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SzékeSy  udvarhely, 
VI.  évfolyam  36 szám. 

Szombat,  1949 szept.  3. 

Hogyan  folynak  a  mezőgazdaság! 
munkálatok  Udvarhelymegyében 

Helytelenül  értelmezett 
rendeletek 
Kormányunk osztályharcos alapon 

intézkedett a gabonabeszolgáltatás 
kérdésében azzal az elképzeléssel, 
hogy a szegény- és köiépgazdákat 
mentesítse a beszolgáltatás alól s an-
nak terhét a tehetősebb gazdák 
vállára tegye, legsúlyosabban a kulá-
kokat érintve, hogy azok gazdasági 
terjeszkedését megakadályozza. Ezért 
rendelkezett ugy, hogy a beszolgálta-
tás progresszíven történjék. 

Homoródszentmárion  ide-
iglenes bizottsága nem értette meg a 
rendelet osztályharcos jellegét és a 
progresszivitást sem, mert a 10 hek-
táros gazdára tizszerannyi beszolgál-
tatást szabott ki, mint az cgyhektá-
rosra, holott annak sokkal többet kell 
beszolgáltatnia a rendelet helyes ér-
telmezése szerint. A többhektáros 
gazdák tehát nem az egyhektáros 
többszörösét kell, hogy beszolgáltas-
sák, hanem haladó arányban, pro-
gresszíven nagyobb mennyiséget. 

Nagy  galamb falván  ugyan-
ezt a hibát követték el. A mult rend-
szerben általánosítottak ugy, ahogy 
most helytelenül alkalmazzák egyes 
községi ideiglenes bizottságok kormá-
nyunk rendeleteit. Nekünk egyénileg 
kell megvizsgálnunk minden egyes 
dolgozó helyzetét és az osztályharc 
szellemében kell a szegénysorsut tá-
mogatnunk és a terheket a kulákok 
vállára helyeznünk. 

Bögözben a szérűn való csép-
lésre vonatkozó intézkedéseket értet-
ték félre  és a 20 kalangyán aluli 
gazdákkal csépeltetnek kint és a na-
gyobb gazdákkai háznál. A szérűn 
való cséplés előnye, hogy a gépet 
jobban ki lehet használni, hamarabb 
lehet végezni az egyes gazdák gabo-
nájával, nem csak időt, hanem üzem-
anyagot is lehet megtakarítani azzal, 
hogy nem kell egyik udvarról a má-
sikra húzatni a gépet. Ezek az elő-
nyök jelentősebbek, mint azok a hát-
rányok, amiket kifogásképpen  felhoz-
nak a szérűn való cséplés ellen : hogy 
a gabona nyers, megverheti az eső, 
akadályozza a tarlóhántást, ugarolást, 
stb. Éppen ezért kell minél szélesebb 
körben bevezetni a szérün-cséplést 
és elsősorban a kulákokat kötelezni 
erre, hogy meghiúsíthassuk a gabona 
elrejtésére irányuló törekvésüket. 
Nem tettünk  meg mindent 

a cséplés idejében  való 
bevégzésére 
Bogárfalván  egy jókarban 

levő cséplőgép áll, mert a gazdák 
ahelyett, hogy csépelnének, egy-két 
liter tejjel, vagy kis zöldséggel töltik 
drága idejüket a székelyudvarhelyi 
piacon. 

Az újonnan szervezett szövetkezet 
éppen azért létesít terményfelvásárló 
osztályt, hogy a gazdák községeikben 
a helyszínen tudják értékesíteni ter-
meivényeiket. A gazdáknak tehát a 
szövetkezetben kell átadniok termé-

keiket, hogy az közvetítse azt a vá-
rosi dolgozóknak, megkímélve ezzel a 
gazdákat a felesleges  időveszteségtől. 

Ha a bogárfalvi  dolgozó földműve-
sek helyesen értelmeznék az uj szö-
vetkezet feladatát,  akkor most a csép-
lőgépük dolgozna és a mezőgazda-
sági munkákkal is sokkal jobban ha-
ladnának s ezzel elősegítenék az egy-
éves gazdasági tervünk megvalósítá-
sát és túlteljesítését. 

Szentmihályról  példát vehet-
nek megyénk községei. Itt ügyesen 
szervezték meg, hogy 8—9 helyen 
lesz a cséplés a nagyobb udvarokban, 
ahova 10—15 gazda viszi el a csé-
pelni való gabonáját. 

HomorédszentpáSon  is van 
egy cséplőgép, amelyik 17 gazda tu-
lajdona, de egyik tulajdonos sem 
gondoskodott a gép megjavításáról s 
az teljesen használhatatlan állapotban 
áll. De ugyanebben a községben 18 
vetőgép is van rossz állapotban. Nem-
zetgazdasági szempontból felmérhetet-
len veszteséget jelent az ilyen gépek-
nek a termelésből való kimaradása. 
A községi ideiglenes bizottságnak oda 
kell hatnia, hogy ezt a súlyos kárt 
okozó helyzetet felszámolja  s a gé-
peket munkába állítsa. 

A mezőgazdaság gépesítésében 
példát mutat nekünk a nagy Szovjet-
unió, hatalmas kombájnjaival, trak-
toraival, stb., amelyek megkönnyítik 
és meggyorsítják a mezőgazdasági 
munkálatokat. Addig is, amig nálunk 
is, nehéziparunk fejlődésével  fokozot-
tabb mértékben meg nem indulhat a 
mezőgazdaság gépesítése, a meglevő 
gépeink jókarban és üzemben-tartá-
sával kell elősegítenünk a mezőgaz-

dasági munkálatokat. Minden üzem-
ben levő gépünk egy lépést jelent 
boldogabb jövőnk, a szociálizmus 
megteremtése felé. 
Ne türjük  a kulákok 

garázdálkodását! 
Amióta a munkásosztály vette ke-

zébe országunk irányítását, igyekszik 
minden kizsákmányolást felszámolni 
és minden dolgozó részére biztositani 
a megélhetés és a fejlődés  lehetősé-
gét. Mégis akadnak a mezőgazdasági 
szektorban kizsákmányoló kulákok, 
akik Népköztársaságunk törvényes 
rendelkezéseit nem tartják be. 

Kőrispatakon  Ozsváth János 
kulák részibe arattatta le a búzáját 
Ráduly Józseffel.  Amikor azonban arra 
került a sor, hogy a megállapodott 
tizedrészt kiadja Ráduly Józsefnek, 
akkor a szegény munkásnak csak a 
gyomból jutott rész, a legsilányabb 
kévéket kapta. Érdekes volna felderí-
teni azt is, hogyan sikerült Ozsváth 
Jánosnak a törvényeket ugy kijátszania, 
hogy ma is 130 hektárnyi birtok fe-
lett rendelkezik. Az ilyen kulákok 
szabotáló cselekedetei nem ismernek 
határt. Legutóbb is a rendelkezések 
ellenére, gabonájának egy részét be-
hordatta, hogy otthon csépeltessen. A 
községi ideiglenes bizottságnak kell 
ilyen esetben ébernek lennie s osz-
tályharcos szempontból bírálva el az 
eseteket, azonnal meg kell tennie a 
szükséges intézkedéseket a kulák, 
vagy másfajta  túlkapások megféke-
zésére. 

Vélemények a gabonabeszolgáltatásról 
Simó Albert hodgyai közép-

gazda mondja : A vetési tervet 
igyekeztem idejében elvégezni és lel-
kiismeretesen hajtottam végre. A rám 
eső beszolgáltatási mennyiséget is 
örömmel és szívesen adom, mert tu-
dom, hogy ezzel Népköztársaságunk 
városi dolgozóit juttatom kenyérhez, 
hogy igy több jusson nekem is a vá-
rosi dolgozók által termelt javakból. 
Kötelességemnek is érzem a beszol-
gáltatás pontos teljesítését, mert csak 
igy építhetjük mindnyájunk boldog jö-
vőjét, a szociálizmust 

Rácz Dénes hodgyai közép-
gazda mondja : Örömmel és meg-

elégedéssel vettem tudomásul, hogy a 
régi adómat ebben az évben töDb, 
mint hatvan százalékkal csökkentették. 
A gabonabeszolgáltatásnak készsége-
sen teszek eleget, mert érzem állan-
dóan demokratikus kormányunk támo-
gatását. Tudom, hogy becsületes mun-
kámat megbecsüli ugy a Román Mun-
káspárt, mint Népköztársaságunk kor-
mánya is. Tudjuk azt is, hogy minden 
szem beszolgáltatott gabonával építünk. 
Az nem az üzérek kezére kerül, mint 
a régi rendszerben. Ezért igyekszem 
minél előbb eleget tenni beszolgáltatási 
kötelezettségemnek, mert tudom, hogy 
azzal a közösség, az egész nép ügyét 
szolgálom. 

Szövetkezeti középiskolák 
A szövetkezeti élet uj fejlődése  uj 

szövetkezeti szakemberek kiképzését 
teszi szükségessé. Ezért ez év őszén 
több szövetkezeti szakiskola nyílik. 

szentgyörgyön, Nagyváradon és Lúgo-
son. Az itt végzett növendékek közép-
iskolai végzettséget igazoló bizonyít-
ványt kapnak és könyvelői, áruszak-

A szövetkezeti tisztviselők és szak- értői, statisztikai, tervgazdasági szak-
emberek kiképzésére magyar nyelvű 
szövetkezeti középiskola nyilik Sepsi 

Egy éve halt meg 
A. A. ZSDÁNOV 

1948 augusztus 31-én száguldott végig a hir a világ dolgozói között, 
hogy meghalt A. A. Zsdánov, Sztálin elvtárs egyik legtehetségesebb tanítványa, 
a marxi-lenini eszmék kiváló terjesztője. 

Ki ne ismerné Zsdánov elvtárs jelentését a nemzetközi politikai helyzet-
ről, amelyben 1947 szeptemberében a kommunista pártok megbeszélésén 
olyan világos logikával mutatott rá a nemzetközi politikai helyzetre és annak 
további alakulására. Politikai előrelátásának értékét, az azóta eltelt két év iga-
zolta, amikor nemzetközi sikon a demokratikus tábor erősödése következett be. 

Ugyanilyen éleslátással és világos marxista logikával mutatta meg szá-
munkra is Zsdánov elvtárs az irodalom, a művészet és a filozófia  terén kö-
vetendő helyes utat. A szovjet-irodalomról büszkén vallotta, hogy az irányza-
tos és irányzatosnak is kell lennie, mert iránya a dolgozóknak, az emberiség-
nek a kapitálizmus jármától való szabadulását jelenti. A. A. Zsdánov a 
marxista-leninista filozófia  számos kérdését vetette fel  és oldotta meg, hozzá-
járulva ezzel a haladó ideológiai arcvonal fejlődéséhez. 

Zsdánov elvtárs tanításai az egész világ haladó ideológusai számára 
iránytmutatóak és nélkülözhetetlenek a szovjet példára a szociálista reálizmus 
felé  haladó irodalmunk számára éppen ugy, mint ideológiai éleslátása a poli-
tikai és ideológiai kérdésekben való eligazodásban. 

Zsdánov tanításai az irodalom, filozófia,  művészet és a nemzetközi politikai 
ideológia kérdéseiben halhatatlanná tették emlékét. Mi akkor leszünk hivek 
Zsdánov elvtárs emlékéhez, ha a marxi-lenini-sztálini tanításokat megvilágitóan 
elemző írásait, előadásait tanulmányozzuk, hogy azon keresztül tisztázhassuk 
irodalmunk, művészetünk, a filozófia  és az ideológia nagy kérdéseit. 

képesítést sajátítanak el. Végzettsé-
gükkel a megyei szövetkezeti közpon-
toknál, vagy a városi szövetkezetek-
nél kapnak elhelyezést, vagy tanul-
mányaikat folytathatják  felsőbbfoku 
iskolákban is. 

A tanulmányi idő négy év. Beirat-
kozhatnak az első évfolyamra,  felvé-
teli vizsga után, 7 elemit végzett 14— 
16 év közötti ifjak.  A felvételi  vizsga 
tárgyai: román nyelv, számtan (Írás-
beli, szóbeli), a román nemzet törté-
nelme, alkotmánytan, természetrajz, ter-
mészettan (fizika-kémia). 

A jelentkezők a beiratáskor be kell, 
hogy adják személyi okmányaikat: 
születési bizonyítványt, iskolai végzett-
séget igazoló bizonyítványt, anyagi 
helyzetet igazoló bizonyítványt, a 
helyi ideiglenes bizottság javaslatát. 

Beiratkozási határidő szeptember 10. 
Beiratkozni lehet vagy az iskola igaz-
gatóságánál, vagy az udvarhelymegyei 
szövetkezeti szervező bizottságnál (Ma-
linovszki-tér 3). 

Az iskola tandíjmentes. A szegé-
gényebb sorsú tanulók részére az el-
látásnál is nagyfokú  mentességet nyújt 
az iskola. 

A beiratkozásra és a vele összefüg-
gő mindenféle  kérdésre felvilágosítás-
sal szolgál a megyei szövetkezeti szer-
vező bizottság, valamint a megyei ide-
iglenes bizottság tanügyi osztálya 



Feladatvállalások a sportban Sportbeszámoló 
A mult vasárnap ismét kellemes 

sportszórakozást hozott városunk kö-
zönségének. Labdarugó utánpótlásunk 
két törpe csapata próbálta ki és mu-
tatta be sok odaadással és igyeke-
zettel szerzett tudását. Kóbori edző 
hiánytpótló munkája eredményét él-
vezhette a közönség. 

Ezután került sor a medgyesi Vitro-
metan -UMTE I közötti barátságos 
labdarugó-mérkőzésre. Az UMTE 1 
győzött 8:0 (4:0) eredménnyel. 

A Vitrometán Autósport 1 közti 
barátságos kézilabda-mérkőzés során 
győzelmünk a szép játékot mutató 
vendégcsapat felett  7:4 (2:2) arányú 
volt. A sportközönség néhány, izgal-
mában Ítélőképességét vesztett és a 
közösségi élet és jó modor szabályait 
mellőző egyedéhez az a komoly spor-
tolók kérése, hogy hangos, olcsó tet-
szésnyilvánításaikat, de rájuk nézve 
lealázó, sok mosolyt is kiváltó meg-
jegyzéseiket a biróra és az egyes já-
tékosokra vonatkozólag mellőzzék, mert 
ezzel nem csak a biró, hanem a játé-
kosok önérzetét is sértik. Legyünk 
tisztában azzal, hogy nehéz munkáját 
a biró két vizsgázott határbiró segít-
ségével, a folyton  fejlődő  sportszabá-
lyoknak megfelelően  végzi, nem is 
beszélve önzetlen, megfizethetetlen,  a 
népi sport fejlesztése  érdekében tett 
fáradozásairól.  Kevés számú, de an-
nál odaadóbban dolgozó sportbiránkat 
becsüljük meg s kiméljük meg ma-
gunkat is attól, hogy nem ildomos, 
hangos megjegyzéseink miatt a ren-
dezőség szankcióinak legyünk kitéve, 
akinek viszont a népi sport fejlesztése 
érdekében minden nehézséget le kell 
küzdenie, tehát a sportszerűtlen han-
goskodókat is el kell hallgattatnia. 

