSz-hez tartozó nő-munkásaink 
napköziotthont állítottak fel,  ahova 
üzemünk munkásainak 25 gyermeke 
jár. 

Hiányosságai is vannak üzemünk-
nek, különösen szervezeti téren, a-
melyet igyekszünk az alapszervezettel 
együtt kiküszöbölni. Hibáinkat kijavít-
va és munkánkat fokozva,  harcolni 
fogunk  azért, hogy országunkban meg-
valósíthassuk a szociálizmust, hogy 
megalapozhassuk saját magunk és 
gyermekeink jobb jövőjét. G.  J. 

A ruházati-vegyes  szakszervezet  az 
UMGISz segítségével célul tűzte ki a 
piaci árak letörését. Munkájuk ered-
ményét bizonyítja a zöldség árának 
nap-nap utáni csökkenése. A Dózsa 
György lábbelikészitő szövetkezet a 
dolgozók lábbelijének olcsón vaió ja-
vítását és talpalását végzi, hozzájárulva 
ezáltal a dolgozók életszínvonalának 
emeléséhez. Művelődési és nevelési 
téren is eredményes munkát fejt  ki. 
A tagok nevelésére egy káderiskolát 
indított, falumunkán  is vettek részt a 
színjátszó- és tánccsoportjukkal, amely 
a szakszervezetek közti versenyen rá-
diót nyert. 

A kereskedelmi  és szövetkezeti  al-
kalmazottak  szakszervezete  szintén 
fejlődést  mutat, ez különösen a szo-
ciálista versenyben és művelődési té-
ren kifejtett  munkájukban nyilvánul 
meg. A szociálista versenyt nem si-
került még kiterjeszteni az összes in-
tézményekre, de az állami textilüzlet 
üzemi bizottsága megszervezte azt, 
16 pontban fektetve  le a versenyfel-
tételeket. 

Az állami textilüzlet a szakszerve-

zetben a szociálista versenyek kezde-
ményezője és úttörője. A káderiskola 
befejezés  előtt áll és a Comcereálnál-
folyik  egy szakmai tanfolyam.  A szak-
szervezet színjátszó csoportja, tánc-
csoportja és énekkara résztvettek a 
szakszervezetek közti versenyen, ahol 
egy rádiót is nyertek. 

A mezőgazdasági  szakszervezet  ke-
reteiben az állami szektor alkalma-
zottai versenyszerűen dolgoznak és 
vállalták a kenyérgabonának augusz-
tus 23-ra való betakarítását. A szak-
szervezeti tagok éberen őrködnek az 
•aratási, betakarítási és cséplési mun-
kálatok felett,  hogy megelőzzék a ku-
lákok szabotázs-kisérleteit. 

A háztartási  alkalmazottak  szak-
szervezete  a tagok elfoglaltsága  elle-
nére is szép eredményeket ért el a 
művelődés terén. Van egy tánccso-
portjuk és egy színjátszó csoportjuk. 
A falumunkában  is tevékenyen részt-
vettek. Megjegyzendő, hogy még min-
dig vannak magukat elvtársnak ne-
vező urak és nagyságák, akik nem 
emberi módon bánnak alkalmazott-
jaikkal. A sok közül megemlítendő 
László Lajos vendéglős felesége  őnagy-
sága, aki inár 3 vasárnapja nem en-
ged szabad időt alkalmazottjának. 
Még a ruháját is elzárja, hogy ne 
tudjon az utcára kimenni. 

Az egészségügyi  szakszervezet  ugy 
szakmai téren, mint művelődés terén 
nagy fejlődést  mutat az orvosi kar és 
az ápoló-személyzet lelkiismeretes és 
odaadó munkája folytán. 

A tanügyi  alkalmazottak  szakszer-
vezetének  tagjai a nyári szünidőben 
ICD tanfolyamon  vettek részt, ahol 
ideológiai, politikai és szakmai átkép-
zésben részesültek. Jelenleg az egye-
temre készülő ifjúságot  készítik a fel-
vételi vizsgákra és augusztus 20—30 
között egy ujabb szakmai tanfolyamot 
rendeznek. 

A PTT  alkalmazottak  szakszerve-
zetében  is haladás mutatkozik, au-
gusztus 23-ra rotnán nemzeti tánccal 
készültek. 

JUMeziÜ SzttEeiyndVar-
hcly MefoitViztHţft 
Az egyéves gazdasági terv megvaló-

sítása során befejezéshez  közeleg 
Székelyudvarhelyen a telefonvezeték 
kábelezése. Nagy munka volt és sok 
nehézséggel járt. A telefon-kezelőnők 
is fokozottabb  munkát fejtettek  ki, napi 
két-három önkéntes túlórával járultak 
hozzá a rendkívüli munkálatok folya-
mán beállott zavarok kiegyensúlyozá-
sához. Fokozott zajban és szaporodó 
napi reklamációkkal küzdöttek. 

Most történik a vonalak átcsopor-
tosítása, úgynevezett átültetése a ká-
belekbe, ami pár órás, esetleg hosz-
szabb ideig tartó kapcsolási zavarokat 
okoz. Ilyen esetben keressék fel  a 
nyilvános telefonközpontot,  ahol a 
kivánt összeköttetést számlájukra írva 
foganatosítják. 

Rövidesen véget érnek a nagy mun-
kálatok és a közösség szolgálatába 
állanak a fél-autómata  telefonok.  Mind-
ezt a nagy Szovjetunió segítségének 
köszönhetjük, akitől nem csak szabad-
ságunkat kaptuk 1944 augusztus 23-
ikán, hanem ehhez a munkálathoz 
most a kábeleket is. 

A székelykereszturi 
vajgyár egy éve 

Az elmúlt évben a székelykereszturi 
vajgyár hatalmas fejlődésen  ment ke-
resztül. 

Alig egy évre kell visszatekintenünk. 
Tavaly ilyenkor a dolgozók megél-
hetésére oly szükséges élelemből alig 

A közalkalmazottak  szakszervezete 
január óta elég nagy hanyatlást mu-
tatott, de ujabban ugy szakmai, mint 
művelődési téren lendületes munkába 
kezdett, ami annak köszönhető, hogy 
az uj kinevezésekkel munkás szárma-
zású elvtársak kerültek ide, akik osz-
tályharcos szelleműek s a szakszerve-
zeti munkát eredményesebbé tették. 
Pl. a gépkocsivezető elvtársak au-
gusztus 23 tiszteletére 3 üzemen kí-
vüli gépkocsit önkéntes munkával, 
szabadidejük alatt megjavítottak és 
üzembehelyeztek. Nagy megtakarítást 
értek el az üzemanyaggal való taka-
rékosság terén is. A garázs elejét 
szintén Önkéntes munkával kikövezték, 
hogy a kocsimosás és a kocsik rend-
bentartása könnyebb legyen. A szé-
kelyudvarhelyi felső  járás ideiglenes 
bizottságának alkalmazottai önkéntes 
munkával vállalták a javítás alatt álló 
épület tísztitását, amit el is végeztek 
és ezáltal 10.000 lejt takarítottak meg. 
A megyei néptanács tagjai augusztus 
23-ra szerveztek egy színjátszó cso-
portot és egy énekkart. 

A legtöbb szakszervezetnél meglévő 
hiányosságok a következők: A veze-
tőség elég nagy része nem veszi ko-
molyan a feladatokat  s ennek követ-
keztében a reszortok munkája nem 
kielégítő, hiányzik a kollektív munka 
ugy a vezetőségben, mint' a tagok kö-
zött, az intézmények vezetői és osz-
tályfőnökei  nem tulajdonitanak elég 
fontosságot  a szakszervezeti munká-
nak és a munka minőségi és meny-
nyiségi megjavítása érdekében nem 
tudjuk kellőképpen használni a bírá-
lat és önbírálat fegyverét. 

Hogy a szakszervezeteinkben a 
munka eredményesebb legyen és a 
Pártunk és a megyei szaktanács ál-
tal nyújtott segítséget minél jobban 
fel  tudjuk használni, szükséges, hogy 
a munkából minden szakszervezeti 
tag tehetsége szerint vegye ki a ré-
szét, az intézmények vezetői pedig a 
munkához adják meg a legmesszebb-
menő támogatást. Csak igy tudjuk cé-
lunkat, a szociálizmus építését elérni. 

tudtunk valamit termelni. Mamártöbb, 
mint egy vagon vajat gyártunk havon-
ként. Miért ? Mert a dolgozók, a Párt 
és szakszervezet felvilágosító  munkája 
következtében megértették, hogy az 
igazi fejlődés  nem csak az iparosítá-
son keresztül, hanem a falusi  dolgozó 
tömegek segítségén is múlik. És a falu 
segit, a falu  haladó dolgozó népessé-
ge hozzánk, a szociálista eszmékért 
dolgozó falusi  munkássághoz szegődölt 

Vannak még hiányosságok, de a hi-
ányosságok eltüntetésére minden lehe-
tőség megvan, hiszen a népi kultura, 
a népnek a felvilágosítása  erős lendü-
letfel  folyik  és már ők is tudják isme-
rik a szociálista útnak igazságait 

Magunkkal, a vajgyár munkásságá-
val nem akarunk sokat foglalkozni,  de 
azért pár szóban szeretnők mi is ki-
fejezni,  hogy vannak a munkában 
kitűnt munkások, elvtársak munka-
társaink között is. 

Major Domokos, Herceg Ferenc két 
vajazó mester, az egyik a gyorsaság-
gával, a másik a minőség fokozásával 
tűnik ki, Ferbász Frigyes pedig a gőz-
gép kezelése mellett megbecsülhetettlen 
munkát fejt  ki szövetkezeti hálózatunk 
szeparátorainak javításánál, akkor, 
amikor pillanatnyilag pótalkatrészeket 
nehezen, vagy egyáltalán nem lehet 
beszerezni. 

Azt is ki kell fejeznünk,  hogy mi 
mindnyájan tudjuk, érezzük, hogy az 
igazi munkalehetőséget, az igazi fejlő-
dést Pártunk segítségének köszön-
hetjük. 

Barabásy  József 
vajgyári sajtólevelező. 

x Eladó  egy kovácsműhely szer-
számokkal, épülettel együtt Oroszhe-
gyen Boros Károlynénál. 

Az udvarhelymegyei szakszervezetek 
tevékenysége augusztus 23 tiszteletére 



Ot év telt el Románia felszabadulása  óta 
Irta: Gh. Gheorghiu Dej, a Román Mnnkáspárt Központi Vezetőségének főtitkára 

öt év telt el, amióta országunk fel-
szabadult az imperiálizmus igája alól. 
Románia ezekben az években gyöke-
res politikai és gazdasági átalakuláson 
ment keresztül: leromboltuk a régi be-
rendezkedést és intézményeket, ame-
lyek ránehezedtek a népre és elkez-
dődött a kizsákmányolástól, a kapitá-
llzmas gyógyithatatlan betegségétől 
mentes uj társadalmi rend felépítése. 
Az európai államok sorában hátul álló 
Románia, a nemzetközi tőke félgyar-
mata népi köztársasággá alakult át és 
a politikailag legelőrehaladottabb or-
szágok sorába lépett. Románia törté-
nelme során nem fordult  elő hasonló 
előrehaladás. Mi teljesen tisztában va-
gyunk azzal, hogy ezt az utat szá-
munkra most öt éve nagy felszabadi-
tónk, a Szovjetunió nyitotta meg A 
román nép mély és örök hálával vi-
seltetik nagy barátja és szövetségese 
iránt, mert megmentette veszendő 
nemzeti létünket és kiragadott ben-
nünket az imperiálista rabságból. 

Augusztus huszonharmadika népünk 
történelmében az a nap marad, ame-
lyen a dicsőséges és legyőzhetetlen 
Szovjet Hadsereg felszabadította  Ro-
mániát, az a nap, amelyen a Román 
Kommunista Párt vezette népi és ha-
zafias  erők — a Szovjet Hadseregnek 
a jasi—kisenevi fronton  végrehajtott 
hatalmas támadása eredményeképpen 
— megdöntötték Antonescu fasiszta 
diktatúráját és a fasiszta  Németország 
ellen fordították  fegyverüket.  A Román 
Kommunista Párt, az illegális, anti-
fasiszta  harc tapasztalt vezetője volt 
az augusztus huszonharmadiki akció 
megszervezője és megvalósítója. 

A Párttól felfegyverzett  és megszer-
vezett munkásosztagok e napon fog-
lyul ejtették és tehetetlenné tették a 
vezető antoneszkánusokat, számos 
sztratégíai állást kiragadtak a német 
fasiszta  csapatok kezéből és megkezd-
jék lefegyverzésüket.  A román katonák 
határozottan és hazafias  lendülettel 
fordították  fegyverüket  az igazi ellen-
séggel — a fasiszta  német imperiáliz-
mussal — szembe és a Szovjet Had-
sereghez csatlakoztak Erdély, Cseh-
szlovákia és Magyarország felszaba-
dításáért folyó  harcokban. 

