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megvívására 

MÁRCIUS  15, 
ű magyar  forradalom  napja 

„Elsőizben  az 1848-as  forradal-
mi mozgalomban,  elsőizben  1793 
óla, meri  szembeszegezni  egy 
nemzet,  melyet  körülzárt  az éllen-
Jorradalmi  túlerő,  a gyáva  ellen-
forradalmi  dühvel  a forradalmi 
szenvedélyt..."  irja Engels 1849 
tlején a magyar forradalomról. 
Az összehasonlilás a nagy fran-

cia forradalommal  nem véletlen, 
mert a magyar forradalom  az 
egyetlen a XIX. század forradal-
mai között, amely eltér a század 
forradalmainak  hanyatló irányától. 
Az 1848-as februári,  párizsi for-

radalom vihara végigsöpört egész 
Európán. 
Március tizenötödike, a magyar 

forradalom  kitörésének nagy napja 
utat futatott  a magyar nepinek is 
a polgári demokratikus forradalom 
kivivására. 

A párizsi munkásság 1848 ju-
niusi veresége után, az európai 
tilenforradalom  győzött a forradal-
mak felett.  A forradalom  tavaszát 
ez ellenforradalom  ősze követte. 
Az európai reakció magához tért 
í márciusi rémületből. 
Egyedül a magyar forradalom 

fordult  balfelé.  1848 ősze itt nem 
i forradalom  végét, a reakció dia-
dalát, hanem a dicsőséges sza-
badságharc kezdetét hozta el. 
Amikor Windisohgrătz. a reak-

tiós haderő élén bevonult Pestre 
é? sokan ugy vélték, hogy az 
Mzlrák seregek már felszámolták 
i hősi küzdelmet, Marx azt irta 
forradalmi  lapjában az „Uj Rajnai 
Újságban*: „A magyarok  még 
nincsenek  legyőzve.  De  ha eles-
nek,  akkor  dicsőségesen  esnek  el, 
nint  a 48-as  forradalom  utolsó 
lései és csak  rövid  időre." 

A 48-as  forradalmakban  a bur-
uoázia  már  nem forradalmi  osz-
tály  többé,  a feltörekvő  munkás-
osztály még szervezetlen, még 
nincs tudatéban forradalmi  hiva-
lásának. Még sincs könnyű dolga 
i reakciónak. A francia  proletá-
riátus 1848 juniusi győzelme, a 
kommunista-kiáltvány jelszava: 
.Világ proletárjai egyesüljetek" 
megremegteti az agg Európa min-
den hatalmasságát. 
A magyar szabadságharc is el-

bukik. Tudnunk kell azonban azt 
i, — a mult hibáiból okulni kell — 
togy a világosi fegyverletétel  nem-
csak egy a túlerővel szembeni 
tfyenlőtlen  küzdelem befejezése, 
hanem a szabadságharc vezetői-
tek, köztük Kossuthnak az agrár* 
s nemzetiségi kérdésben elfoglalt 
atározatlan álláspontjának követ-
ezménye is volt 

A forradalom  vezető rétege a 
berális köznemesség — amilyen 
övetkezetes a külellenség, a 

Habsburgok elleni harcban, olyan 
következetlen akkor, amikor a job-

bágyfelszabadításról  van szó, az 
agrárdemokrácia kivívásáról. 

A márciusi ifjak,  élükön Pefőfi-
vel és Táncsics Mihály, a szegény 
parasztok vezére és Bem apó, a 
világforradalmár,  a legkövetkeze-
tesebb forradalmárok,  ők tudják, 
hogy a magyar forradalom  ügye 
nem elszigetelt ügy, a magyar sza-
badság elválaszthatatlan a világ-
szabadság ügyétől. 

Kezet nyújtottak Bălcescu Mik-
lóson keresztül a román forrada-
lomnak és összekapcsolták a ma-
gyar szabadság ügyét minden el-
nyomott felszabadításával.  Kossuth 
Lajos csak a szabadságharc elbu-
kása után, a Duna-konföderációs 
tervében emelkedik erre a magas-
ságra. 

A magvar szabadságharc elbu-
kott. de a küzdelem mégsem vott 
hiábefvaló,  mint fénysugár  világí-
totta be az utat - a sötétség év-
tizedeiben —^zok számára, akik 
sohasem szűntek meg hinni a vi-
lágszabadság diadalában, minden 
kizsákmányoleb̂ és el|m>más meg-
szüntetésében. 