TEKESPORT 
Augusztus 23 tiszteletére a helyi 

OSP pályaavató ünnepségén befeje-
zjdött a teke-kupaverseny. 12 csapat 
és 78 egyéni versenyző vett részt, 
összesen 47 csapat- és 840 egyéni 
küzdelem volt a következő eredmény-
nyel: 

Igazolt  kupabajnok-  csapat:  UMTE I. 
Székelyudvarhely (252-57, 32). II-ik 
helyezett diszplakettel: UMTE II. Szé-
kelyudvarhely (234 50,83), III- ik helye-
zett oklevéllel: UMTE III. Székelyud-
varhely (215-41, 78.) 

Nem  igazolt  kupabajnok-  csapat: 
Vasas I.Szentkeresztbánya (248-53, 43), 
II-ik helyezett diszplakettel: Város 
Székelyudvarhely (249-50, 70), III-ik 
helyezett oklevéllel: Bányász-szakszer-
vezet Lövéte (224-46, 55). 

igazolt  egyéni  versenyzők,  sport-
éremmel:  Székely Gábor UMTE (62-
12, 97), II-ik helyezett diszplakettel: 
Barabás Béla UMTE (56-12, 68), 
III - ik helyezett díszoklevéllel: Ilyés 
Lajos UMTE (54-12, 11). 

Nem  igazolt  egyéni  versenyzők, 
sportéremmel:  Cseresznyés Kálmán 
IPEIL Székelyudvarhely (46-11, 82), 
11-ik helyezett d-szplakeltel: Cseresz-
nyés Mihály IPEIL Székelyudvarhely 
(52-11, 31), III-ik helyezett oklevéllel: 
Burszán Sándor (86 éves) (46-10,91). 

A küzdő csapatok közül a székely-
udvarhelyi Comcar, a székelyudvar-
helyi IPEIL, a RATA és a Dózsa 
György csapatok emelkedtek ki. 

Az egyéni versenyzők közül külön 
megemlítést érdemelnek: Péter János 
UMTE, Elek Dénes UMTE, Antal Jó-
zsef  UMTE, Orbán Balázs székelyud-
varhelyi PTT, Mátéffi  Mihály székely-
kereszturi CSM, Sliller Béla UMTE, 
mint igazolt játékosok és Mihály And-
rás lövétei, Indacsek András Vasas 
szentkeresztbányai, Ilyés Dénes UM-
GISz, Szente József  székelyudvar-
lielyiek. 

Népköztársaságunk jelvényszerző 
versenye széleskörű népszerűségnek 
öivend Ud/arhelymegyében. Naponta 
ujabb versenyzők jelentkeznek. 

Ez nem véletlen, hanem elsősorban 
a Munkás Ifjúsági  Kupa alkalmával 
elért pozitiv eredményeknek tudható 
be, mikor ugy a falusi,  mint a városi 
dolgozó ifjúság  és a hadsereg előtt 
megnyílt az alkalom a tömegsport 
megismerésére, gyakorlására és meg-
kedvelésére. 

Az ifjúság  mozgósításában döntő 
szerepet játszott a megyei IMSz szer-
vezet, valamint a hadsereg (MAI), 
mert buzdították és irányították az if-
júságot a Román Munkáspárt által 
megvont helyes uton való haladásban. 
Ezzel kapcsolatosan megemlítjük azt 
az értékes segítséget, melyet a Di-
namó MAI sportegyesület nyújtott az-
zal, hogy nagyszámban mozgósította 
tagjait a Munkás Ifjúsági  Kupán a 
népi uszóversenyekre és most a jel-
vényszerző versenyeken való részt-
vételre. Országunk első 19 jelvény-
szerzője közül 14 az udvarhelyme-
gyei Dinamó MAI egyesület katona 
sportolója. 

A sportpályákon azonban a had-
sereg sportoló tagjain kivül ott látjuk 
a falusi  dolgozó és tanuló ifjúságot 
is, edző gyakorlatokat végezve, hogy 
mind jobb és jobb eredményeket mu-

A székelyudvarhelyi törvényszék 
vizsgálóbirájától 

F E L H Í V Á S 
Felhívom azokat a Parajd környékén 

lakó károsultakat, akiktől Toni Mária 
és társai kóboi-cigányok ez évi aug. 
hó elején vásznat és fejkendőket  lop-
tak el, jelentkezzenek hivatalomban 
Székelyudvarhelyen a törvényszéken 
(64 sz. ajtó) a tárgyak tulajdonjogá-
nak tisztázása és azok átvétele végett, 
szeptember 7-én d. e. 9 órakor. 

Fodor Tibor dr. 
vizsgálóbíró. 

tathasson fel  a jelvényszerző verse-
nyek alkalmával is. 

Augusztus 24-ikén a megyei sport-
technikai bizottság a Dinamó MAI 
sportegyesület ujabb csoportját vizs-
gáztatta. Ez alkalommal a szabályzat 
által előirt eredményeket az atlétiká-
ban 28 versenyző, a dobószámban 
21, a futásban  22 és az ugrószámban 
24 sportoló érte el, sikeres vizsgát 
téve. 

A sportpályák hiánya nagyon sok 
nehézséget támaszt, azonban ezt is 
legyőzték sportolóink. Fáradhatatlan 
munkával uj sportpályákat építettek s 
ezzel lényegesen hozzájárultak a sport-
nak megyénkben való emeléséhez. 
Augusztus 23 tiszteletére megnyílt a 
Dinamó MAI sportegyesület uj, jól 
felszerelt  székháza. Az egyesület ez-
alkalommal 3 röplabdapályát, egy 
kézilabdapályát és egy futópályát  ava-
tott fel. 

Megyénk sporttevékenysége, mely a 
Roinán Munkáspárt Központi Bizott-
sága által kijelölt uton halad, nem áll 
meg ezeknél az eredményeknél. Ezt 
bizonyítják sportolóink ujabb feladat-
vállalásai is, melyekkel a munkás-
osztály fáradságos  munkája által ed-
dig elért eredményeket akarják meg-
védeni, a tömegsportot megvalósítani 
a Román Munkáspárt vezetése mellett. 

Bodó  József. 

RPR Judecătoria Populară Mixtă 
Cristurul-Săcuesc. Judeţul Odorheiu. 
Dos. No 805—1949 CITAŢIE Nr. 805 
din 20. August 1949. Bajáki Béla cu 
domiciliu necunoscut este citat a se 
prezenta la această judecătorie în ziua 
de 15 Septembrie 1949 ora 8 dimi-
neaţa, spre înfăţişare  în procesul de 
divorţ intentat de soţia sa născută 
Benkő Cornelia din comuna Porum-
benii-Mari, Judeţul Odorhei, cunos-
când, câ în caz de neprezentare se va 
proceda conform  legii. Judecător, Ni-
colae Bârsan, Grefier,  Mihail Topal. 

A Comcar 
munkája 

A „Comcar" székelyudvarhelyi ki-
rendeltsége e'̂ y éves gazdasági ter-
vünk előirányzatát a helyi viszonyok-
hoz mérten augusztus haváig 83 szá-
zalékban tudta teljesíteni. A kezdetnél 
előállott nehézségeket a vezetőseg a 
munkásokkal karöltve fokozatosan  küz-
dötte le. A nem odavaló elemek kizá-
rása után a munkálatok még lendüle-
tesebben folyhattak.  A „Comcar" 
munkásai megértették a rájuk háruló 
feladatot  és tehetségükhöz mérten igye-
keznek azt meg is valósítani. Megyénk-
ben ezidáig több száz magánhizlalási 
szerződést kötöttek. Falusi dolgozóink 
előtt már bebizonyosodott az, hogy a 
magánhizlalás mennyire előnyös a 
termelőre nézve és hogy ezen keresz-
tül jó minőségű állatfajtát  tud adni 
Népköztársaságunknak. A bárány-
szezon idején nagyobb mennyiségű 
barányszállitmányt tudtak küldeni 
különböző ipari központok részére. 
Városi dolgozóink húsellátását bizto-
sították. A kiszolgálásnál előállott hiá-
nyosságokat igyekeznek kiküszöbölni, 
hogy a jövőben a fogyasztó  közönsé-
get a legpontosabban és megelégedé-
se szerint tudják majd kiszolgálni. 

Augusztus 23 tiszteletére a székely-
udvarhelyi „Comcar" versenyre hivta 
a csíkszeredai „Comcar" kirendelt-
séget. 

Vannak azonban nehézségek is. A 
termelő munkások munkáját megnehe-
zíti a vágóhíd hiányos felszerelése. 
Ezt igyekszünk kiküszöbölni, mondja 
Mátyás István személyzeti felelős: 
önkéntes munkával egy bélszáritó szint 
építettünk, ami elengedhetetlenül szük-
séges volt. Azon kivül két sertésólat 
a nevelde részere. Minden felhívásnak 
eleget téve, jóakarattal vesszük ki 
részünket, bármilyen munka is legyen 
az, mert tudjuk mi is, hogy azzal 
Népköztársaságunk fel  virágoztatását 
segítjük elő. 

A faliújság  cikkeit augusztus 23 
tiszteletére ujakkal cserélték fel.  Ezek 
a cikkek a „Comcar" életével foglal-
koznak, az egyik pedig azt fejezi  ki, 
hogy igyekeznek a munkások továbbra 
is még odaadóbban dolgozni minden 
téren, hogy gazdasági tervünket meg-
valósíthassák és tul is haladják jö-
vőnk, a szociálizmus felépítésének  ér-
dekében. 

Felhívás 
A székelyudvarlielyi szakmai mű-

szaki középiskola építőipari szakja 
építőipari szaktárgyainak előadására, 
mint vasbeton, állványépités stb. szak-
előadót keres, akinek lehetőleg épí-
tészmérnöki, vagy almérnöki képesítése 
van. Ebben a tanévben az elfoglaltság 
heti 4 órát tesz ki. Javadalmazás a 
besorolás szerinti óradij. 

Ezen kivül az iskola a tanulók gya-
korlati vezetésére keres képesített 
építőmestert, aki heti 16 órában (4x4 
óra) gyakorlatban képezné az ifjúsá-
got. Javadalmazás besorolás szerinti. 

Az érdekeltek azonnal adják be 
részletes, önéletrajzzal ellátott kérésü-
ket román nyelven irva és a közok-
tatásügyi minisztériumhoz címezve az 
iskola igazgatóságához Székelyudvar-
hely, Árpád-utca 12 sz. alá. 

Az igazgatóság. 

x Semmisneknyilv4nit&s. 
Elveszett Tankó Mária névre a szé-
kelyudvarhelyi rendőrség által kiállított 
1077—1948 számú személyazonossági 
igazolvány. Érvénytelen. 

x Semmisneknyilvánitás. 
Elveszett Székely Eszter székelyudvar-
helyi lakos nevére kiállított személy-
azonossági igazolvány. Érvénytelen. 

Mit  olvassunk? 
A budapesti Demokratikus Világifjusági  Találkozó és Kongresszus tisz-

teletére az Ifjúsági  Könyvkiadó kiadásában megjelent : 
Olga  Ceciotchina:  A csodanélküli India, (India fără  minuni) román 

nyelven. 
A Demokratikus Ifjúság  Világszövetsége harcban a békéért az imperiá-

lizmus ellen, magyar nyelven. 
* 

* * 

Az Országos Szakszervezeti Tanács kiadásában megjelent könyvek: 
Vladimír  Szoioljov  : A Baranov-család. 
V.  Krilov:  A szakszervezetek az ország iparosításának és a mezőgaz-

daság kollektivizálásának szakaszában. 
Z.  Szokolov  : A szovjet szakszervezetek a. kommunizmus iskolája. 
Kulturfüzetek  II. évfolyam  4. szám. 
Kaphatók a Könyvesboltunkban Székelyudvarhelyen. 

Méhészek, figyelem! 
Az Állami Könyvkiadó kiadásában meg-

jelent: Dr.Szövérdi  Ferenci 
SOK  MÉZET  cimü méhészeti szak-
könyve. A számos ábrával ellátott és sok uj 
gyakorlati utmutatást tartalmazó 416 oldalas 
könyv ára 300 lej. 

Kapható Székelyudvarhelyen a Könyves-
boltunkban. Postán megrendelhető: Centrul 
de Difuzare  a Cărţii, Reprezentanţa Cluj, Str. 
Horea Nr. 8. cimen. 



9* Annaái  lesz  a  feleségem 
Hazafelé  igyekeztem már a vásár-

ból, délfelé  járt az idő. A nyüzsgő 
emberek között határozott irányban 
haladni, nem könnyű dolog, hát ugyan-
csak kapkodtam a fejem  ide oda, hogy 
rést találjak Olasztelek irányába. Így 
pillantottam meg azt a nagy csoportot, 
mely a katolikus templom magas kő-
fala  alá húzódva szorongott. Először 
az államosított gyárosnét pillantottam 
meg a csoport szélén, három ujjal tá-
maszkodott egy falumbeli  zsirosgazda 
karjára. Azután vettem csak észre a 
falu  másik két kulákját, s hogy ott 
tolakodik a szomszéd községek majd-
nem mindegyik zsirosa. Itt is, ott is 
utolsó divat szerint készült, bokáig érő 
szoknyák rózsaszín, kék, lila redői 
villannak meg. Talán mégsem torpan- -
tam volna meg, hiszen szokva vagyunk 
már az ilyen fajtájúak  csoportosulásá-
hoz, ha nem látom közöttük Józsit, a 
szomszéd szolgalegényt. 

— Hát ez mit keres közöttük — bá-
multam el — hogy az ilyen falura 
menekült államosított gyárosnék kere-
sik a zsírosak barátságát — az már 
nem volt feltűnő,  de Józsi ? 

— Ezt megnézem — kapott el a 
kíváncsiság — miféle  közös érdek hoz-
ta igy össze ezeket ? — 

Nem válogattam sokáig a lehetősé-
gekben. Közvetlen a gyárosné mellett 
próbáltam a tömeg közé furakodni.  Az 
első lépésem rosszul sikerült. Negyven-
négyes bakkancsom teljes súlyával 
nehezedett „őnagysága" kéregnélküli, 
hófehér  cipőjére. Nem akartam, de nem 
volt már mit tenni, Őnagysága felis-
mert természetesen, hiszen egyfaluban 
lakunk. 

