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A világ ifjúsága a
DIVSz II-ík kongresszusán elszántsággal sorakozik fel
a béke védelmére.

Siettessük az aratás, a cséplés
és a beszolgáltatás menetét

dolgozó földművesek megértve a kor- mennyire helytelen az a felfogás, hogy
mány utasításait egyöntetűen foglaltak az egész kicsépelendő gabonának egy
állást a szérűn cséplés mellett. Kecset- helyt kell lennie s csak akkor lehet a
megkezdeni.
kisfaludon
és Szentléleken munkát
is nagy
mennyiségű gabonát hordtak be a
Találtunk azonban olyan esetet is,
szérűre.
mint Demeter Kálmán Parajdon
aki
A cséplés megszervezése körül elég sú- régi, elöregedett gépét ki akarta vonni
Udvarhelyinegye a tavaszi vetési mert akkor a vetőmagja hamar készen lyos hiányosságok merültekfel. A közsé- a forgalomból, amikor azonban megmunkálatok elvégzésével az ország el- áll az őszi vetéshez, amit szintén gyor- gi ideiglenes bizottságok nem értették tudta, hogy munkára osztották be,
ső megyéi közé küzdötte fel magát, san kell elvégeznie, ha a jövő évi meg mindenütt, hogy mit kell tenniök motort vásárolt, hogy kötelességét telugyanilyen szép eredményeket ért el a termését akarja biztositani.
ezen a téren. Az első kötelességük jesíthesse.
kulturversenyek során is, most azonvoltaza cséplő-berendezések és gépek
Homoródszentpálon a csépA szérűn cséplés másik előnye
ban a behordási, cséplési és beszol- üzemanyagmegtakaritás, ha nem is ellenőrzése, azután a cséplendő gabona lés ellenőrzése alkalmával kiderült,
gáltatási munkálatok során az ország érinti közvetlenül a gazdát, de az már folytonosságának a megszervezése. A- hogy az egyik szérűn, ahol 7 kulák
utolsó megyéi között kullog.
érdekli minden szegény és közép- hol a községi elöljáróságok nem néz- csépeltet az elsőosztályu szemek mind
Tudjuk, hogy voltak időjárási ne- gazdát, liogy ezzel a csépléssel csök- tek utánna ezeknek a munkálatoknak, a harmadosztályú zsákba ömlöttek,
hézségek, de mivel ezek általánosak ken a kulákok lehetősége a különböző hibák csúsztak be.
mert a cséplőszekrényt ugy állították
voltak az ország minden megyéjében, visszaélésekre. Egyben földműveseink
be. Igy próbálkoztak
meg kivonni maHomoródszentmártonban
Pintyó
Pénem indokolják megyénk lemaradását. megismerik a kollektív munka előnyeit ter nem javította meg idejében a gépét, gukat a beszolgáltatás alól s igy próVégigjártuk tehát a megye sok köz- is s ugyanakkor a dolgozó parasztság Ssékelyuávarhelyen
bálták
pedig Sztojka
Fe-meg kijátszani a rendelkezéseségét, hogy a hiba okát feltárjuk.
ket. Az ilyen kísérletek elhárítása véminél hamarább kenyérhez jut."
renc mulasztotta azt el. Peteken Jánosi
Legelőször is szabotáló és rémhirUdvarhelymegyében 67 gép csépel Lajos még mindig nem állt ki a szé- gett szükséges a fokozott éberség a
terjesztő kulákokra bukkantunk Mdré- szérűn, legtöbb helyen elvégezve az rűre a gépével, várja, hogy az egész községi ideiglenes bizottságok és az
falván Ilonka András, Ilonkaelőcsépléseket.
József, Jól megy a szérűn gabonát
való behordják. A községi ideig- ellenőr részéről. Pártunk azonnal fel(Folytatás a 2. oldalon.)
Fábián Péterné és Papp Domokosné
lenes ahol
bizottságnak
kell rámutatnia,
cséplés Andrásfalván
(Săcel),
a
személyében, akik nem csak a maguk
gabonájának beszállítását nem végezték el, hanem erre biztatták a község
többi gazdáit is. Ezzel komoly akadályt gördítettek a betakarítási munka
elé s az történt, hogy a szérűre kiállóit cséplőgép négy napig várta hiába
a gabonát, nem volt behordva. Amint
a községi ideiglenes bizottság erélyesen lépett fel a munkálatokat késlelTudjuk, hogy a szociálizmust nem mint városon, szükséges, hogy a falu a szövetkezetek nem a falu 2—3 nagytető kulákok ellen, azonnal megindult csak városon, hanem falun is kell' politikai, kulturális gazdasági és élet- gazdájánnak érdekeit fogják képviselni,