Ezért emlékezünk hálás utódok 
— kiknek megadatott a márciusi 
eszmék diadalát megérni — ha-
tártalan szeretettel a dicsőséges 
szabadságharcra s annak legra-
gyogóbb, legtisztább lapjára — 
március tizenötödikére. 

Március 8 
Amikor Marx és Engels meg-

kezdte harcát a kapitálizmus meg-
döntése és a munkásosztály fel-
emelése érdekében, ez magába-
foglalta  a nők felszabadításáért 
és egyenjogúsításáért vivott harcot 
is. Az 1917-es Nagy Októberi 
Szociálista Forradalom megterem-
tette a szociálizmus! a Szovjet-
unióban és elhozta a nők szá-
mára is a felszabadulást. 

Harcos elődeink már 1910-ben 
elhatározták, hogy március 8-ikát 
a nők harci napjának tekintik a 
burzsoázia elleni küzdelemben. 
1914 óta a világ minden táján 
megünneplik a demokráciáért har-
coló nők március 8-ikát. Ma ezt 
a napot a világ összes asszonyai, 
a világpolitikai helyzetre való te-
kintettel, az imperiálizmus hábo-
rús uszítása elleni tiltakozás je-
gyében ünneplik. 

A világ összes asszonyai tud-
ják, mit jelent a háború, hiszen 
még élénken élnek emlékezetük-
ben azok a pusztítások, amelye-
ket a fasizmus  barbárságai a má-
sodik világháborúban az emberi-
ségre zúdítottak. A nők tudják, 
hogy a kiöntött véren meggazda-
godott imperiáli8ták ma is uj há-
borút készítenek elő. Az asszo-
nyok milliói mozdulnak meg már-
cius 8-ikán, hogy összefogva  kö-
zösen vegyék fel  a harcot a béke 
megszilárdítása érdekében. 

A szovjet-nők előttünk álló pél-

dája határtalan bátorságot önt 
belénk. A Szovjetunió asszonyai 
szabad és egyenjogú állampolgá-
rokként ünneplik március 8-át. A 
szovjet-nő a férfiakkal  vállvetve 
fáradhatatlanul  dolgozott a sztálini 
tervek teljesítéséért a gyárakban 
és üzemekben, a kolhozokban és 
a mezőgazdasági gép- és traktor-
állomásokon. a laboratóriumok-
ban és intézményekben. 

A kapitalista országokban a 
nők tüntetéseken és gyűléseken 
leplezik le kormányuk igazi arcu-
latát, népellenes- és a nők egyen-
jogúsítását megakadályozó politi-
káját. 

A gyarmati országok asszonyai, 

akik a férfiak  oldalán halált meg-
vető bátorsággal harcolnak felsza-
badulásukért, ezen a napon még 
fokozottabb  mértékben érzik a 
világ minden országában velük-
érző és érettük küzdő asszony-
testvéreiknek meleg, testvéri kéz-
szorítását és tudják, hogy nem 
állnak magukra hagyatva küzdel-
mükben az imperiálizmus ellen. 

M\ a Román Népköztársaság 
asszonyai, akik békében dol-
gozhatunk szabad és demokra-
tikus országunkért, hálás és el-
ismeréssel telt gondolatainkat dicső 
elődeink felé  irányítjuk, akik az 
illegalitás nehéz éveiben börtönök-
ben. szabadságuk, sőt életük ve-
szélyeztetésével, küzdelemre buz-
dították országunk asszonyait. 
Donca Sima, Olga Banciuc, EÍena 
Pavel, Ocskó Teréz emléke élén-
kebben él emlékezetünkben, mint 
valaha. 

Az állami terv teljesítésének és 
túlszárnyalásának utján, a Román 
Munkáspárt irányítása és támoga-
tása mellett uj lehetőségek nyiltak 
meg a nők előtt. A nők mind tö-
megesebben vesznek részt a ter-
melő munkában. Részt vesznek a 
szociálista versenyekben, q norma 
túlszárnyalásában és a pazarlás 
elleni küzdelemben, harcolnak az 
analfabétizmus  felszámolásáért,  a 
szakmai tudás fejlesztéséért.  A 
gyermeknevelés sem magánügy, 
hanem az anya kötelessége a kö-
zösséggel szemben. 