— Ez demokrácia! — sikított fel,  s 
alétlan szédült a zsirosgazda karjára. 
A bocsánatkérés már ajkamon volt, de 
gúnyos mosollyá formálódott  s agyam-
ban a kérdés villant: Vájjon most nem 
érzi a kulák „ganészagát", mint 1941-
ben ? Nehezen sikerült elébb jutnom 
a tömegben. Egy érces férfihangot 
hallottam: 

— A Lóri mindent megmond 1 A Lóri 
megmondja az ön jelen és jövő plá-
nétáját. A hang gazdája tagbaszakadt 
férfi,  karján, melyre tengerészhorog 
van tetoválva, szines papagáj gubbaszt. 

— Csak liusz lej I zengett tovább. 
Én már mindent értettem. Ez a tag-

baszakadt, nagylelkű ember potom 
husz lejért hajlandó kihúzatni a jelen 
és jövő plánétáját gyereknek és öreg-
nek, nőnek, férfinak,  szegenynek és 
gazdagnak, kuláknak és komunistá-
nak. 

Józsihoz igyekeztem. 
— Jössz-e haza ? kérdeztem tőle. 
— Jövök, csak várj egy csöppet! 
— Ne butáskodj, hát te hiszel ennek? 
— Nem én, csak kíváncsi vagyok. 
Na ugye Józsi, a télen nem igen jöttél 

el az esti tanfolyamra  — igy gondoltam 
magamba. Bezzeg Kolumbán Lajit nem 
érdekli ez a hókusz-pókusz. 

— No várj ! — szóltam Józsinak 
hirtelen elhatározással. — Hé Lóri — 
kiáltottam a tagbaszakadt felé  — huzz 
egyet nekem. Az rám nézett, hüvelyk-
ujjával dörzsölgette össze és karja 
félreérthetetlenül  lendült felém.  Akkor 
fedeztem  fel,  hogy a horgony mellett 
még egy átdöfött  szív is ékesíti karját. 
Markába nyomtam a husz lejt. 

— Lóri mindent megmond — harsant 
fel  a hang újra. Akkor a papagáj már 
ki is rántott egy sárga cédulát. — 
Csak husz lej ! — Lóri csőrével már 
át is döfte  azt, a hitelesség kedvéért — 
Csak husz lej I és kezemben volt már 
a cédula. 

Hátra huzódlunk a tömegből s ott 
bontottam szét a papirt. „Messziről fog 
hírt kapni, mely bánatot fog  hozni, 
de aztán végül mégis örömet hoz, mi-
után egy nagy örökség hírét hozza," 
— értesültem jelen és jövő plánétám 
soraiból, de nevetés nélkül nem bírtam. 
Józsi komolyan nézte. 

„Feleségét Annának fogják  hívni" — 
folytatódott,  de erre már Józsi is har-
sányan felnevetett.  S vígan indultunk 
hazafele,  mert dél elmúlt, és feleségem 
Mária bizonyára már vár az ebéddel. 

Szó, ami szó, ideje volna ezeket a 
planétásokat kiseprűzni vásáraink pi-
acairól, s valahol valami jól megérde-
melt munkához juttatni. Nincs helye 
már a népet butító, a miszticizmus 
útjaira vezető jóslásoknak, mert a nép 
fiai  közül is csak a gyengék botlanak 
közelükbe, és sem a kulákokat, sem 
az államosított gyárosnékat nem menti 
meg már ez az utolsó szalmaszál. 

nl. 

Egy levél és ami 
mögötte van 

A háború előtt élt egy Izrael nevü 
család Székelyudvarhelyen. Talán van-
nak, akik emlékeznek még rájuk, de a 
legtöbbjük emlékét eltemette a háborít 
forgószele  és elpusztította a hitleri 
uralom által létesitett láger és ham-
vasztó kemence. 

Azok, akik megmenekültek az ausch-
witzi és más lágerekből, szétszóródtak 
a világ minden tájára, sokakról senki 
nem is érdeklődik, hiszen a családok 
megsemmisültek. Mégis elhozott hoz-
zánk is egy levelet a posta, amit egy 
ilyen volt lágerlakó irt Palesztinából 
nemrég. 

Azt gondolnók, hogy ez a levél 
személyes rokoni híreket közöl csak ? 
Nem mondhatnók. Ami benne van, az 
túlnőtt egy család érdeklődési körén, 
azoknak is szól, akik félre  hagyták 
magukat vezettetni az amerikai és 
angol imperiálisták ügynökeitől, akik 
arra biztatták Népi Köztársaságunk 
zsidó lakosait, hogy számolják fel  la-
kásaikat és keljenek útra Palesztina 
felé. 

Izrael Eszti volt udvarhelyi- lakos 
arról számol be ebben a levélben, 
hogy a felszabadulás  után Francia-

nagy volt az örömünk, azt hittük, hogy 
minden szenvedéstől megszabadultunk, 
dehát tévedtünk. Itt Tel-Hananban 
egy hegyeit kaptunk szobát, amelynek 
nem volt sem ajtója, sem abiaka, 
azóta a férjem  tákolt össze egy kis 
konyhát és most ugy, ahogy megva-
gyunk. Igen megvolnánk, ha meglenne 
a megélhetési lehetőség, de sajnos 
nincs. A munkalehetőség nagyon ke-
vés, pedig minden munkát elvállal-
nánk, de legtöbbször 3 napot dolgo-
zik a férjem  egy héten, de ne gon-
dold, hogy csak mi vagyunk igy, a 
legtöbb dolgozó igy van. Pedig lehet 
itt minden jót kapni, de ez nem a 
dolgozók számára van, hanem a tő-
késeknek. Nekem már született egy 
kis fiam  is — irja tovább Izrael Esz-
ter, meglenne az örömünk is, csak 
ne lebegne szemünk előtt állandóan a 
holnap gondja, a munkanélküliség 
ijesztő réme. Mondjátok meg azoknak, 
akik kikívánkoznak, hogy jobb, ha ott 
maradnak, mert nagyon nehéz itt az 
élet a dolgozóknak.« 

Ennyit a levél tartalmából és ezek 
után a kommentár sem kell hosszú 
legyen. Talán csak annyit, hogy Nép-
köztársaságunk dolgozó zsidó lakos-
sága számára olyan ez a levél, mint 
egy élő figyelmeztetés.  Népköztársa-

ságunk alkotmánya biztosítja az ösz 
szes együttlakó nemzetiségeknek a tel-
jes jogegyanlőséget, megadja a lehe-
tőséget az 'életre mindenkinek, tehát a 
zsidó lakosságnak is. Azok a törvé-
nyek, amelyek az uj alkotmány meg-
szavazása óta napvilágot láttak, bizto-
sítják a teljes vallásszabadságot és a 
nemzeti kultura fejlesztését  is. A RMP 
javaslatára kormányunk ujabb és ujabb 
támogatását élvezi minden nemzetiség. 
Az állami zsidó szinház, a zsidó lapok, 
a rádió jiddis leadása, mind azt bizo-
nyítják, hogy az alkotmány betűi élő 
valósággá válása folyamatban  van. Ha 
összehasonlítjuk az angol bérencek 
propagandáját a palesztinai valódi 
helyzettel, arra a megállapításra jutunk 
mi is, amit Izrael Eszter ir, hogy job-
ban teszik a zsidó dolgozók, ha részt 
vesznek itt a termelő munkában, mint 
ha csalfa  képeket kergetve nyugat felé 
kacsintgatnak. 

A béke táborának, amelynek élén a 
Szovjetunió áll és amelyhez hazánk is 
hozzátartozik, egyik legédesebb fegy-
vere az igazság feltárása? 

Ezt a fegyvert  használjuk akkor, 
amikor ezen levél tartalmát feltárva, 
megmutatjuk a nyugati „demokrácia" 
igazi arculatát. 

D. Zs.  B. 

Hatalmas seregszemlével véget ért 
Budapesten a világit jnsági találkozó 

országba került, ahonnan Palesztinába 
igyekezett több száz társával együtt. 
Itt ismerkedett meg egy konstancai if-
júval, akivel házasságot kötött és aki-
vel együtt tették meg a 16 napos ten-
geri utat egy illegális teherhajón Pa-
iesztina felé.  Azonban a propaganda 
és a valóság között nagy különbség 
van. Ezt igazolja az. hogy amikor ha-
jójuk Hajfa  felé  igyekezett, egy angol 
hajóval találkoztak, amely rakétákkai 
világította meg a tengert és amikor 
felfedezte  a teherhajót, átszállásrá* 
kényszeritetle az utasokat. Az angol 
hajó Palesztina helyett Ciprus szige-
tére vitte ezeket a szerencsétleneket, 
ahol az általuk felállított  lágerbe he-
lyezték el. Azt mondták, hogy egy hónap 
múlva szabadok lesznek, de a hónap-
ból egy egész év lett. Ez a láger 
hitleri mintára drótkerítéssel volt kö-
rülvéve és a benne lakók foglyok 
voltak. Azt gondolnók, hogy a láger 
lakóinak volt mindjg mit enniök, de-
hogy, sokat kellett koplalniok és sokan, 
akik már két évet is töltöttek ott, egé-
szen meghülyültek, igy irja a levél is 
szószerint. 

«Amikor elérkezett a szabadulás órája, 

Augusztus 28-án, vasárnap véget ért 
Budapesten a világifjusági  találkozó. 
Felejthetetlen élményben volt részük 
azoknak az ifjaknak,  akik részt vehet-
tek ezen a hatalmas tömegmegnyilvá-
nuláson, meíyen 84 ország ifjúsága 
egységesen állott ki a béke mellett. 
Ennek a találkozónak az volt â célja, 
hogy az egész világ ifjúsága  hitet te-
gyen a béke mellett és fokozza  a har-
cot, a kardcsörtető imperiálisták ellen, 
akik egy harmadik szörnyű világhá-
bornt akarnak előkészíteni. 

A világ ifjúsága  megismerte a maga 
erejét és tapasztalhatta, hogy a béke 
tábora erős és az egész világot átfogja. 
Ebben a táborban áll egységesen az 
egész viiág haladó ifjúsága  a dicső-
séges lenini-sztálini Komszomol veze-
tésével. A világ ifjúságának  ez az ün-
nepsége egybeesett a magyar dolgozók 
ujabb hatalmas sikerével, az uj magyar 
alkotmány megteremtésével. Eszerint 
minden hatalom a dolgozó népé és ez 
az uj alkotmány a dolgozó magyar if-
júság győzelmét is jelenti. 

Ifjuságunk  tapasztalhatta, hogy a 
béke erői világszerte nőnek és ezt az 
erőt nem győzi le senki. Ez a legyőzhe-
tetlen erő az egység és ez biztosítja 
harcunk sikerét. Ennek a harcnak az 
élén a Szovjetunió áll, a forrón  sze-
retett és bölcs Sztálin vezetésével. A 
Szovjetunió nevelte azt az ifjúságot, 
amely ma példaként áll az egész vi-
lág ifjúsága  előtt, a dicsőséges Kom-
szomolt, amelyet Budapesten az egész 
világ ifjúsága  rajongó szeretettel zárt 
szivébe. 

A Román Népköztársaság ifjúsága 
is, amely a felszabadulását  a Szovjet-
uniónak köszönheti, forró  szeretettel és 
bizalommal fordul  a Szovjetunió felé, 
mely biztos kézzel irányítja a világ-
béke megvédéséért folytatott  harcot. 
A mi ifjuságunk  optimista, bizik har-
cunk győzelmében és bizik vezetőjé-
ben, a Román Munkáspártban, mely 
biztosan vezeti Románia dolgozó népét 
a szociálizmus felé.  Dolgozó ifjuságunk 
kiküldöttei s közöttük megyénk két ki-
küldötte is tapasztalhatták, hogy a béke 
erői ellenálhatatlanul törnek előre és 
ifjuságunk  erős bástya az imperiáliz-
mus elleni harcban. 

Az ünnepségek után szeptember 2-
án nyitják meg a világ ifjúságának  má-

sodik kongresszusát. A kongresszus 
aira hivatott, hogy beszámoljon a vi-
lág ifjúságának  eddigi munkájáról, meg-
állapítsa a további feladatokat  és 
megválassza az uj központi bizottságot 

Kustiir  Lajos. 

A RDNSz 
az ifjúság  oldalán 

A DIVSz találkozója ujabb erős 
láncszem abban a harcban, amelyet a 
béke erői a Szovjetunió vezetésével 
folytatnak  az angol-amerikai imperiá-
listák háborús uszításai ellen. Ennek a 
találkozónak a tiszteletére a RDNSz 
udvarhelymegyei szervezete megyei 
bizottsági értekezletet hivott egybe 
aug. 20-ára. Itt ismertették a DIVSz ta-
lálkozó jelentőségét és azt a munkát, 
amelyet három éves megalakulása óta 
elvégzett. A beszéd hangoztatta, hogy 
amig az imperiálista tábor ereje egyre 
csökken, addig a béke tábora napról-
napra erősödik, ezt igazolja a DIVSz 
találkozója és az a lelkes készülődés, 
amely ezt megelőzte világszerte. Külö-
nös jelentősége van a RDNSz-re 
nézve a DIVSz-nek, hiszen a/, anyák 
segítségével a DIVSz megerősödik, 
sorai kiszélesednek és a táborába tö-
mörült nemzetek között a barátság 
elmélyül. 

Az előadó ismertette azt a meleg 
fogadtatást,  amelyben a vendéglátó 
magyar ifjúság  a szovjet Komszomo-
listákat részesítette és hangsúlyozta, 
hogy a RNK kiküldötteinek fogadta-
tásán elhangzott beszédek igazolják, 
hogy a magyar és román ifjak  meg-
értikf  hogy nem folytathatják  és nem 
akarják folytatni  a nemzetiségek között 
azt a polit'kát, amelyet a mult rend-
szer az ifjúságba  belenevelt és amely 
az egymás elleni uszítás politikája 
volt, hanem kéz a kézben akarnak 
haladni a nemzetközi együttműködés 
szellemében. 

b. b. 

Tanulók, támogassak a gyűjtési 
akciókat, mert a gyűjtött hulladékot 
a DAC állami vállalatok hivatalos 
áron átveszik. 



Rendkívüli Járási értekezleteket tartott 
a HMSz udvarhelymegyei szervezete 
Augusztus 28-án, vasárnap a MNSz 

udvarhelymegyei szervezete valameny-
nyi járásban értekezleteket tartott. Az 
értekezleteken 101 MNSz szervezet 
képviseltette magát 216 kiküldöttel. A 
kiküldöttek valamennyien beszámolót 
tartottak községük életéről. Különösen 
a gazdasági kérdések kerültek előtér-
be a beszámolók során. 

