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Udoarhelymegye dolgozó ifjúságának 
egységes forradalmi  szeroezete 

nek szenteled. Ebben éli a kom-
munista nevelés. Az ifjú  férfi, 
vagy lány csakis ilyen munka ré-
vén alakul át igazi kommunistává. 
Csak akkor válnak kommunis-
tákká, ha ezzel a munkával gya-

korlati eredményeket ludnak el-
érni." Ezt jelenti Udvarhelymegye 
dolgozó itjusága részére az egy-
séges forradalmi  szervezet meg-
teremtése. 

g. o. 

Négy  éves  a Groza-kormány 
1945  március  6 án  a román  munkásosztály  a Román  Kommunista 

Párt  vezetésével,  a nép  haladószellemü  erejének  összefogásával  elker-
gette  a Rádescu  vezette  reakciós  kormányt  és azóta  Groza  Péter  dr. 
demokratikus  kormánya  vezeti  országunkat. 

Március  6-ika  volt  az  első  lépés  a demokratikus  fejlődés  utján.  Ek-
kor  kezdődött  meg  a kizsákmányoló  osztály  hátraszoritása.  Először  az 
államvezetésből  távolították  el  hazánk  dolgozói,  a munkásosztály  élcsa-
patának  vezetésével,  a kizsákmányolók  képviselőit  és azok  fővezérét, 
Hohenzollern  Mihályt,  majd  következett  a Népköztársaság  megvalósítása, 
a főbb  ipari  vállalatok  és általában  a termelőeszközök  államosítása  és 
megkezdődhetett  a szociálizmus  építése  a Román  Népköztársaságban. 

A négy  éves  demokratikus  Groza-kormány,  a Román  Munkáspárt 
iránymutatása  mellett  biztosan  halad  a dolgozók  államának  megvaló-
sítása  utján. 

Március 8, 
a nők nemzetközi napja 
Március a természet újjászületésének hónapja. E hónap 8 án ünneplik 

a világ dolgozó asszonyai a nemzetközi női napot, emlékére annak, hogy 
1910 március 8 án Kopenhágában Ze'kin K'ára kezdeményezésére a nők fel-
vették a küzdelmet a burzsoázia és minden elnyomás ellen. A kizsákmá-
nyoló osztályok gyü'ölettel és félelemmel  viseltettek a nők egyenjogusitási 
küzdelme iránt és elkövettek mindent ennek megakadályozására. Zetkin Klára, 
az ismert kommunista harcos, a nők felszabadításáért  folytatott  harcot szo-
rosan összekapcsolta a murkásosztály felszabaditási  küzdelmével és rámuta-
tott arra, hogy a nők felszabadítása  csakis a munkásosztály felszabadításá-
val valósulhat meg. 

Lenin és Sztálin is megkülönböztetett figyelemben  részesítették a nem-
zetközi nőmozgalmat. „A proletáriátus nem tudja elnyerni szabadságát anél-
kül, hogy ki ne vívná a nők szabadságát" — mondotta Lenin. És valóban 
csak az 1917 es nagy októberi forradalom  valósította meg a nők teljes 
egyenjogúsítását. Azóta a szovjet-hatalom és a Bolsevik Párt neveli a szov-
jet asszonyokat és igy váltak a szovjet-nők a szovjet-állam egyenjogú épí-
tőivé. Az imperiálista országokban ma is nehézségeket gördítenek a nők 
nemzetközi napjának megünneplése elé Éppen ezért az imperiálista orszá-
gok asszonyai számára a március 8-ika, a nők nemzetközi összefogásának  a 
napja, a harcra való mozgósítás, az egyenjogúsításért, a demokráciáért és a 
népek függetlenségéért  vivott küzdelem harci napja. 

Az imperiálista elnyomás alatt levő országok női számára ez a nap az 
imperiálizmus elleni küzdelem napjává vált. Máicius 8 ikát az egész világon 
a háborús uszítók, az emberiség békéjét, szabadságát és fejlődését  akadá-
lyozó erők elleni küzdelem jegyében ünneplik a világ női. 

A múltban országunkban éppen ugy, mint a többi kapitálista ország-
ban március 8 nak a megünneplése elé számtalan akadályt gördített a föl-
desúri polgári rendszer. Azonban amióta a dicsőséges szovjet-hadsereg fel-
szabadította országunkat, a falvak  és városok asszonyai nagy örömmel ün-
nepelték március 8 ikát. 1948 március 8 án a nők százezrei nyilvánították 
békevágyukat és háboiuellenességiiket. 

Ma, amikor a Román Munkáspárt irányítása mellett eljutottunk oda, 
hogy megteremtettük a szociálizmus alapjait, országunk asszonyai március 8 át 
az egyéves terv megvalósításának és túlteljesítésének és az osztályharc kiélező-
désének jegyében ünneplik. Lelkesítve az egyéves terv célkitűzéseitől, a dol-
gozó asszonyok önkéntes munkavállalásokkal bizonyítják be öntudatos vol-
tukat és hazaszereteüket. Valamennyi dolgozó tudja, hogy ennek a tervnek 
a megvalósításától függ  a jobb élet és magasabb életszínvonal elérése. 

A Szovjetunió példája mutatja az utat, amelyen országunk dolgozó asz-
szonyainak haladniok kell. 

b. b. 

Egy éoes 
a RMP 

A kommunista párt kiáltványa 
százéves évfordulóján  alakult meg 
a Román Népköztársaság munkás-
osztályának egységes pártja. Tör-
ténelmi évfordulón,  történelmi fe-
ladatot teljesített a munkásosztály 
a Román Munkáspárt megterem-
tésével. 

1948 február  21-én a Román 
Munkáspárt kongresszusán meg-
tartott politikai jelentését ezek-
kel a szavakkal vezette be Gh. 
Gheorghiu-Dej, a Román Kommu-
nis'a Párt főtitkára  : „Mától fogva 
valamennyien ugyanazon párt tag-
jai vagyunk, munkásosztályunk-
nak pedig egyetlen pártja van, a 
munkásosztály marxista-leninista 
élcsapata, a Román Munkáspárt." 

A munkásosztály pártja nem 
egyszerű kompromisszum utján 
jött létre, a politikai és szervezeti 
egyesítés már a kongresszus előtt 
meg volt valósítva, egységes ideo-
lógia, a marxista-leninista elmélet 
alapján. 

„Mi a teendő" c. könyvében 
Lenin lefekteti  a párt közös ideo-
lógiai alapját, 1902 márciusában. 

„Forradalmi  elmélet  nélkül  — 
mondta Lenin — nem  lehet  for-
radalmi  mozgalom  sem  . .. Az 
élenjáró  harcos  szerepét  csak 
az  a párt  tudja  betölteni,  ame-
lyet  élenjáró  elmélet  irányit." 
Ez az elmélet a tudományos 

szociálizmus elmélete, a marxiz-
mus, amelyet Lenin tovább fej-
lesztett alkalmazva azt az imperi-
álizmus és proletárforradalom  kor-
szakára. 

A győzelemhez azonban még 
nem elég, — mondotta Lenin — 
á proletáriátusnak csupán ideoló-
giai egységesítése, ahhoz, hogy 
győzzünk, okvetlen szükség van 
arra, hogy az eszmei egységet „a 
proletáriátus szervezettségének a-
nyagi egységével erősítsük". 

„A proletáriátusnak  a hata-
lomért  folytatott  harcában  — 
irta Lenin — a szervezettségen 
kivül  más  fegyvere  nincs  ... a 
proletáriátus  legyőzhetetlen  erő-
vé  csak  azáltal  lehet  és feltét-
lenül  lesz  is.  ha  a marxizmus 
elveiben  való  eszmei  egységet 
a szervezettség  anyagi  egysége 
erősiti  meg,  mely  a dolgozók 

- millióit  a munkásosztály  had-
seregévé  tömöriti.  Ennek  a had-
seregnek  sem  az  orosz  önkény-
uralom  koihadt  hatalma,  sem  a 
nemzetközi  kapitálizmus  ha-
nyatló  ereje  nem  tud  ellen-
állni." 
1904-ben íródtak e jóslatszerü 

sorok „Egy lépés előre, két lépés 
hátra" c. könyvében és 4' évtized 
ellenére ugy hatnak, mintha ma 
irták volna. 

A Román Népköztársaság mun-
kásosztálya a lenini tanításokat 
alkalmazta egységes pártjának 
megteremtésével. Egységes, érdek-
egységes párt, mely győzelemről-
győzelémre viszi a munkásosz-
tályt és szövetségeseit a szociá-
lista társadalom megvalósítása felé. 

Egy esztendő rövid idő s mégis 
a forradalmi  megvalósítások és re-
formok  hosszú sora jelzi a Román 
Munkáspárt győzelmes útját a 
népi demokrácia kiteljesítése és a 
szociálizmus felé  vezető uton. A 
tanügyi reform,  mely közoktatá-
sunkat egészen uj alapokra he-
lyezte, az igazságszolgáltatás re-
formja,  amely a dolgozók részvé-

{Folytatds  a 8 ih  oldalon) 

Udvarhelymegye dolgozó ifju-
( sémának életében emlékezetes nap 
lesz 1949 február  27-ike, mert ezen 
a napon teremtette meg, a Román 
Munkáspárt vezetésével és segít-
ségével, egységes forradalmi  szer-
vezetét. Azt a szervezetet, amely 

I méltó utóda kell, hogy legyen a 
[ Kommunista Ifjúmunkások  Szö-
[ vétségének és amelynek a diadal-
| mes lenini sztálini Komszomoi 
I haxi tapasztalataival kell magát 
I felfegyvereznie,  hogy Pártunk ve-
I zetése és irányítása alatt komoly 
• tényezője legyen a szociálizmus 
I építésének hazánkban, a Román 
I Népköztársaságban. 

A dolgozó ifjúság  egységes for-
I radalmi szervezetének legfonto-
Isabb feladata:  kommunista neve-
I lést biztosítani ifjúságunknak.  Csak 
leza nevelés az, amelyik növeli 
I ifjuságunk  osztályöntudatát, hogy 
I az öntudatos harcosává váljék a 
I munkásosztály nagy ügyének. A 
I kommunista nevelésen keresztül 
I Ápoljuk az ifjúság  soraiban a pro-
lelár-nemzetköziséggel összeforrott 
hazaszeretetet és fejlesztjük  a gyű-
löletét az osztályellenséggel szem-
ben, valamint forró  szeretetét a 
munkásosztály pártja, a szociáliz-
mus dicsőséges hazája és az ifjú-
ság barátja, a nagy Sztálin iránt. 
A dolgozó ifjúságot  mozgósítani 

kell az egyéves állami általános 
gazdasági terv teljesítésének és 
lulhaladásának harcára, valamint 
Pártunk vezetésével, a kizsákmá-
nyolás felszámolásáért  folytatott 
küzdelemre. 
Dolgozó ifjainknak  felvilágosító 

munkát kell végezniük, hogy a 
falusi  szegény parasztságot ráve-
zessék egy magasabbrendü mező-
jazdasági formára:  a kollektív 
mezőgazdálkodásra, hogy ezáltal 
(elszámolódjék a falusi  kizsákmá-
nyolás és megszűnjék az ember-
nek-ember által való kizsákmá-
nyolása falun.  Csak igy tudjuk 
felszabadítani  szegény parasztsá-
gunkat a kulákság és az egyes 
reakciós papok elnyomása és bu-
títása alól. 
A dolgozó ifjúsági  szervezetnek 

tagjai körében meg kell honosí-
tania a felelősségérzetet  és a mun-
lával szembeni uj magatartást. 
Így tud jó kádereket nevelni Pár-
tunknak az uj társadalom meg-
leremtéséhez, mert dolgozó ifjúsá-
gunknak segítséget kell nyújtani 
'áriunknak minden tevékenysé-
ében. 
A dolgozó ifjúság  egységes 

zervezetének harcát és munkáját 
Drradalmi lendület kell, hogy ve-
(érelje, mert csak igy tudja telje-
liteni a nagy Lenin tanítását: „Az 
(jusági szövetség tagjának lenni 
zt jelenti: ugy dolgozni, hogy 
Hinkádat és erődet a közös ügy-
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A mezőgazdasági bérmunkások 
szakszervezetének fontos  feladatai 

A RMP központi bizottságának 
1948 decemberi teljes ülésén a 
szakszervezeti kérdésben hozott 
határozata foglalkozik  a mezőgaz-
dasági bérmunkások szakszerve-
zeteinek feladataival. 

Megyénkben nincs állami minta-
gazdaság, igy csak azokkal a fe-
ladatokkal foglalkozunk,  amelyek 
a magántermelésben dolgozó me-
zőgazdasági bérmunkásokra vo-
natkoznak. 

A mezőgazdasági bérmunkások 
szakszervezetének az a szerepe 
és feladata,  hogy harcoljon a 
kizsákmányolás ellen a szocializ-
mus megvalósításáért. Hogy har-
cuk sikeres legyen, a szoros szö-
vetséget kell megteremteni és meg-
erősíteni a munkássággal az egy-
éves általános gazdasági terv 
megvalósításáért és tulhaladásáért 
folytatott  munkában és különös-
képpen élen kell járnia a tavaszi 
mezőgazdasági munkálatok elő-
készítésében és végrehajtásában. 

A szakszervezetnek tudnia kell, 
mennyi vetési területet ir elő a 
község terve s a terv megvalósí-
tása érdekében széles felvilágo-
sító munkát kell kifejtenie. 

Éberen őrködjék afelett,  hogy a 
reakció ne hátráltassa a terv vég-
rehajtását, leleplezve a szabotázs-
akciókat és a különböző kifogá-
sokat. amikkel a nagygazdák meg 
akarják gátolni a terv sikeres vég-
rehajtásét. 

A kisgazdák körében felvilágo-
sító munkát kell kifejteni  a közös, 
azaz a kollektív-gazdálkodás elő-
nyeiről. Meg kell magyarázni a 
határbarázdák káros voltát és 
hogy ezeket fel  kell számolni. 
Mindig szem előtt kell tartanunk, 
hogy a terv szerint 1949 ben 40 
százalékkal több terményt kell 
adni az országnak, mint 1948-ban, 
ezért támogatnunk kell minden 
intézkedést, amit kormányunk, 
Pártunk vezetése alatt kiad. 