a munka. A szegény- és középgazdák épiteni. Hogy falun szociálizmust tud- színvonalát a városéval egyformán hanem az egész falusi dolgozó népét.
különösen megértik, hogy munkájuk- junk épiteni szükséges, hogy a mező- emeljük. Ezért rendeze kormányunk a
Nagy segítséget nyújtott kormányunk
kal Népköztársaságunkat épitik és az- gazdaságot korszerű gépekkel lássuk \ RMP vezetésével az analfabéta tanzal a maguk életszínvonalát is emelik. éi. A Szovjetunió volt az, aki ebben > folyamokat, hol az idősebbek pótol- a falusi dolgozóknak az adóhátrálékok
A máréfalvihoz hasnoló eset nem egy is segítségünkre sietett. A nehézipar i hatják azt az elmaradottságukat, amely eltörlésével, valamint az uj adótörvény
községben hátráltatta megyénkben a kifejlesztéséhez sok olyan alkatrészt a mult rendszer bűne. Szociálizmust életbeléptetésével az adókivetés terén
is. Hogy kormányunk ilyen nagy sebetakarítási munkálatokat.
és nyersanyagot kaptunk a Szovjet-j| írástudatlanokkal nem lehet épiteni. gítséget tudott a dolgozó parasztságnak
uniótól, amelyből hiányunk volt. (vas- "" Ugyancsak a falu életszínvonalának adni, azt a Szovjetunió dicséséges
írtak már a lapok a homoródszentmártoni cséplőgéptulajdonosok társa-érc, traktor, gépalkatrészek stb.) Hogy emeléséhez járult hozzá kormányunk a Bolsevik Pártjának köszönhetjük, aságáról is, akik a régi elnök Símén a szociálizmust építhessük ugy falun, szövetkezetek átszervezésével. Ezután mely utmutatóul szolgál nekünk a szoLajos vezetésével elhanyagolták a
ciálizmus építésében és annak, hogy
cséplőgép megjavítását s igy csak
a RMP irányítása mellett a főbb terolyanformán lehetett a cséplést megmelőeszközök a nép tulajdonába menkezdeni, hogy a motort egy gőzgéptek át. És köszönhetjük azon munkápel helyettesitették. A községi ideigsoknak, akik többtermelést értek el,
lenes bizottságok feladata, hogy a
vagy újításokkal járultak hozzá az
községük mindennemű munkájának
egyéves gazdasági terv megvalósítámenetét ellenőrizzék és irányítsák.
sához.
Tapasztaljuk, hogy a munkásság
Farkaslakán a motor teljesítőhozzájárult a falusi dolgozók életszínképességét nem vették figyelembe s
vonalának emeléséhez, bebizonyítva a
igy rosszul állították be a cséplőmunkás-paraszt
szövetség szükségesszekrényt és ezzel sok szem ment
ségét és hasznát, szorosabbra fűzve
kárba. Az ilyen hiányosságokra is a
ezt a szövetséget.
községi ideiglenes bizottságoknak kell
Elvtársak, testvérek ! Itt az ideje,
ügyelniök, megakadályozva hasonló
hogy mi is bebizonyítsuk ragaszkodáesetek előfordulását.
sunkat a RMP-hoz és a munkásoszA szérűn cséplés előnyeit sem
tályhoz,
valamint hálánkat is irántuk.
értették meg minden községben és ez
Tegyen eleget minden egyes gazdais akadályokat gördített a munkamenet
testvérünk a beszolgáltatási kötelezettelé. Be kell látniok gazdáinknak, hogy
ségének. Ezáltal hozzájárulunk mi faa szérűn való cséplés meggyorsítja a
lusi dolgozók is a városi munkásság
munkamenetet. Nagy időmegtakarítást
életszínvonalának emeléséhez. A városi
jelent ha az aránylag kisszámú csépmunkásság
a falusi dolgozóktól kapott
lőgépeinket nem kell egy'k gazda udkenyérrel
többet
és jobbat tud tervarából a másikba húzni. Az időmegmelni.
Igy
juthatunk
olcsó ipari ciktakarítás pedig éppen az őszi munka
kekhez, melyet a szövetkezeteken keidőben rendkivül fontos, amikor a
resztül juttat el hozzánk a városi
gazdasági munkálatok, tarlóhántás,
munkásság.
őszi vetés a betakarítási munkálatokCsak igy építhetjük közösen, kéz a
kal torlódnak. Ezért nagyjelentőségű
kézben
hazánkban a szociálizmust.
minden egyes gazda számára, hogy a
cséplést minél hamarább elvégezze,
ifj. Péter Ferenc, Parajd