Valamennyi kiküldöttnek egységes 
volt a megállapítása, hogy az uj me-
zőgazdasági adótörvény, amit Pártunk 
kezdeményezésére a Nagy Nemzet-
gyűlés megszavazott és ami már a 
gyakorlatban is eljutott falvainkba, 
rendkívüli megelégedést váltott ki a 
szegény- és középparasztságban. Kész 
tényként áll a falu  dolgozói előtt, hogy 
Pártunk és kormányunk minden esz-
közzel igyekszik a dolgozók életszín-
vonalának az emelésére. 
Teljesíteni fogjuk  a beszol-

gáltatást 
A kiküldöttek beszámoltak arról is, 

hogyan áll községük az aratással és 
a csépléssel. Az aratás mindenütt a 
vége felé  közeledik és legtöbb helyen 
megkezdődött a cséplés is. Ezen a 
vonalon akadtak hiányosságok is, mert 
a rendelkezésre álló cséplőgép néhány 
helyen kevésnek bizonyult. 

A beszámolókból kitűnt, hogy dol-
gozó parasztságunk nagy többsége 
megértette a beszolgáltatás nemzetgaz-
dasági fontosságát  és öntudatosan 
vállalja is azt. Felveszik a harcot a 
szabotálni akaró kulákság ellen és 
tisztában vannak azzal, hogy a falusi 
dolgozó tömegek a beszolgáltatáson 
keresztül járulhatnak leghatékonyabban 
hozzá gazdasági tervünk sikeres vég-
rehajtásához. 

Teljesíteni fogjuk  a beszolgáltatást, 
hangzott el egyöntetüenoaz ajkakról, 
mert kenyeret akarunk adni a munkás-
ság tömegeinek, hogy igy nekünk is 
több és jobb ipari cikket tudjanak 
termelni. 
Fellendült a szövetkezeti élet 

megyénkben 
Nem volt olyan beszámoló, amelyik 

ne foglalkozott  volna a szövetkezetek 
átszervezésével. Jóleső örömmel állâ  
pitották meg a kiküldöttek, hogy a 
szövetkezetek átszervezése óta rend-
kivül megélénkült a szövetkezeti élet 
falvainkban.  A tagok száma megkét-
szereződött és a szövetkezeti boltok 
áruellátása nagyon megjavult. Vannak 
hibák is, pl. egyes boltkezelők még 
mindig a régi kereskedői szellemben 
beszélnek a vevőkkel (pl. Recsenyéden) 
vagy még mindig divik a protekció-
rendszer (pl. Abásfalván). 

A szövetkezeti életben megindultak 
az egészséges kezdeményezések, a fa-
lusi termékek felvásárlására  és érté-
kesítésére. Pl. Kápolndsfalu  szövetke-
zete a mult hét folyamán  többezer kiló 
havasi málnát és meggyet gyűjtött be 
és adott tovább egy tételben gyü-
mölcsfeldolgozó  gyárainknak. Ezzel 
egy hét alatt több, mint 70.000 lej jö-
vedelmet biztositott ama tagjainak, 
akik gyűjtötték a havasi gyümölcsöt. 
Kedvezően indult meg Székelyzsombor 
szövetkezeti élete is, ahol a falusi  ter-
mékek felvásárlása  és értékesítése 
szintén megkezdődött. Sok hasonló 
kezdeményezésről beszámoltak még be 
a kiküldöttek. Azt lehetett megállapí-
tani a beszámolókból, hogy falusi  szö-
vetkezeteink újjászervezésük óta mind-
inkább kezdik betölteni azt a szerepet, 
amit országunk szociálista átalakulása 
megkíván tőlük. 

Vannak hiányosságok is 
Nem szabad azonban átsiklanunk 

az értekezleteken felmerült  hiányossá-

gokon sem. A járási értekezletek be-
számolóiból meg lehetett állapítani, 
hogy szervezeteink nem tartják min-
denütt a szoros kapcsolatot a helyi 
ideiglenes bizottságokkal. Az ilyeneket 
sürgősen ki kell küszöbölni és meg-
találni az együttműködés lehetőségét, 
mert egyébként károsan befolyásolják 
a közösségi munka kialakulását. 

Általános hiányosságként mutatkozott 
az is, hogy falusi  dolgozóink nem ve-
szik elég komolyan a tarlóhántás fon-
tosságát. Szervezeteink felvilágosító 
munkája ezen a téren súlyos kívánni-
valókat hagy maga után. Ezen a téren 
sürgős és komoly felvilágosító  mun-
kára van szükség. 

A felemlített  hiányosságok ellenére 

Udvarhelymegye községeiben meg-
kezdődött a cséplés. Eddig 67 csép-
lőgép működik, ezekből 56 szérűn 
csépel, 11 pedig bent, az udvarokon. 

Az adatokból kitűnik, hogy a falusi 
dolgozók nagy tömege megértette a 
szérűn való cséplés fontosságát  és ki-
használva a kedvező időjárást, igyek-
szik a munkálatokat minél hamarább 
befejezni.  Belátták, hogy a szérűn a 
cséplés sokkal gyorsabban halad. Ko-
moly harcot folytatnak  a kulákság el-
len, megdöntve azok alaptalan és ha-
zug híreszteléseit a szérűn való csép-
léssei kapcsolatban. Kedvezőtlen idő-
járásról bészéinek. 

A gabona-beliordási és cséplési 
munkálatokat vizsgálva megállapíthat-
juk, hogy megyénkben ezeket a teen-
dőket nagyon lassan és nehezen hajt-
ják végre. A gabona legnagyobb ré-
sze még kint van a határon, a csép-
lés pedig igen vontatottan megy. A 
megyében levő cséplőgépeket nem 
használtuk ki megfelelő  mértékben és 
ezáltal munkatorlódást idéztünk elő. 

Sok községi ideiglenes bizottság, 
minden utasítás ellenére, nem helye-
zett elég súlyt a bíhordási, cséplési 
és tarlóhántási munkálatok megszer-
vezésére. 

Igy például: Korondon  elmulasztot-
ták utasítani a cséplőgép-tulajdonost, 
a gép kijavítására. Nem ellenőrizték a 
javít isi munkálat végrehajtását és igen 
könnyen elfogadták  a tulajdonos állí-
tását, hogy nem lehet kijavítani a 
traktort. Az ellenőrzés során kiderült, 
hogy a traktor nagyon könnyen kija-
vítható. 

Mdréfalvdn  már több napja áll a 
szérűn a cséplőgép, anélkül, hogy 
dolgozna. A községi ideiglenes bizott-
ság semmit sem tesz a cséplés meg-
kezdése érdekében. Azzal sem törődik, 
hogy Ilonka  András,  Ilonka  József, 
Fdbidn  Péter,  Pap  Domokosné  és 
más kulákok nyíltan szabotálják kor-
mányunk és pártunk intézkedéseit, 
vagyis nemcsak a saját gabonájukat 
hagyják kint a mezőn, hanem még 
másokat is próbálnak erre rávenni. 

A tavaszi és kora nyári kedvezőtlen 
időjárás megyénkben a legsúlyosabban 
talán a juhok tejhozamát befolyásolta, 
országos viszonylatban is hiányok mu-
tatkoznak a munkásság és városi lakos-
ság téli ellátásához szükséges turó-
féleségekben. 

általánosságban megállapítható, hogy 
falusi  dolgozóink nagy tömegei lelke-
sen és öntudatosan kapcsolódnak be 
a mezőgazdasági munkálatok becsüle-
tes elvégzésébe. Öntudatosan sorakoz-
nak fel  Pártunk mögött országunk fel-
virágoztatásának nagy és szép mun-
kájában. Megsokszorozódott éberséggel 
és kiéleződött osztályharccal fordulnak 
a dolgozókat kiszipolyozni akaró falusi 
kizsákmányolók ellen. Leleplezik az 
imperiálizmus szolgálatában álló rém-
hirterjesztőket, a háborús uszítókat és 
sdlárdan csatlakoznak a Szovjetunió 
vezette demokratikus béketábor szoci-
álizmus tépitő csapatához. 

fl. 

Érthető, miért nem csépel Máréfalván 
a szérűn levő cséplőgép. 

A gabona behordása más községek-
ben is nagyon nehézkesen megy. Igen 
sok helyen nem foglalkoznak  a mun-
ka tervszerű megszervezésével és an-
nak gyors levezetésével. Pedig a csép-
lési munkálatok megszervezésének el-
hanyagolásával, vagy annak vontatott 
végrehajtásával nagy mennyiségű ga-
bonát veszítünk el, károkat okozva 
nemzetgazdaságunknak. Azonkívül a 
cséplési munkáiatok elvégzésétől függ  a 
más mezőgazdasági munkák menete is, 
igy például a tarlóhántás és az őszi 
vetési kampány végrehajtása. 

A tarlóhánlást azonban a legtöbb 
helyen alig kezdték meg és nehezen 
hajtják végre. 

Az emiitett hiányosságokat feltétle-
nül ki kell küszöbölni, a munka üte-
mét pedig meg kell gyorsítani, vagyis 
a gabonát gyorsan, de igen gyorsan 
be kell hordani és azt a kiadott uta-
sítás szerint elcsépelni, hogy minden 
veszteséget megakadályozzunk. El kell 
sürgősen végezni a tarlóhántást is. A 
beszolgáltatást pedig gyors ütemben 
kell folytatni  példát véve Felsöboldog-
falva,  Rugonfalva,  Bögöz  és Hodgya 
községek falusi  dolgozóitól, akik zene-
szóval és feldiszitett  szekerekkel igye-
keznek örömmel eleget tenni a beszol-
gáltatási kötelezettségüknek, tudván 
azt, hogy a beszolgáltatott mennyisé-
gekkel az összes dolgozók érdekeit 
szolgálják. 

Teljesitenünk kell a Pártunk által 
kijelölt feladatokat  a behordás, csép-
lés, tarlóhántás és az őszi vetési kam-
pány előkészítésében is, mert ezzel a 
dolgozók életszínvonalát emeljük.** El 
kell ismernünk azt is, hogy Pártunk 
utasítása a legreálisabb és legmegfon-
toltabb irányelveket foglalja  magába, 
amiről már minden szektorban meg-
győződtünk, a mezőgazdaságban pedig 
az 1948 évi őszi vetési kampány szol-
gálja a legjobb példát, amikori az ez-
évi kenyerünket biztosította. 

Kozseni  András 

Kormányunk mindent megtesz a 
hiány pótlására, igy az elmúlt napok-
ban az élelmezésügyi minisztérium 
rendeletet bocsátott ki, melyben igen 
előnyös csereárukkal való vásárlást 
engedélyez a sajtgyüjtéssel megbízott 
Szövetkezeti Központoknak és az 

„APROLAKTA" állami kereskedelmi 
vállalatnak. 

Ugyanakkor az újjászervezett falusi 
szövetkezeteknek széles lehetőségük 
nyílik bebizonyítani a falusi  tömegek 
előtt, hogy mezőgazdasági terménye-
iket legelőnyösebben a szövetkezeten 
keresztül értékesíthetik. 

A falu  termelői eddig agyakorlatban 
a piacok változó árainak és a feke-
tézők lelkiismeretlen becsapásának 
voltak az áldozatai. A különböző • vá-
sárhelyeken megtartott heti piacokon 
napokat fecséreltek  el, az állami ke-
reskedelem áraival szemben kaptak 
ugyan valamennyi felárat  terményei-
kért, azonban, ha az időt, költségeket 
és az elmaradt mezőgazdasági munkát 
összehasonlítják a termelők az eléri; 
felárral,  rá kell jönniök, hogy a lát-
szólagos haszon mellett saját magukat 
megrövidítették, nemzetgazdaságunkra 
nézve pedig mérhetetlen kárt okoztak. 

A feketézők  működése pedig egye-
nesen merénylet az állam, a dolgozók 
és a termelők ellen. 

Könnyen elképzelhető, hogy milyen 
haszonkulccsal dolgozhalik a feketéző, 
aki pl. Malomfalváról,  vagy Nagy-
galambfalváról  alacsony áron össze-
szed néhány kgr. sajtot és vajat, ezzel 
felutazik  Bukarestbe (fedezi  az oda-
vissza szóló jelentős útiköltségét), ezen-
felül  pedig még hatalmas összegeket 
vág zsebre munka nélkül, a dolgozók 
verejtékének eredményét. Azzal, hogy 
a városi dolgozókat uzsoraáron szol-
gálja ki, rontja a nehéz munkával 
megszerzett jó pénzünk értékét, az 
iletékek és adók elkerülésével pedig 
merényletet követ el a dolgozó nép 
állama ellen. 

A jó és helyes szövetkezeti szer-
vezkedés megkönnyítésére, a falusi 
dolgozók ipari cikkekkel való ellátására 
hozta az élelmezésügyi minisztérium 
legutóbbi rendeletét a sajt és a turó-
gyűjtési akció megindítására. 

A kiadott néptanácsi rendeletek alap-
ján ma már minden község lakosságá-
nak ismernie kell a gyűjtési feltételeket 

Ezek szerint i 1 kgr sajt vagy túró 
beszolgáltatása esetén 3 kgr. kukori-
cát, 20 kgr. sajt vagy turó beszolgál-
tatása esetén 1 kgr. gyapotot, 4 kgr. 
sajt, vagy turó beszolgáltatása esetén 
1 m. vásznat, 13 kgr, sajt, vagy turó 
beszolgáltatása esetén 1 pár. bocskort 
vásárolhatrrak hivatalos áron a terme-
lők, a szövetkezeti raktáraktól. 

A csereáruk mellett a turóféleség-
ért a következő árat kapja a termelő: 
1 kg. sajt 80 lej, 1 kg. turó 110 lej, 
1 kg. sóssajt (telemea) 80 lej és 1 kg. 
tömlőturó (burduf)  140 lej. 

A gyűjtést a helybeli szövetkezetek 
végzik, a termelők a sajt, vagy turó 
átadásakor a kézpénz mellett átvételi 
elismervényt is kapnak, Aminek elle-
nében felvehetik  a kivánt csereárut 
(kukorica, gyapot, vászon, vagy bőr-
bocskor). 

Minden öntudatos falusi  dolgozó 
tisztában van azzal, hogy az állami 
gazdasági terv teljesítése és túltelje-
sítése az ország népének elsőrendű 
érdeke. Amig a városok munkásai 
erejüket megfeszítve  dolgoznak a terv 
megvalósitásáért és ezáltal biztosítják 
a falvak  népének iparcikkekkel való 
ellátását, addig a falu  sem zárkózhatik 
el termeivényei átadásától, hiszen a 
közös munka, az egymáson való se-
gítés az ország össznépessegének bol-
dogulásához, jobb és emelkedettebb 
életformájához  vezet. 

Barabásy  József 
vajgyári levelező. 

x Semmisneknyilvánitás. Be-
törés alkalmával ellopták a Pluhár 
Gizella névre kiállított 948.365 és Plu-
hár Gábor névre kiállított 1828.684 
számú ruházati pontoskönyveket. Ér-
vénytelenek. 

x Egy uj sportkocsi eladó. 
Arany János-u. 6. 