Az általános érdekek mellett a 
mezőgazdasági bérmunkások szak-
szervezetének harcolnia kell a 
tagjai jogaiért Rövidesen megjele-
nik az uj kollektív szerződés, amit 
minden egyes havibéres mezőgaz-
dasági alkalmazott gazdájával köt 
meg. A havibéres gazdasági al-
kalmazottakra vonatkozik a társa-
dalombiztosító törvény is és az uj 
fizetési  rendszer. A szakszervezet-
nek őrködnie kell, hogy a dolgo-
zók járandóságaikat meg is kap-
ják. Harcolni kell azért, hogy a 
havibéres mezőgazdasági alkal-
mazottak tisztességes életkörülmé-
nyek között dolgozhassanak, hogy 
a munkaadó által adott szállás 
és élelem megfelelő  legyen, hogy 
a vasnrnapi és esti pihenőket 
megkapják. 

A mezőgazdasági bérmunkások 
szakszervezetének csak azok le-
hetnek tagjai, akik megélhetésük 
nagyobb részét a másnak eladott, 
két kezük munkájával biztosítják. 
Komoly szervezési munkát kell 
folytatni  azoknak a beszervezé-
sére, akik a szakszervezet tagjai 
lehetnek. 

Nem lehetnek iagjai a szakszer-
vezetnek azok, akik nincsenek rá-
szorulva, hogy másoknak dolgoz-
zanak, sem azok, akik lovas sze-
kérrel, vagy szarvasmarhával dol-
goznak másnak, sem azok, akik-
nek nincs ugyan a nevükön va-
gyon, de az apjuk, vagy apósuk 
gazdaságában dolgoznak, tehát 
nem idegenek földjén. 

A mezőgazdasági bérmunkások 

szakszervezetének egyik legna-
gyobb feladata  a tagok politikai 
és kulturális nevelése. Meg kell 
szervezni a közös újságolvasást, 
könyvek olvasását, előadásokat 
kell tartani, mert csak akkor lesz-
nek képesek a reakcióval, a rém-
hírterjesztéssel a harcot felvenni 
és a munkájukat helyes irányban 
kifejteni,  ha politikailag fel  lesz-
nek fegyverezve. 
Nem szabad megfeledkezni  arról, 

hogy szakszervezeti mozgalmun-
kat Pártunk, a RMP irányítja, 
mert ennek az irányítása nélkül 
nem tudna eredményes harcot 
folytatni.  Ezért a mezőgazdasági 
bérmunkások szakszervezete, va-

lamint a községekben lévő cso-
portok a Párt helyi alapszerveze-
tével szoros kapcsolatot kell, hogy 
fenntartsanak. 

Hogy ezeknek a hatalmas fela-
datoknak a mezőgazdasági bér-
munkások szakszervezete meg tud-
jon felelni,  elhatározta a szövetség, 
hpgy márciusban országos kon-
gresszust hív össze, mely hivatott 
a harci irányvonalat megszabni a 
mezőgazdasági szakszervezetek 
részére is, fellendíteni  az egész 
országban e szakszervezetek mun-
káját, harcát egy jobb jövő meg-
valósítása érdekében. 

Erősítsék meg soraikat a mező-
gazdasági bérmunkások szakszer-
vezetei, fogjanak  komoly munká-
hoz az egyéves terv megvalósítá-
sáért és túlteljesítéséért és a kon-
gresszus tiszteletére mutassuk meg, 
hogy képesek vagyunk a harcra 
és a munkára. 

Kitűnő versenyeredményeket értek el a 
lövétei yasérckőbánya mnnkáscsoportjai 

Ha láttuk a lövétei vasérckőbá-
nyászoknak a földalatti  szük tárnák-
ban végzett nehéz munkáját, érté 
kelni tudjuk azt a lelkesedést, amely 
hónapról hónapra szebb termelési 
eredményhez vezet. 

A lövétei vasérckőbányában nem 
lehet egyéni versenyeket kezdeni, 
mert a vájárok, ácsok, csillések mun-
káját nem lehet elkülöníteni egy-
mástól E«yik sem tudna teljes mun-
kát végezni a másik nélkül. Annál 
komolyabb versenyek folynak  az 
egyes csoportok között. 

Február 18 án reggelre'már telje 
sitették a február  havi előirányzatot. 
A legszebb eredményt az 1 es szá-
mú csoporttal versenyben ál ó 
András Ferenc E vezetésével dol-
gozó 16 os csoport érte el, 80 szá-
zalékos többtermeléssel. A 2 es és 
6-os számú csoportok közötti ver-
senyben a 2-es számú csoport lett 
az első. A csoportot András Ferenc 
P vezette, 57 százalékkal termeit 
többet az előirányzatnál. Az 5 ös és 
8-as számú csoportok versenyenek 
győztese az id. András András által 
vezetett 8 as csoport, amely 50 szá-
zalékos többtermelést ért el. A Már-
ton János 15 ös csoportja 64 szá-
zalékos eredménnyel multa felül  a 
normát, ezzel első lett a 14 es cso-
porttal vivott versenyben. A 22 es 
csoportot Márton Lajos vezette, 50 
százaiékos többtermeléssel győzött a 
vele versenyben lévő 19 es számú 
csoporttal szemben. A 12-es és 9 es 
számú csoportok közti verseny 46 
százalékos tulteljesitményhez veze-
tett. A 18 as és 23-as csapatok kö-
zött is verseny folyt,  ezt 35 száza-
lékos eredménnyel a 18-as csapat 
nyerte A 9 es és 21 es csapat kö-

zötti verseny eredménye mindkét 
csoport 25 százalékos normánfelüli 
termelése. A 17- es és 13 as cso 
portok közül a 13-as lett első 13 
százalékos többtermelési eredmény-
nyel. 

A lövétei vaskőbánya és a lövétei 
mészkőbánya közötti versenyt a lö-
vétei vaskőbánya nyerte, 45 száza-
lékkai múlva felül  a termelési elő-
irányzatot. 

A nagyszerű eredmények a lövé-
tei vaskőbánya munkásainak öntu-
datos és leikes munkáját mutatják. 

— a--a. 

Román Népköííársaság 
Székelyudvarhelyi vegyes Népbiróság 

Iratcsomó száma 3372—1949 
Hegyi Béiáné agyagfalvi,  Udvar-

helymegye, lakos, 17 276—1949 sz. 
alatt beadott kérésével a 293—1948 
számú törvény rendelet alapján kérte 
Agyagfalván  1922 szeptember 20 án 
született Hegyi Bé'a holttányilváni-
tását, kinek uiolsó lakhelye Agyag-
falva  községben volt és a hadszin-
téren tünt el. 

Felhívjuk mindazokat, akiknek az 
eltűntről tudomásuk van Jelentsék a 
székelyudvarhelyi ügyészségnél. 

Biró: Dr. Balogh József. 
Jegyző: Balázs Irma. 

A fa-  és épitő-ipari szak-
szervezet zenekarának 

hangversenyéről. 
Február 23-án értékes műsorral, 

jó felkészültséggel  tartott zenekari 
hangversenyt az udvarhelyi munká-

Alulirottak mély fájdalommal  tudatják, hogy a nagyon szeretett 
férj,  nevelőapa, testvér, sógor, nagybácsi, rokon és jóbarát 

RAJK LAJOS dr. 
belgyógyász és tüdőszakorvos 

életének 57 ik, boldog házasságának 28 ik évében, f.  hó 18-án nehéz 
szenvedés után elhunyt. 

Életét hivatásának, embertársai egészségének és életének megmen-
tésére szentelte és ez áldozatos munkája közben szerzett betegsége 
ragadta el idő előtt az élők sorából. 

Drága halottunkat f.  hó 24 én temettük a farkasréti  temetőben a 
református  egyház szertartása szerint örök nyugalomra. 

Budapest, 1949. február  21. 
Áldozatos és küzdelmes élete után, legyen nyugalma csendes, 

emléke áldott. 
A gyászoló család. 

sok fuvószenekara:  Nem mehetünk 
el azonban szó nélkül amellett, hogy 
a város közönsége tüntetőleg távri 
maradt erről a hangversenyről. Kí 
lok, teadélutánok zsúfolásig  tömve 
vannak, egy értékes és felemell 
hangverseny alkalmával azonbaa 
pang az ürességtől a terem A kri-
tika jogán feltehetjük  a kérdést 
hogyan várhatjuk zenekarunk to 
vábbi fejlődését,  ha azt hangverse 
nyein nem bátorítjuk további lelkes 
munkára megjelenésünkkel. Jó volna, 
ha Székelyudvarhely közönsége el-
gondolkoznék ezen egy kicsit. 

Viszont a zenekarról tudjuk, hogy 
nem vesztette el kedvét és az i 
terve, hogy a hangversenyt vidékei 
is néhány helyen megrendezi s azu-
tán városunkban megismétli és, te 
méljük, hogy a szervezetek ezalka 
lommal jobban támogatják a zene 
kar szép törekvését. 

L B. 

MEGHIÜÓ 
Az Udvarhelyi Munkások Gazdn 

sági és Ipari Szövetkezete, Székelyi 
udvarhely, Kossuth-utca 29 (UMGIS* 
1949 március 6 án délután 3 órakoL 
a szakszervezet nagytermében 

rendes közgyűlést 
tart, melyre 57Övetkezetünk tagjai 
az alapszabály 37 ik szakasza éitel 
mében meghívjuk. Ha ekkor a tagol 
nem jelennének meg megfelelő  szán 
ban, a közgyűlést ugyanazon a ni 
pon délután 5 órakor fogjuk  mej 
tartani, amikor tekintet nélkül a je 
lenlévő lagok számára, a közgyűlés 
határozatképes. 

Tárgysorozat: Elnöki megnyit! 
a közgyűlést levezeiő bizottság met 
alakítása, az igazgatóság jelentései 
szövetkezet ügymenetéről, a feiü 
gyelőbizottság jelentése, az 1948. ét 
mérleg, vabmint az üzleteredmény 
számla ismertetése, az 1949 évi köt 
ségvetés elfogadása,  az igénye'hej 
hitel felső  határának megáilapitás* 
indítványok. Az 1948 évi mérlegé 
eredményszámla a szövetkezet w 
dahelyiségében ki van függesztve» 
mindenki által rregtfkinthető.  Szé 
kelyudva:hely, 1919 febtuár  19 él 

Az igazgatóság elnöke:! 
Szilágyi  Árpád 

Állandó villanyáram 
S z é M j t a s z í u r o n 

len feltétele  az ipari fejlődésn 
A székelykereszturi villanytelep csat 
az esti és reggeli órákban láttáéi 
a lakosságot árammal, ezért a Ríi 
kezdeményezésére megvalósult i 
állandó villanyáramnak abevezetéi 
a Nagyszebenben fejlesztett  árai 
hálózatába való bekapcsplással. j 

A lakosság örömmel jelentkeztt 
önkéntes munkára. A villanyoszll 
pokhoz szükséges 168 gödröt rí 
hammunkával ásták ki a RMP a aj 
szervezeteinek, valamint a szaksza 
vezeteknek a tagjai, 

A MNSz helyi szervezete rendé 
kezésre bocsátotta a szükséges- muB 
kások mellett a fuvart  is. A fúvat» 
sok leszállították a villanyoszlopok̂  
A 6 hétig tartott önkéntes munká 
melyet ötömmel végzett a lakossá! 
értékben kb 70 000 lejt jelent. ] 

Értékes támogatással járult kol 
mányunk az áram bevezetéséig 
azzal, hogy a technikai munkaiaJ 
elvégzéséhez szakemberekéi kü'dfc 
ki, ezen klvüi a dió ndiozdihoz sziik 
séges anyagot s feiô ereléseket  dl 
talanul utalta ki, ami uj*bb tani 
jele a demokratikus kotmányunkrl 
«zétől a dolffzón  életsz nvonainnj 
e őséért kit jtett állandó goiidoi 
kodásnak. 

Jakab  Jánosna 
MNSz leve ezó 



HOGYAN  NEVELJÜNK  ? 
Tanulj, hogy taníthass! 