Országunk dolgozói a Szovjet Had-
seregben már az első pillanattól kezdve 
nem akármilyen hadsereget, hanem a 
Szociálista Állam hadseregét látták, a 
szovjet-dolgozók hadseregét, amely 
Lenin és Sztálin zászlaja alatt küzd a 
népek felszabadításáért.  Hogy a Szo-
cialista Állam hadserege és nem más 
hadsereg jött országunkba, akárcsak 
Európa többi keleti és délkeleti orszá-
gába, ez a tény hatott Európa e 
részének történelmi fejlődésére.  A fel-
szabadított népek először nyerték el 
valódi függetlenségüket  és nemzeti 
szuverénitásukat. A forradalmi  erők 
számára megnyílt a népi demokrácia 
és a szociálizmus utja. 

Az események egészen másként ala-
kultak azokban az országokban, ahová 
az Egyesült Államok és Anglia impe-
riálista hadseregei vonultak be. Görög-
ország, Olaszország, Franciaország, 
a Benelux, stb. államok népe csak a 
felszabadulás  illúzióját érezte egy kis 
ideig. Az idő múlásával azonban rá-
jöttek arra, hogy mennyire keserű il-
iuzió volt ez. Ez országok burzsoáziája 
megegyezett az uj megszállókkal. íme, 
ujabb bizonyíték arra, hogy korunkban 
a burzsoázia a nemzeti érdekek áru-
Jója. Jelenleg valóságos hajtóvadásza-
lot rendeznek az ellenálló szabadság-
harcosok ellen, közben a legalábbvaló 
quislingeket a legmagasabb állami 
funkciókba  helyezik. 

A belgrádi burzsoá-nacionálista klikk 

Jugoszláviát is az imperiálizmus tábo-
rába rántotta. Judás-Tito az imperiá-
listák iránti szolgai buzgóságában túl-
tett még Csaldarison, De Gasperin és 
Francon is. Az antifasiszta  háború hő-
seit, a „Szpomenica 1941" kitüntetés 
viselőit, akik hivek maradtak a népek 
felszabadításának  nagyszerű ügyéhez, 
vagy megölik vagy Rankovics, a vé-
reskezű hóhér kazamatáiba börtönzik 
be. Jugoszlávia népe számára újra 
visszatértek a megszállás sötét napjai. 
De félelmesen  nő a jugoszláv hazafiak 
haragja a Tito—Rankovics-féle  ellen-
forradalmi  ügynökséggel szemben. 

A román nép nehéz harcok árán 
nyerte el a kívánt rendszert. A román 
nép minden erejével támogatja népi 
demokratikus rendszerünket és tánto-
ríthatatlanul halad a szociálizmus felé. 
Ilyen körülmények között a dolgozók 
hazaszeretete nagyszerű cselekedetek 
forrásává  válik, társadalmi fejlődésünk-
nek mozgatójává lesz. 

Ez teljes erejében megmutatkozik 
népünknek a szociálizmus gazdasági 
alapjai felépítéséért  folytatott  küzdel-
mében. 

A burzsoá-földesuri  rendszer Romá-
niát gazdasági és kulturális visszama-
radottságban tartotta. 

Azonban mihelyt a dolgozó paraszt-
sággal szövetséges munkásosztály át-
vette az államhatalmat, Pártunk veze-
tésével harc indult e szégyenletes ál-
lapot eltüntetésére. Az agrárreform 
megszüntette a földbirtokosságot,  mint 
osztályt. 1948 junius 11-én államosí-
tottuk a főbb  ipari termelési eszközö-
ket, a bankokat, biztosító társaságokat 
és szállítási vállalatokat. A kapitálista 
tulajdonosokat elüztiik. E forradalmi 
aktus megvalósitása után a proletáriá-
tus termelő igyekezete hihetetlenül fel-
lendült. Az ipari termelés már 1948-
ban számos fontos  iparágban, például 
az öntöttvasban, acélban, hengerelt 
áruban, vasércben és földgázban  meg-
haladta az 1938. év termelési színvo-
nalát. De a szociálista ipar megterem-
téséért folyó  küzdelem csak akkor vált 
megszervezetté, amikor áttértünk a 
tervszerüsitett gazdálkodásra. Az 1949. 
évi állami terv a termelés 40 százalé-
kos emelkedését irányozza elő — 
olyanfoku  fejlődést,  amelyről a kapitá-
lizmus idején álmodni sem lehetett. Az 
állami terv előirányzatát az első ne-
gyedévben 7,3, a második negyedév-
ben pedig — bár e negyed feladatai 
nagyobbak voltak — 7,4 százalékkal 
szárnyalták tul. E sikerek is igazolják, 
hogy milyen hatalmasan fellendíti  ipa-
runkat a szociálista tervszerüsités. 

Vessük össze az 1949. év első hat 
hónapja alatti ipari termelés néhány 
eredményét az 1948. év megfelelő  idő-
szakának termelésével. Megállapíthat-
juk, hogy öntöttvasban 64.4 százalék, 
acélban 33.2 százalék, hengerelt áruk-
ban 18.2 százalék, vasércben 57.8 és 
szénben 19.7 százalékos emelkedést 
értünk el. Hasonlóképpen jellemzőek a 
könnyűiparban elért nagy eredmények 
is : bőrt 196.1 százalékkal, pamutárut 
46.3 százalékkal, gyapjuárut 59.1 szá-
zalékkal, a cukortermékeket pedig 
544.2 százalékkal emeltük. Dolgozóink 
több ruhaneműt, több cipőt kapnak. 
A cukortermékek pedig, amelyeket 
azelőtt csak a burzsoá élvezhetett, ma 
igen fogyasztott  cikké váltak. A román 
ipar ma a következőket termeli: trak-
torokat, mezőgazdasági gépeket, 
cséplőgépeket, petróleumipari felsze-
reléseket, folyamhajózási  berendezé-
seket, villanymotorokat, kompresz-
szorokat. mozdonyokat, nagy tonna-
ürtartalmu vagonokat és autómoto-
rokat. Nemrég megkezdődött a go-
lyóscsapágyak gyártása is. Fémipa-

runk előállította az első kombájnt és 
az első szövőgépet is. Mindezeket 
ezelőtt külföldről  kellett behoznunk. 
Miiyen megsemmisítő válasz ez az 
imperiálistáknak és kozmopolita ügy-
nökeiknek, akik minden igyekezetükkel 
azon voltak, hogy a román munkások 
és technikusok saját képességeikben 
is kételkedjenek 1 

Az 1949. évi állami tervben elő-
irányzott beruházások összege 82 
milliárd lejt tesz ki, majdnem négy-
szerese ez az 1948. évi beruházási 
összegnek. Uj olvasztók, kemencék 
épülnek kohászatunkban. Moroieniben 
hatalmas villanytelep, Moldovában nagy 
petróleum-finomító,  két nagy szövő-
gyár stb. épül. A költségvetési fölösleg 
ennek ellenére lehetővé tette, hogy 
már az első két negyedév idején a 
terven felül  szinte 23-24 milliárd lejt 
kitevő beruházási alapot irányozhas-
sunk elő, tehát összesen több, mint 
100 milliárd lejt I Ma már megkezd-
hettük a Duna—feketetengeri  csatorna 
építését, e jónéhány kilométerre kiter-
jedő hatalmas munkálatot, amelybe 
bevonhatjuk a munkások ujabb ezreit 
és i'tnely egy egész vidéket kelt majd 
életre. 

Az állami kiadások legnagyobb ré-
szét már most szociálista nemzetgaz-
daságunk jövedelmeiből fedezzük.  Ez-
zel lehetővé válik a dolgozók jöve-
delmi adójának fokozatos  csökkentése. 
Igy az uj falusi  adótörvény általáno-
san 25 százalékkal csökkentette a 
szegény- és középparaszt-gazdaságok 
jövedelmi adóját. 

A dolgozók élete és kulturája szint-
jének állandó emelkedése észlelhető. 
A munka javadalmazásában alkalma-
zott szociálista elv révén a munka ter-
melékenysége növekedésével egyide-
jűleg a munkabér-alap minden hónap-
ban nő. Vegyük példának a fémfel-
dolgozó ipart : a béralap a februári 
250 millió 847.000 lejről márciusban 
289 millió 836.000 lejre növekedett, 
mig a május—juniusi átlag 409 millió 
487.000 lej volt. 

Mindezeket a sikereket el sem le-
hetne képzelni a Szovjetunió testvéri 
segítsége nélkül, amely pénzügyi tá-
mogatásban, nyersanyagok- és kész-
gyártmányok szállításában, valamint 
hatalmas közvetlen technikai támoga-
tásban is megnyilvánul. Mennyire al-
jas e tény világánál Judás-Titónak, az 
imperiálista ügynöknek az a kísérlete, 
amelyben azzal rágalmazza a nagy 
Szociálista Államot, hogy Jugoszláviát 
mezőgazdasági Hinterlanddá igyekezett 
volna változtatni. Ez az arcátlan és 
szkrupulusnélküli politikus ahhoz a 
tolvajhoz hasonlít, aki, hogy gaztettei-
ről elterelje a figyelmet,  ujjával a tá-
volba mutat és torkaszakadtából kiál-
tozza : „Fogjátok meg a tolvajt I" Az 
egész világ tudia azonban, hogy Tito 
marshallizálja Jugoszláviát, ami a való-
ságban Jugoszlávia nemzeti iparának 
megsemmisítését és függetlenségének 
elvesztését jelenti. Az a segítség, ame-
lyet a Szovjetunió nyújt a népi demo-
kratikus országoknak, szociálista se-
gítség, elsősorban az országok nem-
zeti iparának kifejlesztésére  szánt test-
véri segítség. 

A szociálista jellegű gazdasági 
együttműködés különösen hatékony 
formáját  jelentik a „Szovromok". Á 
szállítmányozásban, a biztosításban, 
valamint a fontos  iparágakban soro-
zatosan létesitett vegyes román-szovjet 
vállalatok ezek. E vállalatokról nem-
csak az megemlítésre méltó, hogy 
tőkével, technikai berendezéssel, nyers-
anyaggal járulnak hozzá egy olyan 
hátramaradott gazdaság fejlesztéséhez, 
mint a miénk, hanem az a tény is, 

hogy vezetőségükben szovjet szakem-
berek és technikusok tevékenykednek, 
akik e vállalatokat a munka szociálista 
megszervezése, a szociálista vállalatok 
alaposan átgondolt vezetése és irányí-
tása tekintetében a leghaladottabb ta-
pasztalatok valóságos központjává vál-
toztatják. Például a „Szovrompetrol"' 
az első hat hónapban a fúrási  terv-
előirányzatot 22,2 százalékkal szár-
nyalta tul. Ez a vállalat a berendezés 
felhasználásának  és az uj módszerek 
merész bevezetésének mintaképe. A 
„Szovrompetrol" munkásai érték el a 
legmagasabb átlagos furósebességet. 
Az országúti, folyami  és légi szállítá-
sok terén a „Szovromok" döntő sze-
repet játszanak. A „Szovromtraktor" 
segítségével szériában gyártunk trak-
torokat. Népünk nem haladhatott volna 
ennyire előre az ország iparosításában, 
ha a „Szovromok" nem lettek volna. 

Ami a mezőgazdaságot illeti, a Ro-
mán Munkáspárt világosan körvona-
lazta politikáját, alkotó módon alkal-
mazta országunk adott viszonyaira a 
Szovjetunióban végbement kollektivi-
zálás nagyszerű tapasztalatát. A" Párt 
osztálypolitikája a falvakon  a lenini-
sztálini jelszót követi : „A szegénypa-
rasztságra támaszkodunk, szorosabbra 
vonjuk a szövetséget a középparaszt-
sággal és szüntelen küzdünk a kulá-
kok ellen." 

A Párt és a kormány az intézkedé-
sek egész sorát adta ki a dolgozó 
parasztság támogatására, a kulákság 
korlátozására és a mezőgazdaság szo-
ciálista átalakításához szükséges anyagi 
és politikai feltételek  előkészítésére. E 
küzdelemben a legfontosabb  hajtósai-
jak az uj alapokon átszervezett szö-
vetkezetek. Sztálin elvtárs tanit ben-
nünket arra, hogy Lenin szövetkezeti 
tervének alkalmazása ez : a parasztság 
felemelése  a fogyasztási  és ellátási 
szövetkezetekből a termelő szövetke-
zetekbe, a kolhozjellegü szövetke-
zetbe. 

A leninizmusnak e tanítását követve 
létesültek országunkban az első kol-
lektív gazdaságok, a dolgozó parasz-
tok szabad elhatározása alapján. Ha-
talmas forradalmi  lendület légkörében 
születtek meg. Ez a Párt falusi  poli-
tikájának győzelmét jelenti. A Párt 
feladata  e gazdaságok megszilárdítása, 
szervezetük megerősítése és gyakor-
lati tevékenységük megindítása. 