A nők megyénkben is megér-
tették, milyen jelentősége van 
számukra március 8-ikának. Min-
den faluban  gyűléseket tartottak, 
tűntetve a Demokrata Nők Világ-
szövetsége második kongresszusá-
nak békekiáitványa mellett, amely 
harcra hívja a világ asszonyait az 
imperiálista háborús uszitók ellen. 
Önkéntes munkavállalással me-
gyeszerte hozzájárulnak az egy-
éves terv megvalósításához, az 
anya-és gyermekvédelem megerő-
sítéséhez, a napközi otthonok, 
bölcsődék, szülőotthonok felállítá-
sával. Március 8-ikát a munka 
jegyében, az imperiálisták elleni 
fokozott  harc jegyében ünnepeljük ! 

b. b. 

He feledkezzünk  meg a gorog nép szenvedéseiről 
Szép példáját adták legutóbb a vidéki szücsmesterek a sza-

badságért harcoló görög nép iránti rokonszenvüknek és áldozat-
készségüknek, ezúttal 4 drb. báránybörsapkát és 6 drb. kikészített 
báránybőrt ajándékozva a görög segélyakció részére, kiegészítve 
ezael korábbi értékes adományukat. 

Az ilyen példának figyelmeztetőnek  kell lennie mindenki s/.á* 
mára, hogy gondoljunk a szabadságukért vérüket áldozó, hős gö-
rög demokrata harcosokra és siessünk adományainkkal segítségük r . 

Éljen a Szovjetunió, az imperiálista 
rabság elleni harc zászlóvivője ! 
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A szakszervezeti választásokra 
Másfél  év telt el a szakszervezeti 

választások óta és most újra válasz-
tások előtt állunk. Választások előtt, 
anrkar » vezetőségnek számot kell 
hőm munkájáról. 

Számot kell adni arról, hogyan 
telje sittette kötelességét a tagok iránt, 
bogvan kapcsolódtak be az ország-
épitő munkába, hogyan teljesítették 
a dolgozókkal a Szövetség, az Orszá-
gos Szaktanács és a Párt iránti köte-
lességüket? Kényszerből- e, vagy meg-
győződésből ? Vcjjon bekapcsolód-
tak-e valamennyien a munkába és a 
feladatokat  kollektiv-munkával oldot-
ták-e meg, vagy hagyták hogy az egyes 
elvtársak magukra próbálják végezni 
a munkát. E felejtették  e azt, hogy a 
-szakszervezet a munkásosztály leg-
nagyobb és leghatalmasabb tömeg-
szervezete, ahol nemzetiségi és faji 
Különbség nélkül tömörülnek a mun-

kásosztály tagjai közös harcuk meg-
vívására közös érdekeikért. 

Mindezt áttekintve, azzal a tudat, 
tal kell az uj szakszervezeti válasz-
tásoknak indulnunk, hogy a szak-
szervezetek élére olyan vezetőket ál-
lítsunk, akik ismerve az osztályharc 
fontosságát,  rendületlenül viszik a 
a harcot és munkájukkal meggyor-
sítják az osztályellenség végső fel-
számolását itt és az egész világon. 

Épp ezért a választások a birálát 
és önbírálat jegyében kell, hogy tör-
ténjenek. Meg kell látni az elköve-
tett hibákat és a kiütköző hiányossá-
gokat, hogy ugy a régi vezetőség, mint 
az újonnan megválasztott elvtársak 
tanulva ebből, tökéletesebb és osz-
tályharcos dolgozókhoz méltóbb 
munkát végezve teljesíthessük a 
nagy feladatot,  a szocialista társa-
dalom építését. 

Kertész  János 

Szentkeresztbányán 
folynak a munkaoersenyek 

A szentkeresztbányai vasgyár-
ban a munkaversenyek uj vér-
keringést indítottak meg. Ennek 
eredményeképpen a kohó munká-
sai február  19-ére már teljesítet-
ték a havi előirányzatot, február 
28-ig pedig ugy a kohó, mint az 
öntöde 45 százalékkal felülmúlta 
« termelési normát. 

A nagyszerű termelési eredmé-
nyek mellett jelentősen csökkent 
az öntő-selejt. Ez azért jelent nagy 
megtakarítást, mert ujabban legin-
kább kereskedelmi árut öntenek 
és az ilyen kisebb darabok önté-
sénél sok selejt szokott maradni. 
Ennek ellenére 15 százalékkal 
csökkentették az öntöde munká-
sai a s»lejtet. 