Sürgessük a gabona-
behordás! és cséplési 

munkálatokat 

Tejgazdasági  tájékoztató 



Végignézzük az udvarhelymegyei faliújságokat 
A faliújság  rendeltetése: a Párt ál-

talános célkitűzéseinek fényében  tár-
gyalni a vállalatok, falvak,  intézmé-
nyek stb. tényleges feladatait  és a 
tömegeket a feladatok  teljesítésére 
mozgósítani. 

A Vörös Grivica országos faliújság-
versenyre való felhívásának  eleget téve 
a faliújságnak  mindenekelőtt az illető 
egyséK. párt vagy tömegszervezet, 
üzem, intézmény, község, szövetkezet, 
állami gazdaság stb. összes kérdéseit 
fel  kell tárnia és tükörszerűen kimu-
tatnia. 

Rá kell mutatnia a megvalósításokra, 
fel  kell hívnia a figyelmet  a munka-
eredményekre és a munkamódsze-
rekre. 

A birálat és az önbírálat jegyében 
minden kendőzés nélkül rá kell mu-
tatnia az esetleges gyengeségekre, hi-
ányosságokra és nehézségekre, hogy 
azok leküzdése minél hamarább meg-
valósítható legyen. 

A faliújság  éppen olyan fegyver  a 
békéért folyó  harcban a kisebb egy-
ségek kezében, mint bármelyik száz-
ezres példányszámban megjelenő har-
cos sajtóorgánum. Ezért mindig tük-
röznie kell azt a harcot, amelyet a 
dolgozók folytatnak  a béke megvédé-
séért, kiemelve ugyanakkor a Szovjet-
unió hatalmas szerepét ebben a harc-
ban, népszerűsítve egyúttal azokat az 
-óriási tapasztalatokat, amelyekkel fel-
szabaditónk rendelkezik a szociálista 
rendszer megvalósításában. 

A faliújságnak  eme problémák mel-
lett állandóan foglalkoznia  kell a ba-
bonák, miszticizmus, klérikális befolyás 
ellen folyó  küzdelemmel, hogy ezáltal 
is világosságot vigyen az esetleg be-
folyásolható  és öntudatlan dolgozók-
hoz is. 

A faliújságnak  ezek mellett minden 
egyes alkalommal igazi megnyilatko-
zásának kell lennie a szigorú proletár 
internácionálizmusnak, az igazi haza-
fiasság  szellemének, leleplezve a sovi-
niszta és nacionálista romboló törek-
véseket. 

Ezek e szempontok vezettek, ami-
kor megvizsgáltuk Udvarhelymegye 
néhány községében a faliújságokat. 

Székelykeresztur  III.  kerületi  alap-
szervezelének  faliújságján  nem láttunk 
ibelső ̂ kérdésekkel foglalkozó  cikket. 

Értékesebb a székelykereszturi utcai 
.faliújság,  ahol szintén sok az általános 
közlemény, de azok tartalmilag is 
megfelelőek.  Ezen a faliújságon  már 
mutatkozik az első követelmény, a 
belső élet feldolgozása.  Szabó Mózes 
•bátran és az önbírálat fegyverét  hasz-
nálva rámutat arra, hogy habár a vá-
ros lakossága az augusztus 23-iki ün-
nepélyen tömegesen is vett részt, nem 
volt áthatva attól a forradalmi  lendü-
lettől, amit ez az ünnep megkiván. 
Hangtalan felvonulás,  jelszavak nél-
küli ünnepség nem lehet kifejezője  a 
dolgozók millióinak. Ugyanezen a fali-
újságon mutat rá Vónya János a ke-
resztúri IMSz munkájának hiányossá-
gaira, hangsúlyozva azt, hogy mun-
kájuk nem rendszeres és sokszor 
elhanyagolják. Az utcai faliújsággal 
kapcsolatosan ki kell emelnünk szép 
kivitelezését, festés  nélküli, értékes és 
szép tábla. 

A városháza  faliújsága  a fentiek 
mellett nagyon eltörpül és egyike a 
leggyengébbeknek a látottak közül, 
silány kivitelezéssel és alig két cikkel, 
amelyekben Vass Gábor belső problé-
mákkal foglalkozik  és Patakfalvi  András 
egy verssel szerepel. Ez nagyon rossz 
fényt  vet az alkalmazottakra, akik ugy 
látszik, keveset törődnek saját belső 
ügyeikkel. Az ilyen faliújságnak  el kell 
-tűnnie a fairól. 

A székelykereszturi  pedagógiai  fiú-
iskola  faliújsága  nagyon szép, ötletes 

rajzok vannak és konkrétumokat tar-
talmaz, de nagy hibája, hogy cikkei 
régen nem voltak cserélve, habár az 
adminisztrációs személyzet nagyrésze 
a szünidő alatt is ott tartózkodik. 

A székelykereszturi  tanári  szakszer-
vezet  faliújságjának  cikkei május óta 
nem voltak cserélve. Munkatervük sze-
rint szeptember 21-i versenyre készül-
nek és akkorra egy szép faliújságot 
akarnak készíteni. Azért a nyári szün-
idő alatt is az otthon tartózkodók va-
lamelyes érdeklődést mutathattak volna. 

Ki kell emelnünk a székelykereszturi 
vajgyár  faliújságját,  ahol élénk küz-
delem folyik  az egyéves terv túltelje-
sítéséért. Ezt a faliújság  is visszatük-
rözi. Borsos Dénes alapszervezeti tit-
kár augusztus 23 jelentőségéről cik-
kezik. Girischik Gyula az uj bérrend-
szernek a munkásokra vonatkozó elő-
nyeivel foglalkozik  és a többtermelésre 
buzdit. Barabás József  a régi és az uj 
szövetkezetek között von párhuzamot 
helyi vonatkozásban is. A többi kisebb 
cikken is látszik, hogy öntudatosan 
készültek augusztus 23 megünneplé-
sére. 

Ugyancsak kiemelendő a székely-
kereszturi  felső  járás  iáeiglenes  bizott-
ságának  faliújságja,  amelyet nemrég 
készítettek, gyönyörű táblával, amely 
várja az ugyanolyan jó cikkek kifüg-
gesztését. 

A székelykereszturi  alsó  járás  ideig-
lenes  bizottsága  faliújságján  két cikk 
van, ezek kollektív munkára mutatnak, 
de általánosak. A faliújságon  még négy 
cikknek lett volna helye, de az üresen 
tátong. Augusztus 23-ika nem eny-
nyit érdemel. 

Fiatfalván  is van faliujság-tábla: 
egy a községháza folyosóján  két cik-
kel, a másik az ideiglenes bizottság 
belső irodájában eldugott helyen. Az 
utóbbin egy Székelyudvarhelyen, a DAC 
megyei felelőse  által irott cikk dísze-
leg, amelyet a kífüggesztője  feltett 
anélkül, hogy bár lemásolta volna és 
fiatfalvi  keltezéssel látta volna el. A 
cikkeket nem Udvarhelyen kell iratni, 
hanem helyben és az érdekeltekkel. 
Ezen a faliújságon  Borbély Mózes 
foglalkozikaugusztus23-mal,  uj kelettel. 
Még van itt egy Arlus-cikk, amelyet 
március 22-én irtak, de a könnyebb-
ség és a felelőtlenség  jegyében ki-
javították egy ujabb keletre, junius 
22-re. Ugy látszik, három hónaponként 

ismétlik a keltezés megváltoztatását. 
A homoródmenti községek faliúj-

ságjai egyáltalában elhanyagoltak, régi 
cikkekkel, vagy teljesen cikkek nélkül 
díszelegnek. Senki sem törődik velük. 

Homoródszentmártonban  a népta-
nács székházánál van egy faliujság-
tábla kezdetleges kivitelezésben, rajta 
egy cikk a bika-istálló építésénél ki-
tűnt személyekkel foglalkozik  junius 
22-én, majd junius 26-ról valami hir-
detésféle,  amely szintén a fentiekhez 
hasonlókat emeli ki. Azóta semmi. 

Bágyban  a faliújság  a szövetkezet-
ben van és frisskeletü  cikkei vannak. 
Szebb külsővel és több helyiérdekű 
megnyilatkozással fejlődőképes. 

Lókod,  Kénos,  Homoródkeményfalva, 
Recsenyéd,  Homoródremete,  Abásfalva, 
Gyepes  községekben vannak ugyan 
faliújságok,  de azokon egy-két régen 
elfelejtett  cikk lóg, vagy egyáltalán 
semmi. 

Az alsórákosi  faliújságon  három idő-
szerű cikk van. Itt az a hiba, hogy 
írójuk egy és ugyanaz, Borbély Elek. 
Feltétlenül kollektív alapokra kell he-
lyezni a faliújság  szerkesztését. 

Zetelaka,  vármegyénk legnagyobb 
községe, ahol az utóbb' napokig fali-
újságnak nyoma sem volt. Deák István 
hatására azonban ma inár szép fali-
ujság-tábla, ujkeletü cikkekkel díszeleg 
az iskola épületében és készül a köz-
ségházi faliújság  is szép és diszes 
kivitelezésben. 

Lövéte  faliújsága  osztályöntudalról 
beszél. Rövid, jól fogalmazott  és meg-
politizált cikkek szólnak az olvasóhoz: 
Augusztus 23 jelentőségéről, román és 
magyar nyelven, A verifikálás,  Augusz-
tus 23 és a gazdasági terv helyi 
viszonylatban, Munkateljesítmény és a 
a terv, Pártunk és a tőle kapott segít-
ség, Megvalósítások a bányánál. Mihály 
János, Nóvák János, Mihály Ferenc 
és társai öntudatos harcosai dolgozó 
társadalmunknak, akik egyforma  biz-
tonsággal kezelik a csákányt és a 
tollat. 

Alapszervezeteink és tömegszerve-
zeteink fontos  feladata,  hogy a faliúj-
ságok kérdését állandóan felszínen 
tartsák és meg kell adjanak minden 
támogatást azok szerkesztőbizottsága-
inak, hogy ezáltal ezek az újságok 
harcos szócsöveivé és osztály éber fegy-
vereivé váljanak a szociálizmusért 
küzdő dolgozó népünk millióinak. 

iskolába és hogy a legjobbak, ha arra 
rászorulta*, kedvezményben és segély-
ben részesülhessenek. 

Az iskolának korszerűen fdszerelt 
bentlakása és étkezdéje is van, amely-
ben a tanulók szüleik anyâ  helyzeté-
nek arányában, de legfennefeb  napi 
45 lejért teljes ellátást kaphatnak, jó 
előmenetelő, szegénysorsu tanulók 
egész vagy fél  kedvezményt élvez-
hetnek. 

Az ország egyetlen magyarnyelvű épitészeti 
szakiskolája Székelyudvarhelyen 

Városaink lakossága állandóan sza-
porodik, s igy a lakáshiány mind nö-
vekszik. Ez a körülmény természetes 
következménye a hosszas háborúnak, 
amikor az összes épiíő-auyagot hadi 
berendezésekre fordították  és a háború 
utáni állapotnak, amikor elsősorban a 
lerombolt és megrongált épületeket 
kellett használható állapotba helyezni. 
A háború okozta sebek lassan behe-
gednek és eljön rövidesen az idő, 
amikor nagy lendületet kell, hogy ve-
gyen — és szociálista fejlődésünk  a 
kezesség rá, hogy fog  is venni — az 
uj épületek építése, amelyek a lakos-
ság jobb, egészségesebb, emberibb 
elhelyezését vannak hivatva biztosi-
tani. 

Erre a közeljövőre idejében való 
előkészülés céljából országunkban 
idén több épitészeti szakiskola nyilik 
meg. Városunkban a szakmai műszaki 
középiskola egyik tagozataképpen fog 
működni, amelynek hivatása az, hogy 
vezetőket képezzen ki a közeljövő 
nagy építéseihez, amelyek demokra-

tikus fejlődésünk  szakaszát fogják  jel-
lemezni. / 

Az iskola első évfolyamába  beirat-
kozhatik mindenki, aki 7 elemi osz-
tályt, vagy ennek megfelelő  tanulmá-
nyokat végzett. A felvételt  Írásban kell 
kérni az iskola igazgatóságától (Szé-
kelyudvarhely, Árpád-utca 12 sz.). 
Melléklendők az ifju  iskolai bizonyít-
ványa, születési anyakönyvi kivonata 
és a szülei vagyoni helyzetét igazoló 
hivatalos irás. A felvétel  első feltétele, 
hogy az ifju  egészséges legyen, ezért 
szeptember 5-ikén minden jelentkező 
orvosi vizsgálatnak köteles magát alá-
vetni. Az egészségesek 6-ikán reggel 
jelentkeznek írásbeli vizsgára (tollal, 
tintával), ahol román és magyar nyelv-
ből és számtanból vizsgálják meg a 
tudásukat. 7-ikén és 8-ikán szóbeli 
vizsga lesz román nyelvből, magyar 
nyelvből, számtanból, alkotmánytanból, 
fizika-kémiából,  természetrajzból és tör-
ténelemből. A vizsga dija 100 lej. 

A felvételi  vizsga célja az, hogy a 
legarravalóbb elemek kerüljenek az 

Orvosi nap 
Székelyu dvarhelyen 
Az udvarhelymegyei egészségügyi 

szakszervezet, a marosvásárhelyi gyógy-
szerészeti és orvostudományi főiskola 
professzori  karának közreműködésével, 
szeptember 9—10-én orvosi-napokat 
rendez Székelyudvarhelyen. 

Ez az esemény is egy lépés azon 
az uton, amelyen a RMP vezet a ma-
gasabbrendü élet, a szociálizmus felé. 

A nagy Sztálin mondotta, hegy a 
munkásság felemelkedésének  érdeké-
ben haladó tudományra van szüksé-
günk. A jövendő orvosak képző tu-
dományos intézet nem elégszik meg 
azzal, hogy kizárólag a maga kutató-
intézeteiben végezze igen fontos  mun-
káját, hanem az elért eredményeket 
ugy tekinti, mint a közkincset és közit 
a dolgozó néppel. Ez a magasabb 
rendüsége a szociálista tudományos élet-
nek, szemben a kapitálista világfel-
fogással,  amely féltékenyen  őrzött min-
den tudományos felfedezést,  azért, 
hogy aprópénzre váltva, vagy a dol-
gozók kizsákmányolására használja fel, 
vagy pedig a hódító imperiálizmus 
fegyvertárába  helyezze el. 