Nem felejtjük  el azonban, hogy 
mezőgazdaságunkban ma az egyéni 
gazdálkodás az általános forma.  A 
földvásárlás  megtiltásával, osztálypoli-
tikávai az adózásban, a beszolgálta-
tásnál és a hitelnyújtásnál a kormány 
támogatja a dolgozó parasztokat és 
korlátozza a kulákokat, A beszolgálta-
tási kampányban a dolgozó parasztság 
tömege megfelel  a Párt és a kormány 
felhívásának.  Az ellenséges kulák ele-
meket kímélet nílkül leplezzük le és 
sujtjuk a Román Népköztársaság tör-
vényeinek legszigorúbb alkalmazá-
sával. 

Az államgépezet napról-napra erő-
södik. A néptanácsok ideiglenes bi-
zottságai — a népi demokratikus rend-
szer politikai alapja — erős eszköz 
a legszélesebb tömegek megmozditá-
sára a szociálizmusért folytatott  harc-
ban, eszköz arra, hogy állami tisztsé-
gekbe emeljünk uj, népből jött embe-
reket és arra, hogy a dolgozó nép a 
proletáriátus és a dolgozó parasztság 
államhatalma köré tömörüljön. 

Az osztályharc élesedésének idején, 
amikor az osztályellenség dühe olyan 
fokban  növekszik, amilyen mértékben 
országunkban és az egész világon, a 
dolgozók haladnak győzelmesen a szo-
ciálizmus felé,  a népi demokratikus 



rendszer elárasztja és demoralizálja 
az ellenséget. A Párt, mint vezető és 
irányító erő, a szakszervezetek a ha-
talmas munkástömegekke!, a szociáliz-
mus megedzett építőivel, az Ifju-
munkásszövetség az életerős és for-
radalmi vívmányainkat testükkel vé-
delmezni kész ifjak  százezreivel, a 
Néptanácsok (ideiglenes bizottságok) 
számtalan szállal néphez kötött appará-
tusukkal a proletárdiktatúra sztálini 
rendszerének alkalmazását jelentik. Ez 
eltérithetetlenül a szociálizmushoz ve-
zeti Romániát, amely kész arra, hogy 
energikusan elfojtson  minden, előreha-
ladását akadályozó ellenkezést. 

Beszédes e tekintetben, ahogyan or-
szágunk egész dolgozó népe küzd és 
dolgozik augusztus huszonharmadika, 
a nagy nemzeti ünnep méltó köszön-
tésére. A dolgozók a terv túlszárnya-
lásáért küzdve, tényekkel bizonyítják 
lángoló hazaszeretetüket. Három él-
üzem felhívására  felelve,  nagy mun-
kástömegek versenyre keltek. Számos 
élmunkás és több csoport és osztály 
túlhaladta 1949. évi tervét és 1950-re 
dolgozik már. Rendkivül jelentős a 
legnagyobb fémipari  üzemeknél „gaz-
dálkodjunk hitel nélkül" jelszóval meg-
indult verseny. A resicai és hunyadi 
nagyüzemeknél a munkások, techniku-
sok és tisztviselők máris meghaladták 
a terven felül  vállalt munkát. Az ön-
ellátás biztosításáért folytatott  harcban, 
a szovjet munkások tapasztalatait fel-
használva, munkásaink hatalmas belső 
tartalékokat fedeztek  fel  és mozgósí-
tottak a tervért folyó  küzdelemre. Ez 
munkásosztályunk látókörének kiszéle-
sedését, politikai színvonalának emel-
kedését, szociálista öntudatának növe-
kedését tükrözi. 

Az iskolákban és sporttelepeken 
példátlan lendület figyelhető  meg. Az 
iskolák, diákok és egyetemi hallgatók 
száma megnövekedett. A marxizmus-
leninizmus tanulmányozásának beve-
zetése az egyetemekre és felsőfokú 
tanintézetekbe, valamint az orosz nyelv-
tanulása az összes iskolákban, fel-
emelte tanügyi szinvonalunkat. Eleven, 
erkölcsös, egészséges ifju  nemzedék 
nevelkedik. A szociálizmus épitésének 
nemzedéke. 

Az augusztus huszonharmadika tisz-
teletére folytatott  kampány a Román 
Népköztársaság dolgozóinak határozott 
válaszát jelenti az angol-amerikai há-
borús uszítóknak. A dolgozók tudatá-
ban vannak, hogy főfeladatuk  ma a 
béke megvédéséért folytatott  harc. Nö-
vekszik a tömegek küzdőképessége az 
angol-amerikai imperiálizmus és azok 
háborús tervei ellen folyó  hazafias 
harcban ; ez viszont erősen tükröződik 
a Román Népköztársaság tevékeny sze-
repének fokozódásában,  a demokrácia 
és a szociálizmus frontjának  a békéért 
vívott küzdelmében, amelynek élén a 
Szovjetunió áll. A RNK dolgozói ro-
konszenvvel figyelnek  az imperiálista 
országok és a gyarmatok népei mun-
kásosztályainak hősies harcára és 
együttéreznek velük. A RNK dolgozói 
még szorosabbra vonják baráti és szö-
vetséges kapcsolataikat a nagy Szov-
jetunióval. Mély szeretettel és határta-
lan hálaérzettel viseltetnek a nagy 
Sztálin iránt, aki szülői gondosságot 
tanúsít országunk nagy és kicsiny kér-
dései iránt is. Ez a szülői gondosság 
uj erőt és bátorságot adó forrás  szá-
munkra. 

(A „Tartós békéért, népi demokráciáért" 
1949 angusztus 15-i számából.) 

x Semmisneknyilvánitás. El-
veszett a Szabadság szerkesztőség 
nevére kiállított Odh. 839 számú ke-
rékpár-forgalmi  igazolvány. Semmis. 

x Semmisneknyilvánitás., 
Elveszett Sebestyén Mátyás farkaslaki 
lakos nevére a farkaslaki  elöljáróság 
által kiállított 18/60/1947 számú sze-
mélyazonossági igazolvány. Semmis. 

Folynak  a csép!ésl  munkála-
tok  Udvarhely  megy  ében  is 

Az elmúlt hét kedvezőtlen időjárása 
következtében az aratás és gabona-
behordási munkálatok kissé késedel-
met szenvedtek. Augusztus 23-ikán 
azonban az időjárás is kedvezőre 
fordult,  felderült,  mintha ő is a nagy 
ünnep örömében osztozna. A kedvező 
időjárás beálltával a dolgozó paraszt-
ság, augusztus 23-ika jelentőségéből 
erőt és lelkesedést meritve nagy len-
dülettel fogott  hozzá a cséplési mun-
kálatokhoz, hogy minél előbb megva-
lósíthassa a gabonabesi olgál tatási ter-
vet és ezáltal minél előüb uj kenyeret 
juttathasson a városi dolgozók asz-
talára is. A mezőgazdasági munka te-
rén a terménybetakaritást és a csép-
lést is dolgozó parasztságunk a szo-
ciálista munkaversenyek szellemében 
végzi. 

A cséplési munkálatokban élen jár-
nak Székelykeresztur város, Ujszékely, 
Vécke, Szentdemeter, Betfalva,  Gagy, 
Rugonfalva,  Nagygalambfalva,  Etéd, 
Siménfalva,  Felsőboldogfalva,  Bögöz 
és Hodgya községek. 

Az emiitett város, illetve községek 
ideiglenes bizottságai a cséplési elő-
munkálatok kellő időben való végre-
hajtásával, a munka alapos megszer-
vezésével juthattak az élre, példát 
mutatva és buzdítást adva mindazok-
nak, akik hasonló öntudattal és lelke-
sedéssel ugyan, de talán nem olyan 
jó munkamódszerekkel dolgozva kissé 
lemaradtak. 

Előre a cséplési munkálatok mielőb-
bi befejezésére  I 

M.  E. 

A sajtótermékek terjesztése 
Székelyudvarhelyen az utóbbi idő-

ben igen eredményes felvilágosító 
munkát fejtettek  ki a RMP tagjai, va-
lamint a tömegszervezetekbe tartozó 
elvtársak. Mintegy 4 hónapja elhatá-
rozták az elvtársak, hogy a felvilágo-
sító munkát újságok, valamint a RMP 
és a tömegszervezetek brosúráinak ter-
jesztésével teszik még termékenyebbé. 
Az elvtársak tudják, hogy az újság 
nem csak közösségi eszmeterjesztő és 
közösségi irányító, hanem közösségi 
szervező is, azért vállalták a sajtóter-
mékek terjesztését. Most, amikor Pár-
tunk irányításával kezdtük meg az 
alap.szei vezetek mozgósítását, fel  kell 
mérnünk az eddigi munka eredményét. 

Mindenek előtt meg kell állapitanunk, 
hogy az állami üzletek alkalmazottai-
nak alapszervezete végezte a legszebb 
munkát, ők adták el a legtöbb újsá-
got és ők szerezték a legtöbb előfi-
zetőt. Szépen dolgoztak még az uj-
ságterjesztés terén a városi néptanács 
és a pénzügyi tisztviselők alapszerve-
zelei. Ezen a téren még több más 
alapszervezet is fejtett  ki eredményes 
munkát, de nem hallgathatjuk el a 
gyengeségeket és hiányosságokat sem. 

Voltak olyan elvtársak és testvérek, 
akik nem értették meg a sajtótermé-
kek terjesztésének fontosságát  és azt, 
hogy a sajtótermékek terjesztésén ke-
resztül milyen komoly politikai neve-

lő-munkát lehet végezni. Igy pl. a 
megyei néptanács alapszervezetének a 
tagjai, a megyeházán dolgozó el/tár-
sak több, mint két hónapig nem tud-
tak számot adni a végzett munkáról 
és egyáltalán nem adtak arról jelen-
tést, habár többször kaptak emiatt bí-
rálatot és segítséget is. Ugy látszik, a 
néptanácshoz tartozó elvtársak nagy-
része nem értette még meg, milyen 
fontos  szerepe van a sajtónak az 
egész megye életének irányítása terén 
is. A Szovjetunió nagyszerű példáján 
tanulva, láthatjuk, hogy a szociálizmus 
építésébe minden dolgozót bele kell 
vonni. Ebben nagy segítséget nyújthat 
a sajtó. A dolgozóknak meg kell is-
merniök a harcunkat, amit a kizsák-
mányolás ellen folytatunk  a szilárd 
béke fenntartásáért,  amely harc élén a 
Szovjetunió áll. Csak, ha ezt ismerik 
a dolgozók, lehetnek komoly építői és 
munkásai a szociálizmusnak Népköz-
társaságunkban való épitése során. 

Ezért szükséges fokoznunk  a tevé-
kenységet az újság- és iratterjesztés 
terén, hogy ne legyen sem a város-
ban, sem a falvainkon  egyetlen dol-
gozó sem, akinek az asztalán nincs 
újság. Igy érjük el, hogy a dol-
gozók mind belekapcsolódjanak egy-
éves gazdasági tervünkbe, az ország 
újjáépítésébe, támogatva a harcot, 
amit a Román Munkáspárt folytat  a 
munkásosztály érdekében. 

Győzött a kolhozrendszer a Szovjetunióban 
Az Orosz könyv Arlus-könyvek sorozatában megjelent a Győzött a kol-

hozrendszer a Szovjetunióban cimü tanulmány. 
Most, amikor országunk a mezőgazdaság szociál ista átalakításának alap-

jait rakja íe, rendkivül hasznosak számunkra e tanulmány adatai, amelyek a 
Szovjetunióban folyó  kollektivizálással és a kolhozok által elért eredmények-
kel ismertetnek meg bennünket. 

Nagy történelmi jelentőségű tény bontakozik ki ezekből az adatokból: 
a kolhozok kiemelték a szovjetparasztságot a nyomorból és sötétségből, inert 
a nagy gépesített közös termelés megnyitotta az utat a nep jólete es kultu-
rája felé  Ez pedig arra serkent bennünket, hogy a szovjettapasztalatokat 
a mi mezőgazdaságunkban is felhasználjuk. 

AUGUSZTUS 23 
méltó megünneplése 

(Folytatás  az első  oldalról.) 
által készített szövetből, vászonból, 
kartonból és egyebekből. 

Az UMGISz jelképes kocsija az ud-
varhelyi dolgozók termelő-szövetkeze-
tének minden ágát jelképezi. Ott látr 
juk az elsőrangú cserepeket, téglákat, 
ott dolgoznak a varrógépen, ott van 
a pékség képviselője, amint fehér 
kenyeret ad a munkásnak, ott van 
a kefe-  és a seprügyártó rész-
leg, az asztalosüzem, a kereskedelmi 
osztály képviselője és igy tovább. 

Végül jön az állami gazdaság két 
szekere, gyönyörűen kezelt lovak von-
tatják a szekereket, melyeken a gaz-
daság felszerelése,  eszközei vannak. 

Mit mutat mindez? Nem azt, hogy 
országunk népe, Pártunk irányítása 
mellett, megteremtette a maga számára 
a boldog és bőséges élet lehetőségeit ? 
Nem mutatja-e a grafikon,  hogy a gaz-
dasági tervet minden dolgozó magáé-
nak vallja és vállalja a terv megva-
lósítását és túlszárnyalását? 