A természetes fejlődésnek  ez az 
alapigazsága sohasem volt olyan 
időszerű, mint éppen napjainkban. 
Ma, amikor a forradalmi  megvaló-
sítások korát éljük, ma, amikor 
munkások, üzemek versenyeznek 
egymással a több és jobb terme-
tesért, a nevelés csak ugy töltheti 
be hivatását, ha a nevelők vi-
lágosan és tisztán láthatják a mul-
tat, helyesen ismerik a jelent moz-
gató erőket, eszméket s igy elfo-
gulatlanul és biztosan tudnak kö-
vetkeztetni a fejlődés  kilátásaira, 
tehát a jövőre. 
Ez lebegett a vármegyei tanfelü-

gyelőség keretében működő peda-
gógiai tanács előtt, amikor elhatá-
rozta, hogy a tanári és tanítói kar 
szakszerű tudásának bővítésére, 
korszerű pedagógiai, ideológiai, 
politikai kérdések megbeszélésére, 
megvitatására pedagógiai köröket 
alkot, másfelől  lehetővé teszi kü-
lönösen a felső  tagozaton működő 
tanerőknek, hogy alaposan megis-
merjék az egyes tantárgyaknak ma 
alkalmazandó helyes tanítási mód-
szerét. 
Ezért a vármegyében egyelőre 

két pedagógiai kört alakítottunk és 
pedig egyet Székelyudvarhelyen és 
egyet Székelykereszturon, mind-
kettőt önként jelentkező tanárok-
ból és tanítókból. Tervbe vettük a 
vármegye többi nagyobb központ-
jaiban is a pedagógiai körök meg-
alakítását, hogy minden tanár és 
tanitó, akit komolyan érdekel a 
fejlődés  és haladás, a közösségi 
munka keretében megtalálja a sa-
ját önképzésének és a kort irá-
nyító eszmék megismerésének le-
hetőségéi. 
A székelyudvarhelyi pedagó-

giai kör első összejöveteléről adolt 
közlemény világosan mutatja cél-
kitűzéseinket és abból tisztán meg-
látszik, hogy ezen a közösségi 
munkánkon keresztül is mennyire 
igyekszünk a kérdések mélyére 
hatolni. A többi összejövetelek 
anyagát, a viták során kialakult 
álláspontot szintén közzé fogjuk 
tenni s igy azok a falun  élő ne-
velők is tájékozódhatnak erről a 
munkáról, akik a pedagógiai kö-
rökben valami külső ok miatt nem 
tudnak résztvenni. 
Epilő munkánk másik célját, a 

tanítási anyag és a helyes mód-
szer kialakításának kérdését, ugy 
igyekszünk szolgálni, hogy egy-egy 
szaktanár kiszáll valamelyik vidéki 
központba, bemutató tanítást tart, 
amit rövid módszertani ismertetés 
követ, majd az önkritika, kritika 
és vita során igyekszünk rávilágí-
tani arra a módszerre, amelyen 
leresztül tárgyi és nevelői célun-
kat ma a legjobban megvalósít-
hatjuk. 
A vidéki központok közül, eddig 

)klánd, Felsősófalva  és Bögöz 
lözségekben tartottunk ilyen be-
mutató tanításokat és módszertani 
negbeszéléseket. A székelyudvar-
jelyi tanárok közül Raffain  Dezső 
izikából, az úszás és Archimedes 
törvényéről, László Béla, az 1933 
ebruár 15—16 i grivitai munkás-
larcokról, a székelykereszturi ta-
nárok közül pedig, Boros Éva 
szintén a grivijai eseményekről tar-
olt bemutató tanítást, Gálfalvi 
Sándor pedig a történelem-tanítás 
módszeréről beszélt. 
A tanítások után kialakult ter-

mékeny vita során tűnt ki, hogy 

mai továbbképzése és maguk a 
nevelők mennyire nélkülözték az 
ilyen összejöveteleket. Egyre vilá-
gosabbá válik, hogy általában az 
egész tanítási anyagot, de csak egy 
óra anyagát is hogyan kell ma 
tárgyilagosan, tudományosan át-
értékelni, hogyan kell a dialektikus 
materiálizmust, a janitás keretében 
alkalmazni, a metafizikát,  a misz-
ticizmust az iskolából száműzni, 
s helyébe a reálizmust és a szo-
ciálista humánizmust ültetni. 

Sok szó esett a tankönyv és a 
részletes tanterv hiányáról is, de 
ezeket a hiányosságokat lelemé-
nyességgel, tantestületi kollektív 
munkával át kell hidalni. A fenn-
álló nehézségek nem szolgálhatnak 
alapul arra, hogy most már sem-
mit sem teszünk, mert az uj köz-
oktatásügyi törvényt mi kell, hogy 
végrehajtsuk és tartalommai meg-
töltsük. 

A legismertebb szovjet-nevelők 

egyike, Makarenko munkábaállá-
sakor, azt a rövid utasítást kapta, 
hogy neveljen uj embert a szociá-
lizmus számára. Ehhez a súlyos 
feladatához  kapott egy rozoga épü-
letet és 60—70, az országútról fel-
szedett, züllésnek indult csavargó 
gyermeket. Makarenko a kapott 
megbízatást, mindezek ellenére, 
teljes egészében végrehajtotta, ki-
alakította az uj embertípust, a 
közösségi szovjet-embert. 

Ugyanez a feladata  a mai ne-
velőnek is. Mi is uj tipusu embert 
kell, hogy neveljünk, aki az egyéni, 
önző cé'ok helyett a közösségnek 
él, aki hisz a szociálizmus jövő-
jében, ezért tud áldozatot hozni, 
aki nem torpan meg a feltornyo-
suló akadályok előtt, hanem ha-
tártalan derűlátással tör előre a 
nagy cél, a szociálizmus megva-
lósítása felé. 

Kovács  Ferenc 
ped. tanfelügyelő. 

Befejeződött a MNSz zetelaki 
esti tanfolyama 

ö; héttel ezelőtt indult meg a 
MNSz zetalaki esti tafolyama.  A 
tanfolyamon  résztvettek Zetelaka 
öntudatos dolgozóinak legjobbjai. 
Esténkint az állami iskola nagy 
tanterme benépesedett, meglett fér-
fiak  asszonyok, ifjak  és leányok 
ültek a padokban és feszült  figye-
lemmel hallgatták az előadókat. Az 
előadások után visszakérdezésekre 
kerül a sor A feleletek  bátrak és 
világosak. Látszik, hogy akik itt ii'. 
nek a kopott padsorókban, # vala 
mennyien érdekeltek a szocializmus 
építésében s amit eddig talán csak 
ösztönösen éreztek, az most az elő-
adásokon keresztül tudatosodott 
bennük. 

Ilyés Géza ifjú  munkás boldogan 
mutatja jegyzeteit nekem és büsz-
kén mondja, hogy már egy füzetet 
teleirt és most kezdte meg a má-
sodikat. Külön jegyzetet vezet azok-
ról az idegen szavakról, amiket ed-
pig nem ismert. Idáig 54 ilyen ide-
gen szót gyűjtött össze, aminek 
pontosan meg is tudja mondani a 
magyarázatát. 

Jakocs Dénes napszámos, aki 
egész életében másnak dolgozott, 
eladva munkaerejét a kizsákmányo-
lóknak, hogy mindennapi kenyerét 
megkereshesse, most az első pad-
ban ül. Jegyez, kérdez és felel.  A 
legpon'osabb az összes hallgatók 
között. Sohasem késett és szívesen 
maradt volna még tovább is. Tudja, 
hogy azok amiket itt tanul, elhoz-

zák az ő életszínvonalának olyan 
mérvű emelkedését, amiről ezelőtt 
még álmodni sem mert volna. 

Akadtak azonban olyanok is, 
akik beiratkoztak és az első előadás, 
ugy látszik, nem tetszett, mert töb-
bet arra felé  sem néztek. Ilyen volt 
pl. Boros Dénes. 

Azonban sokkal nagyobb azoknak 
a száma, akik minden előadáson 
pontosan megjelentek. Hosszú volna 
iit elsorolni ezeknek a névsorát, 
igy csak Szegedi Gergelyt és fele-
ségét emiitjük meg, akik minden 
egyes előadáson pontosan ott voltak. 

Elhangzott az utolsó előadás és 
azzal bucsuzunk el egymástól, hogy 
ez a tanfolyam  nem ért véget, min-
den dolgozó folytatja  tovább a fel-
világosító munkát Zetelaka dolgozói 
között, hogy az, amit öt hét alatt 
tanultak, terjedjen el az egész köz-
ségben és mint tüzcsóva gyújtsa 
lángra Zetelaka dolgozóinak eddig 
csak pislákoló öntudatát. 

Bucsuzóul Boros János, a MNSz 
zetelaki szervezetének elnöke emel-
kedik szólásra és megköszöni az 
előadók önzetlen és eredményes 
munkáját. Fogadalmat tesz, hogy az 
itt tanultakat átültetik a valóságos 
életbe is és kiveszik a részüket 
Népköztársaságunk építésének mun-
kájából. 

Beszéde után egyszerre csendül 
fel  az ajkakról, a proletáriátus nem-
zetközi, forradalmi  himnusza: „Föl, 
föl,  ti rabjai a földnek."  fl. 

Felhívás 
Felhívom mindazon elvtársnők 

figyelmét,  akik szeretik a sportot és 
különösen a kosárlabdát és ebben a 
komoly sportágban tevékenykedni 
akarnak, az U.Y1TE kosárlabda szak-
osztályának keretein belül, jelentkez-
zenek a Megyei Szakszervezeti Ta-
nács kulturosztályán, Szabó László-
nál. Az UMTE vezetőaége. 

Hadigondozottak 
figyelmébe 

Rz tOUR tájékoztatója 
Kedvezményes vasúti jegyre 

jogosító igazolvány kiváltásához a 
hadigondozottak a következő okmá-
nyokat kell. hogy beadják központi 
irodánkba (S/talin tér 13): 1. felbé-
lyegzett kérvény (20 lej okmánybé-
lyeggei); 2. másolat a „titlul de 
pensie'-ről vagv „decizia" ról; 3. 
régi „carnet" ; 4. egy fénykép;  5. 
nyugta (bizonyítvány) arról, hogy 
kapja a nyugdijat; 6. nyugta arról, 
hogy a CFR-nél befizetett  50 lejt u 
III. oszt. carnetért (vagy 275-öt a II. 
osztályért, akinek őrmesternél na-
gyobb rangja volt). Aki most kér 
először jegyet, az két fényképet  kell, 
hogy beadjon fenti  okmányok mellé. 
Feleség, gyermek részére kért „car-
net"-hez házassági, ill. születési anya-
könyvi kivonat is szükséges, uj kel-
tezéssel. Átmeneti segélyt élvezők 
nem kaphatnak kedvezményes vasúti 
jegyet. A jegyek előreláthatólag a 
tavalyiakhoz hasonlóan csak 2—2, 
ill. 1—1 utazásra jogosítják tulajdo-
nosukat. Az okmányok március 12-ig 
adandók be. Később érkezetteket 
nem fogadunk  el. 

Dános  oitéz 
A MNSz székelyudvarhelyi városi szervezete március 7, 9 és 

11-én előadja egészen uj feldolgozásban  és rendezésben a János 
vitéz cimü kis-operát. Az előadás előkészületei lázasan folynak. 
Újonnan szervezett nagy ének- és zenekar készül arra, hogy a 
hajdan országos sikert aratott darabot méltóképpen adhassák ná-
lunk is elö. Városunk legjobb műkedvelőinek szereplése és az uj 
diszletezés és kiállítás biztosítják a darab sikerét. 

Érthetöleg már előre Í3 nagy érdeklődés nyilvánul meg a kö-
zönség körében az előadás iránt. Belépőjegyek ára 60, 45 és 30 
lej, tehát aránylag olcsó, hogy a dolgozók mind megtekinthessék 
ezt a szép színpadi teljesítményt. Jegyelővétel az UMGISz textil-
üzletében a Kossulh Lajos-utcában. 

űz Ifjúsági  Könyvbiadó 
(Editura Tineretului) 

kiadásában megjelent 
magyar nyelven: 

M.  1. Kalinin:  A Komszomoi 
diadalmas utja 50 lej. 
N.  Grigorjev:  A Párt és a Kom-
szomoi 15 lej. 

* * * Dalosfüzet  (ina-
gyar népdalok) . . . . . 25 lej. 

A székelyudvarhelyi 
Rata munkássága a 
szegény tanulókért 
A gyermekek iránti gondoskodásnak 

meghatóan szép példáját adta a Rata 
székelyudvarhelyi munkássága. 

Gyakran láttak műhelyük előtt 
rossz cipőjű, kicsi elemistákat el-
menni. Segíteni kellene, villant meg 
a gondolat a munkásokban. A gon-
dolatot tett követte, s az erre a célra 
összegyűjtött lejek ezrekre nőttek. 

Egy nap megjelent a Rata mun-
kásainak két megbízottja a 4. számú 
fiunépiskolában  és közölték, hogy 
három szegény tanulónak cipőt és 
negyven tanulónak füzetet  és ceru-
zát szándékoznak venni. 

Egymás után jöttek a rossz ci-
pőjű, kicsi elemisták a két kiküldött 
elé, akik a tantestülettel együtt ki-
választották a segítségre leginkább 
rászorultakat. Másnap ünnepség ke-
retében osztották ki a Rata munKá-
sainak megbízottai az ajándékokat. 
Csillogó szemű gyermekek vették át 
és köszönték meg a cipőket, füzete-
ket és ceruzákat. Ezek a gyermekek 
és rajtuk keresztül az iskola minden 
tanulója érezte azt a gondoskodó 
szeretetet, amellyel az egész mun-
kásosztály és pártja körülveszi a jövő 
zálogát, az ifjúságot. 



Az ifjúság  egységesítése 
felemelő  ünnepséggel folyt  le 

Székelyudvarhelyen 
Országszerte nagy lelkesedéssel 

folyik  az ifjúsági  szervezetek egy-
ségesítése. Az ifjúság  megértette, 
hogy egységes forradalmi  szerve-
zetének megalakításától függ  a jő 
vője s ezért készségesen vállalta a 
Román Munkáspárt kezdeményezé-
sére az egységesítés munkáját. 

Városunkban február  27 én zaj-
lott le a megye ifjúsági  szervezetei-
nek egységesítő konferenciája.  Haj-
nalban zenés ébresztő jelentette be 
a nap ünnepélyességét. 11 órakor 
kezdődött az egységesítő kongresz-
57us, ahol a városi ifjak  mellett ott 
láttuk a vidéki ifjúsági  szervezetek 
kiküldötteit is, valamint a RMP, a 
tömegszervezetek és a hatóságok 
kiküldötteit. 

A RiY\P üdvözletét Pásztor Tibor 
elvtárs tolmácsolta Az ő szavaiból 
megértetlük, hogy a párt egyik leg-
fontosabb  feladatánált  tartja a jövő 
generáció, az ifjúság  nevelésének 
a kérdését és beszéde biztatást je-
lentett, hogy az ifjúság  mindig 
maga mellett érezheti a Párt sze-
retetteljes támogatását és irányitá-
sál, hogy a Komszomo! ifjúságának 
példája nyomán. Népköztársaságunk-
ban komoly tényező legyen minden 
dolgozó ifjú  a szociálizmus építésé-
ben. 

A hatóságok és a tömegszerveze-
tek kiküldötteinek üdvözlő szavai-
ból is erőt meríthetett az ifjúság 
érezve, hogy ezek is mind támogat* 
ják a dolgozó ifjak  forradalmi  egy-
séges szervezetének tevékenységet. 