Nálunk a tudós, a szakmunkás, atö-
meg egyenes vonala láncolatot kép ez,ami 
lehetetlen lett volna a Komán Mun-
káspárt hatalmas nevelőmunkája nélkül 
A Párt elgondolásainak hű megvaló-
sítója, a transzrmsztós szíj, ebben az 
esetben az egészségügyi szakszervezet 
teljesíti feladatát  Etkevet mindent az 
orvosi napok tdjes sikeréért. Gondos-
kodik arról, hogy a vidéki orvosok és 
egészségügyi segédszemélyzet teljes 
számban vegyen részt ezen a tovább-
képző tanfolyamon,  ezáltal is a dol-
gozók egészségügyi színvonalát szol-
gálva, mert a haladó tudomány állan-
dóan fejlődő  fegyvertárából  merített 
tudással még fokozottabb  mértékben 
tudják biztosítani az egészségügy szol-
gálatát. Ez különösen fontos  ma, ami-
kor az ipari és mezőgazdasági mun-
kásság minden tőle lelhető erőfeszí-
tést meglesz, hogy az újjáépítés üte-
mét fokozza.  Az egészségügyi szak-
munkás is ezt szolgálja a legértéke-
sebb töke, az ember egészségének 
biztosításával. 

Az igen érdekes és értékes orvost 
előadásokra, amelyek szepL 9-ikén és 
10-ikén lesznek <1 e. tö órától este 
8-ig a megyeháza nagytermében, az 
egészségügyi szakszervezet szívesen 
látja az érdeklődő dolgozókat. 

Kopenetz  Lajos  dr. 

Vidékiek,  figyelem  ! 
A TALPAM.A  TMYt  FÖLD 
cimü magyar  film  Szé. 
koíyuűvarh&lyifn  szep. 
tember  8—fi. 

x Seramisneknjilránitás. 
Elveszett a Bodó í i János részére 
C. 544986, a Szabó Dénes homoród-
keményfalvi  lakos és családja részére 
C. 544987, Dl «27302, ©2 680097-
680098 a Bencze Mózes homoródke -
ményfalvi  lakos és csalafija  nevére C 
953678 és D 1836627—28 «szám*»!; 
alatt kiállított élelmezési jegyek M 
pontoskönyvek. Érvénytelenek. 



Ismerjük meg a szociálizmus hazáját 
Falusi iskolák a Szovjetunióban 
A Szovjetunióban a mezőgazdasági 

munka végzése komoly és alapos fel  • 
készültséget követel, mert a szovjet-
állam szociálista mezőgazdasága a kor-
szerű ipari technika és a legfejlettebb 
agrobiológiai tudomány alapján fej-
lődik. Tekintettel a szovjet-mezőgaz-
daság magas technikai színvonalára, 
a mezőgazdasági munka az ipari 
munka egyik ága lett 

A falusi  iskola elvégzése után annak 
végzettjei a kolhozokban, szovhozok-
ban, vagy a mezőgazdasági gép- és 
traktorállomásokon kezdenek dolgozni. 
Ezekben az iskolákban nemcsak a 
Szovjetunió többi iskolai tantárgyaival 
egyenlő tartalmú és színvonalú tana-
nyagot adnak elő, de a falusi  iskolák 
növendékei még a szociálista mező-
gazdálkodás folytatásához  szükséges 
különleges szakismereteket is szereznek. 

A tanítók, előadási módjukkal arra 
törekednek, hogy a falusi  tanulóifjúság 
minél jobban megértse és elsajátítsa 
a mezőgazdaság tudományos alapel-
veit. A micsurinista biológiát, a szov-
jet-iskola egyik tananyagát természe-
ténél fogva  csakis a mezőgazdasági 
ismeretek gyakorlati uton történő el-
sajátításával lehet megtanulni. A szov-
jet-gyermekek a falusi  iskolákban a 
biológia, fizika,  vegytan és mennyiség-
tan-órákon kivül az iskola földjén  gya-
korlati uton sajátítják 11 a mezőgaz-
dasági ismereteket. Ugyanakkor meg-
ismerik a mezőgazdasági gépek, trak-
torok és gépkocsik szerkezetét és el-
sajátítják a villamosság és a rádió-
technika alapismereteit. 

A falusi  iskolák növendékei érdekes 
kísérleteket végeznek a különböző nö-
vényfajtákkal,  tanulmányozzák a növé-
nyek élősdijeinek biológiáját, vadon 
iermö takarmánynövények, fák  és bok-
rok magvait gyűjtik. A diákok minde-
zen foglalatoskodásai  szoros kapcso-
latban állnak a közhasznú munkákra 
való előkészítésükkel, amelyeknek célja 
a természet átalakítására vonatkozó 
grandiózus sztálini terv megvalósítása. 

A távoli Kurganszkaja vidék Novo-
petropavlovszk községének Korobitin 
nevü középiskolai tanára növendéke-
ivel a micsurinista biológiát tanulmá-
nyozva, az Urálon tuli zord éghajlatú 
tájon csodálatos kertet létesített, ahol 
olyan növényfajták  termesztésével vég-
zett kísérleteket, amilyenek addig nem 
léteztek azon a vidéken. A Nyugat-
Szibériában levő Valjuganszk-mocsár 
szélén elterülő Csernovka község kö-
zépiskolájának igazgatója szintén egész 
gyümölcsöskertet telepitett diákjaival. 
Méhészettel is foglalkozik.  Ezerszámra 
akadnak ilyen tanítók a Szovjetunió-
ban. 

A diákok tudomány iránti érdeklő-
dését nagyon felkelti  az iskola és a 
gyakorlat közti kapcsolat, valamint a 
kolhozbeli közérdekű termelőmunka, 
azaz a földmüvelés  eredményeinek ta-
nulmányozása, az állattenyésztés és a 
mezőgazdaság egyéb ága, az ültetés, 
vetés és növénygondozás gyakorlatá-
nak eltanulása, az állattenyésztés, a 
modern mezőgazdasági gépek tudo-
mányos elvei. Mindezektől tudományos 
ismereteik alaposabbak és biztosabbak 
lesznek és látókörük kitágul. 

Rzsevszki, aki a Jarosziavl-környéki 
Petrovka középiskolájának biológia 
tanára, arról szólván, hogy mennyire 
fontos  az iskolai nevelésben és taní-
tásban a mezőgazdasági gyakorlattal 
való kapcsolat, többek között ezt 
mondta: 

— Jónéhány esztendei tapasztalat 
arról győzött meg, hogy az iskola 

földjén  történő gazdálkodás és a szo-
ciálista földmüvelés  elveinek ismerete 
a diákok materiálista fölfogásának  a-
lapját veti meg. A természettudomány 
álalában igen fontos  tényező a diákok 
ideológiai nevelésében. Ez a tényező 
óriásivá nő, ha az osztályban elkezdett 
tudományos anyag az erdőn, a kertben, 
a gyümölcsösben és az egész termé-
szetben bontakozik ki előttünk. Még 
nagyobb eredményt érünk el, ha az 
oktatást a természetben kezdjük, majd 
a könyvvel a kézben az  osztályban és 
otthon folytatjuk. 

— Igen fontos,  hogy a gyakorlati 
munka során a tanulók minél alapo-
sabban megvizsgálják a tanulmányo-
zott növény, vagy állat minden jelleg-
zetességét. A diákok képesek lesznek 
a szerves világ materiális lényének 
felismerésére,  megtudják, hogy emberi 
értelemmel teljesen felfogható  és az 
ember akarata alá rendelhető, — ha a 
gyakorlat során megváltoztatják a nö-
vést megszabó tényezőket, a növényre 
ható környezetet és irányítják a növény 

fejlődését. 
— Az uj világ felépítését  akadályozó 

babonák és vallásos előítéletek igy 
mind eltűnnek. A szibériai diákok vagy 
az éppen Jaroszlavl-környékiek olyan 
dinnyét termesztettek, amelyik éppen 
olyan minőségű, mint a délvidéki, nem 
tulajdonítják ezt csodának, mivel tudják, 
hogy ez tisztán a tudománynak, az 
ember környezetváltoztató munkájának 
eredménye. 

Rzsevszki diákjai kisérleli kertjük-
ben olyan kukoricát termesztettek, ame-
lyiknek minden csöve más és másfajta. 
Ezt sem találják csodának, mivel tud-
ják, hogy ők maguk akarták igy. 

Egyszerűen mesterségesen porozták 
be többfajta  kukorica himporával a ku-
korica virágait és következésképpen 
az észak mostoha éghajlata alatt kelet-
kezett hibrid az ő müvük. A növény 
az emberi tudomány és munka alá-
rendeltje. 

A falusi  tanitók ilyenmódon keltik föl 
növendékeikben az érdeklődést, a tu-

A szovjet-falusi  iskolák növendékei tevékenyen vesznek 
részt a mezőgazdasági munkálatokban 

A szovjet-bányászok napja alkalmával 
a lövétei bányászok ünnepélyes 
nagygyűlést tartottak 

A lövétei bányászok ARLUS-köre 
f.  hó 28-án, a szovjet-bányászok napja 
alkalmával, kulturmiisorral egybekötött 
nagygyűlést tartott. Már az ünnepséget 
megelőző napokon, a munka megkez-
dése előtt, minden váltással külön-
külön rövid előadás után megvitatták 
a szovjet-bányászok munkamódszereit, 
elért eredményeit, stb. A bánya terü-
letén és Lövétén külön plakátok hív-
ták fel  a bányász elvtársak figyelmét 
uj győzelmek elérésére, a szovjet-bá-
nyász tiszteletére és az ünnepség meg-
rendezésére. 

Az ünnepséget a lövétei kultúrház-
ban tartották meg, ahova már a kora 
délutáni órákban kezdtek gyülekezni 
a bányászok és Lövéte dolgozói. Nagy 
lelkesedéssel fogadták  a székelyud-
varhelyi kereskedelmi és szövetkezeti 
alkalmazottak szakszervezetének szín-
játszó csoportját és énekkarát, amely 
szép műsorszámaival gazdagította az 
ünnepséget. 

Az ünnepség előtt a lövétei bányá-
szok fuvós-zenekara  munkás-dalokkal 
szórakoztatta az egybegyűlt mintegy 
1500 dolgozót. Az ünnepség lelkes 
hangulatban kezdődött, Reinfeld  Ernő-
nek, a szentkeresztbányai ARLUS-al-
fiók  kulturfeleiősének  megnyitóbeszé-
dével, aki rámutatott a szovjet-bányász-
nap jelentőségére. Kiemelte, hogy ezt 
a napot a szovjet-bányászok ujabb 
munka-sikerekkel ünneplik. Ezután 
András András bányász-élmunkás tar-
tott előadást a szovjet-bányászok napja 
cimmel. Az előadást szép kulturmiisor 
követte. András András elvtárs beszéde 
után a bányászok javaslatára üdvözlő 
távitatot szövegeztek meg, amelyet a 
sztalinogorszki bányászoknak küldtek, 
elismerésüket fejezve  ki a szovjet-bá-
nyászok iránt a munkájukban éléit 
eredményekért. Ugyanakkor vállalták, 
hogy a szovjet-bányászok munkamód-
szereinek elsajátításával hozzájárulnak 
a munka termelékenységének fokozá-

dásszomjat és a kolhoz mezőgazda-
sági munkái iránti érdeklődést. Az-
utóbbi esztendőkben a szovjet-falusi 
iskolákban a tanulók alkotó munkájá-
nak egy uj szervezete alakult ki: a bő-
termés ifju  mestereinek csoportja. 
Nyáridőben a tanitók és a kolhoz-
parasztok vezetésével a bőséges ter-
més mesterei, a falusi  iskolák tanulói 
erejükhöz képest résztvesznek a kol-
hozok mezőgazdasági munkájában. Kis 
parcellákon a váltógazdaságban éppen-
soros növényt termesztik. A tanulók e 
növény élettanát és müvelését megta-
nulva és termesztésével foglalkozva 
mindent elkövetnek, hogy nagy termést 
takarítsanak be. A bőséges termés-
ifju  mestereinek tevékenységében az a 
legjelentősebb, hogy a szovjet-isko-
lákban ez a tevékenység a marxista-
leninista pedagógia egyik legfontosabk 
kérdését oldja meg, azaz a gyermekeb 
oktatását és nevelését, erejüknek meg-
felelő  termelő munka utján. 

Ilyenformán  a falusi  szovjet-iskola a 
falusi  ifjúságot  műveli és egyben a 
legfontosabb  feladatok  egyikét is tel-
jesiti : a tanulókat előkészíti a szoci-
álista mezőgazdaságban való gyakor-
lati tevékenységre. 

sához és a Román Munkáspárt veze-
tése mellett a szociálizmus felépítésé-
hez országunkban. Vállalták, hogy har-
colni fognak  a háborúra uszitó"angol-
amerikai imperiálisták és azok szekér-
tolói ellen a világbéke megszilárdítása 
érdekében. A távirat szövegét nagy-
lelkesedéssel fogadták  el. 

Mint a szentkeresztbányai ARLUS-
alfiók  hiányosságát kell megemlítenünk, 
hogy az ARLUS központi vezetősége 
által küldött képkiállitást nem készítet-
ték elő. Ezt az előadás után igyekez-
tek pótolni s igy bár késve, de a 
képkiállítás megnyitása is megtörtént. 

A kiállítást, amely a szovjet-bányá-
szok felsőbrendii  munkamódszereit 
jólétét és tevékenységét mutatta be, 
figyelemmel  nézték végig a bányászok. 
A bányászok kérelmére a kiállítás több 
napig a bányánál levő kultúrházban 
nyitva lesz és felkészített  irányítók fel-
világosítással fognak  szolgálni a bá-
nyászoknak. S. 

Hadigondozottak 
(IOVR-esek) figyelmébe 
A Vöröskereszt Udvarhelymegyei 

Fiókja felliivja  azoknak a hadigondo-
zottaknak a figyelmét,  akiknek nyug-
dij-könyvük még nincs, tehát akik 
csak átmeneti segélyt kapnak most 
(akik áprilisig Stat-ra kapták segélyü-
ket), hogy jelentkezzenek az illetékes 
községi ideiglenes bizottságok mellett 
működő lOVR-bizottságnál folyó  év 
szeptember 10-ig, ahol a szükséges-
felvilágosításokat  megkapják arra néz-
ve, mi szükséges nyugdijuk végleges 
megállapításához. 

Azok, akiknek hozzátartozója a má-
sodik világháborúban elesett, eltűnt 
vagy még mindig fogságban  van és 
azok, akiket 1940 — 1944 között minő-
sítettek hadirokkantnak, de akik a mai 
napig még nem kérték jogaiknak elis-
merését és nyugdijuk folyósítását 
feltétlenül  szintén jelentkezzenek 
a fenti  bizottságnál, irataik beadása 
érdekében kérve a szükséges felvilá-
gosításokat. 

Hangsúlyozzuk, hogy a fenti 
ügyek elintézésének legvégső 
időpontja szeptember 15, ké-
sőbb beadott kérések már 
nem intézhetők el. 