Egy óránál tovább tart a felvonulás. 
Szakszervezetek jönnek fegyelmezett 
sorokban, hivatalok és szervezetek. 
Majdnem mindenki felvonult  a város-
ból, alig akadt néző, mert mindenki 
tudja már, hogy mit jelentett szániára 
és országunk népe számára a felsza-
badulás. 
Sportműsor  és 

fáklyásmenet 
következett a felvonulás  után. Délután 
a sporttelepet hatdlmas tömeg töltötte 
meg. Sportszervezeteink augusztus 23 
tiszteletére villámtornát rendeztek. Ké-
zilabda, futball,  röplabda, futó-számok, 
tornamutatványok szórakoztatták és 
nevelték a közönséget. Aa egész-dél-; 
utánt betöltő sportműsor után az 
IMSz fáklyásmenetet  rendezett, amely-
ben felvonult  városunk munkásifjusága: 
és demokratikus népi hadseregünk is. 
A felvonuló  ifjúság  lelkesen tüntetett 
augusztus 23 tiszteletére, élíette a 
Szovjetuniót és annak lángeszű vezé-
rét, Sztálin elvtársat, éltette a Román 
Munkáspártot és a világ dolgozóinak 
nemzetközi szolidáritását. 

1949 augusztus 23-ikát komoly és 
méltó formában  ünnepelte meg megyénk 
dolgozó népe. Tanúbizonyság volt ez 
az ünnepség arról, hogy a Román 
Munkáspárt által vezetett munkásosz-
tály és a vele szövetséges dolgozó 
parasztság öt év alatt egy egészen uj 
országot tudott épiteni az összeomlott, 
ledöntött régi és rothadt polgári-föl-
desúri országból. Tanúbizonysága volt 
ez az ünnepség annak is, hogy mun-
kásosztályunk a Szovjetunió támoga-
tásával és Pártunk vezetésével rövide-
desen megteremti az emberi társada-
lom egy magasabb formáját,  a szoci-
álizmust. 

Judecătoria Populară Mixtă Odor-
heiu. Dos. 1621—1949 C ITAŢ IE . 
Locuitoara Elekes Veronika, fostă  cu 
ultimul domiciliu în comuna Căpălniţa 
jud. Odorheiu, în prezent cu domici-
liu necunoscut este citată la această 
judecătorie pe ziua de 15 Septembrie 
1949 orele 8 dim. în calitate de părâtâ 
personal la conciliere, în procesul de 
divorţ cu soţul ei Szőcs Ioan din 
comuna Căpălniţa. în caz de nepre-
zentare procesul se va judeca în lipsâ 
conform  legii. Judecător şef.  Balogh 
iosif  dr. Grefieră:  Balázs Irma. 

x Megvételre keresünk gép-
pel hajtható szecskavágó gépet és el-
lenőrző (bakter) órát. Ajánlatokat a 
vargyasi szeszgyár cimére kérünk. 
(Fabrica de spirt Mureşul, Vargyas.) 

*z Állani KönyVHiadí Kiadásában megjelent: 
Marosi  Péter:  Fényesebb  a láncnál  a kard.  (Petőfi  harcos 

öröksége)  . 60  lej. 
Asztalos  István:  Szél  fuvatlan  nem  indul  (Regény)  90  lej. 
A. Jugov:  Pavlov  és az  agy rejtelmei. 
Muratov  M.:  Bering  kapitány  és útitársai  . . 60  lej. 
Zvávics  I.  Sz.:  A faj  »elmélet*  ek  és a faji  megkülönböztetés 

az angol-amerikai  országokban  18 Uj. 

AZ  OROSZ  KÖNYV  KIADÁSÁBAN  MEGJELENT: 
Rodttiov:  A kolhozista  közös  és személyi  gazdasága  . 7  lej. 
Galina  Nikolajeva:  A »Traktor*  kolhoz  élete  . . 25  lej. 
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F AL VAINKBOL __F ALV AINKN AK 
A székelyszáldobosi 
ideiglenes bizottság 

munkája 
Julius 12-én iktatták be Száldobo-

son az ideiglenes bizottságot. Lázár 
András elnök és Tókos Bálintné al-
elnök fogadalmat  tettek, hogy tevé-
kenységükkel, a Román Munkáspárt 
irányítása mellett, a nép érdekeit fog-
ják szolgálni a szociálizmus felé  vezető 
uton. Egyhavi tevékenységük alatt be 
is bizonyították munkakészségüket. Uj 
közigazgatási irodát állítottak fel,  me-
lyet vezetőink arcképével és jelmonda-
tokkal díszítettek fel,  három hónapos 
.munkatervet készítettek, melyből már-
is sokat megvalósítottak. Hajtó kertet 
-állítottak fel  a tilosban legelőállatok 
befogására  a tenyészállattelepen. Az 
udvart kikavicsoztatták, a kerítéseket 
kijavíttatták, nagy gondot fordítanak  a 
tenyészállatok gondozására. Az iskola 
•tetőzetét, az iskola igazgatójával egyet-
értve kijavíttatták, a falakat  levakoltatták 
a vízlevezető sáncokat kitakaríttatták. 
Az ideiglenes bizottság rövid idő alatt 
•elkészítette a gabonabegyüjtési tervet, 
ismertette az adótörvényt, melyet a 
község szegény-és középparasztsága 
lelkesedéssel fogadott. 

Tervben van 3 közlekedési híd újra-
építése, (amelyhez az anyagot be is 
szerezték) és az összes útszakaszok 
megkavicsozása. 

Pár hónappal ezelőtt községünkben 
tejfeldolgozó  üzem létesült, hogy ne 
kelljen a tejet meszire szállítani és a 
szövetkezetünket is újra szerveztük. 

Jancsó  István  levelező. 

lódott a müut az esőzések alkalmával. 
A RMP kezdeményezésére a községi 
ideiglenes bizottság megszervezte az 
ut helyreállítását. A község dolgozói 
három csoportba osztva három nap 
teljesítettek igás és tenyeres önkéntes 
munkát, összesen mintegy 50.000 lej 
értékben. Ebben a munkában bebizo-
nyították községünk dolgozói, hogy 
részt kívánnak venni Népköztársasá-
gunk újjáépítésében. 

Nagy  Mózes 

Firtosmartonos 
A firtosmartonosi  dolgozó földmüve-

vesek a RMP és a helyi ideiglenes 
bizottság irányításával önkéntes mun-
kával hozzájárultak két híd megjaví-
tásához, melyet az esőzések tettek 
tönkre. Ezeket rövid idő alatt teljesen 

használhatóvá tették. A megrongált út-
szakaszra több szekér kavicsot hord-
ták ki és azt is rendbe hozták. Ezen-
kívül 200 szekér kavicsot és követ 
hordtak össze a falu  igás állattal ren-
delkező dolgozó földművesei  a terve-
zett bikaistálló felépítéséhez. 

Levelező 

Kápolnásfalu 
Községünk dolgozói két nap lefor-

gása alatt 340 fogattal  170 köbméter 
darabos követ szállítottak az iskola 
előtti térre, hogy azt, miután megtör-
ték, a Szentkeresztbánya—lövétei út-
szakaszra szállíthassák. Ebben a mun-
kában községünk dolgozó földművesei 
megmutatták, hogy egységesen állanak 
az ideiglenes bizottság munkája mel-
lett és azt szívesen támogatják. 

Márton  Sándor  levelező. 

Rugonfalva  dolgozó földművesei 
kezdték meg ünnepélyes külsőségek 
mellett a gabonabeszolgáltatást 
Udvarhelymegyében 

Pártunk kezdeményezésére három 
nap alatt 362 önkéntes munkással 15 
iiektár erdős legelőt takarítottunk meg. 
Az önkéntes munkában a lakosság 
n̂yolcvan százaléka részt vett. Elha-
tároztuk, hogy ilyen takarítási munká-
Matokat még sokat fogunk  csinálni, 
mert a régi világban a legelőkre nem 
•;Sok gondot fordítottak. 

A helybeli RDNSz megnyitotta a 
mapköziotthont, ahol 40 gyermek ré-
szesül ellátásban és gondozásban, 17 
.a frontul  plugarilor tagjainak a gyet-
rjmeke, mig a többiek más tömegszerve-
zetek tagjainak a gyermekeiből kerül-
nek ki. 

Szitás  István  levelező. 

Énlaka 
Énlakán is szép munka folyik.  Az 

IMSz tagjai augusztus 23 tiszteletére 
önkéntes munkával 500-m- mezei utat 
javítottak meg. A sok esőzés folytán  a 
nagy viz elvágta az utat. Nagy töltést 
.kellett csinálni, hogy lehetővé tegyék, 
hogy a dolgozó földmivesek  szérűre 
hordhassák gabonájukat, hogy minél 
előbb megkezdhessék a cséplési mun-
kálatokat. 

Az önkéntes munkálatoknál a követ-
kezők tűntek ki: Fülöp József,  Deme-
ter Irén, Patakfalvi  Ilka és Ambrus 
Erzsébet példás magatartásukkal és 
odaadó munkájukkal. Jó lenne, ha min-
den ifju  még jobban kivenné részét 
a kollektív munkából, hogy minél 
előbb megvalósíthassuk a szociálizmust 
'Országunkban. 

Demeter  János  levelező. 

Székelypálfalva 
Községünk határában mintegy 500 

m. hosszúságban súlyosan megrongá-

Udvarhelymegye legmelegebb vidé-
kén fekvő  járásában, a keresztúri já-
rásban is még csak most néhány 
napja kezdődött meg a cséplés. A he-
gyes vidéken különben is később érik 
meg a gabona, de ebben az évben 
megkésleltette a hosszan tartó esős 
időjárás is az aratást. Rendes körül-
mények között julius 20-ikán már be 
szokták fejezni  az aratást, az idén 
jóformán  csak ekkor kezdték meg. 

A RMP és az ideiglenes bizottsá-
gok megfeszített  munkával készítették 
elő a cséplési munkálatokat felvilágo-
sításaikkal is és igy most kezdődik 
az egész megyében rohamosan a 
cséplés. Ezzel a felvilágosító  munká-
val egyidőben a gabonabeszolgáltatás 
hazafias  kötelesség-jellegét is megért-
tették dolgozó földműveseinkkel.  A 
dolgozó földművesek  ki is jelentették, 
hogy szívesen tesznek eleget beszol-
gáltatási kötelezettségüknek, mert tud-
ják, hogy minden szem beszolgálta-
tott gabona a városi dolgozók kenyér-
ellátását biztosítja s igy hozzájárulnak 
ahhoz, hogy az ipari munkások több 
bakancsot, szövetet, gépet és más 
iparcikkeket készíthessenek a falusi 

szövetkezetek számára. De szívesen 
tesznek eleget ennek a beszolgáltatás-
nak azért is, mert a dolgozó földmű-
vesek adóját olyan kedvezően állapí-
tották meg, hogy annak megfizetése 
semmi nehézséget sem okoz szá-
mukra. 

Rugonfalva  öntudatos dolgozó 
földművesei  augusztus 23-ika tiszte-
letére augusztus 22-ikén Ünnepélyes 
keretek között szállították be az első 
beszolgáltatandó gabonamennyiséget a 
székelykereszturi Comcereal-lerakathoz. 
Felvirágozott és zöld ágakkal díszített, 
lobogós szekerek szállították be ezt 
az első gabonát Rugonfalváról.  Mun-
kásdalokat játszó zenekarral érkeztek 
a dolgozó földművesek,  jelszavas táb-
lákon hirdetve, hogy minden beszol-
gáltatott kiló búzával erősitik a mun-
kásság és a dolgozó parasztság szö-
vetségét. 

Büszkén szolgáltatták be Ruponfalva 
dolgozó földművesei  az első gabonát 
és örömmel adták, mert tudták, hogy 
ez a kenyér a szociálista munkaver-
senyek hőseinek megy, nem pedig 
üzérkedők kezére kerül. 

Kik az osztályellenségeink Olkében? 
Ma az osztályharc kiéleződésének 

idején egyenesen rá kell mutatnunk 
az üzérkedő spekulánsokra, a kulá-
kokra, hogy a dolgozó nép tudja 
meg, ki az ő osztályellensége. Éppen 
ezért az osztályellenségeinket kizárjuk 
a szövetkezetből, hogy tovább ne él-
vezzék Köztársaságunk javait. Jól lát-
juk, hogy most csatlakoznának hoz-
zánk, amikor a RNK minden jóval 
el tudja látni szövetkezeteinket, de 
akkor, amikor 1945—47. években tá-
mogatni kellett a népi demokráciát, 
ők akkor elbújtak, vagy rémhíreket 
terjesztettek, hogy félrevezessék  a 
szegény dolgozókat. A választásokon 
Maniura szavaztak és mellette agitál-
tak, mint pl. Szász  M.  Károly  is, 
aki az 1946. évi választásokon a Ma-
niu embereivel egyezkedett s az 1948. 
évi választáson pedig megsemmisítette 
a szavazólapját és mindig azon igye-
kezett a reakciós társaival együtt, 
hogy magának minél többet hará-
csoljon. Ismerjük a múltból, amikor 
vezetőszerepet játszott, mint községi 
pénztárnok s azután, mint gazdasági 

előljáró. 1946 tavaszán a községnek 
kiutalt zabból társaival együtt elsik-
kasztott nagyobb mennyiséget. 