A takarékosságra és az önbírá-
lat munkát fellendítő  hatására 
szép példa Pálgábor Dénes esete, 
aki még néhány héttel ezelőtt a 
homokba rejtette az öntőselejtet, 
mert az több volt a megengedett-
nél. Amikor felfedezték  ezt a lel-
kiismeretlenséget, Pálgábor Dénes 
tudatára ébredt elkövetett bűné-
nek, magáévá tette a megrovást 
és komoly önkritikát gyakorolva, 
beismerte, hogy proletárhoz nem 
iliő bün volt a selejt elrejtése. Ki-
jelentette, hogy ezentúl minden 
erejével igyekezni fog  becsületes 
munkát végezni. Fogadalmát be 
is tartotta. Versenyre hivta Papp 
Károly öntőt, s a verseny eddigi 
eredménye bizonyítja, hogy Pál-
gábor Dénesnek használt az intés, 
mert azóta fokozott  szorgalommal, 
lelkiismeretesen dolgozik. Munká-
jának eredménye : 10—15 száza-
lékos termelési előny társával 
szemben. Most már alig kerül ki 
selejt e keze alól. Ilyen munkával 
élmunkássá küzdheti fel  magát. 

Az egyéni termelési és takaré-
kossági versenyek szép eredmé-
nyeket értek el. Ezek az eredmé-
nyek nem csak a termelés foko-
zását segítik elő, hanem megmu-
tatják egyúttal magának a mun-
kásnak is, milyen teljesítményre 
képes. Vannak munkások, akik 
maguk is meglepődnek, amikor 
szép munkateljesítményüket látják. 

A szenlkereŝ tbányai öntöde 
minden munkása versenyben ál-
lott valamelyik társával. Szőcs 
Antal Orbán Istvánnal versenye-
zett és Orbán István lett az első 
20—25 százalékkal többet termelve, 
mint Szőcs Antal. Dániel Gábor 
és András Alajos versenye eldön-
tetlenül végződött. Mind a ketten 
50—50 százalékkal termeltek a 

normán felül.  Vitus Péter és Tö-
rök József  versenyében 15 szá-
zalékos többlettel Török József 
győzött. Tankó Mihály és György 
L. György között a versenyt mind-
össze 10 százalékos különbség 
döntötte el György L Györgv ia-
vára. Török József  F. és Egyed 
Imre versenyében Egyed Imre 20 
százalékkal multa felül  Török Jó-
zsefet.  Biró Vince IPálgóbor Fe-
renccel állott egyéni versenyben, 
15 százalékos eredménnyel Biró 
Vince lett az első. Györgypál Ist-
ván ugyancsak 15 százalékos túl-
termeléssel győzött versenytársa. 
Mag Ferenccel szemben. Mihály 
András elveszítette a versenyt Mi-
hály Imrével szemben, aki 10 szá-
zalékkal multa felül.  András Fe-
renc K, és Szabó Péter versenye 
Szabó Péter javéra dölt el 15 szá-
zalékos különbséggel. Orbán Béla 
10 százalékos többlettel előzte 
meg versenytársát, Szikszai Lajost. 
Dániel Domokos és Török István 
versenye eldöntetlen, egyformán 
10 - 15 százalékkal termeltek nor-
mán felül.  Szőcs Szilveszter és 
Tankó János versenyében 10 szá-
zalékos eredménnyel Tankó János 
lett az első. Dömös Lajos György-
pál Ferenccel versenyezett és 17 
százalékos többlet-eredménnyel 

• Gvörgypál Ferenc lett az első. 
Póigábor Dénes és Sándor Balázs 
versenyét Sándor Balázs 25 szá-
zalékos termelési többlettel nyerte 
meg. Lázár Márton többtermelése 
pedig Kelemen Jánossal szemben 
szerezte meg Lázár Mártonnak 
az elsőséget Szilágyi Mihály, Ger-
gely Ferenc és Silye Lőrinc 10—10 
százalékos többlet-termeléssel let-
tek elsők a Lázár Alberttel. Mi-
hály Fülöppel és Kiss Jánossal 
folytatott  egyéni versenyben. Se-
bestyén István pedig 15 százalék-
kal termelt többet, mint verseny-
társa, Sándor Imre. 

A februári  eszyéni munkaverse-
nyek szép eredmenyei azt mutat-
ják, hogy az esés>z üzem munká-
jában a lendület állandóan foko-
zódik. Igy érhette el azt a szent-
keresztbányai vasgyár, hogy az 
egy kohó az 1949. évben üzem be-
helyezendő uj kohó helyett is 
dolgozott, mert egyedül teljesítette 
a két kohóra előirányzott terme-
lés 97 százalékát. Igy járulnak 
hozzá Szentkeres/thónva vasmun-
kásai az egyéves általános gazda-
sági terv mefltvdlöxilósához. 