A megyei egységesítő bizottság 
tevékenységéről annak titkára, Plachta 
Tibor elvtárs számolt be, kiemelve 

elért eredményeket és a hiá-az munka nyosságokat is, amelyek e 
során mutatkoztak. 

A hozzászólások során a vidéki 
dolgozó földműves  ifjak  örömüket 
fejezték  ki, hogy egy ilyen erős, 
egységes ifjúsági  szervezet tagjai 
lehetnek, mely a Román Munkás-
párt vezetésével viszi az osztály-
harcot mindenféle  elnyomás és ki-
zsákmányolás ellen, a szociálizmus 
megvalósításáért. Egyetlen olyan 
hang vegyült csak a felszólalások 
közé, amely tanúságot tett a fel-
szólaló öntudatlanságáról, mert az 
osztályharc helyett az elvtelen ma-
gyar egységet tartotta kívánatosnak. 
Az ifjúság  ezt a kihívó hangot eré-
lyesen utasította vissza, az osztály-
harc mellett foglalva  állást. 

Ezután az ifjúság  egyhangú lelke-
sedéssel megválasz:otta a jelölő bi-
zottság javaslatára az egyseges if 
jusági szervezet megyei bi/oitsá át. 
Ennek tagjai : Arnccz Mihály Bet-
falva,  Biró Berta Felsőiákos, Bur-
szán László Székelykeresztur, Csog 
József  Szentkeresztbanya, Dáné 
ÖJön, Gál Játtus, Gdipál Sándor, 
Gegő Pál, Kustár Lajjs, Mihály 
Lujza és Matuz Levente Székelyud-
varhelyről, Kovács Imre Parajd, 
Miklós Béla, Menyhárt Z uzsa S/é 
kelyudvarnely. Murzea tu?en Szé-
kelyandrasfoiva,  Nagy Rozaii3, 
Plachta Tibor és Ve»zeika László 
Székelyudvarhely és Szász Denes 
Gytpos. 

A megyei bizottság részéről 
Plachta Tibor és M̂ nynart Z.uz a 
elvtársak szóltak hjuá az tiöuda-
sokhoz. Ígéretet tettek, hogy mindig 
teljes erejükből fognak  dolgo<ni, 
hogy ez az egységes szervezet végre 
tuüia hojiam azokat a feladatokat, 
ame'yeket a Román Muukd»pari ál-
lit eiéjutt. 

Ezután az országos kongresszusra 
küldendő delegátusokat választották 
meg, akik Udvarhelymegye ifjúságát 
fogják  képviselni a kongresszuson. 
Kiküldöttek : Bitó Róza Felsőrákos, 
Eötvös Lajos. Plachta Tibor, Gál 
János, Ádám József  Székelyudvar-
hely, Csog József  Szentkereszt-
bánya és Majtényi Erik. 

A javaslatoknál és hozzászólá-
soknál Ágoston Sándor javasolta, 
hogy a kongresszus küldjön távira-
tot a Román Munkáspárt központi 
bizottságának és a központi egysé-
gesítő bizottságnak, melyben emel-
jék ki az ifjúságnak  a Román Mun-
káspárt iránti szeretetét és ígérjék 
meg, hogy ezután még nagyobb 
erővel fognak  dolgozni Pártunk ve-
zetésével a szociálizmus építésén. 

Bárány Antal elvtárs azt a kíván-
ságot fejezte  ki, hogy a Tână'ul 
Muncitor újság nevét változtassák 
meg Scânteia Tineretului-ra. 

Koszti G. István befejező  szavai-
ban azt kérte, hogy az az ifjúság, 
amely ilyen lelkesen dolgozott ed 
dig is, fokozott  erővel folytassa  a 
harcot a Román Munkáspárt mel-
lett az ifjúság  jobb jövőjének, a 
szociáilztnusnak megvalósításáig. 

Á. S 

x Eladó csűr istállóval és bútor. 
Malom utca 17 szám. 1 — 2 

x Köszörűs munkákat vállalok 
továbbra is, mint eddig, a Rózsa-u. 
1 szám alatt. Kérem a közönség szí-
ves pártfogását.  Bartha  Sándor,  kö-
szörűs mester. 1—2 

x Keveset használt keményfa-
iróasztal jutányos áron eladó. 
Arany Játtos-u. 6 szám. 

x Keresek sürgősen egy egész 
séges, fiatal  nőt dadának. Bodó 
Gáspár, Szentkeresztbánya. 1—2 

Tavaszi vetőmagvak 
csávázása 

A gyakorlatban sok olyan kicsi-
nek látszó dolog van, melynek tel-
jesítése előbbreviszi állami tervünk 
célkitűzéseit. Ilyen a vetőmagvak 
csávázása, mely elősegíti a termés-
átlag emelkedését és a termény mi-
nőségét 

A csávázás a vetőmagvakkal ter-
jedő gombabetegségek megelőzésére 
szolgáló eljárás. Célja, hogy a kü-
lönböző kórokozó gombáknak a 
vetőmagvak felületére,  szakállába 
megtapadt szaporító sejtjeit, az ugy« 
nevezett spórákat, vagy a magban 
kifejlődött  csirát megölje, vagy leg-
alább is fertőzőképességét  meg-
akadályozza. Röviden tehát, hogy 
a vetőmagot a rájuk tapadt kóroko-
zóktól megvédje, fertőtlenítse. 

A vetőmagvak utján terjedő be-
tegségek leküzdésére a gyakorlatban 
kétféle  eljárás terjedt el. Az egyik 
a nedves eljárás, amelynél a vető-
magot gombaölő oldatokkal kezeljük. 
A másik a száraz eljárás, amelynél 
a vetőmag felületét  finom  gomba-
ölőporral vonjuk be. 

A nedves eljárást egyes vidéke-
ken pácölásnak, oltásnak, avatásnak 
nevezik, de a legelterjedtebb elne-
vezés a csávázás, mig a száraz el-
járást általánosan vetőmagporozás-
nak nevezik. 

A kórokozók megölése a kétféle 
eljárásnál más és más módon tör-
ténik. A nedves eljárásnál az alatt 
az idő alatt, míg a vetőmag a csá-
vázóoldatban ázik. A porozásnál pe-
dig a talajban megy végbe és pedig 
akkor, amikor a talajnedvesség és 
vegyi állapo'a a tslajbakerü't bepo-
rozott vetőmagon levő fertőtlenítő-
port olyan állapotba hozza, hogy az 
a vetőmagra tapadt spórákat el 
tudja pusztítani. 

Az eredményes védekezés meg-
kívánja, hogy ismerjük a gombabe-
tegségek sajátosságait és a fertőzés 
módozatait s ehhez kell igazodjanak 
a védekező eljárások is. 

A legelterjedtebb és legnagyobb 

A vetési csata előkészítése 
A tavaszi vetési terv elkészült Udvarhely megyében. A mező-

gazdasági igazgatóság jelentése szerint az összes vetési terület 27.3 
százalékát öszi gabonával vetették be megyénkben. A tavasszal* be-
vetendő terület 3.1 százalékát tavaszi búzával, 0.17 százalékát ta-
vaszi rozzsal, 7.50 százalékát tavaszi árpával, 20.50 százalékát 
zabbal, 19.'0 százalékát kukoricával, 25.20 százalékát takarmány-
növényekkel, 2.30 százalékát ipari növényekkel, 3.30 százalékát 
olajos növényekkel, 11.70 százalékát krumplival vetik be. 

A Székelyudvarhelyhez közel esö községek, Bethlenfalva,  Bika-
falva,  Sükő, Hodgya, Felsöboldogfalva,  Bögöz, Patakfalva,  Árvát-
falva  határiban, összesen 1775 hektár területen kezdik meg tavasz-
szal a zöldségtermesztést.. Cukorrépával a vetésterület 2.43 száza-
lékát vetik be. A megyében a tavalyival szemben 3 348 hektárral 
csökkentették a kukoricával bevetendő földterületet,  mert ugy 
az éghajlat, mint a föld  minősége másfajta  növenyek termesztését 
teszi szükségessé. Igy emelték az ipari növények, zab, árpa, krumpli, 
takarmánynövények és zöldségfélék  terme-zt"si területét. 

Felszámolják a 8.526 hektárnyi fekete  ugari, csupán a vízmosá-
sos, vagy más használhatatlan területeket hagyják meg ugarnak. 

Folyik a gyümölcsfák  szánb ivitele és már megindultak a fa-
ápolási munkálatok. A megye gyümölcstennesz'ői Háromszék me-
gyétől 1200 d rab csemetefát  kaptak és kapnak nteg a keresztúri 
gazdasági iskolától is, hogy a régi gyümölcsösök hiányzó Iáit pó-
tolhassák. 

A mezőgazdasági igazgatóság e'k^szitetle a tavaszi szántás 
tervét, öss/eiratta a vetőmagkészletet, mimlen intézkedest megtett, 
hogy ha az id > megeng di, Udvarhely megye dolgosó földművesei 
azouual megkezdhessék a tavaszi mezőgazdasági munkát. 

—a.—a. 

pusztitást végzi a buza büdös, vágyj 
kőüszögje. Különösen a késői ve-
tésű búzákban számottevő kártétele. 
A megérett büdös üszögös buzaszi 
mek (puffancsok)  az egészségesnél 
rövidebbek, hasasabbak, fénytelenek 
és szürkésbarna színűek. Egy-e| 
ilyen üszögös puffancs  tőbbmili 
üszögspórát tartalmaz. Kellemetlei 
romlott heringre emlékeztető szagij 
van. Ezért nevezik büdös üszögnei 

A buzacsiranövényeket nemcsski 
azok a fcporák  fertőzhetik  meg, me-
lyeket a magvak magukon hordoi 
nak, hanem, amelyek a szél, vag 
eső utján jutnak a talajba. Emlékei 
zünk vissza az erősen üsző̂  
buzacséplésre, amikor az üszög 
spórák sürü füst  alakjában kerülni 
a levegőbe és a szél elviszi a s 
rákat olyan területekre, ahová b 
zát fognak  majd vetni. Ezért ke 
még az olyan búzavetőmagot is esi 
vázni. amelyben nyoma sincs a fer-
tőzésnek. A buza kőüszögje ellen 
legelterjedtebb csávázási mód a ré» 
gáiicos oldattal, vagy a Ceresa 
nevü készítménnyel való csáváiéi 

Zabtermésátlagaink alacsony volt 
a zab porüszög fertőzöttségében  ke 
resendő Ezt igazolta Savulescu pro 
fesszor,  a RNK Akadémiája elnöki 
nek sorozatos kísérlete, mert kísér 
letei bebizonyították, hogy a csávi 
zott vetőmag elvetése esetén lega 
lább husz százalékkal nagyobb vol 
a termésátlag. 

A zab csávázása azonban kényei 
dolog. Részint egyes vegyszereit 
csírázást befolyásolják  károsan, rí 
szint a pelyvák által védett mai 
nehezen nedvesíthető át. Olyan ík 
kell tehát, amelynek gáza behatol 
szem belsejébe és igy fejti  ki fa 
tőtlenitő hatását. Ez az anyag 
formalin. 

A kereskedelemben beszerezhet 
40 százalékos formaiinból  100 lile 
vízbe negyed kilogrammot öntünk 
A szúrós szagú leben kádcsávázás 
sal negyedóráig áztatjuk a zabol 
Utána vékony rétegben, szellős he 
iyen lapátolva megszárítjuk és lehe 
tőleg arra törekedünk, hogy a szá 
radás egy nsp alatt bekövetkezzél 
mert a lassúbb száradás a csira 
zást befolyásolja.  A csávázási csalt 
is 2—3 nappal vetés előtt végezzük 

Két legáltalánosabban termesztel 
gabonafélénk  leggyakoribb gomba 
betegségének megelőzésére szolga! 
csávázás szükségességére hívtuk l< 
olvasóink figyelmét,  melynek go» 
dos elvégzése kötelességteljesítés a 
állami tervünk megvalósítása ts 
mindnyájunk jobb élete érdekébei 

(Világosság)  Bikfalvv  Ferenc. 
* 

— A székelyudvarhelyi höi 
egészségügyi állomás épitkezé 
munkálatai befejezésének  költségek 
a Romániai Demokrata Ntfk  Szövet 
ségének közreműködésével, februi 
20 án jól sikerűit műsoros tea estr 
rendezatt a Szabó-vendéglő helyise 
geiben. A műsort Kónya Jancsiit 
nekari száma nyitotta meg. Benedeţ 
József  dr. magyar nyelvű. Bodianscl 
Igor dr. román nyelvű előadást tar 
tottak a Szovjetunió egészségvédíl -
mérői. Menyhárt Erzsike és Hamri 
Eszter orosz táncot mu'attak bi 
Orosz népdalegvveleget jászott 
Miuvar Nep> S/övetség kis zenekai 
Bdiazs Ferenc vezénylésével. B« 
Aranka Ciurunea romá i költő vei 
sét ad>a elő, Varga Mária ped 
J.uset Attilának egy versét szavall 
Végül Kovács Ignacné magyar nép 
dalokat entkelt. A műsoros tea-ei 
erkölcsi és anyagi sikere elsősori 
a Demokrata Nők Szövetsége lelki 
nöi gárdájának köszönhető. 



F A L V A I N K B Ó L F A L V A I N K N A K 
Csekefalva 

A RDNSz csekefalvi  szervezetére 
nagy feladat  hárul, hogy megismer-
tesse a szervezet munkáját a falusi 
asszonyokkal. A kulákság azon 
igyekszik, hogy félremagyarázza  a 
mezőgazdaság kollektivizálásának 
jelentőségét, mert tudja, hogy ha 
ez megvalósul, akkor számára meg-
szűnik a kizsákmányolás lehetősége. 

A mezőgazdasági szakszervezet 
keresztülvitte, hogy a kulákok ren-
desen bánjanak a mezőgazdasági 
munkásokkal és az osztályharc 
megnyilatkozásait felhasználja  arra, 
hogy rávilágítson azokra a célokra, 
amelyek érdekében ezt a harcot 
folytatnunk  kell. 