Hozzá hasonló Márton  Pál,  aki a 
szövetkezetet csak kihasználta, amig ő 
volt a könyvelője s ahelyett, hogy a 
szövetkezet érdekében dolgozott volna, 
feketén  árulta az általa főzött  pálin-
kát és igy konkurrált a szövetkezettel. 
Szász  Dénes  is a múltban csak azon 
igyekezett, hogy a közjavakat a saját 
gazdálkodására fordítsa.  Mint volt 
szövetkezeti ügyvezető a háború al-
kalmával segédkezett az áru elsik-
kasztásában, ahelyett, hogy a népnek 
kiosztották volna. Ő még ma is cse-
lédet tart anélkül, hogy szerződést 
kötött volna vele és továbbra is ki-
zsákmányolja a szegény cselédet. 

Az ilyen egyéneket és az ehhez 
hasonlókat nem türjük meg a szövet-
kezetben és nem is célunk őket meg-
győzni, hanem legyőzni, mert eddig 
lett volna idejük meggyőződni 5 év 
alatt és lett volna idejük, hogy ve-
lünk sorakozzanak fel  a szabadság 
zászlaja alatt. —e —t 

Szorgalmazzuk 
a tarlóhántást 

Kormányunk számtalan felhívásában 
és a sajtó által közölt szakcikkeken 
keresztül is kiemelte a tarlóhántás 
fontosságát  és ennek az aratás utáa 
azonnal elvégzendő műveletnek a je-
lentőségét 

A tudományos kísérletek kimutatták, 
hogy a rendes és pontos tarlóhántás 
elvégzése esetén, a következő esz-
tendő termésátlaga hektáronként 300 
kg.-mal növekszik. Ez a terméstöbb-
let nagy fontosságú  ugy az egyes 
gazdák szempontjából, mint az össze* 
dolgozók szempontjából. Ennek valódi 
jelentőségét csak akkor értékelhetjük, 
ha a 300 kg.-mos terméstöbbletet or-
szágos szempontból vizsgáljuk. Az 
adatok ellenőrzéséből kitűnik, hog* 
kevés erőfeszítéssel  lényegesen nö-
velnék a termelést és megkönnyítenők 
a közellátást 
A tarlóhántás elvégzésével nemcsak a 

mennyiséget fokozzuk,  hanem a ter-
més minőségét is javítjuk. Mindezekei 
szemelőtt' tartva, fontos  megyénk te-
rületén is szorgalmazni a tarlóhántás 
elvégzését Meg kell szervezni köz-
ségenként a munka menetét és ki teli 
használni minden pillanatot a munká-
latok végrehajtására. 

Különösképpen el vannak maradva 
az udvarhelyi felső-  és az udvarhely-
alsó járások a tarlóhántás terén. Itt 
tarlóhántás elvégzésére többszöri íeí-
hivásunkra sem történt megfelelő  in-
tézkedés, amit feltétlenül  helyesbíteni 
kell. Kozseni  András. 

Rugonfalva 
Augusztus 16-ikán megkezdődött s 

cséplés községünkben. A RMP irányí-
tásának köszönhetjük, hogy ezalka-
lommal először a szegény és közép-
gazdák búzáját csépelik ki elsőnek. 

A RDNSz szép munkát végez Itöz-
ségünkben 115 tagjával, valamennyiem 
lelkesen dolgoznak a szocializmus épí -
tésén. 

Kovács  B. Miklós 

Szerkesztői üzenete* 
Zsigmond Rudolf,  Magyar-

hermány. írjon tényeket a falu  éle-
tével kapcsolatban és irja ki a sze-
replők nevét is. Levelét várjuk. 

Rács Károly, Siménfalva. 
Kérjük, hogy a község egész «étéről 
számoljon be. 

A DAC felhívása 
Minden dolgozó a saját érdekébea 

jelentse be ócska-vas készletét a DAC 
székelyudvarhelyi fiókjánál  Orbán Ba-
lázs-u. 6 szám (Telefon  42). Az ócs-
ka-vasat készpénz-fizetés  ellenéhea 
vesszük át és saját fuvarunkkal  gon-
doskodunk annak elszállításáról. 

A DAC  vezetősége. 

Állást  kaphatnak 
A székelykereszturi pedagógiai ön-

középiskola igazgatósága pályázata 
hirdet az 1949—50. iskolai évre, háro.x 
üresedésben levő nevelői állásra, ÁS8& 
(ej bruttó fizetéssel 

Az érdekeltek a fenti  állás kán-S 
kérésüket az igazgatósághoz adják fe-. 

Az igazgatásé*. 



Ismerjük meg a szociálizmus hazáját 
A szociálista szovjet-falu 

A szociálista kollektív munka óriási 
távlatokat nyitott a parasztok milliói 
előtt és alapjában megváltoztatta a 
szovjet falu  képét. A kollektivizálás 
utján a szovjet földművesek  nemcsak 
a mezőgazdasági termelés hozamának 
nagyarányú növelését érték el, hanem 
uj világszemléletre is s.íert tettek, s 
így a tegnapi paraszt a szociálista tár-
sadalom öntudatos építője lett. 

A falusi  élet állandó fejlődésének 
alapja a mezőgazdasági munka folya-
matos gépesítése és a gazdálkodás át-
szervezése szociálista alapra. A háború 
előtt a mezőgazdasági gép- és trak-
torállomások 102 féle  gépet használtak. 
A háború utáni ötéves terv 325000 
traktorral, 195.000 kombájnnal és 
1.000X00 egyéb géppel gazdagítja a 
szociálista mezőgazdaságot. A kolhoz-
munka hovatovább mindjobban gépe-
sitődik s igy annyira megközelíti az 
ipari munkát, hogy a mezőgazdasági 
munka tulajdonképpen az ipari terme-
lés egyik válfajává  fejlődik. 

A háború óta a kolhozfalvak  villa-
mosítása minden elképzelést felülmúló 
ütemben halad. A falusi  villanytelepek 
áramtermelése ma már kétszer akkora, 
mint a háború előtt volt. A viilamos-
áram eljut a legeldugottabb falvakba 
is, teljesen átformálja  azok életmódját, 
javítja anyagi helyzetüket és emeli kul-
turális színvonalukat. 

A szovjet falvakban  végbemertt nagy-
jelentőségű forradalmi  átalakulásnak 
megfelelően  ma már az építkezés sem 
ugy folyik,  mint régen. Az uj telepü-
léseket pontos tervek alapján épitik s 
9 régi falvakat  is tervszerűen alakítják 
át. Például a Kiev környéki »Vasziljev« 
kolhozban egész falunegyedet  építettek 
uj tervek alapján. Minden uj háznak 
három-négy, férős  lakószobája, saját 
fürdője,  vízvezetéke, csatornázása és 
telefonja  van. A Csuvasz Szociálista 
Szövetséges Tanácsköztársaság Kol-
cevszka nevü faluját  teljesen villamo-
sították, ellátták rádióleadást közvetítő 
állomással és telefonközponttal,  s az 
utcákon járdát építettek. A falunak  van 
klubja, orvosi rendelője és bölcsődéje, 
Sőt saját nyomtatott újságja is. 

A szociálista kultura a falu  minden-
napi életének szerves részévé vált. Ma 
már senki sem csodálkozik azon, hogy 
a Kalinin-vidéki falvakban  megünnep-
lik a «Tudomány napját», liogy a Ku-
ludin sztyeppén mozielőadást tartanak, 
még azon sem, hogy a Vladimir-kör-
nvéki »Boriszov« kolhozban V. P. 
Williams természettudós életmüvét is-
mertetik, s hogy a szamarkandi «Gor-
kij* és »Ordzsonikidze<- kolhozok dol-
gozói közül néhányan tagjai az Orszá-
gos Politikai és Tudományos Ismeret-
terjesztő Egyesületnek. Az sem szem-
betűnő ma már,' hogy a régebben tel-
jesen elhanyagolt Alexandrovszk nevü 
uráli faluban  zenedét állítottak fel  a 
kolhozdolgozók gyermekei részére, Vi-
nica vidékén pedig 1.300 kolhoz sport-
szakosztályát óriási szövetségbe egye-
sitették. 

A szovjet falu 
értelmiségiéi 
Minden falu  kitermelte a saját ér-

telmiségi gárdáját. Csupán a két első 
ötéves terv alatt több, mint három 
millió gépészt és tanult mezőgazdasági 
szakembert képeztek ki. A szovjet fal-
vakban ma 100.000-nél több mezőgaz-
dász, tanult állattenyésztő és mérnök, 
sokszázezer tanitó, falusi  olvasókör-
vezető, orvos és egészségügyi megbi-
;ott működik. Ezek együtt alkotják a 
falvak  értelmiségi rétegét. 

A szovjet falvak  átalakulására igen 
jellemző az ujtipusu paraszt. Ez már 

nem viseli magán sem a zsirosparasz-
tok alacsonyrendü ösztöneinek, sem a 
falusi  élet egyhangúságának, sem az 
évszázados előítéleteknek a nyomait. 
A szovjet-kolhozdolgozó nem rabszol-
gája többé a földnek,  sem vak esz-
köze a természet szeszélyeinek. A szó 
teljes értelmében ura azonban a föld-
nek, s a haladott tudomány és kultura 
segítségével leigázza és átalakítja a 
természetet. 

A Szovjetunióban valósággá vált I. 
V. Micsurin lángeszű orosz tudós kö-
vetkező mondása : »Szinte látom, hogy 
a kolhozrendszer, amellyel a Kommu-
nista Párt harcba indul a föld  átala-
kítására, megvalósítja a dolgozó em-
beriség uralmát a természet erői felett.» 
A kolhozrendszer felébresztette  a szov-
jet parasztban az alkotó kezdeménye-
zés szellemét, kifejlesztette  benne a 
haza iránti felelősségérzetet  és-azono-
sította érdekeit az államéval. A parasz-

A szovjet-ember mindennapi mun-
káját a tervszerűség jellemzi, melynek 
keretein belül a termelési költségek 
csökkentéséért folyik  a küzdelem: a 
takarékosság utján. A takarékosság a 
szociálista gazdálkodás vezetési elve 
lett. A takarékosság az üzemek, vál-
lalatok, intézmények és szövetkezetek 
vezetőinek, mérnökeinek, mestereinek 
és munkásainak személyes hazafias 
kötelessége. 

A szovjetemberek a takarékosság 
utján járnak már az első ötéves terv 
óta. Az ötéves tervek négy év alatt 
való megvalósításai az idővel és az 
anyaggal való takarékosság csodála-
tos eredményei. Ez milliárdokat (1933 
—37-ben közel 19 milliárd rubelt, a 
háború alatt 50 milliárd rubelt, mely 
a Szovjetunió 4 havi háborús kiadá-
sával egyenlő) jelentett az államház-
tartás vezetésében, amelynek különö-
sen a nagy honvédő háborúban volt 
óriási szerepe és fontossága,  amikor 
a termelés minden tartaléka a front 
céljait, a fasizmus  leverését szolgálta. 

A takarékosságért folyó  küzdelem 
a honvédő-háború után még nagyobb 
lendülettel folyik.  A háború utáni öt-
éves terv a szovjet-gazdálkod s hely-
reállítására és fejlesztésére  250"3 mil-
liárd rubel centralizált beruházást ir 
elő, de ugyanakkor 160 milliárd meg-
takarítást is előirányoz az iparban, a 
gép- és traktorállomásokon, az állami 
gazdaságokban és a szállításban való 
termelési költségek csökkentése révén. 

A szovjet munkásság a szociálista 
munkaversenyek formájában  vállalta 
e terv négy év alatti teljesítését is. 
Igy a takarékosságért folyó  harc a 
Szovjetunióban állandó jellegűvé vált. 