Az érdekelteknek készséggel nyújt 
mindennemű felvilágosítást  a RNK 
Vöröskeresztjének udvarhelymegyei 
fiókja,  Székelyudvarhelyen. (Sztálin-tér 
24 szám.) 
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FALVAINKBÓL—FALVĂlNKNAK 
Vöröskereszt szülőotthon-avatás 

Zetelakán 
A Román Népköztársaság Vörös-

keresztje sok szegény dolgozó anyá-
nak régi kívánságát valósította meg 
augusztus 21-ikén, amikor Zetelaka 
korszerűen felszerelt  szülőotthonát 
.avathattuk fel.  A szülőotthon létreho-
zásának munkája még nagyobb lendü-
letet kapott a községi ideiglenes bi-
zottság beiktatása óta, amelynek lel-
kes vezetősége nagyban támogatta a 
Vöröskereszt munkáját. 

Elsősorban helyiségre volt szükség. 
Egy volt »királybirói kuriát<- sajátítot-
tak ki erre a célra, melyben régen a 
mult rendszerek lelketlen vérszipói 
-szőtték terveiket a dolgozó nép el-
nyomására. Ma ez az épület nem a 
-dáridózások helye, hanem a dolgozó 
anyák védelmére szolgál abban a köz-
ségben, ahol a születések arányszáma 
•megyei viszonylatban a legnagyobb, 
— viszont a múltban a csecsemő-ha-
Hálozási arány is a legnagyobb volt. 
'Ezt a tarthatatlan állapotot igyekszik 
-̂megszüntetni a Vöröskereszt, ami-
kor teljesen korszerűen felszerelt  szü-
Jőotthon-berendezést, babakelengyék-
től egészen az orvosi műszerekig, ado-
mányozott községünk dolgozó népé-

inek. 
A demokrata nők két napi önkén-

tes takarítási munkával hozták rendbe 
_az épületet. Különösen kitűntek e 
munkában Máthé Erzsébet falufelelős 

-vezetésével Csiki Mózesné, Demeter 
. Albertné és Biró Józsefné. 

Az avató-űnnepélven a megyei Vö-
röskereszt-fiók  képviseletébén Szilágvi 
Jgnácné alelnöknő és Kisnémeth Ist-
ván szervező-felelős  jelentek meg, 
mig a megyei főorvosi  hivatalt Orbán 

IDomokos dr. orvos képviselte. 
Kendi Sándor, a községi ideiglenes 

Korondon is, mint máshol, a régi 
ŝzövetkezet vagyonát, jövedelmét, egy 
p̂áran a saját céljaikra használták fel 
és ezen keresztül is kiszipolyozták 
Korond dolgozó földműveseit.  De-
mokratikus rendszerünk megköveteli, 
hogy a szövetkezetek a nép szolgála-
tában álljanak és a dolgozók felemel-
kedését segítsék elő. Hogy a régi szö-
vetkezet népi szövetkezetté alakuljon 
át, szükséges, hogy a vezetőség is 
olyanokból álljon, akik eddig is a nép 
érdekeit szolgálták. 
Igy nézett ki a régi 

szövetkezet 
Január 3-án vette át az uj vezető-

cég a szövetkezet vezetését. 299.635 
lej értékű árut talált, amelyből 1855 
drb. szappan volt 55.650 lej értékben, 
ami hónapokig eldugva hevert, akár-
csak a 218.426 lej készpénz is. 

A korondi szövetkezet eddig nem 
volt képes a falut  ellátni szükségleti 
cikkekkel. A polcok beporosodtak és 
általános rendetlenség volt a szövet-
kezetben. 

A régi vezetők elszámoltatásakor 
kitűnt, hogy 1948-ban 98.646 lej vesz-
teséggel zárult a szövetkezet, 67.235 
lejről pedig nem tudtak számot adni. 
A boltkezelő egy 38 holdas gazda 
-volt és tudott emeletes házat épiteni. 
Az ügyvezető, Gyulai Árpád tiszteletes 
.azzal védekezett, hogy nem kezelte a 

bizottság titkára köszönte meg a köz-
ség nevében keresetlen szavakkal a 
Vöröskereszt messzemenő támogatását. 
Kihangsúlyozta beszédében, hogy e 
szülőotthon létesítése elsősorban a 
Román Munkáspárt tervszerű irányí-
tásának köszönhető. Ilyen intézmény 
a múltban ismeretlen volt, mert a 
inult rendszerek vezetői nem törőd-
tek a dolgozó anyák és csecsemők 
egészségével, sem pedig azzal, hogy 
a csecsemők halálozási arányszámát 
csökkentsék. Majd Szebeni János dr. 
körorvos után Szilágyi Ignácné alel-
nöknő világított rá beszédében a ze-
telaki Vöröskereszt-alfiók  megalakítá-
sának fontosságára  s kérte a gyűlés 
résztvevőit, hogy a dolgozó nép 
egészségének védelme érdekében ezt 
a fontos  szervezetet alakítsák meg és 
a vezetőséget válasszák meg. A gyű-
lés a vezetőséget meg is választotta. 

Nagy élmény volt ez a nap a köz-
ség öntudatos dolgozói számára, mert 
egyfelől  munkájuk eredményét, más-
felől  bizonyítékát látták annak, hogy 
demokratikus rendszerünk minden 
megnyilvánulása a dolgozó nép élet-
színvonalának felemelését,  a jobb, 
boldogabb élet megteremtését szol-
gálja. Ezért kell munkánkat továbbra 
is fáradságot  nem ismerve vinnünk, 
élve az egyik zetelaki öntudatos édes-
anya szavával, amikor egy félreveze-
tett komaasszonyának azt a megjegy-
zést tette : 

— Nekünk az ilyesmik kelfenek, 
komámasszony, nem pedig a máré-
falvi  asszony hazudozásai. Ezt mondja 
el maga, hogy itt mit látott és mit 
hallott, ne pedig azt, amit egy meg-
fizetett  asszony beszél. 

Decik  István  igazgató. 

pénzt, tőle ne követeljenek semmit, a 
hibát a pénztárosra háiitja, a kántor-
tanítóra, ez a boltkezelőre és igy a 
pénz még a mai napig sem került elő, 
amit pedig Korond község dolgozó 
népe adott össze. 
Igy néz ki ma 

Pártunk kezdeményezésére a szövet-
kezetet gyökeresen átszervezték. Tó-
falvi  Antal, az uj ügyvezető-könyvelő, 
Györffi  Mihály elnök és Lőrincz A. 
János éjet-nappallá téve, fáradságot 
nem ismerve dolgoznak, hogy a szö-
vetkezeti élet fellendüljön. 

A szövetkezet polcait csakhamar 
megrakták a legszükségesebb árucik-
kekkel. A szövetkezeti helyiség egy 
romhalmaz volt, az igazgatóság ezért 
egyéves munkatervet készített, mely-
ben május l-re kitűzte a szövetkezet 
bekeritését. Junius és julius hónapokra 
a nagy terem begerendázását és be-
padolását, augusztusra egy kettős 
kuglipálya felállítását,  szeptemberre az 
épület teljes levakolását, ajtók, abla-
kok befestését. 

Az uj vezetőség tetteivel bizonyí-
totta be, hogy a szövetkezeti életet, a 
közös érdeket szivén hordja és egy 
évre előirányzott tervét ma már teljes 
egészében teljesítette 4 hónap alatt. 

A szövetkezet 302.153 lejes január 
havi forgalmával  szemben juliusban 
már 1.227.876 lej forgalmat  bonyolí-
tott le s augusztus 1-én az árukészlet 

771.896 lej értékű volt, a készpénze 
pedig 58.624 lejt tett ki. 

Még tervben van: egy szövetkezeti 
vendéglő felállítása  és két fióküzlet 
megnyitása. 

Ezt végezte tehát az uj vezetőség, 

Rigmányi József  és Benkő 
János levelezők irják Parajd-
ról, milyen fényes  keretek között ün-
nepelték meg Parajd dolgozói augusz-
tus 23-ikát. Ugyanekkor avatták fel  a 
fa-  és építőipari munkások szakszer-
vezeti székházát és a járási ideiglenes 
bizottság udvarán egy röplabdapályát. 

Borbáth Lajos irja Erdőfü-
léből, hogy a RDNSz eredményes 
munkát végzett a nyári napköziotthon 
felállításával  és az iskola hat tanter-
mének kitakarításával és kimeszelésé-
vel, amit 60 asszony végzett el ön-
kéntes munkával. 

Márton István jelenti Muzs-
náról, hogy az ifjúság  tevékenyen vesz 
részt az ország újjáépítésében önkéntes 
munkával. Igy az ifjak  legutóbb a kul-
turotthont meszelték ki és hozták rend-
be, majd az apaállatok részére 15 

Az oklándi járásban is szépen meg-
szervezve kezdődölt meg a cséplés 
több községben. Dolgozó földművese-
ink lelkes odaadással adják be a rá-
juk háruló gabonamennyiséget, a gyá-
rakban, bányákban, üzemekben és iro-
dákban dolgozó munkástestvéreik szá-
mára. 

Jánosfalván  kitűnt a beszolgáltatás-
nál Kapás  Károlyné  4 gyerme-
kes özvegyasszony, -aki 4 kg. búzával 
kellett volna hozzájáruljon a dolgozók 
ellátásához és ehelyett 17 kg. búzát 
adolt be, mivel a termés eredménye 
jobb lett, mint amilyent várt. Az ilyen 
áldozatkész özvegyasszony elismerést 
érdemel, annál is inkább, mert még fo-
gatja sincs földje  megműveléséhez. El-
várjuk az olyan középgazda testvére-
inktől, akik fogattal  rendelkeznek és 
jó terméseredményük van, hogy zugo-

Székelyvéczke 
Székelyvéczkén a község becsületes 

dolgozói szívesen vesznek részt az 
ARLUS munkában. 

Mi, székelyvéczkeiek tudjuk, mit 
jelent a szovjet-román barátság, tud-
juk, mit jelent a felszabadulás.  Köz-
ségünk félreeső  helyen tekszik, a ka-
pitálista rendszerben nagyon el volt 
hanyagolva. Ma községünkben kultur-
verseny folyik,  ma már a székelyvécz-
kei ifjakat  nem fegyverfogásra  és nem 
sovinizmusra uszítják, hanem kultu-
rára és öntudatra nevelik. 

A jótanuló gyermekek az iskolánk-
ban ösztöndijakat kapnak, amiről a 
mult rendszer alatt álmodni sem mer-
tek. Gondoskodik kormányunk, Pár-
tunk vezetésével, hogy a szegénysorsu 
gyermekeket tengerparti fürdőhelyre 
szállítsa. A szegénysorsu szülők gyer-
mekeit erdészeti és gazdasági iskolába 
viszik, ahol teljesen ingyenesen tanul-
nak. A mi elhagyott községünkben a 
RMP és demokratikus kormányunk 
kezdeményezésére körorvosi székhelyet 
állítottak fel.  Ha valaki beteg, nem 
kell 20 kilométert szállítani. 

Pártunk és a központ segítségével 
ugy, hogy az eddig utolsók között 
levő szövetkezet ma már az első he-
lyet foglalja  el a havi forgalmával  a 
megye szövetkezetei között. 

Balázs  Vilmos  levelező. 

szekérnyi szénát kaszáltak le. A dol-
gozó földművesek,  habár az esőzések 
miatt megkéstek a mezőgazdasági 
munkálatokkal, az aratás után azonnal 
hozzákezdtek a tarlóhántáshoz és vár-
ják, hogy a cséplés irtán elegettehes-
senek beszolgáltatási kötelezettségük-
nek. 

Lukács András irja Küs-
mődről, hogy a szövetkezet átszer-
vezése óta fokozottabb  munkát fejt  ki 
és most nem a kizsákmányolók veze-
tik a szövetkezetet, hanem a község 
legöntudatosabb dolgozói. A szövetke-
zeti áru megszaporodott és a szövet-
kezet az anyaghulladékokat felvásá-
rolja. Egyesek megmosolyogják, hogy 
rongyot, csontot, ócskavasat hordanak 
a gyermekek a szövetkezetbe <s nem 
is gondolják meg, hogy ezekből fej-
lődő iparunk mind értékes közszük-
ségleti cikkeket állit elő. 

lódás nélkül tegyenék eleget .a rájuk 
háruló kötelességüknek. 

De nem marad el kÖ2ségS?íkben a 
reakciós megnyilvánulás sera. A RMP 
útmutatására kormányunk lehetőséget 
adott arra, hogy a szegély- és közép-
földművesek  előre csépelhessenek. A 
rémhírterjesztők azzal állottak eíő, liogy 
„no immár csépelhettek, -úgysem en-
gedik, hogy őröljetek". Kormányunk 
megengedte az őrlést is, természetesen 
a becsületes szegény- és középparasz-
tok számára, s igy a rémhírterjesz-
tők zavarkeltő próbálkozása saeghiusult. 

Ezért kötelességünk nekünk, faluit 
dolgozóknak is, begy az ilyen rémhír-
terjesztő kulák és reakciós megnyilvá-
nulásokat azonnal a nép  előtt -lelep-
lezzük, hogy a munkánk élőre hala-
dását ne akadályozzák. 

Vass  Albert  MNSz-levelező. 

A mult rendszfiben  nem volt köz-
ségünkben középiskola, nem voltak 
ösztöndijak, nem tanulhattak a sze-
génysorsuak gyermekei különféle  szak-
iskolákban, nem volt tejkonyha a sze-
génysorsu gyermekek részére, nem 
kapták az értékes csukamáj-olajat. 
Mindezeket a kiváltságos osztály ini n-
den kényelemben nevelt csemetéi él-
vezték. Szappanos  Péter 
' MNSz levelező. 

Szerkesztői Szenetek 
Gaqyi  László  MNSz  levelező  Etéd. 

Arra kérjük, hogy biráló szemmel vizs-
gálja a község életét és ne csak az 
eseményekről számai jen be, faanem  az 
eredményekről és hiányosságokról is, 
hogy abból a többi iözségek dolgozói 
is tanuljanak. 