Hogyan segiti kormányunk a falusi dolgozókat
a szocializmus építésében

Hogyan segíti kormányunk a falusi
dolgozókat a szociálizmus építésében
{Folytatás az első oláalról) A gabonafeleslegek egyrószének beszolgáltatása terén is
hivta a községi ideiglenes bizottság súlyos
vannak éppen a
figyelmét erre a hibára és igy sikerült cséplés hiányosságok
megkésése
miatt.
Mostanáig
azt kiküszöbölni.
a buza beszolgáltatás terén az udvarHodgyában a farcádi Patakfalvihelyi-alsó járás vezet, habár később
Lajos gépe kellett, hogy csépeljen. kezdték itt meg a cséplést, mint a
Amikor azohban a hodgyai gazdák keresztúri járásokban. A rozsbeszolutánna mentek, nem hogy ment volna, gáltatás terén a legszebb eredményt
hanem még veréssel fenyegette a gaz- a parajdi járás érte el.
dákat, majd a sziját szedte szét, hogy
A szenterzsébeti dolgozók
a gép ne legyen üzemképes állapotban. Végül a rossz útra és egy árviz örömmel vették tudomásul, hogy a
által megrongált hidra hivatkozva akar- buzabeszolgáltatási hányadukat felta kötelességét elmulasztani s csak az emelték, mert tudják, hogy ez azért
ideiglenes bizottság erélyes fellépése történt, mert jobb minőségű buzájuk
tudta rávenni, hogy megkezdje a csép- termett, mint számították ésigytöbbett
lést. Ezzel a mesterkedésével Patak- tudnak adni a dolgozó népnek. A tarfalvi Lajos nemcsak Hodgya, hanem lóhántást a hordás után még csak 30
Farcád és Sükő cséplését is hátráltatta, százalékban végezték ugyan el, de
mert csak a munkának Hodgyában igyekeznek ezt a munkálatot is jól elvaló befejezése után kerülhet sor ezek- végezni.
re a községekre.
A községi ideiglenes bizottságok
A tűzoltáshoz való vizről feltétlenül részére vizsgát jelentenek a mostani
kell minden cséplésnél gondoskodni. gazdasági munkálatok. Most mutatják
meg az ideiglenes
bizottságok mennyire
Zetelakán llyés János Mártonnak
leégett az istállója és csűre is, mert tudják irányítani és vezetni a község
habár a tüzet idejében észrevették, életét, hogy az Népköztársaságunk
amikor még el lehetett volna oltani, egyéves gazdasági tervébe beleillesznem volt kéznél az oltáshoz szüksé- kedve a maga feladatát elvégezze.
ges viz. A községi ideiglenes bizott- Most a legsürgősebb teendő minden
ságoknak kell intézkedniük, hogy min- falusi dolgozónk számára a betakaríden udvaron, ahol csépelnek viz áll- tás, a cséplés és a beszolgáltatás eljon bőven rendelkezésre, hogy a tűz- végzése. Ezzel biztosítja a kenyeret
vész elkerülhető legyen. Oklándonazok számára a dolgozók számára,
ebből a szempontból vizsgálva a hely- akik őt ipari cikkekkel látják el.
zetet azt tapasztaltuk Fekete Domokos
A mostani mezőgazdasági munkáudvarán, hogy bár tüzes-géppel csé- latok gyors és pontos teljesítésével
pelnek, mégsem tették meg azt a szük- visszük előbbre Népköztársaságunkat
séges óvintézkedést, hogy viz legyen egy lépéssel a szociálizmus építéséa közelben. Nagyhalambfalván
is udnek
utján. Fogadjuk el ezen a téren
varon csépel az egyik gép, a gazda is a Román Munkáspárt bölcs irányípedig ott cigarettázik, a kutjából nem tását és álljunk egy emberként minmeri ki a vizet, hogy az kéznél legyen. den erőnkkel és teljes odaadásunkkal
A tűzvész pedig nem csak nemzetgaz- a szociálizmus építésének ügye mellé
dasági szempontból káros, hanem gyorsan és pontosan végezve el a teregyénileg is nagy károkat okozhat a més-betakaritási és beszolgáltatási
gazdáknak.
munkálatokat 1