A háború utáni ötéves terv elő-
irányzatai alapján a szovjet-ipar az 
195Ő-es évben mintegy 205 milliárd 
rubel értékű terméket fog  szolgáltatni. 
Ez azt jelenti, hogy az ötéves terv 
utolsó évében a szovjet-ipar percen-
ként 560 ezer rubel értékű terméket 
fog  előállítani. A fejlődés  és tökéle-
tesbités révén 5.900 uj, vagy újból 
üzembehelyezett vállalat fog  működni. 
Ezekhez ' nagymennyiségű különböző 
gépre és szerszámra van szükség. 
1950-ben a szovjet mechanikai üze-
mek olyan nagy termelőerővel fognak 
rendelkezni, hogy 4.000 gőzmozdonyt, 
csaknem 200 ezer vagont, 131 ezer 
tonna különböző szerszámot, 133 ezer 
traktort, 94.800 különböző gépet, 750 
ezer személy- és tehergépkocsit és 
800 ezer villamosmotort lesznek képe-
sek előállitani. 

tok soraiból a mezőgazdasági ujitók 
ezrei, a termés gyarapítói és a «Szo-
ciálista Munka Hősei* nőttek ki. Ezek 
egytől-egyig a szociálista iskola nevelt-
jei, széleslátókörü és önérzetes embe-
rek. 
A falu  élete a szovjet-

irodalomban 
A szovjet-irodalom hűen tükrözi a 

szovjet falvak  irigylésreméltó életét és a 
parasztok uj erkölcsi felfogását.  Az utób-
bi időben a szovjet-irók legtöbb müve 
a kolhozfalu  berendezkedését ismerteti. 
Ilyenek a többi között S. Babajevszkij 
»Az arany csillag lovagja«, I. Laptyev 
»Hajnal«, E. Malcev »Szivbői«, G. 
Galir. «Tavasz Szakenában® cimü re-
gényei. 

Ezek az írásmüvek nagyban hozzá-
járulnak az olvasó szociálista öntuda-
tának fejlesztéséhez. 

Az újságokat, az előadásokat, a fil-

Mindezek gyártásához óriási mennyi-
ségű fémre,  fára,  kaucsukra, szénre 
és villanyerőre lesz szükség. 

A Szovjetunió 4 év alatt annyi vil-
lamosenergiát kell, hogy termeljen, 
mint amennyit az Egyesült-Államok 
10 év alatt termelt. A szénkitermelést 
pedig annyival keil növelnie 2 év alatt, 
mint amennyivel Anglia 23, az Egye-
sült-Államok pedig 8 év alatt növelte. 

A legkisebb anyagmegtakaritás az 
üzemekben és gyárakban, ha a Szov-
jetunió nagy kiterjedését nézzük, ösz-
szetéve óriási mennyiséggé nő, mely-
bői a nép javát szolgáló szerszámok, 
több miliő méter szövet, löbb száz-
ezer pár cipő állitható elő többterme-
lésképpen. íme, ezért állandójellegü a 
Szovjetunióban a takarékosság. 

Az 1948. évi megtakarítás megha-
ladja a tervelőirányzatot 6 milliárd ru-
bellel. Ennek a takarékosságnak a 
kezdeményezői Moszkva 35 gyárának 
és üzemének a munkásai voltak, akik 
1948 aug. 29-ikén Sztálin elvtárshoz 
irott levelükben kötelezték magukat, 
hogy az év végéig a terv előirányza-
tán felül  172 millió rubelt fognak 
megtakarítani. E kezdeményezésre 
«Moszkva milliárdjáért* indult verseny 
a főváros  munkásai között s versenyre 
hivták ki Leningrád, Kiev és Sztálinszk 
munkásságát is, akik sorrendben 700 
millió, 150 millió és 313 millió rubel 
megtakaritásra kötelezték magukat. 

Mivel magyarázható ez a hatalmas 
lelkesedés? Azzal, hogy a moszkvai 
kezdeményezés megfelelt  a szovjet-
nép érdekeinek, akik a szovjet fel-
sőbbrendű technika alapjain haladni 
kívánnak és azzal, hogy a nép szo-
ciálista versenyzésének lelkes vezetője, 
a Bolsevik Párt, amely előteremti a 
nép és a technika szükségleteit és 
amely az egész dolgozó nép javát 
szolgálva irányítja a javak felhaszná-
lását, valamint azzal, hogy vannak 
lelkes sztachanovista férfiak  és nők, 
tudósok és egyszerű munkásujitók, 
feltalálók,  kezdeményezők és észszerü-
sitők. akik sohasem elégesznek meg 
az elért eredményekkel, hanem szoci-
álista versenyek formájáb  n mindig 
tervídőuél hamarább fejezik  be a vál-
lalt munkájukat. 

A szovjet-állam pedig a szociálista 
társadalom e kiapadhatatlan forrásait: 
az újítókat, feltalálókat,  észszerüsitő-
ket és kezdeményezőket támogatja, 
eszméiket közkinccsé teszi, mert ezzel 
is a szociálista takarékosság elvét 

meket, a rádiót és minden egyéb' 
propaganda eszközt a legmesszebb-
menőkig kihasználnak ismeretterjesz-
tésre. Különös fontosságot  tulajdonita-' 
nak a könyvek népszerűsítésének, ami 
szintén nagyban hozzájárul a parasz-
tok milliói kulturszinvonalának emelé-
séhez. v 

De a kolhozfalu  jövője még enné? 
is szebb. A szovjet-földműves  hovato-
vább mind többet termel, hogy bősé-
gesen ellássa az országot, átülteti a 
gyakorlatba a természet átalakítására 
irányuló nagyszerű sztálini tervet s-
igy bizalommal néz a jövő elé. 

A kolhozok erőforrásai  nagyarányu-
ak és kiapadhatatlanok. 

A szovjet falu  elérte azt a fejlődési 
fokot,  amelyet I. V. Sztálin a Párt VIL 
kongresszusán tartott beszédében 
óhajként fejezett  ki: 

»...az uj falu,  középületeivel, köz-
intézményeivel, gazdasági vállalataival,-
klubjaival, rádiójával, mozijával, isko-
láival, könyvtáraival, bölcsödéivel, trak-
toraival, kombájnaival, cséplőgépeivel 
és gépkocsijaival...« 

szolgálja, a szovjet-ember életszinvo--
nalát emeli és a kommunizmust épitL 

Az önköltségi  ár 
csökkentése 
A takarékosságért folyó  harc a ter--

mékek önköltségi árának csökkenté--
séhez vezet, az önköltségi árak csök-
kenése pedig maga után vonja az-
árak csökkenését is, ami a szovjet-
nép anyagi és kulturális fölemelkedé-
séhez vezet. 

Az önköltségi ár a fizetéseken  felül,-
függ  a felhasznált  anyagok árától, az 
üzemi berendezések amortizációs szá-
zalékösszegétől és a mellékes kiadá-
soktói. főbből  következik, hogy az ön-
költségi ar akkor csökken, ha minél 
nagyobb anyagmegtakaritással, minél' 
jobb anyagfelhasználással,  minél fo-
kozottabb munkatermelékenység-eme-
léssel, a szerszámok, a gépek és a 
berendezési tárgyak minél gondosabb, 
kíméletesebb használatával, valamint 
a mellékes kiadások minél erősebb 
csökkentése mellett dolgoznak a mun-
kások. 

Az üzemekben a takarékosság elve 
a nyersanyaggal, félkész  gyártmá-
nyokkal, üzemanyaggal és villamos 
energiával való szigorú takarékossá-
got követel, hiszen ezeknek az ára 
az ipari termékek önköltségi árának 
egyik alaptényezője. A nyersanyag és 
üzemanyag észszerű felhasználásának 
— az általános anyaggal való takaré-
kosságból eredő fontosságán  felül  — 
az a haszna is számottevő, ami a 
nyersanyagmegtakaritásból, készít-
hető termékek előállításából adódik 

A takarékosságért folyó  harc egyre 
nagyobb néptömeg harca lesz, mert a 
szovjet-munkás lelkiismeretes és kö-
telességteljesítő szociálista hazájával 
szemben, mely munkája után minden 
munkás tagjának biztosítja a szabad 
ember boldog életét. 

A szovjet munkás egyéni érdeke a 
közösségi érdekkel azonos : szivesen 
versenyez, hogy a maga minél jobb, 
több, gyorsabb és gazdaságosabb 
termelésével a saját és embertársai 
boldogságát szolgálja. A kötelesség-
teljesítés e magasztos formája  a marxi-' 
lenini ideológia öntudatos ismereté-
nek és követésének az eredménye. 

Tannlók, támogassak a gyűjtési 
akciókat, mert a gyűjtött hulladékot 
a DAC állami vállalatok hivat alo? 
áron átveszik. 

Takarékossági harc a Szovjetunióban 



A gyümölcsfák  tápanyag-szükséglete 
Minden növény fejlődéséhez  feltét-

lenül szükséges annak akadálynélküli 
táplálkozása. A növényvilág szerves és 
szervetlen anyagokkal táplálkozik .Gyü-
mölcsfáink  hajtásainak, rügyeinek és 
termésének egészséges kifejlesztéséhez 
a kémiai alapanyagok egész sora szük-
séges. Ezek az anyagok a vizben levő 
-oxigén és hidrogénen és az asszimiláció 
által a levegőből felvett  szénsavon ki-
vül a nemfémes  elemek, u. m. a nit-
rogén, foszfor  és kén, továbbá a fé-
jnes elemek, u. m. a kálium, kálcium, 
mágnezium és a vas. Ezek mellett a 
gyümölcsfák  különböző részeiben még 
jelentős mennyiségű nátrium, klór és 
más elemek találhatók, melyek csak 
egészen kis mennyiségben fordulnak 
.elő. 
•v A szénsav kivételével a gyümölcs-
fák  az összes elemeket a talajból, viz-
ben oldott állapotban veszik fel.  Az 
egyes elemek felvétele  függ  nemcsak 
azoknak a talajban való abszolút, ha-
nem a relativ mennyiségétől is. Mind-
enek előtt érvényes ez a négy főtáp-
Jálóanyagra, a nitrogénre, foszforra, 
káliumra és mészre. A mész felvétele 
nagy mértékben függ  a talajban levő 
jnagnezium mennyiségétől. Jelentős 
módon befolyásolhatja  az egyes tápa-
nyagok felvételét  a talaj meszes, sem-
leges, vagy savanyu volta. Ezért szük-
séges a gyümölcsösben a talajvizsgá-
lat megejtése. 

A gyökerek hajszálvékony elágazá-
sai utján felvett  ásványi anyagok a 
gyökerekben levő csövecskeszerü, 
tápanyagszállító járatokon át, jutnak 
el a fák  minden részébe, sejtről- sejtre 
haladva. A felesleges  ásványi anyagok 
kiválása a lombhullással és az ásványi 
.anyagok alkatrészeinek a gyökereken 
át csere utján a talajba való vissza-
vándorlásával történik. 
' A nitrogén a fejlődés  szabályozásá-
éban és a termés mennyiségére kiható 
-tényező. Egyik tápanyag hiánya sem 
jnutat a fejlődésben  oly szemmel lát-
;ható csökkenést és egyik sem ad trá-
gyázás után oly gyors eredményt, mint 
a nitrogén. 

A foszforsav  szintén a fehérjék  épí-
tőanyaga és kis mennyiségben fordul 
elő talajainkban. Hiánya nemcsak az 
ágak és gyökerek fejlődését  aka-
dályozza, hanem a virágzást és a gyü-
mölcs megkötését is károsan befolyá-
solja. 

A kálium a tápláló elemek között 
fontos  helyet foglal  el és nagy jelen-
tősége van, nemcsak a vesszők és rü-

gyek, hanem a termés nagyságának és 
minőségének kérdésében is. Jelenléte 
növeli a növények különböző beteg-
ségekkel szembeni ellenállását és biz-
tosítja az erőteljes fejlődést. 

A mész elősegíti a gyümölcsfák  gyors 
fejlődését.  Nagy szerepe abban áll, 
hogy megköti az oxál-savakat, amelyek 
a növényzet minden életmegnyilvánu-
lása számára károsak. 

A gyümölcsfák  növekedése és az 
évi rendes termés biztosítása céljából 
feltétlenül  szükséges a gyümölcsösök, 
illetve a gyümölcsfák  trágyázása. 

A trágyázást istálló-trágyával, kom-
poszt- trágyával vagy műtrágyával le-
het végezni. A nevezett trágyaféleségek-
ből, gyümölcsfánként  és évente 25 
kilógrammot számítunk. 

A kísérletek szerint a trágyázást 
julius és augusztus hónapok-
ban kell végezni. Ezekben a hónapok-

ban végzett trágyázás nagy fontosság-
gal bir, mivel ekkor fejlődik  és érik a 
gyümölcs és augusztusban fejlődnek 
ki a jövő évi termőrügyek. 

Amennyiben nem végezzük el a ju-
liusi vagy augusztusi trágyázást, a gyü-
mölccsel megterhelt fa  teljesen legyen-
gül, nem tudja jó körülmények között 
kifejleszteni  a gyümölcsöt, és nem ké-
pes a jövő esztendő termését biztosi-
tani. Így magyarázható az a tény, hogy 
megyénk területén igen szeszélyes a 
gyümölcstermés, csak 3 vagy 4 esz-
tendőként nyerünk termést a gyümöl-
csösökben. 

Kormányunk nagy súlyt fektet  a 
gyümölcsfák  trágyázásának elvégzé-
sére, mellyel folytatni  óhajtja a tava-
szi gyümölcsfaápolási  munkálatokat és 
ezzel fokozni  akarja a dolgozók élel-
miszerkészletét. 