Falusi tömegeink nem értették 
még meg, hogy minden erőnkkel 
harcolnunk kell a sovinizmus ki-
küszöböléséért, igy vetődhetett fel 
az a kérdés, miért kap állást más 
nemzetiségű a szövetkezetben. Itt is 
nagy felvilágosító  munkára van 
szükség. Meg kell értetni, hogy 
Népköztársaságunkban egyenlő min-
den dolgozó nemzetiségre, fajra  és 
vallásra való tekintet nélkül. Mind 
ezt a nehéz munkát végzik a 
RDNSz tagjai, megerősítve a bé-
kéért küzdők táborát és e'ősegitve 
a szociálizmus fejlődését. 

Miklós  Jánosné. 

Kisbacon 
Kisbaconban a RDNSz rendsze-

res heti gyűléseket tart, amelyeken 
nem csak a szervezet munkájával 
foglalkoznak,  hanem felolvasásokat 
és előadásokat is tartanak, hogy 
ezeken keresztül egymás előhaladását 
elősegítsék. A fonóban  minden este 
a DNVSz nek békekiáltványával fog-
lalkoznak, azt vitatják meg. Meg-
beszélik, hogyan vehetik ki maguk 
is részüket abból a harcból, amelyet 
a béke érdekében a DNVSz folytat. 
Ezen kivül műsoros esteket is ren-
deznek, megmutatva, hogy munká-
jukkal hozzájárulnak a dolgozók ha-
zájának építéséhez. 

György  Istvánná. 

Magyarhermány kulturotthonának 
művelődési csoportja, hogy Petőfi-
nek, a szabadságharc és a világsza-
badság költőjének nagy müvét is-
mertesse, február  hó 13 án Kisbacon 
nagy kultúrtermét keres'e fel.  Dicsé-
retet érdemel Magyarhermány kul-
turcsoportjának ez a szép kezdemé-
nyezése. A színjátszó csoport szé-
kely népviseletben jelent meg, ami 
még sikeresebbé tette az előadást. 
Községünkben az előadást nagyszá-
mú közönség nézte meg. 

György  István. 

Bibarcfalva 
Február 15 én kis munkás cso-

port érkezett községünkbe. K'hirdet-
ték, hogy esfe  ingyenes mozi-elő-
adás l'sz. Este 7 órakor zsúfolt  te-
remben kezdődött meg a vándor-
mozi előadása. A mozi vásznán 
megelevenedett a szovjet-ember csa 
ládi élete. Az előadás élő cáfolata 
volt annak a hamis, msszindula u, 
reakciós hírverésnek, amivel a múlt-
ban igyekeztek tömegeinket félre-
vezetni. A film  bemutatta, hogy 
egy elveszelt kisleányért megmoz-
dult Leningrád minden hatóoaga, 
hogy az eltévedt kisleányt vissza-
vezethessék szüleihez. 

A film  felejthetetlen  mély nyomot 
hagyott a község dolgozomak lel-
kében. Hálávat gondolunk kormá-

nyunkra, amely a Munkáspárt kez-
„ deményezésére és irányításával min-
dent elkövet, hogy dolgozó népünk 
életszínvonalát minden téren meg-
felelő  magasságra emelje. 

Ozsváth  Júlia, 
MNSz-levelező. 

Mi történt 
Küsmődön ? 

Február 13-án községünk ifjú-
sága készült a Parajdon tartandó 
nagyszabású kulturversenyre. Mivel 
előző nap nagy hó esett, az ifjúság 
nem tudott gyalog menni a térdig 
érő friss  hóban az előadásra. Igy a 
községi bíróhoz fordultak  és fuva-
rosokat kértek. 

A biró azonnal számbavette a 
pillanatnyilag otthon tartózkodó lo-
vas fogatokat  és kiadta nekik a 
szükséges intézkedéseket. Mindenik 
gazda szívesen jött, csak egyedül 
ifj.  Szakái Sándor űzött csúfot  az 
ifjúságból.  Szakái Sándornak két 
szép csikója van, de arra hivatko-
zott, hogy csikói nagyon félnek  és 
még tul fiatalok  ahhoz, hogy ilyen 
hosszú útra befoghassa.  Ellenben 
felajánlotta  két tehenét, hogy azzal 
szállítsa át az ifjúságot  az előadásra. 

A jószándék köpenyébe burkolt 
csúfondáros  elgondolását tett is kö-
vette. Érdekes, hogy a fennt  emii-
tett Szakái Sándor nem olyan ré-
gen nyilvánosság eiőtt vállalta, hogy 
a kijelölt prezsbitereket szívesen el-
viszi csikóival egy gyűlésbe. Û y 
látszik, a Szakái Sándor csikót is 
olyanok mint a gazdájuk: csak ak-
kor félnek,  ha demokratikus meg-
mozdulásról van szó. 

Deák  András 
MNSz levelező. 

Bdzödujfalu 
Az egyéves munkaterv megvaló-

sítása érdekében községünk dolgozó 
földmüvessége  nagy lelkesedéssel 
készül a tavaszi vetési csatára, a 
szükséges szerszámok gyors megja-
vításával, az összes trágyakészletek 
sürgős kihordásával és a gyümölcs-
fák  lelkiismeretes megtisztításával. 

Községünk életében örvendetes 
esemény volt a MNSz február  19 én 
megtartott népgyülése, ahol a kikül-
döttek ismertették az egyéves gaz-
dasági tervet és az újonnan megje-
lent törvényeket. 

A népgyűlésnek meg Is volt a 
kézzelfogható  eredménye, mert már 
a rákövetkező napon a helyi MNSz 
szervezeienek taglétszáma 60 uj tag-
gal gyarapodott, ami azt bizonyítja, 
hogy a népgyűlés felrázta  aléltságá-
ból és öntudatlanságából az eddig 
tartózkodó testvéreinket is. 

Kristó  Károly 
MNSz levelező 

Homoródnjfalu 
Bmi nincs beiroa 
az oranykönyobe 

Homoródujfalun  kevés a tanult 
ember. A vezetőszerepet Végh Mi-
hály unitárius lelkész viszi, aki a 
fa  u eszének tartja magát. Tizenhat 
eve, hogy Uő'.őttünk van és h'rdeti 
az igét. Tizenhat éve prédikálja a 
vizet és issza a bort. Nézzük meg, 
hogyan mut<it példát híveinek a be-
csületes munkábari. 

A tiszteletes ur nagy szakértelmet 
árut el a kereskedelem terén. Gyü-
moiCaouvanyokkal, angoranyulakkai 

kereskedett és a szárazság idején 
kétszeres áron adta el a buza és 
a zabszalmát híveinek, megfeledkezve 
arról, hogy ezt kévébe kötve éppen 
talán tőlük kapta kepébe. 

Elvált a feleségétől,  nem tudni 
miért és azóta bizony nem riad 
vissza a szoknyavadászattól sem, 
amivel megbotránkoztatja a falu 
egész lakosságát és különösen rossz 
példát mutat az ifjúságnak. 

A negyvenes években szövetke-
zeti ügykezelő volt. Munkásságának 
ebben az idejében a falu  részére ki-
küldött textil áruk nem jutottak el 
a rendeltetési helyükre, hanem egy 
szűkebb baráti körben osztotta szét. 
A zsír és szalonna beszolgáltatás-
nál több esetben is vándoroltak szál-
lítmányok a szövetkezetből a laká-
sára. 

Végh Mihály tiszteletes ur nagy 
szeretettel hódol kártya szenvedélyé-
nek is, ha arra mód kerül. Szívesen 
jönnek össze oklándi és karácson-

A mult rendszerben csak a gaz-
dagok tanulhattak, mert nekik volt 
pénzük. Most örömmel hallottam, 
hogy káder-iskolába fogok  menni. 
Bevallom őszintén, egy kissé meg-
lepett, 30 éves fejjel  iskolába menni ? 
Pártunkban azonban megtanultam 
azt, hogy a tudás az a fegyver,  ami-
vel harcolnunk kell a szociálizmus 
felépítéséért. 

Január 23-án indultunk el Bras-
sóba és másnap ünnepélyes keretek 
között kezdődött az iskolánk. Első 
pillanatban idegennek tűnt fel  min-
den, de már néhány előadás után 
megszoktuk és megszerettük egy-
mást, mintha mindig együtt lettünk 
volna. 

Szerkesztői üzenetek 
Birtalan Dánielnek, Bibarcfal-

vára üzenjük, hogy próbáljon rövi-
debben. falujának  mai életebői me-
rített cikket beküldeni. írását várjuk. 

Lukács Imre, Bikafalva  Az ifjú-
sági munkával kapcsolatban jó volna 
bírálatot is gyakorolnia. írjon az 
észlelt hibákról, azok kiküszöbölé-
sének módjáról. Számoljon be az 
egész község életérőlés minden fon-
tosabb megnyilvánulásról. Levelét 
várjuk. 

Bencze Istvánnak, Székelyud-
. varhely, állami vasüzlet. Arra 

volna szükség, hogy az állami üzlet 
egy napi munkamenetét irja le, mert 
ez érdekelné a közönséget. Csak az 
újságolvasásról ir, pedig mmket az 
állami üzlet egész élete érdekel. írá-
sát várjuk. 

Az oklándi járás 
kulturotthonainak 

értekezlete 
Ft'btuár 20 án, vasárnap 23 köz-

ség kulturotthonainak igazgat ói, el-
nökei és könyvtárosai gyűltek ö>sze 
az oklándi „Bánók Béla" kultúrott-
hon gyüléstermeben, hogy kicserél-
jék tapasztalataikat. 

Sorra számoltak be az ed<iig el 
végzett munkáról, nehézségekről. 

A közös megbeszélés után az 
igazgatók és elnökök uj fe'adatokat 
vállaltak, május l-ig a ver&eny ke 
reiein beiül es lerögzítették a kút-

falvi  kollégáival, hogy kipróbálják 
szerencséjüket. Néha még olyan em-
berek is belekerülnek ezekbe a csa-
tákba, akiknek másnap hiányzik az 
asztalukról az a kenyér, amit a tisz-
teletes urak elnyertek tőlük az előző 
este. 

Nagy szeretettel fogadja  hiveit, 
mikor a kepét hozzák. Kenetes sza-
vakkal simogatja őket és nem mu-
lasztja kihirdetni, hogy aki a legna-
gyobb és legszebb kévét hozza, an-
nak a neve bekerül az aranykönyvbe. 

Vájjon a tiszteletes ur a szövet-
kezetből elhozott szalonnát, zsirt és 
tex'il-árukat is beírta az arany-
könyvbe az utókor számára, vagy 
azokat a felejthetetlen  boldog órákat 
is, amiket kártyacsatákban és mások 
feleségével  eltöltött ? Ezek a csele-
kedetek azonban véleményem sze-
rint nem aranykönyvbe, hanem fe-
kete könyvbe valók. 

Soós  Dániel 

Ahogy a tananyagot átvesszük, 
mindjobban megvilágosodik előttünk 
a dolgozók évezredes elnyomatása 
és szörnyű kizsákmányoltatása. Fo-
kozatosan tudjuk meg, hogy a mult 
rendszer urai és hű kiszolgálóik, 
valamint a zsoldjukba szegődött pap-
ság is, milyen nagy szerepet vittek 
mindig a dolgozók elnyomatásában. 

Megismerjük, milyen felmérhetet-
len segítséget jelent nekünk a Szov-
jetunió és a dicsőséges Vörös Had-
sereg, amelyik elhozta nekünk a 
felszabadulást  és biztositja békés 
fejlődésünket. 

Biró  Dénes 
a brassói MNSz káder-iskola 

hallgatója. 

turcsoportok közötti járási verseny 
időpontját. 

Határozatot hozott a gyűlés, hogy 
március 6-ig, 1. minden kulturházat 
feldíszítenek  és otthonossá tesznek, 
2. minden kulturotthonnak felirata 
lesz, 3. minden kultúrotthon könyv-
tártermet, ill. olvasótermet állit be, 
4. megerősítik kulturcsoportjaikat, 
hogy a tavaszi murţka megindulá-
sával a kulturmunka is megerő-
södjék. 

És végül a gyűlés megróvásban 
részesítette azt a négy kulturotthont, 
amelynek igazgatói, illetve vezetői 
nem jelentek meg az értekezleten. 

K-a 

A RDNSz munkája 
Székelykereszturon. 

A RDNSz székelykereszturi szer-
vezete teaestet rendezett a nyáron 
felállítandó  napközi-otthon javára* 
jól sikerült műsorral. 

Az est jelentőségét a dolgozók 
megértették es olyan nagy számban 
jelentek meg, amilyenre a rendező-
ség nem számított. Igy történhetett, 
hogy a tea és a .sütemény felszol-
gálása körül zavarok fordultak  elő. 
Ezt a reakció fel  akarta használni, 
hogy aláássa a RDNSz tekintélyét 
és bomlasztó munkát végezzen a 
szervezeiten. Azonban a d teozó 
nép ma már tudja, hogv a RDNöz 
feladata  nem csak abban áll, hogy 
egy leaestet jól rendezzen meg, ha-
nem ennél sokkal foniosabb,  poli-
tikai. gazdasági és kulturális cetuk 
megvalójiiasáért küzd. Ezt a küz-
delmet pedig folytain»  fogja  a reak-
ció minden mesterk-dí̂ e ellenére is. 

Nemethy  Ilonka. 

Levél a brassói MNSz káder-iskolából 



ISMERJÜK  MEG  A SZOCIÁLIZMUS  HAZÁJÁT 
R müoészek helyzete a 

Szoojetunióban 
A nagy októberi szocialista for-

radalom óriási változást idézett 
elő Oroszország társadalmi rend-
szerében. Eltörölte a kapitálista 
és imperiálista rendszert és a feu-
dális rendszer utolsó maradvá-
nyait. Ezzel megszűnt az a ré-
teg is, mely úgyszólván egyedüli 
pártolója volt a művészeknek a for-
radalom előtti időben, akiknek a 
szolgálatában állott a művészek nagy 
része. A forradalom  első éveiben a 
Szovjetunióban válságos helyzetbe 
kerültek a képzőművészek, mert a 
műpártolók eliüntek s az uj szociá-
lista államnak első és legfontosabb 
gondja az volt, hogy az országot 
gazdasági szempontból talpra állítsa 
és teljesen átszervezze az egész ál-
lamberendezést, melyet gyökereiben 
kellett megváltoztatni. 