—a —a. 

R cionizmus 
a z imperiálizmus mérgezett fegyoere 
A zsidó lakosság egy része, rém-

hírterjesztők által félrevezetve,  „kül-
földre*  igyekszik. A kivándorlók 
azonban hamarosan megbánják, 
hogy hitelt adtak az alávaló rém-
hirterjesztőknek, amikor egyik lá-
gerből a másikba kóborolnak a nyo-
mortól és hontalanságtól meggyö-
törve. Peltevődik a kérdés: kinek 
érdeke az, hogy a zsidó lakosságot 
annyi éves szenvedés után, újra ki-
tegye a hontalanságnak és kezébe 
a vándorbotot adja ? Kik ezek a 
lelkiismeretlen izgatók ? 

Ezek a szívtelen izgatók azok, 
akik a román, magyar, vagy zsidó 
egységet hirdetik, (ahogy azt éppen 
érdekeik megkívánják) és közben 
széthúzást idéznek elő a dolgozók 
táborában. A múltban a nagyüze-
mek, bankok és vállalatok tulajdo-
nosai — vegyesen románok, ma-
gyarok és zsidók — a vegyes nem-
zetiségű munkások harcát a na-
gyobb darab kenyérért ugy bontot 
ták meg, hogy antiszemitizmust hir-
dettek, igy gyűlöletet keltve a nem-
zsidók részéről a zsidók ellen és 
másfelől  cionizmust (zsidó nemzeti 
mozgalmat) hirdetve elszigetelték a 
zsidó munkást a többitől. 

Miután országunkban a dolgozók 
kivették a politikai és gazdasági 
hatalmat a kizsákmányoló kapitalis-
ták kezéből, azok minden eszközt 
megragadnak, hogy megakadályoz-
zák a dolgozó tömegek aktív részt-
vételét a dolgozók államának felvi-
rágoztatásáért folyó  munkában. E 
célból cionista — zsidó nacionálista 
— jelszavakkal akarják megaka-
dályozni a zsidó dolgozókat, hogy 
résztvegyenek az épitő munkában. 

A munkásosztály pártja, amely a 
mindenfajta  elnyomás ellen vivott 
harc vezeiő tényezője és irányitója, 
mindenkor harcolt a nemzeti elnyo-
más ellen, hirdetve a bármilyen 
nemzetiségű dolgozók egységét, ér-
dekazonosságuk alapján. A Párt 
volt kezdeményezője azoknak a ha-
talmas vívmányoknak, amiket népi 
demokratikus rendszerünk a nem 
zeti kérdés megoldása terén elért 
Igy szűnt meg országunkban a faji 
és nemzeti megkülönböztetés, bizto-
sítva minden együttélő nemzetiség-
nek a teljes jogegyenlőséget. A 
RNK a Párt kezdeményezésére meg-
teremtette a nemzeti egyenjogúság 
anyagi feltételeit  minden dolgozó 
és igy a zsidó dolgozó számára is. 
Igy a fasiszta  bujtogatókat és há-
borús bűnösöket súlyosan megbün-
tették. Munkalehetőséget biztosítot-
tak a dolgozók számára, zsidó ál-
lami kultúrintézmény létesült, a 
zsidók demokratikus szervezetbe 
tömörültek. A munka érdemrendjé-
vel éppúgy kitüntették az arra ér-
demes zsidó, mint a más nemzetiségű 
élmunkásokat. A zsidó dolgozók 
először élveznek szabadságot orszá-
gunkban, meg is tudják ezt becsülni 
és igazi haẑ fiasságról  tesznek ta-
núságot, szeretik ezt az országot, 
amely az embert érdemeivel és ké-
pességeivel méri. 

Népköztársaságunk megadja a ie-
heiőséset arra, hogy mindazok s 
igy a /sidok is. akik a múltban 
nem tud ak szakmát tanulni, vagy 
kisiparral, kiskereskedelemmel fog 
lalkoztak, a>epezhetik magukat 
szaktanfolyamon,  szövetkezetbe tö-
mörülhetnek és fejlődő  iparunk 
mind több és több liyen szakkép 
zett becsületes dolgozót tud foglal-
koztatni. igy megnyílik az ut a bi-

zonytalan megélhetésből a biztoţ 
nyugodt, munkán alapuló megeiht 
téshez. 