3 hektár 47 ár szántóterületen
gazdálkodom. Ebből be volt vetve
105 ár búzával. A cséplés eredménye
827 kg. buza és ebből 97 kg.-mot
szolgáltatok be. Szívesen teszek eleget beszolgáltatási kötelezettségemnek.
Az adóm is 50 százalékkal csökkent,
amit mind a Munkáspártnak köszönhetek. Továbbra is eleget teszek kötelességemnek és minden erőmmel
azon leszek, hogy tehetségem szerint
hozzájáruljak, hogy hazánkban, a Román Népköztársaságban a szociálizmust minél hamarabb megvalósíthassuk.
Józsa László,
felsőboldogfalvi középparaszt,

Sikeresen folyik országszerte a buza
begyűjtése. Dagesztán köztársaságban
Sztavropol környéke és más vidékek
a kitűzött határidő lejárta előtt beszolgáltatták a termést.
A krasznodári kolhozparasztok és
mezőgazdasági munkások szintén az
állami tervben megszabott határidő
letelte előtt szolgáltatták be a búzát.
Dél-Kazahsztán földművesei azt vállalták, hogy szeptember 5-ig legkevesebb 16 millió kiló búzát adnak be.
Ez a sok jó eredmény ezer meg
ezer kolhozparaszt, mezőgazdasági
gép- és traktorállomáson és állami
gazdaságban dolgozó munkás képesített mezőgazdász és állami élelmező
hivatali dolgozó önzetlen munkájának
eredménye. íme, ilyen a krasznodári
pártszervezet nagy politikai és szervező
munkája!
A buzabeszolgáltatás határidőelőtti
teljesítése a Szovjetunió Kommunista
(b) Pártja Központi Bizottsága, a
szovjet kormány és maga J. V. Sztálin