Az első időkben a művészet zsák-
utcába került, a l'art pour Part (az 
önmagáért való művészet) elposvá-
nyosodott útjára s a forradalmi  idők 
nem voltak teljesen alkalmasak a 
valódi képzőművészet kibontakozá-
sára. Ezzel szemben kifejlődött  a 
falragasz  (plakát)-festészet  és a 
nyomdatechnika, mert a leghíresebb 
képzőművészek is résztvettek a pla-
kátversenyeken és igy szép ered-
ményeket értek el ezen a téren is. 
A művészek tehát a plakátfestésze-
ten kérésziül kapcsolódtak be a szo-
ciálista épitő munkába. Ez azonban 
még nem volt igazi művészet, mert 
más végletbe taszította a képzőmű 
vészek helyzetét. 

Végre is a nagy művész zsenik 
megtalálták a helyes stílust, mely már 
az első francia  forradalom  idején 
jelentkezett és a munka szépségének 
és nemesítő hatásának himnusza-
képpen jelent meg a szinen. A pro-
letárforradalom  után pár évre már 
újra ott találjuk a szovjet képzőmű-
vészeket a komoly munka mézején, 

ahol a reálizmust írták fel  zászló-
jukra és Sztálin generálisszimusz 
jelszavát, mely meghatározza a szo-
ciálista reálizmus célkitűzéseit, mely 
nem kiagyalt recept, hinem magába 
foglalja  az uj életformák  minden 
mozzanatát és a kü:önböz5 nemze-
teknek is biztosítja művészetük nem-
zeti függetlenségét  és igy szól: „az 
uj reálista festészet  tartalmában le-
gyen szociálista és formájában  nem-
zeti*. 

A forradalmi  idők leteltével a 
művészek megtalálták méltó helyü-
ket és megbeesültetésüket, maga az 
állam gondoskodott róluk olyan for-
mában, hogy n űvészeit foglalkoz-
tatta, biztositotla és függetlenítette 
őket anyagilag Ez azt jelentette, 
hogy a művészeket a legmagasabb 
fizetési  osztályban, mint állami al-
kalmazottakat foglalkoziják,  rendel-
kezésükre bocsátanak minden szük-
séges anyagot. Ezzel szemben a 
műrészek kötelessége az, hogv fize-
tésüknek megfele'ő  értékű műalko-
tásokat juttassanak az állam rendel-
kezésére. 

Ezen kívül a tömegszervezetek-
nek kötelességévé tette az állam, a 
művészek támogatását, műalkotásaik 
megvásárlásával. Ezt már főváro-
sunkban is meg valósították : a leg-
utóbbi kiállításokon az állam és a 
tőmegszervezetek voltak a művészek 
mecénásai. A román munkáspárt in-
dítványára a kormány megszavazta 
a művészetek támogatásáról szóló 
rendelkezést, mely igen szép össze-
get biztosit a művészetek támoga-
tására s ezáltal biztosítja a szociá-
lista reálizmus fejlődését. 

A RMP javaslatára a kormányunk 
lehetővé leszi a művészeknek is, 
hogy kivegyék részüket a szociáliz-
mus építésének munkájából művé-
szetükön keresztül. 

Teleky  József. 

Ilja Ehrenburg irodalmi működésének 
40 éves jubileuma 

Hja Ehrenburgot, a szociálista építés cselekvő résztvevőjét, a hires szov-
jet irot ünnepelte a Szovjet írószövetség abból az alkalomból, hogy irodalmi 
mukodesenek elérkezett a negyvenedik évfordulójához 

Páris bukása, Éjje! nappal és Vihar cimü hatalmas regényeit lapunk 
hasabjain is ismerteltük és megyénk dolgozói is ünneplik a szovjet müveiö-
des szószólóját, lija Ehrenburgot, aki a dolgozó emberiségnek a tőkés ki-
zsákmányolás alóli felszabadulásáért  küzdő, nagy iró harcosa. 

Harcolt eszméiért Ehrenburg, mint újságíró is. A Vörös Csillag cimé 
nagy napilapba irt cikkei a háború évei alatt egyaránt tüzelték a fasiszta 
tamadassal szemben való ellenállásra és küzdésre ugy a harcterek katonáit 
mint az otthon dolgozó szovjet embereket, akik mindenütt nagy érdeklődés-
sel vartak es olvasták ezeket a cikkeket. Ezzel a hatáfával  bizonyára hozzá-

| járult a donto győzelem kivívásához is, ugy, hogy, mini iró és újságíró egy-
arant teljesen méltó nemcsak a szovjet nép, hanem a föld  összes szabad-
-szerető népeinek az ünneplésére. 

Az állami vasüzlet 
továbbra is hatalmas raktárkészlettel áll 

a dolgozók rendelkezésére 
Napról-napra fejlődik,  árucikkek-

ben gazdagodik az állami vasudvar. 
Külínös jelentősége van ennek most, 
a tavaszi mezőgazdasági munkák 
kezdetén. Erről a fejlődésről  tanús-
kodik a következő árujegyzék is, 
mely az újonnan érkezett áruk egész 
tömegét sorolja fel. 

N y e r s o a s , raktáron van kb. 
35.000 kg., amely áll: horganyozott 
es fekete  fedőlemez,  laposvas, ráf-
vas, sodronyszeg, lánc és csavar-
áruból. 

Megmunkált oas raktáron van 
kb 10 000 kg. épület- és butorva-
salás, lakatos- és kovács-szerszámok, 
egyensulyu és tizedesmérlegek, min-
denféle  lakatok, láda és boronava-
salások. 

Mezőgazdasági szerszámok 
kb 30000 kg. vasboronák és kapáló-
gépek, szak- és miskolci ekekések, 
átó,  lapát, vasgereblye, irtókapa és 
kapa, földvágócsákány  stb. 

Kony haf  elszerelést cikkek kb. 
10.000 kg.: zománcozott edény, ön-
tőit edények, porcelán ebédlő, teás-
és tésztás készletek, porcelántányé-
rok, üveg, pálinkás, boros és vizes 
készletek, viharlámpák, petróleum-
gyorsfőzők,  hus-, dió- és mákőrlők, 
vasalók és evőeszközök. 

TúblaQoeg raktáron van kb 
10.000 kg. 

Olllanyfelszereléshez  szük-
séges mindenféle  cikkek - vil-
lan, körték (15-300-as), plafon-  és 
éjjeliszekrény- lámpák, mindenféle 
burák és lámpaernyők, vezetékek és 
csövek. 

MOszaki cikkek: grafitos  és 
azbeszt-tömítések, klingerit és az-
beszt-lemezek, kender hajtószijak, 
kötöző spárgák. 

Oizoezetéki felszerelések:  le-
folyó,  egyenes és idomcsövek, le-
folyó  és áteresztő csapok, ólomcsö-
vek. fürdőszoba-berendezés. 

Oegyiosztályunhon található 
marószóda, mosószóda, szódabikar-
bónát, zöldgálic, keserÜ6Ó, kékkő, 
nagy mennyiségben fazekas  zománcj 
firnisz,  tavotta és kocsikenőcs, ro-
varirtó por és folyadék,  expressz-
lakk, kopállakk, terpentin, zománc-
emaillakk minden szinben, anilin-
festékek  minden szinben, negrozin, 
szobafestéshez  szükséges sablon-
minták, porfesték  minden szinben, 
budaiföld  bármilyen mennyiségben, 
cipőkrém és bőrzsir, fogkrém,  arc-
krém, púder, kölnivíz és hajolaj. 

Vármegyénk el van látva kálcium-
szódával is, ami minőségben felül-
múlja a mosószódát, mert 1 kg. 
kálcium-szóda ugyanakkora hatású, 
mint a mosószódából 3 kg. és az 
ára alig valamivel több. 

I 

A város újjáépítéséhez 
és javításához 338.820 lej értékű önkéntes 

munkával járul hozzá Székelykeresztur lakossága 
Székelykeresztur dolgozói lelkese-, 

déssel fogadták  Népköztársaságunk 
egyéves állami gazdasági tervének 
hiréi. A szervezetek foglalkoztak  a 
tervvel és összeállították ezzel kap 
csolatban saját munkatervüket. 
A szervezetek elhatározták, hogy ön-

kéntes munkával résztvesznek a vá-
ros újjáépítésében Ugyanis a múlt-
ban elhanyagolták a város szélén 
fekvő  utcák rendbentartását, s ez 
különösen a földműves  lakosságot 
há'ráltatta munkájában. Ezen kivül 
a Küküllő elöntötte a közelében 
fekvő  termőföldeket  s hatalmas ká-
rokat okozott. 

Egyéb javítási munkálatok is 
szükségesek s ezért a hatóságok a 
szervezetek vezetőivel a város újjá-
építésére nézve külön munkatervet 
dolgoztak ki. 

Munkaterv május l-ig 
A város újjáépítési munkatervé-

nek első szakasza május l-ig tart 
és nagyméretű javításokat foglal 
magába, egyes utcák feltöltését  és 
kikövezését. 

Tervbe vették a len- és kender-
feldolgozó  üzemhez vezető utcának 
a rendbehozását 230 méter hosszu-
ságban, mivel különösen esőzések 
idején az utca elhanyagoltsága 
miatt a gyár munkássága nehezen 
tudta megközelíteni a munkahelyét 
és kikövezik a Budai Nagy Antal-
utcát is, hol vizgyürüket helyeznek 
el az uttestet rongá'ó víz leve-
zetésére. 

A Küküllő megfékezésére  megépí-
tik a szükséges gátakat. A partok 
elmosásának megakadályozására több 
helyen szabályozzák a folyó  medrét. 

A barom vásár-tér javítása során 
rendbehozzák a korlátokat, bejáró-
kaput és állatorvosi bódét építenek, 
ezenkívül felépitik  a községi istál-
lót, raktárral, lakással és irodahe-
lyiséggel. 

A város legelőit kitakarítják és 
kb 400 méter hosszú árkot készí-
tenek a vizek eltávolítására, kitisz-
títják a kutakat, vályúkat és az 
árkok felett  két hidat építenek. 

Ezeket a munkálatokat önkéntes 
munkával végzi el a lakosság. 

önkéntea munkavállalások 
a terv végrehajtására 

A város újjáépítési és javítási 
munkálatai tervének megállapítása 
után a szervezetek gyűlésein a 
dolgozók önkéntes munkával vál-

lalták az újjáépítési munkaterv végre-
hajtását. 

Az elvállalt munkák értéke 
338 820 lej. Valóságos verseny in-
dult a szervezetek között a munkák 
önkéntes vállalása terén. A RMP 
alapszervezetei a terv megvalósítá-
sához a legnagyobb támogatással 
járulnak hozzá. Az egyik alapszer-
vezet 35 munkást, 4 fuvart  ad, a 
másiknak pedig 24 tagja ajánlotta 
fel  több napos munkáját, a harma-
dik alapszervezet 17 nap kőműves,. 
9 nap ács, 2 nap asztalos, 46 nap 
tenyeres és 30 napi fogatos  mun-
kával vesz részt a terv megvalósí-
tásában. A Magyar Népi Szövetség 
egészében vállalta a Budai Nagv 
Antal-utca megjavítását 30 fogattat 
és 100 napi kézimunkával. 

A Demokrata Zsidó Népközösség 
csekély taelétszáma ellenére is 20 
napi önkéntes munkával járul a 
város újjáépítéséhez. 

öntudatosan veszi ki részét a 
munkában az IMSz. melynek tagjai 
közgyűlésen elvállalták a Lengyar-
utca kavicsozását, a Küküllő gátjai-
nak 45 méter hosszúságban valő 
megépítését, ezenkívül a legelők,, 
kutak takarítását és két hid megé-
pítését, mely önkéntes munkának 
értéke 14 250 lej. 

Kultúrház rohammunkával 
A RMP kezdeményezésére a helyi 

kulturcsoport tervbevette a kultur-
ház építését. A kulturcsoportok nö-
vekedő tevékenysége következtében 
a moziterem nem bizonyult elegendő 
nagynak s belátták, hogy a kultur-
csoportok számára nélkülözhetetlen 
a kulturház. A szervezetek tag-
jai a kulturház megépítését is ön-
kéntesen vállalták. Ilyen komoly és 
nagyjelentőségű munkákat vállaltak 
Székelykeresztur öntudatos dolgozói 
a város újjáépítése és rendbehoza-
tala terén. 

Bogdánfi  Gábor  dr. 
MNSz sajtófelelős. 

Felhívás az előfizetííliliöz 
Kérjük előfizetőinket,  hogy az 

előfizetési  dijakat fizessék  be 
Kossuth utca 34 szám alatti kia-
dóhivatalunkban. hogy ne kelljen 
annak behajtásával senkit se 
megbíznunk. Minden nap 8-13 
és 15-18 órák között nyitva vim 
kiadóhivatalunk. 



U Daliásszabadság kérdéséhez 
A Scânteia  febr.  22-iki 

számában  jelent  meg  fenti 
cimen  egy  cikk,  amelyet 
nagy  jelentősége  miatt  köz-
lünk,  kivonatosan. 

A Pártnak egyik legértékesebb 
megvalósítása országunknak a fa-
jiszta iga alóli felszabadulása  óta; 
a dolgozók harci egysége alapjá-
nak megteremtése. 

Ebben az időszakban megszi-
lárdult és megerősödött a proletá-
riátus és a dolgozó parasztság test-
véri szövetsége, az a szövetség, 
amelynek vezető ereje a proletá-
riátus. 