Népköztársaságunk nemcsak i 
megélhetést biztosítja dolgozói szí-
mára, hanem szilárduló és fejlődi 
demokratikus rendszerünk, ametyit 
a szociálista Szovjetunió támogat, 
biztosíték arra, hogy vissza nei 
térhet többé a nemzeti üldöw 
amely a kapitálista rendszer fegy 
vere a dolgozók ellen. 

Éppen ezt a fényes  fejlődést  akar 
ják meggátolni azok az urak, akü 
tői elvették a kizsákmányolási le 
hetőséget. Ezek hirdetik a zsidl 
nemzeti egységet és az ő remény 
telen helyzetüket az egész zsidó*! 
ü dözésének igyekeznek feltüntet* 
számukra országunk nem nyújt fé 
nyes jövőt. Ezek az urak igyefco 
nek olyan államokba meneküli 
ahol a mások munkája után vaj 
élőskődés tiszteletreméltó cselekedd 

Vájjon mi köze a zsidó munkw 
naka kizsákmányolójához.akár zsid 
az, akár más nemzetiségű ? í 
köze van a zsidó dolgozónak, afci 
a múltban üldöztek, akinek lágerei 
ben pusztult el a családja, akinél 
ma a demokratikus rendszer mui 
kát, kulturát, pihenést, anyanyelt 
oktatást, szakképesítést rounkáj 
szerint, magasabb életszínvonalai 
megbecsülést ad, ahhoz a szinté 
zsidó Max Auschnithoz. aki a legij 
nista mozgalmai pénzelte a dolgo 
zók ellen és igy éppen a zsh 
dolgozók ellen is? Nem, a zsiÜ 
munkásnak semmi érdekkőzősséf 
s'ncs a zsidó kapitállatával és mi 
köze is csak annyiban lehet hozzí 
hogy a többi nemzetiségű dolgoii 
val együtt harcol minden kapitálisl 
ellen. 

Izráel állama, ahová az imperialist 
ügynökök ki akarják küldeni a z> 
dó̂ at, sem mentes az osztályharció 
A kapitalisták ott is kizsákmányolj) 
a munkásosztályt és a munkást 
harcolnak ellenük. Ezt bizonyitji 
az ottani sztrájkok is, amikről n 
gyokat hallgatnak a nyugati urat 
Az életszínvonal állandóan csökké 
mint mindenütt, ahol a „nyugat 
segit és az ország az amerikai 
angol tőkeérdekeltségek közötti vi 
res harc szinterévé vált. Az imper 
álisták hü kiszolgálói, a jobboldi 
szociál demokrata árulók Izráel í 
lámából sem hiányoznak, különíti 
nevek alatt, mint „baloldali cioni 
ták* műkődnek. Ezek élesztgetik 
zsidó és arab nép közötti mestt 
séges ellentéteket, széthúzást idézi 
elő és biztosítva az imperiálista h 
talmak beavatkozási lehetőségeit. 

A zsidó dolgozóknak tudniok Itt 
hogy a cionizmust az imperialii 
hatalmak szervezik, kémhálózat» 
irodák utján. De tudniok kell 
is, hogy az imperiálisták azok, al 
pénzelték és pénzelik a fasisz 
mozgalmat is, amely gyilkosa v 
sok millió zsidónak. Sem zsi 
sem másfajta  nemzeti egység m 
menthet meg egy nemzetet sem 
nyomortól, vagy üldözéstől, egyed 
a dolgozók egysége. 
Minden becsületes dolgozónak 

telessége küzdeni a cionizmus 
len éppen ugy, mint az antiszei 
tizmus és mindenfajta  nemit 
uszítás, vagy sovinizmus e« 
mert csak a dolgozók osziáIyt|>J 

sége, a népek kö/ötti testvéri sk 
retet biztosi)ja a boldog jövi, 
felé  való haladas lehetőségét, t 



HOGYAN  NEVELJÜNK  ? 
Miért késnek a tanulók az iskolából? 