A konzervgyártás jelentősége 
A gyümölcsöknek és zöldségféléknek 

az emberi táplálkozásban nagy szere-
pük van. Leginkább, mint vitamin- és 
sóforrások  fontosak,  továbbá izük és 
savtartalmuk miatt, mint ízesítő és 
változatosságot jelentő táplálékok sze-
repelnek. A ayümölcsöket nyers és 
konzeryált állapotban használjuk, a 
zöldségféléket  pedig konzervált álla-
potban. 

Igen fontos  tudni azon eljárásokat, 
amelyek alkalmazásával biztosítjuk ugy 
a gyümölcs, mint a zöldségfélék  téli 
eltevését olymódon, hogy azok tápér-
téküket és izüket megtarthassák. Hely-
telen eljárások mellett a konzerv táp-
anyagcsökkenése miatt csak felesleges 
kiadást és időpazarlást jelent a házi-
asszony részéről. 

A télire eltett gyümölcs és zöldség 
a szokásos házi eltevés közben elve-
szíti C vitamin tartalmának legnagyobb 
részét és egyéb tápanyagokban is 
nagy veszteséget szenved. Ezért fontos, 
hogy a tudományosan kikutatott és 
ellenőrzött helyes konzerv-készítési-
módot megismerjük és alkalmazzuk. 

A gyümölcs és zöldségfélék  eltevése 
a szegény- és középparasztok háztar-
tásában eddig úgyszólván ismeretlen 
volt. 

Kormányunk mindezeket szem előtt 
tartva konzervgyártási 

Mit  olvassunk? 
SZÖVÉRDI  FERENC  Dr.: 

SOK  MÉZET 
Alig  akad  olyan  földműves,  aki  ne  próbálkozott  volna  a mé-

készkedéssel,  de  láthatta,  hogy  kellő  tapasztalat  és tudás  hiányában 
munkájában  megakadt.  A méhésznek  ugyanis  évről-évre  legalább  a 
rajok  befogásáról  kell  gondoskodnia.  Sok  földműves  azonban  nem 
ismeri  azokat  az  eljárásokat,  amelyekkel  ez  az  egyébként  egyszerű 
munka  könnyen,  úgyszólván  fáradság  és »veszedelem«  nélkül  ke-
resztülvihető.  Pedig  a legelemibb  hozzáértés  hiján  csakhamar  el-
néptelenednek  a kasok,  kaptárak  és kiderül,  hogy  »nem  érdemes  mé-
hészkedni*. 

Szövérdi  Ferenc  dr.  könyve  éppen  ezeket  az  alapvető  kérdése-
ket  tárgyalja,  könnyen  érthető,  népszerű  nyelven.  Elolvasása  után  a 
kezdő  siker  reményébén,  foghat  a méhészkedéshez,  azok  a földmű-
vesek  pedig,  akiknek  az  udvarán  pár  család  meh  van,  megtanulják, 
hogyan  lehet  még  észszerűbben  méhészkedni.  A gyakorlottabb  méhész 
a legmodernebb  szovjet-kutatások  eredményeit,  a legújabb  eljáráso-
kat  találja  meg  Szövérdi  Ferenc  könyvében,  mely  egyben  az  Állami 
Könyvkiadó  mezőgazdasági  sorozatának  első  kiadványa. 

Kapható  a Könyvesboltunkban  Székelyudvarhelyen.  (416  oldal, 
ára  300  lej.)  Megjelent  az  Állami  Könyvkiadó  kiadásában. 

akciót indított. Ennek során, megyénk 
területén 6 konzervgyártási központot 
létesitett. Ezen központoknak az a 
feladatuk,  hogy a falusi  dolgozókkal 
ismertessék meg a gyümölcs- és zöld-
ségfélék  téli biztos és szakszerű elte-
vésének eljárásait. 

A RDNSz kiküldöttje Szebenben 
résztvett egy konzervkészitő tanfolya-
mon és a megyénkben felállítandó 
központok vezetőit kiképezte. 

A hat központ Székelyudvarhelyen 
Székelykereszturon, Parajdon, Kobát-
falván,  Bögözben és Vargyason fog 
működni. A központok a jelzett köz-
ségek területén levő állami gazdasá-
gokban lesznek. 

E központok felállításával  kormá-
nyunk azt a célt szolgálja, hogy a 
falusi  dolgozók asszonyai elsajátíthas-
sák a szakszerű konzerválási eljárá-
sokat, amiket a saját anyaguk elké-
szítésével a központi vezetők irányítása 
mellett gyakorolhatnak. 

Pártunk vezetésével kormányunk 
módot nyújt arra, hogy az eddig el-
nyomott dolgozók is hozzájuthassanak 
és fogyaszthassák  ezen fontos  élelmi-
szereket, és ez által ugy a felnőttek, 
mint a gyermekek egészségét biztosit-
hassák. 

Judecătoria Populară Mixtă Odor-
heiu. Dos. 1244—1949 Sofia  lui Sándor 
Blaziu născ. Beteg Elisaveta din Zetea 
jud. Odorheiu, în baza legii Nr. 293— 
1944 cere declararea morţii prezumate 
a lui Sándor Blaziu născut in comuna 
Zetea la data de 10 Februarie 1914, 
mobilizat pe front  in ziua de 25 Mar-
tie 1944 şi căzând în captivitate în 
URSS unde după informatiunile  pri-
mite dela Kovács Gheorghe ar fi 
murit. Invităm pe cei ce au ştiri des-
pre dispărut să anunţe Parchetul Tri-
bunalului Odorheiu, care face  cerce-
tările respective. Judecător şef.  dr. Ba-
logh Iosif.  Grefier:  Balázs Irma. 

A milícia közleménye 
A már közölt okmányokon kivül a 

személyazonossági bizonyítványok ki-
állításához még a következő okmá-
nyok mutatandók be: 1) Iparosok 
kötelesek az adóhivatal eredeti nyug-
táját bemutatni, hogy adójuk ki van 
fizetve.  2) Háztartási alkalmazottaknak 
és a fizetéses  alkalmazottaknak be 
kell mutatniok alkalmazási okmányu-
kat. 3) Akinek nincs születési anya-
könyvi kivonata, azt helyettesíti az 
anyakönyvi hivatal által kiadott szü-
letési igazolvány (buletin de naştere). 
4) Az örökbefogadott  egyéneknek be 

kell mutatni az örökbefogadói  okmá-
nyukat. 5) A szabadfoglalkozásuaknak 
még igazolniok kell, hogy az illető 
karba be vannak iratkozva (ügyvédi 
kar, orvosi kar, stb ). 6) Azok, akik-
nek katonakönyvük nincs, kötelesek 
egy igazolványt bemutatni, amelyből 
kitűnik, hogy a katonakönyvük hol 
van (pl. láttamozásra van beadva stb.). 
7) A nyugdijasoknak nyugdíj-köny-
vecskéjüket is be kell mutatniok. 
8) A tanulók az előadások látogatá-
sát igazoló okmányukat kötelesek be-
mutatni. 9) A tanoncok a tanoncszer-
ződésüket kötelesek bemutatni. 

Székelyudvarhely, 1949. évi augusz-
tus hó 17-ikén. 

A megyei  milícia  parancsnoka, 

Lendületesen folynak 
a munkálatok a szé-
kelykereszturi állami 
gazdaságban 
A székelykereszturi állami gazdaság 

is kivette a részét a munkában au-
gusztus 23-ika tiszteletére. Az aratás 
a rendes időben megtörtént, amit több 
elvtársnő önkéntes munkával is elő-
segített. Simon Imréné, Fodor Jánosné, 
Máthé Ágostonné, Máthé Magda, An-
drás Istvánné és ifj.  Séra Dénesné 
egy-egy napi önkéntes munkát vé-
geztek és már serényen folynak  a be-
takarítási munkálatok a fiatfalvi  állami 
gazdasághoz, mert a cséplést ott fog-
juk elvégezni. Egy traktorral és egy 
tehénfogattal  a tarlóhántást is elvé-
geztük. Mindent elkövetünk, hogy egy-
éves gazdasági tervünket sikeresen 
fejezzük  be. 

A keresztúri állami gazdaság nagyot; 
el volt hanyagolva. Volt tulajdonosa, 
Elekes dr.-né nem törődött azzal, hogy 
földje  rendesen teremjen. Alkalmazot-
tait a legszeniérmetlenebbül kizsák-
mányolta. Fodor Jánost például 194# 
decemberben fogadta  fel  havi 500 lej 
bérrel, lakást, világítást és két szekér 
tűzifát  is igérve neki. Fodor János 
lakása az istállóban volt a tehenekkel 
együtt. Ágya gerendára felszegezett 
négy léc közé betett deszka. Ez volt 
az alkalmazott lakása. Az alkalmazott-
nak járó szobát pedig kiadta egy má-
sik szegéry embernek havi ötnapi 
munkáért. A két szekér fát  is csak 
ugy kapta meg, hogy maga kellett ki-
menjen érte az erdőbe. 

Érthető tehát, hogy mi, akiket régeb-
ben kizsákmányoltak, kérlelhetetlen 
osztálygyülölettel fordulunk  a kizsák-
mányolók felé  és azon dolgozunk, hogy 
minél előbb megvalósítsuk a szociá-
lizmust, amelyik végleg megszünteti z 
kizsákmányolást. 

Máthé  Ágoston  levelező. 

RPR. Tribunalul judeţului Odorheiu, 
Dosar Nr. 176— 1S47. 11 Decemvrie, 
Locuitorul Márton Alexandru, fost  cu 
ultimul domiciliu în oraşul Odorheiu, 
fost  mobilizat în războiul din 1941 — 
1944, este presupus dispărut fiind  că-
zut prizonier, unde ar fi  fost  bolnav 
de tifos,  exantematicu a fost  trans-
portat într'un spital din URSS şi ar 
fi  murit, aceasta fiind  cerută de soţi» 
lui Maria Márton prin petiţiunea în-
reg. la Nr. 6539—1947, pentru cons-
tatarea morţii prezumate a susnumi-
tului. Cei cari au cunoştinţă despre 
susnumitul dispărut sunt rugaţi a se 
prezenta la acest Tribunal pentru re-
laţii în termenul legal Pentru confor-
mitate: Indescifrabil.  Grefier:  Indes-
cifrabil. 

x Eladó  egy jókarban levő Singer 
varrógép. Cim: Vidám Antal Sttnó 
Géza-utca 10sz. (Volt Szent Ferenc-u.> 



Mi történik a nagyvilágban? 
Kül- és belpolitikai tájékoztató 

A nyugatnémetországi 
választások 
Nyugatnémetországban a német nép 

áttaí meg nem szavazott és el nem 
ismert bonni alkotmány alapján válasz-
tásokat rendeztek. Az imperiálista meg-
szánó hatóságok a régismert reakciós 
módszerekkel rendezték meg a válasz-
tásokat, melyeknek célja megteremteni 
azt a reakciós parlamenti többséget, 
tnely törvényesít eni fogja  Nyugatné-
metország földár  ibolását A megszálló 
hatóságok nyilt teleavatkozása egészí-
tette ki az amugyis reakciós választó 
törvényt. Ezek a hatóságok mindent 
megtettek, hogy a német demokratikus 
erőket és elsősorban a Német Kom-
munista Pártot a választási harcokban 
megakadályozzák. Ilyen előzmények 
után természetes, hogy a választás ered-
ménye nem a német dolgozók akara-
tának kifejezője. 

A leadott szavazatok és az igy szer-
zett mandátumok száma a következő-
képpen oszlik meg: keresztény-demok-
rata és kereszíény-szociálista unió 
7.357.579 szavazattal 139 mandátum, 
szociáldemokrata párt 6.832.272 sza-
vazattal 131 mandátum, liberális de-
mokrata párt 2.788.653 szavazattal 52 
mandátum, kommunista párt 1.360.433 
szavazattal 15 mandátum, bajor párt 
986.606 szavazattal 17 mandátum, né-
met párt 940088 szavazattal 16 man-
dátum, a gazdasági ujjáépités pártja 
681.981 szavazattal 12 mandátum. 

Ebből a felsorolásból  is megállapít-
hatjuk a választások „tisztaságát". 

Kvantung  tartomány-
ban harcol  a kinai 

néphadsereg 
A kinai néphadsereg már Kvantung 

tartományban vívja harcait. Mint isme-
retes, ennek a tartománynak a fővá-
rosa Kanton. A megvert Kuomintang 
csapatok rendetlenül vonulnak vissza 
a népi erők elől. A gyors előnyomu-
lás következtében az Egyesült Államok 
kantoni konzulátusát bezárták és a 
személyzet sietve Hong-Kongba me-
nekült. 

Kanszu tartomány fővárosát,  Lancse-
ut a fölszabadító  erők 75 kilométer-
nyire közelitették meg. A hadmüvele-
tek ezen a szakaszon 200 kilóméter 
szélességben folynak. 

Kiangszi tartomány délnyugati részé-
ben a néphadsereg felszabadította  Tayu 
és Szinfeng  köízeti központokat. 