A Népköztársaság ellenségei 
minden erejükkel igyekeznek el-
vonni a dolgozók és különösen a 
dolgozó parasztság figyelmét  az 
igazi ellensége és a kizsákmányo-
lói elleni harctól. Megkísérlik csa-
lással és mindenféle  mesterkedés-
sel gyöngíteni a munkásosztály és 
a dolgozó parasztság szövetségét. 

Hasonló kísérlet történt a népi 
demokratikus rendszer ellenségei 
részéről a dolgozók egységének 
gyöngítésére és aláaknázására, a 
közoktatási reform  életbeléptetésé-
nek alkalmából is. 

A közoktatásügyi reform,  abból 
kiindulva, hogy a vallás gyakor-
iásónak helye csak a templom, 
nem pedig az iskola is, — az is-
kolai oktatásba nem vetfe fel  a 
vallástalanitást. 

A templom a hivők imádkozó 
helye, az a hely, ahol szabadon 
gyakorolhatják vallásos meggyőző-
désüket. Az iskolának pedig, — az 
állam és az állampolgárok szemé-
ben — az a hivatása, hogy fel-
szerelje a fiatal  nemzedékeket az 
általános kultura és tudomány is-
mereteivel, emelje az egész nép 
kulturszinvonalát és hogy az em-
beri tevékenység minden területé-
nek szükséges szakértőket nevel-
jen. Végül pedig, hogy a fiatalság-
nak a haladás eszméin alapuló 
morális nevelést nyújtson, hogy a 
RNK öntudatos odaadó és tevé-
keny állampolgáraivá nevelje őket. 

Minden egészségesen gondol-
kodó és jóhiszemű ember előtt 
világos, hogy az iskola nem tölt-
heti be és nem kell, hogy betöltse 
a templom hivatását, viszont a 
templom nem töltheti be és nem 
keli, hogy betöltse az iskola hiva-
tását. 

Mindezek ellenére a reakciónak 
a tanügyben megmaradt bizonyos 
elemei, a klérus reakciósai, vala-
mint a fasiszta-reakció  provokáló 
elemei, amelyek helyenként egyes 
állami szervekbe és demokratikus 
szervezetekbe befurakodtak,  meg-
kísérelték ez alkalomból megtá-
madni a néptömegek érdekeit. 

Ezek az ellenséges elemek meg-
kísérelték súrlódásokat előidézni a 
hivők körében, mindenféle  hazug-
ságot terjesztettek közöttük és ki-
hívásokkal sértették a hivők val-
lásos érzületét. 

Ha a dolgozók bárhol a Párt és 
a kormány tudomására hoznak 
ilyen eseteket, a tetteseket a leg-
keményebben megbüntetik és meg 
fogják  büntetni a jövőben is. 

Egyáltalán nem véletlen az, 
hogy a kihívó elemek, akik elszánt 
ellenségei a dolgozó nép vívmá-
nyainak országunkban, az isko-
lákra zúdították gyűlöletüket. A 
mai iskola többé nem az, ami 
volt a múltban, amikor még az 
Írástudás is a kizsákmányoló osz-
tályok kiváltsága volt. 

A kizsákmányoló osztályok a 
kulturálatlanság és az írástudatlan-

ság sötétségében tartották a dol-
gozó nép fiainak  és lányainak 
millióit. A néphatalom véget ve-
tett ennek a szégyenletes állapot-
nak, megnyitotta a dolgozó nép 
előtt az u at a tudomány legma-
gasabb fokáig.  Ez az oka annak, 
hogy a dolgozó nép ellenségei 
gyűlölettel tekintenek a dolgozó 
népnek uj iskolákat teremtő for-
radalmi reformra. 

A népi demokrácia rendszere 
határozottan szétválasztotta az is-
kola és az egyház szerepét, sem-
miben sem érinti a polgárok val-
lási szabadságát. Alkotmányunk 
előírja, hogy a Román Népköztár-
saságban „a lelkiismereti és val-
lásszabadságot az állam biztosítja. 
A vallásfelekezetek  szabadon szer-
vezkedhetnek és szabadon mű-
ködhetnek. ha szertartásuk és gya-
korlatuk az Alkotmánnyal, a köz-
biztonsággal, vagy a jóerkölccsel 
nem ellentétes." 

Ezelőtt annak ellenére, hogy a 
régi Alkotmány formailag  elismerte 
a lelkiismereti szabadságot, a leg-
kíméletlenebb vallási üldözés folyt. 
A burzsoá földesúri  kormányok 
keményen üldözték a szabadgon-
dolkodó munkásokat és értelmisé-
gieket és a legkegyetlenebbül tá-
madták lelkiismereti szabadságu-
kat. Elfogták  és elitélték őket. De 
nemcsak a szabadgondolkodók, 
hanem a különböző vallásfeleke-
zetekhez tartozó egyének is ha-
sonló üldöztetésnek voltak kitéve. 

A vallási gyűlölet szitása az ál-
lam különböző felekezetű  polgá-
rai között, az összes reakciós kor-
mányok politikájában szerepelt. 
Amikor az elnyomott dolgozó nép 
elégedetlensége élesebb formákat 
öltött, a reakciós kormányok anti-
szemita pogromokat provokáltak, 
huligán akciókat szerveztek más 
felekezetű  polgárok ellen. 

Ugyáhekkor ezek a kormányok 
csatlós politikát folytattak  az ide-
gen imperiálisták felé,  az állami 
függetlenséget  és az ország nem-
zeti érdekeit eláruló politikát. Az 
úgynevezett vatikáni konkordátum 
olyen kiváltságokat biztosított a 
katolikus egyháznak és klérusá-
nak, amilyeneket még a román 
görög-keleti egyház sem élvezett. 
Ez a konkordátum hatalmat adott 
a római pápának arra, hogy bele-
avatkozzék a román állam bel-
ügyeibe. 

Mindezeknek véget vetett a népi 
demokratikus rendszer. A lelkiis-
mereti és a vallási szabadságot, 
amelyet az uj Alkotmány előir, 
szigorúan tiszteletben tartják. A 
RNK Alkotmánya szerint a tör-
vény előtt minden állampolgár e-
gyenlő, nemre, faira,  nemzetiségre, 
kulturnivó és vallásra való tekintet 
nélkül. A vallási gyűlölet vagy val-
lási üldözés megnyilvánulásai til-
tott és büntetendő cselekmények. 
A Vatikán nemzeti méltóságunkat 
megalázó kiváltságait megszűn-
tettük-

A Román Népköztársaság kü-
lönböző hitfelekezetekhez  tartozó 
állampolgárai teljes vallásszabad-
ságnak örvendenek. Templomokkal 
rendelkeznek, amelyekben a hitfe 
leke/.etek papiai háborítatlanul 
végzik az egyházi szertartásokat. 
Népköztársaságunk egyetlen legel-
vakultabb ellensége sem tudna 
egyetlen olyan esetet sem felmu-
tatni, amely a felekezetek  vallás-
gyakorlásának megakadályozásá-
ról tanúskodnék. A hitfelekezetek 
különböző fokozatú  iskolákkal ren-
delkeznek beleértve a teológiai fő-
iskolákat is, az egyházi szolgálat 

elvégzésére hivatott személyek 
képzésére. 

A vallásszabadság tiszteletben-
tartásának egyik példája a görög-
katolikus hivők visszatérése a 
görögkeleti egyház kebelébe 

Nyilvánvaló, hogy a dialek-
tikus és történelmi materiálizmus 
tudományos felfogása  a világ ere-
detéről, az élet eredetéről és n 
természet, valamint a társadalom 
különböző jelenségeinek okairól 
nagyon különbözik a vallásos fel-
fogástól.  De a dialektikus-materiá-
lista felfogást  a tömegek csak a 
tudományos ismeretek mennél szé-
lesebbkörü elterjedésével a nö-
vekvő öntudat következtében és 
semmiesetre sem a lelkiismereti 
szabadság és vallásszabadság kor-
látozásával teszik magukévá. 

„A munkáspárt magatartása a 
vallás kérdésében" cimü hires cik-
kében a nagy Lenin átveszi En-
gels gondolatát, amely szembe-
száll a vallás úgynevezett „meg-
tiltására" vonatkozó álforradalmi 
eszmével, a szociálista társada-
lomban. Engels rámutatott arra, 
hogy az ehhez hasonló eszme 
csak káros lehet a proletáriátus 
ügyére, mert a vallásbeli külön-
bözőségeket helyezi előre a poli-
tikai különbségek helyett és a dol-
gozók bizonyos rétegeinek figyel-
mét eltereli a forradalmi  osztály-
harc életfontosságú  kérdéseiről. 

Éppen ezért Pártunk bírálja és 
szigorúan megbünteti azokat a po-
litikai éberséget nélkülöző elvtár-
sakat, akik idegen elemek felbuj-
tásának engedve, a hivők vallásos 
érzelmei megsértésének útjára sik-
lottak és észre sem veszik, hogy 
ezáltal a dolgozókat az előttük 
álló nagyszerű feladatok  teljesíté-
sének útjáról eltéríteni szándékozó 
osztályellenségnek tesznek szol-
gálatot. 

Ez nem jelenti azt, hogy a mun-
kásosztály Pártja közömbös ma-
radhat a különböző előítéletekkel 
és misztikus szemléletekkel szem-
ben, amelyeket a polgári-földesúri 
rendszer terjesztett a dolgozók so-
raiban. Az osztályellenség arra tö-
rekszik, hogy ezeket az előítélete-
ket országunk dolgozói alkotó erő-
feszítéseinek  szétzüllesztésére hasz-
nálja fel,  a fatalizmust,  a passzi-
vitást, a nehézségek előtti csüg-
gedtséget terjeszti a harc helyett a 
nehézségek eltávolításáért és a jó-
lét, valamint a kultura kivívásáért. 

A párttagoknak kötelességük 
szüntelenül munkálkodni azért, 
hogy a dolgozók felszabaduljanak 
az előítéletek hatása alól és meg-
akadályozni a reakciót abban, hogy 
ezeket az előítéleteket felhasználva, 
lélekmérgező munkát fejtsen  ki. 

Különösen kártékony szerepet 
játszanak ebben a tekintetben a 
különböző vallásos szekták, ame-
lyek a vallásos hit leple alá rejtik 
a különböző imperiálista-reakciós 
propagandát és kémhivatalokkal 
való kapcsolataikat. Vallásos áj-
tatosság álarcát öltve, e szekták 
minden emberi erőfeszítés  hiába-
valóságát prédikálják. E propa-
ganda célja a lehető legvilágosabb. 

Bárki számot vethet vele. hogy 
éppen azért, mert a dolgozók tö-
megei nem hallgattak az emberi 
erőfeszítések  hiábavalóságát hir-
dető hazugságokra, a földművesek 
megkaphatták a földesurak  birto-
kait, végetvetettünk az inflációnak, 
eltávolítottuk a királyságot, rátér-
tünk az ipar tervszerüsitésére, je-
lentős eredményeket értünk el az 
ipari termelés területén, stb. 

Mindezeket a RMP-vezette dol-

gozók erőfeszítésével  értük el, 
azoknak az átkoknak ellenére, a-
melyeket függetlenségünk  és sza-
badságunk ellenségei szórtak or-
szágunkra. 

Világos, hogy mindazok, akik az 
emberi erőfeszítések  hiábavalósá-
gét prédikálják, meg akarják aka-
dályozni azt, hogy ujabb sikereket 
érjünk el a kizsákmányolásmentes 
társadalmi berendezés megvalósí-
tásáért folytatott  harcban. 

Káros, reakciósjellegü politikai 
tevékenységet fejtenek  ki templo-
mon kivül és az oltár előtt is e-
gyes katolikus lelkészek. Mi a célja 
ennek a tevékenységnek, megmu-
tatta mindnyájunknak nemrégiben 
a Mindszenty bíboros pere. Mind-
szentyhez szoros szálak fűzik  or-
szágunk bizonyos — román és 
magyar — katólikus egyházi ve-
zetőszemélyiségeit. Mindszenty — 
a Vatikánnak és az amerikai kém-
szolgálatnak ez a hűséges szol-
gája — a magyarországi demokra-
tikus rendszer megdöntésén és az 
ország függetlenségének  megsem-
misítésén mesterkedett. Világos, 
hogy egyetlen demokratikus rend-
szer sem engedhetett volna meg 
ilyen bűncselekményt, amelynek 
semmi köze sincsen a vallásos 
hithez, sem pedig a hivek túlnyo-
mó többsége érzelmeihez. 

Más hitfelekezetek  soraiban is 
ugyanazok az emberek, akik hű-
ségesen szolgálták az összes rend-
szereket és megáldották a vasgár-
disták és antonescanusok véres 
gaztetteit, jelenleg papi tekintélyü-
ket használják fel  a népi hatalom 
támadására és befeketitésére. 

Ez szintén megengedhetetlen ma-
gatartás. 

A nép emez ellenségeinek meg-
bélyegzése minden állampolgár 
kötelessége, beleértve a Román 
Népköztársaság iránt lojális és be-
csületes, különböző hitfelekezetü 
egyházi személyeket is. Országunk 
lelkeszei előtt áll a Szovjetunió 
görögkeleti lelkészeinek példája. 
A román lelkészek Szovjetunióban 
tett látogatásai és a szovjet lelké-
szek romániai látogatásai már ré-
gen szétoszlatták azt a hazugsá-
got, hogy a Szovjetunióban nem 
tartanák tiszteletben a vallássza-
badságot. Ugyancsak e látogatások 
alkalmával országunk lelkészei 
megtudhatták, hogy a Szovjet Haza 
Honvédő Háborúja idején az orosz 
görögkeleti egyház lelkészei a szov-
jet néppel együtt támogatták a 
szovjet kormány és a Kommunista 
(bolsevik) Párt katonai erőfeszíté-
sét, amelyet a hitleri Németország 
felett  aratott győzelem koronázott 
meg. 

Olyan példa ez, amely méltán 
megérdemli, hogy a Román Nép-
köztársaság vallásfelekezeteinek 
minden lojális állampolgár lelkésze 
kövesse. 