Ambrus  Lajos  MNSz  levelező.  Szép, 
amit leirt, de néküník arra volna -szük-
ségünk, hogy községek őletét ismerjük 
meg, hogy abból «Áruljunk. Írja le tt-
hát a község élelmegnyi!vánulásaiL 

U! élet indult 
a korondi szövetkezetben 

Udvarhely  megye  minden  részéből 

Jánosfalva  dolgozói is megértették 
a beszolgáltatás fontosságát 



üli történik a nagyvilágban? 
KOI- és belpolitikai 

Végei  ért  a moszkvai 
békeértekezlet 
Az augusztus 27—29 között ülésező 

moszkvai békeértekezlet véget ért. A 
béke hivei értekezletének záróülésén 
felhívást  intéztek mindazokhoz, akik a 
világ bármely országában résztvesznek 
a béke megvédésének mozgalmában. 
A felhívás  kifejezi  azt a meggyőződést, 
hogy a békemozgalom, amelyhez az 
emberek százmilliói csatlakoztak, ál-
landóan növekszik és végül is győzni 
fog  és elhárítja az uj háború veszé-
lyét. A becsületes emberek milliói az 
összes földrészeken  harcba szállnak 
és tevékenyen szólnak bele a háború 
és béke kérdésébe és szoros nemzet-
közi együttműködésre tömörülnek. Az 
elmúlt háború borzalmai tul-élénken 
élnek a népek emlékezetében és a 
béke melletti erők vannak olyan na-
gyok, hogy legyőzhessék a háborúra 
uszitók erőlködéseit. Legyünk éberek, 
tömörüljünk egységbe és akkor meg-
védhetjük a béke ügyét 
Készül  a Csendes-

óceáni  paktum 
Japán lapok jelentése szerint Mac 

Arthur és a Yoshida-kormány tárgya-
lásokat kezdett a kinai Kuomintang-
kormány megbizottaival egy Csendes-
óceáni paktum létrehozásával kapcso-
latban. A paktum hasonló lenne a 
Marshall-tervhez és belefoglalnák  In-
diát, a Fülöp-szigeteket, Burmát, Cey-
lont, Sziámot, lndókinát, Uj-Zeelandot 
és Ausztráliát. Bár amerikai jelentések 
szerint az uj paktumot Japánban ké-
szítik elő, nem lehet kétséges, hogy a 
háttérben az amerikai dollárimperiáliz-
mus húzódik meg, éppen ugy, mint 
az Atlanti-paktum esetében és az sem 
kétséges, hogy ez az ujabb terv is a 
béke híveinek országai ellen irányú'. 
A kétszázmilliós szovjet-nép és a négy-
százmilliós kinai nép szövetsége ré-
mületbe ejti az imperiálistákat és min-
den eszközt megragadnak arra, hogy 
veszélyeztetett profitjukat  biztosítsák. 

A Szovjetunió  jegyzéke 
a jugoszlá  v-
kormányhoz 
A szovjet-kormány jegyzéket inté-

zett a jugoszláv-kormányhoz, amelyben 
erélyes tiltakozását fejezte  ki a Jugosz-
láviában élő szovjet-állampolgárok tör-
vénytelen üldözése, tettleges bántal-
mazása és letartóztatása miatt. A ju-
goszláv-kormány erre a jegyzékre a 
fasiszták  által gyakorolt arcátlan módon 
válaszolt és azzal akarta kiforgatni  a 
dolgot, hogy azok az egyének, akik-
ről szó van, tulajdonképpen a Szov-
jetunió ellenségei, mert emigrált fehér-
oroszok. A szovjet-jegyzék szerint Ju-
goszláviában mintegy 28 ezer emigráns 
él, akik azonban a hitlerista járom 
alóli fölszabadító  hadjáratból dicsősé-
gesen kivették részüket és érdemeikért 
meg is kapták a szovjet-állampolgár-
ság jutalmát. Tito most ezeket a hő-
söket üldözi, nem pedig a »fehér 
oroszokat*, a kizsákmányoló osztály 
képviselőit, ahogyan azt beállítani 
igyekszik. 

A Szovjetunió, amint a jegyzék le-
szögezi, nem tűrheti ezeket a véres 
gaztetteket. A jugoszláv-népnek és az 
egész világ dolgozóinak meg kell is-
merniök azokat, akik ilyen áruló mó-
don vezetik Jugoszlávia ügyeit. Titónak 
és klikkjének felelnie  kell a világ de-
mokrata közvéleménye és ajugoszláv-
nép előtt azért a becstelen árulásért, 

amelyet a béke, a demokrácia és a 
szociálizmus ügyének harcosai ellen 
elkövetett. Felelnie kell az ártatlan 
szovjet-állampolgárok megkinzásáért. 

A jugoszláv-kormány a Szovjetunió 
tiltakozó jegyzékére kihívó hazudo-
zással vállaszolt. Ezért az augusztus 
18-iki szovjet-válaszjegyzék megálla-
pítja, hogy a jelek szerint a jugoszláv-
kormány a jövőben is folytatni  ki-

vánja praktikáit és a szovjet-polgá-
rokkal szemben alkalmazott bánás-
módját. Ez már abból is kitűnik, hogy 
semmi hajlandóságot sem mutat arra, 
hogy felelősségre  vonja a bűnösöket. 

A szovjet-válaszjegyzék, befejezésé-
ben erőteljes figyelmeztetésként  közli, 
hogy ilyen körülmények között a szov-
jet-kormány szükségesnek tartja ki-
jelenteni, hogy nem fogja  tűrni ezt az 
állapotot és kényszerítve lesz arra, 
hogy más, hatásosabb eszközökhöz 
nyúljon a Jugoszláviában élő szovjet-
állampolgárok jogainak és érdekeinek 
védelmében és felelősségre  vonja 
azokat, akik túlléptek minden mérté-
ket. 

Hogyan dolgozott 
a székelyudvarhelyl IPEIL 
augusztus 23. tiszteletére 

A székelyudvarhelyi Ipeil munkásai 
nagy lendülettel kapcsolódtak az aug. 
23 tiszteletére indított munkaverse-
nyekbe és ennek során a munkaválla-
lásokat végrehajtották, sőt tul is telje-
sítették. 
A rönktér 
a vállalt 20 uj rámpa helyett 24-et 
csináit meg. A rönkteret az elvtársak 
megtakarították mindenféle  gaztól és 
hulladéktól. A rönktéren dolgozó elv-
társak mindegyike kitűnt, de külön 
meg kell említenünk Ráduly György 
és Simon Mihály elvtársakat, akik nem 
tekintve esőt, szelet, rossz időt, a leg-
szorgalmasabban és a legpontosabban 
végezték munkájukat és 30—40 szá-
zalékkal haladták tul a napi normá-
jukat. 
A fürészcsarnok 
is a vállalt munkát jóval felülmulta.  A 
61 százalékos kitermelést 63 száza-
lékra emelte, ami örvendetes eredmény, 
mivel széldöntött fából  termelt. Kita-
karították az elvtársak a fürészcsar-
nokot és a vízi kanálishoz szükséges 
anyagot pontos méretre előkészítették. 

Kitűntek munkájukkal Bányász Já-
nos gátteres, Nagy Péter és Mátyás 
József  körfürészesek  és Miklós Károly 
gépész. 
A műhelyben 
Miklós Károly gépész irányításával 
Bodor János és ifj.  Mihály Ferenc la-
katosok rendet teremtettek és a napi-
rendi javításokat, valamint a gépek 
ellenőrzését kettőztetett figyelemmel 
végezték. Itt kitűnt még Bathó József 
ács, aki minden erejét és tudását a 
felszabadulási  ünnep méltó megünnep-
lésére fordította.  A műhely vállalt mun-
káját végrehajtotta, pedig erején felül 
vállalt, elkészítette az üzem Küküllő-
gátját, a vízellátást biztosítva a kazán 
részére. Elkészített és beállított egy 
fordító  korongot és elkészítette a ku-
koricának szükséges raktárt. 
Az anyagtér 
ugy ünnepelte meg a felszabadulásunk 
napját, hogy az összes friss  anyagot 
kiszortirozták, elhordták, felmáglyázták 
és lefedték.  Itt a munkában az élen 
jártak Nagy György és Kovács Lajos 
szortirozók, Sata Bálint anyagelhordó. 
A munkásétkezde 
személyzete is mindent megtett felsza-
badulásunk tiszteletére, vállalta a kan-
tin-helyiség feldiszitését,  amit végre is 
hajtott. Az anyagtéri elvtársak is ön-
ként vettek részt a kantin feldíszíté-
sében. 
Az expedíciónál 
dolgozó elvtársak az anyagtéri elvtár-
sakkal együtt önként 3—3 óra mun-
kát végeztek az anyagtér rendbehozá-
sán. A vagonrakó elvtársak is dicsé-
retet érdemelnek, különösen Nagy 
András elvtárs. 

A nappali és éjjeli őrök 
a kis vasúti töltés feltöltését  vállalták 
100 m. hosszúságban önkéntes mun-
kával. Az őrök közül kitűnt Nagy 
Ferencz elvtárs éberségével. 
Az irodában 
dolgozó elvtársak az iroda előtti teret 
takarították meg. A kimutatásokat és 
bérlistákat idejében elkészítették. Egyes 
reszortokban dicséretet is kaptak a 
bukaresti központtól. Az irodai elvtár-
sak közül kitűnt Miess Alfréd,  aki a 
legpontosabb és a leglelkiismeretesebb 
tisztviselők egyike. 

A vezetőség sem marad el a munka-
vállalásokban : 20 vállpárnát megkap-
tak az elvtársak az anyagtéren, elké-
szítette a kultúrtermet, a kantin ré-
szére újjáépített egy kutat. Ezen kivül 
az üzem vezetősége vállalta, hogy 

• aug. 23-ra rádiót szerez a munkások 
részére. ígéretének eleget is tett és 
ugy a székelyudvarhelyi, mint a zete-
váraljai üzem kulturotthonaiban aug. 
23-ikán megszólalt a munkások rá-
diója. 

A székelyudvarhelyi és zeteváraljai 
üzemek között minőségi verseny volt 
augusztus 23 tiszteletére. A versenyt 
a méretek betartásával a székelyud-
varhelyi üzem nyerte meg, mert 12 
százalékkal pontosabb e tekintetben, 
mint a zeteváraljai üzem. A zeteváral-
jai üzem jobban vigyázott az egyenes 
és sima vágásra. 

Az udvarhelyi és zeteváraljai üze-
mek 1949 január 1-től augusztus 23-ig 
az 1948 év ugyanazon időszakával 
szemben 179 százalékkal termeltek 
többet. Darvas  Ferenc 

Ujabb $ztmBVtgl[8l(l(«{ay 
ftKezttt  a poliHlitiiHára 
Közöljük az érdekeltekkel, hogy a 

poliklinikára a következők részére ér-
kezett meg a szemüveg: 

Simó Erzsébet, Mihály Lujza, He-
cserné dr. Ferencz Vilma, Szuflánszki 
József,  Pál József,  Kertész János, 
Ambrus Ignác, Katona Ferenc, Geréb 
Dávid, Fazakas Dénes, Timerenkó 
János, Duka András, Hazaparu Petre, 
Burka Keresztély, Steláni Ernő, Os-
váth István és Oláh József. 

A szemüvegek átvehetők a polikli-
nika gyógyszertárában személyesen 
vagy írásbeli meghatalmazással- A régi 
szemüveg leadandó. 

Közöljük továbbá, hogy a poliklini-
kán a szemész szakorvosi rendelés 
is megkezdődött, egyelőre csak ked-
den d. e. 8-tól l-ig. 

Az igazgatóság. 

A Szejke-borviz 
Szeptember 1-vel a Szejke-borviz 

szállítása a városi ideiglenes bizottság 
hatáskörébe megy át és ez időponttól 
1 korsó borvíz havi dija 100 lej lesz. 

Hogy az esetleges mende-mondák-
nak elejét vegyük, szükségesnek tart-
juk felvilágosítani  a borvizfogyasztó 
közönséget, mi késztetett arra, hogy ezt 
az emelést foganatosítsuk. 

Az átvételkor döbbentünk rá két 
olyan körülményre, amelyek kiküszö-
bölése feltétlenül  az ár emeléséhez 
kellett, hogy vezessen. 

Megállapítottuk, hogy a korsók meg-
töltése olyan körülmények között tör-
ténik, amelyek a legcsekélyebb egész-
ségügyi követelményeknek sem felel-
nek meg. Szükséges tehát a kutat és 
környékét ugy átalakítani, hogy a töl-
tés teljesen higiénikusán, a közegész-
ségre veszélytelen módon történhessél*. 

Ugyancsak az átvételkor állapítottuk 
meg azt is, hogy a széthordást végző 
alkslmazottak nemhogy a kollektív-
szerződésben biztosított fizetésüket  nem-
kapják meg, hanem a havonként ka-
pott összeg alig fedezi  létminimumukat. 
Ezen sürgősen segíteni a mai szociá-
lista átalakulásban az ideiglenes bi-
zottságnak elsőrendű kötelessége volt. 

Ha ehhez a két igen nyomatékos 
indokhoz még hozzászámítjuk azt, hogy 
a mai árak általában az 1940 év 
előtti árak kétszeresei, a borviz ára 
pedig igy, az emelés következtében is 
csak az 1940 előtti ár szintjén mozog, 
senki sem fog  megbotránkozni ezen 
az emelésen, amellyel segit embertársán 
de saját magán is, hiszen a saját maga 
egészségi alapfeltételeit  is biztosítja. 

Az ideiglenes  bizottság 

Szövetkezeti 
könyvelői  tanfolyamok 

Szövetkezeti könyvelők kiképzésére 
több tanfolyam  nyilik ez év őszén. 
Magyar nyelvű tanfolyam  Nagyváradon 
és Sepsiszentgyörgyön lesz. Tanulmá-
nyi idő egy év. Beiratkozhatnak 7 ele-
mit végzett és 18—40 év közötti egyé-
nek. A beiratkozáskor be keli mutatni 
személyi okmányokat: születési iga-
zolványt, iskolai bizonyítványt, anyagi 
helyzetet igazoló bizonyítványt és a 
helyi ideiglenes bizottság javaslatát. 

Beiratkozási határidő szeptember 10. 
Jelentkezők személyesen, vagy levél 
utján jelentkezhetnek. Felvétel előtt: 
román nyelvbél és számtanból felvé-
teli vizsgát kell tenniök. A tanfolyam 
teljesen díjmentes. 

A tanfolyamot  végzett növendékek 
azonnal alkalmazást kapnak a falusi 
szövetkezeteknél könyvelői minőség-
ben. 

Mindenemü felvilágosítással  a megyei 
szervező bizottság szolgál. 

Szerkesztői üzenetek 
Csiki  Károly  Okláná.  Nem elég ar-

ról irni, hogy összeállították a novem-
ber 7-ig terjedő munkatervet, hanem a 
munkavállalásokat kellene ismertetni, 
minden dolgozó okulására. 

István  Lajos  MNSz  levelező  Koronád 
Hangulatos, ügyes cikkét, sajnos, más 
anyag kiszorította a lapból. Kérjük ír-
jon máskor is. 

x Eladó  egy jókarban levő Singer 
varrógép cím: Vidám Antal Simó Géza-
utca 10-szám. (volt Szentferenc-utca.) 

A Magyar Népi Szövetség 
udvarhelymegyei hetilapja 

Megjelenik minden szombaton reggel 
Felelős szerkesztő: Imets János 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Székeiyudvarhely, Kossuth-utca 34. 
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