A székelyudvarhelyi pedagógiai 
Kţr gyakorlati kérdések megvita-
táséi is céljául tűzte ki s ennek 
eredményeit a szülők tudomására 
hozza. A nevelői munkában a 
«ülőnek, mint ez egyik legfonto-
sabb nevelőtényezőnek részt kell 
vwnie, segítséget kell nyújtania a 
hivatásos nevelőnek abban, hogy 
a munkáját elvégezhesse, az uj 

ibert, a szociálista embert kiala-
a. 
A pedagógiai kör a nevelés 

problémáit ugy próbálja megértetni 
hogy egy tanuló iskolai napján 
végighaladva sorra veszi azokat h 
kérdéseket, amik fel  szoktak me-
itilni. Igy az első ilyen kérdés : 
miért késik a tanuló és hogyan 
lehet ezt a hibát kiküszöbölni. A 
>pntos óralátogatás kérdése min-
ata iskolának, egyúttal minden 
apturiatos szülőnek is egyik igen 
fontos  kérdése. 
* fcisós  okai 
A késés okait keresve. 254 ele-

mi iskolai és 274 középiskolai la-
puló vizsgálatának az eredménye-
képpen a pontatlanul, 2—10 perc-
nyi keséssel Iskolába járó tanu-
lóké! a következőket állapítottuk 
meg: 
1. Vannak saját maguk, szüleik 

és tanítóik hanyagsága, közömbös-
sége miatt késő tanulók. 
2. Gazdasági és szociális hely-

iétuk miatt késő tanulók. 
3. Különös esetek (betegség, ter-

heltség stb.) miatt késő tanulók. 
A három csoportból az elsőbe 

tartozik a tanulók közül 75 száza-
lék, a másodikba 22 százalék, 
a harmadikba mindössze 3 szá-
zalék. Nyilvánvaló, hogy ennek a 
kérdésnek a boncolgatásánál az 
első csoporttal kell alaposan fog-
lalkoznunk, mert ez a kategória 
az. amelyikben általában a közös-
ség öntudatos, vagy öntudatlan el-
lenségei vannak. A késést vizs-
gálva ezeknél a tanulóknál meg-
alapítottuk, hogy késésüknek több-
felé  oka van s ezeket -"a követke-
iőkben elemeztük ki: 
a) A tantestület pontatlansága. 

A nevelőnek példamutatónak kell 
lennie minden téren. Legtöbbször 
azonban a becsengetés csak a 
gyermekeknek szól s a nevelő 
megenged magának néhány perc-
nyi késést, a legkülönbözőbb ürü-
jyekkel. Az indokolást a maga ré-
széről sem tartja komolynak, ami-
kor arra hivatkozik, hogy éjfélig 
dolgozott és fáradt,  hogy csak ép-
pen elszívja a cigarettát, hogy csak 
éppen befejezi  a megbeszélést. 
Vannak azonban olyanok is, akik 
azt mondják, „miért siessek órára, 
hisz úgyis késni szoktak a tanu-
lók. megvárom, hogy mind be-
gyüljenek". A közösségi munka 
szempontjából mindenik érv ve-
szedelmes, de legveszedelmesebb 
az utóbbi. Az öntudat és a mun-
Kamegbecsülésnek hiányára vall. 
Pedig a szociálista nevelés, öntu-
datos, munkaszerető, fegyelmezett 
embereket követel. 
b) A tantestület közömbössége 

a késésekkel szemben. A nevelő 
rgtöbbszor nem inti meg, vagy 
oak megszólítja a tanulót, de nem 
jér utána, hogy miért is késett. 
A szülőkkel nem veszi fel  azon-

ImI a kapcsolatot, a legelső késés 
jvtán a késések kiküszöbölése cél-
Kjéből. A tanulónak látnia kellene, 
liwgy a szociálista nevelésben két 

percnyi késés miatt is törődnek 
vele és számonkéri tőle. 

c)  A szülőkkel való kapcsolat 
kiépítésének hiánya. A szülők 
általában azt hiszik, hogy eleget 
tettek gyermekük iránti kötelessé-
güknek, ha beíratták valamelyik 
iskolába s nem is törődnek tovább 
a neveléssel. A tantestület tagjai-
nak azonban szoros nevelői kap-
csolatot kell kiépíteniük a szülők-
kei: 

A szülőkkel végzett nevelői és 
felvilágosító  munkának ki kell ter-
jednie politikai és ideológiai térre 
is, nem elégedhetünk meg csupán 
pedagógiai felvilágosító  munkával. 
Általában a kapcsolat a szülők és 
a nevelőtestület között gyenge és 
ebben a szülőket is nagy felelős-
ség terheli. 

d) A szülők hanyagsága és 
közömbössége. A gyermekek is-
kolába indulása és az iskolába 
érkezés időpontjának ellenőrzése 
éppen olyan fontos,  mint a tanuló 
iskolai előmenetelének, vagy ma-
gaviseletének a kérdése. A szülő 
nemtörődömségére mutat, mikor 
gyermekét „szegény fáradt  még" 
jelszóval fél  nyolcig aludni hagyja 
vagy egyáltalán iskolába nem siető 
gyermekét nem figyelmezteti  a 
munkával szembeni helyes maga-
tartásra. 