Este

állandó gondoskodásának köszönhető.
A kolhozok, mezőgazdasági gép- és
traktorállomások és az állami gazdaságok a Párt és a kormány támogatásával fejleszthették mezőgazdasági
termelésüket. Krasznodár vidéke egymagában néhány száz uj traktort kapott, ezenkívül ezernél több aratócséplőgépet és cséplőgépet.
A termés betakarítása és a gabona
beszolgáltatása a szovjet földműves
megtisztelő kötelessége. A városok és
a kerületi központok ipari vállalatai
és intézményei a betakarítás előtt igen
sok munkást és tisztviselőt, meg több,
mint 1000 autót küldtek a kolhozok
és állami gazdaságok segítségére. A
krasznodári és kubáni munkások áramot szolgáltattak a környék kolhozainak 300 szérűbe összegyűjtött gabona
kicséplésére.
A kolhozrendszer növekvő ereje, a
kolhoz mezőgazdasági termelésének
magas színvonala bőséges termést
biztosit országszerte.

Olaszteleken

Az olaszteleki kulturotthonban Becsák János igazgató egymaga hegedül
s a zene hangjaira a fiatalok táncolnak. Népi táncokat tanulnak. A diákság foglalkozik a dolgozó ifjúsággal.
Bizony egy pár hónappal ezelőtt nehéz volt a fiatalságot összegyűjteni.
Fegyelmezetlenek és nemtörődömök
voltak. Végül a községi ideiglenes bizottság vette a kezébe az ifjúság
kérdését.
Azóta az olaszteleki ifjúság megértette feladatát. Tudja, hogy az ifjúságé
a jövő. Munkához látott. Már nem
arra használja fel üres estéit, hogy
almalopással foglalkozzék, hanem komoly munkához látott. Egymást váltják
a próbán a szebbnél szebb táncok, kitűnően megy már valamennyi. Amikora
táncoknak
vége, a szavalókar áll öszFöldemen a tavasszal igen szép sze a színpadon
s felzendül a vers:
termés mutatkozott, s eszerint 500 „Egy uj világot építünk, irta Majakg. búzát kellett volna beadnom. kovszkij". Színesen, lebilincselően
Azonban az időjárás káros hatással zengenek a szavak, majd népdal csenvolt a termésre és csak 900 kg. bú- dül fel és a partizán-induló lelkesít.
A bejáratnál, az ablakon keresztül a
zám termett, ebből is szívesen szol- felnőttek
kisérik figyelemmel a próbát,
gáltatom be a reám eső 152 kg.-mot. nem akarják zavarni.
Készséggel teszek eleget kötelesséAz ideiglenes bizottság elnöke örömgemnek, mert tudom, hogy ezzel vá- mel mondja, hogy Olasztelek ifjúsága
rosi dolgozóinkat juttatom kenyérhez. valóban munkához látott. Nemrég ifjak
jöttek az irodába és önként vállalkozifj. Lukács Albert,
arra, hogy felállítsák a villanypózbikafalvi középparaszt. tak
nákat. Munkához is láttak, fel is állították. Ezeken a póznákon vezetik a
Hét és fél hektár szántó-birtokon villanyáramot a mozihoz. Volt eddig is
gazdálkodom. Örömmel vettem tudo- villanyuk, de sok üzemanyagot fomásul, hogy évi adóm több, mint fe- gyasztott. Most a malomnál helyezik
lével csökkent. A buza beszolgáltatás- el a dinamót, a viz fogja hajtani és
nál 465 kg. esett volna rám. Azon- nem fogy a benzin.
ban földemet jégverés érte s igy jóJó uton haladtok, olaszteleki ifjak I
val kevesebb termett, mint amennyit Tanuljatok, haladjatok, munkátok meg
vártam. Ennek megfelelően 1113 kg. fogja hozni gyümölcsét.
búzámból 198 kg.-mot szolgáltattam
A községháza kis oldaltermében a
be. Boldogan tettem eleget kötelessé- Párt
gyűlésezik. Márkó Sándor, a kuigemnek, mert tudom, hogy ezzel elő- turotthon
könyvtárosa könyveket vesz
segítem városi és falusi dolgozóink elő. A népszerű
tudomány-sorozatot
ellátását, akik fáradhatatlanul dolgoz- mindjárt elkapkodják,
marad
nak azon, hogy Népköztársaságunk- elolvasatlanul Qorkij: deaznem
Anya
c.
ban a szociálizmust minél hamarább könyve sem. Egy-egy könyvet ketten
felépíthessük.
is megfognak, s nehéz a választás, ki
Tóth Áron,
olvassa másodiknak. Esik az eső, dolgozni nem lehet, most tanulnak.
bikafalvi középparaszt.