A népi demokratikus rendszer 
szigorúan tiszteletben tartja a lel-
kiismereti és a hitfelekezetek  val-
lásgyakorlásának szabadságjogait. 

Ugyanakkor megengedhetetlen-
nek tekinti azt, hogy a népi de-
mokratikus rendszer ellenségei a 
hivek vallásos érzelmeit arra a célra 
használják fel,  hogy megakadályoz-
zák a dolgozó nép politikai-erköl-
csi egységének megszilárdulását 
és gyengítsék a doiguzók egyesi-
sitett erőfess  itéseit a szociálizmus 
építésében. 

Ez a népi demokratiku rendszer 
és a Román Munkáspárt állásfog-
lalásának lényege « lelkiismereti 
szabadság kérdésében. 



Mi történik a nagyvilágban ? 
Kü l - és belpolitikai tájékoztató 
Gyilkol az athéni 

fusiKztn-korniány 
Az athéni fasi&zta  kormány kér-

lelhetetlenül üldözi ^ görög munkás-
ság, és a demokratikus mozgalmak 
vezetőit és nem riad vissza a leg-
aljasabb gyilkosságoktól sem. Leg-
utóbb Mitzos Paparigas t, a görög 
szakszervezeti tanács főtitkárát  gyil-
kolták meg börtönében, s azt állít-
ják, öngyilkos lett. 

Hasonló aljas módon gyilkolta 
meg a eörög monarcho-fasiszta  rend-
őrség Sztamatisz Csamutalidisz gő 
rög kommunista vezelőt, akiről azt 
állítják, hogy hirtelen halálát a rend-
őrség börtönében szívroham okozta. 

Mindkét gyilkosság nagy felhábo-
rodást váltott ki a világ demokra-
tikus közvéleményében Az imperiá-
listák szolgálatában álló monarcho-
fasiszták  aljas gyilkosságai azt mu-
tatják, hogy már végső eszközökhöz 
próbálnak fordulni,  hogy mind job-
ban ingadozó uralmukat meghosz-
szabbitsák. 

A Ibii ni Át felvették  a 
Kölcsönös Gazdasági 
Segilség Tanácsába 
A Kölcsönös Gazdasági Segítség 

Tanácsába tartozó országok meg-
vizsgálva Albániának a Tanácsba 
vâ ó felvételi  kérését, hozzájárultak 
annak teljesítéséhez. 

Győzelemmel végződött 
Olaszországban a köz-
ségi alkalmazottak 
sztrájkja. 
A háromszázezer olasz községi 

alkalmazott sztrájkja az alkalma-
zottak teljes győzelmével végződött, 
mert a községi hatóságok kénytele-
nek voltak teljesíteni az összes kö-
veteléseket. Saragat Giuseppe, a 
szociálista jobboldali szakadár cso-
port vezetője, az olasz kormány he-
lyettes miniszterelnöke lemondott 
helyettes miniszterelnöki tisztéről 
Lemondásának oka, hogy pártjában 

általánosan ellenezték a De Gasperri 
kormány külpolitikáját és munkás-
ellenes intézkedéseit. 

A francia-kormány 
terrorakclöja a Kom-
munista Pá r t ellen 
A francia-kormánynak  nem tet-

szik a Kommunista Párt tevékeny-
sége, mert imperiálista törekvé-
seit keresztezi, ellenzi a vietnami 
gyilkos támadó háborút és legutóbb 
Mauríce Thorez, a párt főtitkára  ki-
jelentette, hogy a francia  munkáso-
kat nem lehet háborúba vinni a 
Szovjetunió ellen és egy háború 
esetén a francia  munkások felsza-
baditóként üdvözölnék a szovjet-
csapatokat és támogatnák tevékeny-
ségükben. A francia  kormány, az-
zal a szándékkal, hogy megfélem-
lítse a demokratikus sajtót és hogy 
elhallgattassa a béke védelmezőinek 
a hangját, házkutatásokat rendez a 
demokratikus lapok szerkesztőségei-
ben és a szerkesztőknél. Ezzel 
azonban nem tudják elhallgattatni 
a háborús uszitók elleni hangokat. 

x Egy 35 éves nőtlen, nem nagy 
igényű önálló iparos szállást keres 
olyan családnál, ahol a napi munka 
után és ünnepnapokon nyugodt és 
csendes pihenést találna. Szükség 
esetén ágynemű, fekvő  és más bú-
tor van, Felvilágosítás: Elephánt 
Béla kárpitos. Posta udvar. 

x Elvesztettem Mátyás András 
névre szóló „Buletint" és a pontos-
könyvemet. A becsületes megtaláló 
adja be Bethlen-utca 60 szám alatt. 

x Sürgősen eladó egy hálószo-
babutor, tiszta keményfa,  egy billiárd-
asztal, dívány, tükör, kredencek, 
szekrények, ágyak, asztalok és szé-
kek. Moldován Istvánnál, Kőkeresz-
tér. 1—2 

x Eladó 20 törzskönyvezett méh-
család nagyméretű kaptárban. Érdek-
lődni lehet: Pap Dániel nyug. taní-
tónál, Csehétfalva.  1—2. 

Egy éoes a Román Munkáspárt 
(Folytatás  az  l-ső  oldalról). 

telével valóban a nép bíróságává 
változott. A pénzügyi politika, 
mely az osztályelvüségre van ala-
pozva s amely a tőkés elemekre 
rakja a nagyobb terheket. Művé-
szeti és kulturfejlődésünk  egy éve 
évtizedes mulasztásokat hozott 
helyre. 

A RMP kezdeményezésére va-
lósult meg az 1948 junius 11-én 
megjelent törvénnyel a legfőbb 
ipari termelőeszközök államosítása, 
amely forradalmi  cselekedet volt 
s amely megvetette az alapját a 
szociálista építésnek. 

A RMP kezdeményezte az egy 
éves tervet, amelynek megvalósí-
tásáért és túlteljesítéséért hazánk 
dolgozói munkájuk legjavát adják 
és a szociálista verseny beveze-
tésével uj tartalmat adnak a mun-
kának, amely nem kényszer többé, 
hanem a dolgozók becsületbeli 
kötelessége. 

Nem tagadjuk le, hogy még 
mindig vannak hiányosságok, de 

még ellenségeink is kénytelenek 
elismerni, hogy a dolgozók élet-
színvonala emelkedett és * felfelé 
ívelő irányt mutat, nem ugy, mint 
a marshaílizállt országokban, ahol 
napról-napra esik a munkás élet-
színvonala és emelkedik a profit-
hajhászó tőkések gazdagsága. 

A RMP helyes politikájával meg-
szilárdította a nemzetiségek joge-
gyenlőségét, a román nép és a 
nemzetiségek békés testvéri együtt-
élését. 

A RMP vezetésével országunk 
együtt vesz részt a hatalmas Szov-
jetunióval a demokratikus tábor-
ban, amely a tartós béke megszi-
lárdításáért folytat  következetes 
harcot a háborúra uszitó imperi-
álista kalandorpolitika ellen. 

Szeretettel és hálával köszöntjük 
a Román Munkáspártot kongresz-
szusának első évfordulója  alkal-
mából, a munkásosztály élcsapa-
tát, az ujtipusu leninista pártot, 
amely biztos kézzel irányítja Nép-
köztársaságunkat a szociálista tár-
sadalom felé. 

A kommunista-kiáltvány 
101 évvel ezelőtt 1848 februárjá-

ban jelent meg a Kommunista 
Kiáltvány, amely -a kommunisták 
célkitűzéseit ismertette. 

Marx Károly és Engels Frigyes 
voltak megbízva, hogy megszer-
kesszék a kiáltványt, amely a pá-
rizsi forradalmak  előestéjén ké-
szült el. „Világ proletárjai egye-
süljetek 1" Ez a kiálló szó végig-
hangzott az egész Európán és az 
egész reakciós világ megremegett 
e szavak hallatára. 

A kommunizmus .kísértete" az 
ag« Európa minden hatalmassá-
gát egységbe kovácsolta, a Szent 
Szövetség-be : a pápa, a cár és 
Metternich álltak a reakció élére 
s a kommunizmus elfojtásának 
ürügye alatt minden haladásnak 
ellene voltak. A burzsoázia, amely 
a hűbériség elleni harcában, mint 
haladó osztály jelentkezett, reak-

cióssá vélt abbeli félelmében, 
hogy a feltörekvő  proleláriátus, 
mely éppen a kapitálizmus fejlő-
désével növekedett, veszélyezteti 
kizsákmányoláson alapuló ' hatal-
mát. 

A Szent Szövetség már a múlté,, 
mégha kései utódok meg is kísér-
lik feltámasztani,  a kommunizmus 
„kísérlete" ma élő valóság s a-
világ egyhatodán, a hatalmas és 
legyőzhetetlen Szovjetunióban, szo-
ciálizmus formájában  már meg-
valósult és kommunizmus formá-
jában épülő állama a dolgozók mil-
lióinak. támasza és biztositéka a 
tartó, békének és mér nem űzött 
kísértete többé az agg Európa-
minden hatalmasságának, hanem 
legyőzhetetlen erejével a háborúra, 
uszitó «hatalmasságok" az impe-
riálisták fékentartója,  a világ bé-
kéjének rendíthetetlen őre. 

Nagyszabású szabotázs ügy 
Székelyudoarhelyen 

Jakab László, a vármegyei gazda-
sági hivatal kereskedelmi osztályá-
nak főnöke  állott több társával a 
napokban a székelyudvarhelyi sza-
botázs népbiróság elölt. Már régóta 
feltűnt  a város dolgozóinak, hogy 
Jakab László költekező életmódot 
folytat  és gyakran részegeskedik. 
Most fény  derült arra, milyen üzel-
mekből volt pénze a mulatozáshoz. 

A szabotázs biróság kiderítette, 
hogy Jakab László csalást követett 
el a pontáru-szelvényekkel és igy 
súlyosan megkárosította a közössé 
get. A csalásra Bukarestben a je-
gyekkel való elszámolás alkalmá-
val jöttek rá s kiderült, hogy Ja-
kabnak üzelmeiben társai is voltak, 
Metz István és Pahán Lajos, az ál-

M o népért haltól! meg 
Ezelőtt 164 évvel áldozták fel 

életüket a jobbágyok felszabadításá-
ért Moria, Cloşca és Crişan. Nevük 
fénylő  fáklya  volt azóta a szabad-
ságukért harcoló, elnyomott dolgo-
zóknak. 

Amikor a jobbágyság helyzete a 
könyörtelen kizsákmányolás folytán 
elbirhatatlanná vált, megszervezték 
a jobbágyok felkelését  az elnyomók 
ellen Erdélyben, a Nyugati Érchegy-
ségben. A jobbágyság osztályharcát, 
felszabadulási  vágyát az uralkodó 
nemesség véresen nyomta el. A 
vezéreket elfogták  és válogatott kín-
zások alá vetették, miközben egyi-
kük, Crişan magát börtönében fela-
kasztotta. Másik két vezértársát 
Horiát és Cloşcât a legszörnyűbb 
halálnemek egyikével, kerékbetörés-
sel végezték ki 1785 február  28-án 
Gyulafehérvár  piacán az elijesztés 
végett odaparancsolt hatalmas tömeg 
előtt. 

Horia utolsó szavai ezek voltak : 
„A népért halok meg". 
• Horia, Cloşca és Crişan valóban a 
népért haltak meg, az elnyomott, ki-
zsákmányolt magyar és román job-
bágy népért. 

Nevük megérdemli, hogy a dol-
gozók arról ma is kegyelettel meg-
emlékezzenek, mint akik életüket az 
emberi szabadságjogokért áldozták 
fel. 

lami pontáru-üzlet vezetői, valamint 
Keresztélyné Hönig Aranka, a pont-
jegyek levágója és Imre József 
szabó, aki pont nélkül vásárolt pont-
árut Metz Istvántól. 

A biróság a dolgozók megelége-
désére súlyos büntetéssel sújtotta 
a csaló és szabotáló alkalmazottakat 
és rosszhiszemű vevőjüket, elitélve 
Jakab Lászlót egy évi elzárásra és 
15 000 lej pénzbirságra, Metz Ist-
vánt és Pahán Lajost öt öt hónapi 
elzárásra és 10 000—10 000 lej 
pénzbirságra, Keresztélyné Hönig' 
Arankát és Imre József  szabót 2—2 
hónapi elzárásra és 5.000-5000 lej 
pénzbüntetésre. 

— Meghalt Berde Mária. Ismét 
nagy veszteség érte a magyar iro-
dalmat. R Berde Mária hosszú be-
tegeskedés után meghalt Kolozsvá-
ron élete 60- ik évében. Az első vi-
lágháború után tünl fel  Erdélyben, 
miután egy kis versfüzete  Budapes-
ten már elismerést keltett. Itt nálunk 
hamar vezető egyéniséggé lett, irt. 
buzdított, szerkesztőséget vállal! 
Több regénye, elbeszélése, tanulmá-
nya mind alapos és széleskörű tu-
dásról, kritikai érzékről tanúskodik. 
Haladó gondolkodású volt, ami kü-
lönösen a népek közti megértést és 
testvérbarátságot, s a nők egyenjo-
gúságát hirdető írásaiban nyilvánult 
meg szilárd határozottsággal. Néze-
teit mint tanár is hirdethette, mert 
egyetemét végzett, doktorátust szer-
zett, tanárkodott. Legutóbb a Dolgozó 
Nő főszerkesztője  volt és folyton 
súlyosbodó, több évtizedes beteg-
sége közben sem szűnt meg, élele 
utolsó napjaiig dolgozni, küzdeni az 
emberi haladásért, általános tiszte-
letet keltve maga iránt a dolgozók 
táborában. 

x Eladó ház Solymossy-utca 39 
szám alatt, ugyanott ebédlő-, fél  háló 
és konyha-butorok. 

x Eladó egy 10 lóerős szívó-
gázmotor Gagyban Firtos Dénesnél. 

Nyomatott az „UMGISz" könyv-
nyomdájában Székelyudvarhelyt. 

Éljen március 8, a demokrata nők nemzetközi napja! 