Hunan tartomány keleti részében 
felszabadult  a Fengyang vasúti vonal-
tól 60 kilóméterre fekvő  Anzsen kör-
zeti központ. 

Amerikai sajtóügynökségek bejelen-
tették, hogy a hong-kongi hatóságok 
a néphadsereg gyors előnyomulása 
következtében elhatározták az ostrom-
állapot bevezetését. 
A Tito-klikk  orv-

támadásai 
A világ demokratikus közvéleménye 

a legnagyobb felháborodással  vette 
tudomásul a Tito-klikk beavatkozását 
a görög szabadságharcosok ellen. Mint 
a jelentésekből kitűnik, Tito tárgyalá-
sokat folytatott  a görög monarcho-
fasisztákkal  és e megbeszélések ered-
ményeképpen megengedte, hogy a gö-
rög fasiszta  csapatok jugoszláv-terü-
letről hátbatámadják a szabadsághar-
cosokat. De nem elégedtek meg eny-
nyivel, hanem a vitsii körzetben ma-
guk a jugoszláv-egységek nyitottak 
tüzet a görög szabadságharcosokra. 
Ez az orvtámadás az aghioszi, germa-

noszi és lemui magaslatok környékén 
történt. 

Ugyanekkor hirek érkeznek arról is, 
hogy Tito zsoldosai az Albán Nép-
köztársaság határait is súlyosan meg-
sértették, mintegy 300 méterre hatolva 
be albán területre. Végül is súlyos 
veszteségekkel voltak kénytelenek visz-
szavonulni az albán határőrök erélyes 
beavatkozása után. 

Títóék ezekkel a támadásokkal be-
bizonyították, hogy aktiv részt vállal-
nak a demokratikus erők elleni harc-
ból és hogy semmitől sem riadnak 
vissza, ha az imperiálisták érdekeinek 
szolgálatáról van szó. 
Az OSzT  Központi 

Bizottságának  plená-
ris  ülése 
Az OSzT Központi Bizottsága au-

gusztus 9—10-ikén tartotta plenáris 

ülését, amelyen meghallgatta és meg-
vitatta a végrehajtó bizottság jelenté-
seit A plenáris ülés határozata foglal-
kozik a szakszervezeti szervezetek for-
máinak és munkamódszereinek meg-
javításával, az egyes szövetségek újjá-
szervezésével és uj szövetségek léte-
sítésével, a Megyei Szaktanácsok meg-
erősítésével és ezek munkájának meg-
javításával, valamint a szakszervezeti 
vezetőségek és az üzemi bizottságok 
munkájának megjavításával. A Köz-
ponti Bizottság elrendelte a kollektív 
szerződések alkalmazását ellenőrző 
bizottságok azonnali megalakítását. 

A Központi Bizottság azután jóvá-
hagyta a kölcsönös segélyző pénztá-
rak megszervezését, ami a dolgozók 
életszínvonalának megjavítása terén 
igen fontos  lépés. 

Végül a fokozott  munkavédelem 
megszervezésének kérdését ölelte fel 
és kötelességévé tette minden szak-
szervezetnek, hogy gondosan őrköd-
jék a munka védelmére hozott összes 
kormányintézkedések pontos végrehaj-
tása fölött,  mert ezáltal tudjuk bizto-
sítani a legértékesebb tőke, az ember 
biztonságát, de egyben azt a sikert 
is, mely az állami terv végrehajtásán 

keresztül a szociálizmus felépítéséhez 
vezet. 

A dolgozók  eiőlegtar-
tozásának  eltörlése 
Országunk dolgozói nagy örömmel' 

fogadták  a minisztertanács határozatát̂ , 
melynek értelmében eltörlik az alkal-
mazottak egyes előlegekből származó 
tartozásait. 

Jóllehet a tartozások eltörlése csak 
bizonyos célokra folyósított  előlegekre 
vonatkozik,'éppen ebből tükröződik ki 
szociális mivolta, mert éppen azokat 
az előlegtartozásokat törli el, melyeket 
csak komoly szükségletek fedezésére 
folyósítottak. 

A tartozások eltörlését elsősorban 
az tette lehetővé, hogy állami költség-
vetésünk végrehajtása többletet mutat. 
Lehetővé tette ama nagyszerű teljesít-
mények sorozata, melyeket országunk 
dolgozói értek el a termelés terén az-
állami terv megvalósításában. Igy há-
lálja meg kormányunk a dolgozók erő-
feszítéseit  és igy gondoskodik azokról,, 
akik őszintén sietnek megvalósítani 
országunkban a szociálizmust. 

Néhány kép a szovjet kolhozparasztok életéből 
Mit  láttak  a Román  Népköz-
társaság  dolgozó  parasztjai 
a Szovjetunió  kolhozaiban. 

A napokban tért vissza az országba 
a dolgozó parasztok küldöttsége, a-
mely néhány hétig látogatóban volt a 
Szovjetunióban. 

A küldöttség tagjai nem tudják el-
felejteni  a szovjet kolhozokban látot-
takat és tanultakat; mélységes meg-
hatottsággal beszélnek ezekről a he-
lyekről. 

El sem tudod képzelni, elvtárs — 
mondja Virginica Anton, Boto-
şanimegyei Frumuşica községbeli pa-
rasztasszony, mit jelent saját szeme-
iddel látni mindezt. Hallottam azelőtt 
is, hogy a Szovjetunióban dús termést 
érnek el, hogy a legmodernebb gépek-
kel dolgoznak, de nem hittem, hogy 
valóban létezhetnek olyan villannyal 
hajtott traktorok és kombájnok, ami-
lyeneket ott láttam. Láttam ezeket a 
gépeket és egy egész napot töltöttem 
az egyik kombájnon, amelynél 4 em-
ber dolgozott; egyetlen nap alatt 50 
hektárról takarították be a termést. 

Virginica Anton elvtársnő továbbá 
elmeséli, milyen tudományos módsze-
rekkel érnek el a kolhozparasztok gaz-
dag termést Elmondja, hogy az Oku-
mi faluban  levő Lenin kolhozban élő 
Picoli brigádos vállalta, hogy hektá-
ronként 19.000 kg. kukuricát fog  ter-
melni (nálunk jó feltételek  mellett kb. 
3000 kg-ot termelnek). Tavaly 16.000 
kg. kukoricát termelt hektáronként. 
Munkamódszere a következő: ősszel, 
traktorral 26 cm mélyre felszántotta  a 
földet,  tavasszal megismételte a szán-
tást és ezúttal 15 cm mélyre szántott. 
A szántás előtt hektáronként 60 tonna 
trágyát hordott ki a földre,  majd 
ugyancsak géppel válogatott vetőma-
got vetett el. Háromszor kapálta a ku-
koricát. A második kapálásnál rothadt 
trágyalével öntözte a töveket. Speciális 
géppel behimporozta a később termé-
kenyitőképes kukoricát a hamarább 
termékenyítésre képes kukoricával. 

A delegáció számára teljesen uj do-
log volt és nagy lelkesedést váltottak 
ki belőle a kolhozokban működő la-
boratóriumok, ahol tudósok elemezik 
a föld  összetételét és utasításokat ad-
nak a munkára vonatkozólag. Martini-
cá elvtárs a jaşimegyei Războieni köz-
ségből, részletesen beszámolt ezekről 
a laboratóriumokról. 
Mennyit  keres  egy 

kolhozparaszt 
A munkanapegység kérdése, a kol-

hozparasztok munkájának fizetése  kü-

lönösen érdekelte a kiküldött elvtár-
sakat. A kolhozban — mondja a fehér-
megyei Biris elvtárs — évente leg-
kevesebb 120 napot kell dolgozni, de 
nem hiszem, hogy van olyan kolhoz-
paraszt, aki csak ennyit dolgozik. Az 
élmunkások, a szociálista munka hősei 
évente 850—900 munkanapegységet 
érnek el. Ezt nem érti meg akárki. De, 
amikor saját szememmel láttam, hogy 
Georgiában, a Lenin kolhozban az 
egyik asszony 12 kg teát szedett egy 
nap alatt, mig a napi norma 1 kg, 
tehát 12 munkanapegységet ért el, 
vagy amikor megismertem azt a trak-
toristanőt, aki tavasztól őszig 1500 
hektárt szántott fel,  akkor megértettem, 
hogyan lehet annyi munkanapegységet 
elérni. Az az asszony, aki 12 munka-
napegységnyi teát szedett egy nap alatt, 
aznap 42 rubelt, 10 kopeket es 18 
kg búzát keresett. 

A továbbiakban Biriş elvtárs beszél 
a Kiev melletti Lazacenco községbeli 
Dumitru Cazacencoról: »1929 óta dol-
gozik a kolhozban, ahol lovász; Illó 
van gondjaira bizva. Nehéz munkája 
van és ezért egy napi munkájáért egy 
és háromnegyed napot számítanak. A 
mult esztendőben 2.320 kg búzát ke-
resett, miután 580 munkanapegységért 
napi 4 kg búzát kapott. Ezenkivül 
pénzt is kapott. Otthon szép gazdasága 
van. Fiának, aki ezévben nősült, házat 
vett.« 

»Az egyik kolhozban — mondja , 
Biriş elvtárs — láttam egy hattagú 
családot; négyen dolgoznak közülük: 
a férj,  feleség  és 2 gyermek. Együt-
tesen 1672 munkanapegységetértekel. 
3016 kg búzát, 11.620 kg burgonyát, 
1620 kg cukorrépát, 10.072 kg zöld-
séget és 2416 rubelt kerestek. 

Érthető, hogy ilyen kereset mellett 
magasabb színvonalon lehet élni. A 
Lenin kolhozban Nicolai Cucehin kol-
hozparasztnál laktam. Tele volt a háza, 
semmi sem hiányzott. Megmutatta, 
hogy a padláson még ott fekszik  az 
1947-es buza. Véletlenül éppen aznap 
kérte fel  a kolhozadminisztráció, hogy 
vigye haza a részét a kolhoz raktárá-
ból, nincs elég helyük. A kolhozpa-
raszt mondta, hogy okvetlenül még 
egy raktárt kell építenie a háza mellett.» 
Hogyan  élnek  a 

kolhozparasztok 
Minthogy ilyen jól keresnek, a kol-

hozparasztok természetesen sokkal 
magasabb színvonalon élnek, mint 
bármelyik más országbeli paraszt. 

Maria Constantin elvtársnő a 

dâmboviţamegyei Petreşti községből,-
a Lenin kolhozban az egyik koilioz-
parasztasszonynál lakott és a követ-
kezőket mondja a parasztasszony gaz-
daságáról: volt rádiója, gramofonjar 
mindenféle  bútora és villanyfőzője.-
Mikor megvendégelt bennünket, levá-
gott egy juhot; fehér  kenyeret, szilva-
pálinkát, tésztát, befőttet,  bort tett az 
asztalra. A házban négy szoba, kony-
ha és fürdőszoba  van. A hálószobák-
ban matracos ágyak vannak, az ágya-
kon lepedő és paplan. A szekrényben 
több rend férfi  öltöny. A ház körül 
gyümölcsös és veteményes kert. Az. 
udvarban 10 kecske, 2 tehén, 2 disz-
nó, 15 juh, a szárnyasnak se szeri, 
se száma. Egy barakban még selyem 
hernyókat is tenyésztenek. 

* * * 

A kollektív munka nemcsak a fal-
vak képét változtatta meg a Szovjet-
unióban, hanem a kolhozparasztokat' 
is. A munkát becsületbeli kérdésnek 
tekintik. Egyik jobban akar dolgozni, 
mint a másik, mindegyik a munka 
hőse akar lenni. Tudják, hogyha job-
ban dolgoznak a kolhoznak, saját élet-
színvonalukat javítják meg. Ezt bizo-
nyítják a Kiev melletti kolhozban élő 
Dumitru Cazacenko következő szavai: » 
„Igyekszem minél több napot dolgozni 
a kolhoznak, mert 1929 óta, amióta 
itt dolgozom, megtanultam, hogy ami 
a kolhoznak jó, az nekem is jó." 

RPR Judecătoria Populară Mixtă 
Cristurul-Săcuesc. Judejul Odorheiu. 
Dos. No 765—1949 CITAŢIE Nr. 765 
din 6. August 1949 Soţia lui Nyárádi 
Teodor născută Lippai Ecaterina fostă 
cu ultimul domiciliu Ia Vidacut, Judeţul 
Odorheiu, actualmente cu domiciliu 
necunoscute, este citată a se prezenta 
la această judecătorie în ziua de 8. 
Septembrie 1949 orele 8 dimineaţă, 
spre înfăţişare  în procesul de divorţ 
intentat de Nyárádi Teodor din comu-
na Vidacut, cunoscând că în caz de 
neprezentare se va proceda conform 
legii. Judecător-şef.  (ss) Indescifrabil 
Grefier:  (ss) Indescifrabil. 

A Magyar Népi Szövetség 
udvarhelymegyei hetilapja. 
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