A gabonabeszolgáltátásról irják
Két hektár 29 ár szántóföldemből
58 árat vetettem be búzával, a búzatermés hozama erről a területről 514
kg. Ebből beszolgáltattam 28 kg.-mot,
amit örömmel juttatok városi dolgozóinknak. Ugyanakkor a vetőmagom
is biztosítva van, Tudom, hogy a beszolgáltatás hazafias kötelesség és
tudom, hogy ezen keresztül több
gazdasági gépet, ruházati és egyéb
cikket fogunk mi is kapni, falusi dolgozók. A mult évi 4.500 lej évi adóm
helyett az idén csak 1.033 lejt fizetek.
Biró Lajos,
felsőboldogfalvi szegényparaszt.

Sikerrel hajtják végre az egész
Szovjetunióban a beszolgáltatás
állami tervét

A titkár feláll, megnyitja a gyűlést.
Bardóczi György felolvasást tart a
szövetkezeti gazdálkodásról. Az előadás rövid, érthető. A titkár elvtárs
nem győzi a hozzászólásra jelentkezők nevét jegyezni. Mindenki elmondja
gondolatait. Idézeteket hallunk Luca
elvtárs Torján elmondott beszédéből
s szinte magától jön a szó, amikor
valaki azt mondja : Alakítsunk mi is
kollektív gazdaságot.
Pillanatnyi csend. A nagyteremből
behallatszik a szavalókar hangja:
„Egy uj világot építünk 1" A falon átszűrődő hangok most egyszerre megvilágosodnak. Majakovszkij gondolata
testet ölt.
Márkó Sándor, Molnár Sándor, Molnár István, Hegyi Imre, Kolumbán
Gyula, Hadnagy Béla, Koródi Sándor,
Szente Péter, Albert Mihály olaszteleki
szegény parasztok mindannyian szóvá
teszik gondolataikat: Alakítsunk szövetkezeti gazdaságot.
A nagyteremben népdal csendül az
ifjúság ajkán s a párttitkár mosolyogva
magyarázza, hogy először traktor kell,
először gép kell, de eljön az idő,
hogy a dolgozó parasztság most megnyilvánult akarata is testet ölt.
Távozóban még megnézzük, mit is
ir az olaszteleki egységes faliújság.
Négy cikk van kifüggesztve. Időszerű
kérdésekkel foglalkoznak. Az egyik a
szövetkezeti kérdéssel foglalkozik, a
másik augusztus 23-át méltatja, a
harmadik az ifjúság kérdését tárgyalja
s kiemeli Kolumbán István, Kolumbán
Piroska, Máthé Mária, Kolumbán Tihamár ifjak lelkes, kitartó munkáját.
Még Zajzon Magda és Máthé Melinda
nevét olvassuk, akik önkéntesen, fizetés és ellenszolgáltatás nélkül vezetik
a napközi otthonokat.
A faliújság Kolumbán Elek kulákot
is emliti, aki nem férhet a bőrében.
Még élénken emlékeznek az erdővidékiek viselt dolgaira s most ugy akarja
„segiteni" az ideiglenes bizottság
munkáját, hogy amikor fuvarba megy
a bikaisiálló faanyagának beszállítására,
félig rakja szekerét. A faliújság ügyesen leleplezi mesterkedését.
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