A szülőnek gyermekét ugyan-
azon cél érdekében, ugyanolyan 
eszközökkel kell nevelnie, mint az 
uj iskolának. Nem lehet tehát a 
szülő megalkuvó gyermekével 
szemben. Nem lehet gyermeke ha-
nyagságának, a munkával és kö-
zösséggel szemben tanúsított hely-
telen magatartásának sugalmazója. 

e) Az osztály közösségi biráló-
szellemének hiánya. A tanuló 
közösségben él és dolgozik, ez az 
osztály. A közösségnek joga, sőt 
kötelessége, hogy pontatlan tagját 
a kritika és önkritika fegyverével 
a késés, a pontatlanság, a közös-
ségi munkával szembeni magatar-
tásának megváltoztatására kény-
szerítse, nevelje. Ha az osztálykö-
zösség birálószelleme hiányzik, 
vagy pedig hiányos, természetes, 
hogy nem tudja megváltoztatni az 
illető magatartását. Ebben az eset-
ben legfontosabb  teendő a neve-
lők részéről az osztály egészséges 
szellemű bíráló és önbiráló kész-
ségének a kialakítása. 

0 Az osztályközösség ideoló-
giai és politikai felkészültségé-
nek hiánya. Ahol hiányzik az ön-
kritika és a kritika, ott hiányos az 
ideológiai és politikai nevelés is. 
Ebben a nevelésben a szülőknek 
szintén a hivatásos nevelő mellett 
kell állaniok. Csak a proletár er-
kölcsre neveléssel tudjuk megvál-
toztatni, gyökeresen átformálni  a 
tanulót, s csak a marxista-leninista-
sztálinista ideológia szellemében 
tudjuk kialakítani benne a munka 
és a közösség emberét. 

g) Az önfegyelem  hiánya. A 
tanulóban ki kell alakítani a tu-
datos önfegyelmet  és a tuda-
tos önellenőrzést. Ebben segít-
ségére vagyunk a tanulónak a 
példaadással, valamint az ellenőr-
zéssel és ideológiai és politikai 
színvonaluk állandó emelésével. 

Minden egyéb késési ok másod, 
vagy harmadrendű kérdés. Az, 
hogy Székelyudvarhely leginkább 
látható toronyórája pontatlanul jár 
és nem követi a hivatalos időt, 
szintén lehet ok a késésre. Ebben 

az esetben könnyű a segítés : vagy 
a toronyóra járjon a rádió hivata-
los idője szerint, vagy az iskolák 
igazodjanak a toronyóra utón. A 
távolság a szülői háztól az isko-
láig szintén nem lehet ok a pon-
tatlanságra. Korábban kell kelni 
és korábban elindulni, ezzel meg-
oldódott a kérdés. 

Az ifjúsági  szervezetekben való 
munka szintén nem lehet ok a 
késésre, mert éppen ezek a szer-
vezetek küzdenek a pontosságért, 
a munkafegyelemért  és a szerve-
zeti vezetőknek kell jó példával 
elől járniok. 
Mit kell tehát tenni ? 

Meg kell szüntetni a késések 
okait. Az okokat kell leküzdeni, 
felszámolni,  hogy ebben a kérdés-
ben eredményt érhessünk el. Te-
endők tehát: 

1. Minden egyes késésnél ko-

molyan figyelmeztetni  a növen-
déket. 

2. A rendszeresen késő növen-
dékeknél alapos környezettanul-
mányt végezni és a szülőkkel meg-
beszélni a késés kiküszöbölésének 
módját. 

3. A tanitó, illetve tanár példa-
szerűen pontos órakeadése. 

4. Kifejleszteni  az osztály bírál* 
szellemét, hogy az osztályközös-
ség éreztesse a növendékkel, hogy 
szégyen késni. 

5. Székelyudvarhelyer» a várost 
hatóságoknak kellene segitségtíl 
jönniök, hogy a leginkább láthat» 
református  templomi toronyóra jé 
karban legyen és mindig a ródtó 
szerint járjon, vidéken pedig szin-
tén kell gondoskodni pontosam 
járó óráról. 

Mindnyájunknak érdekünk, hogy 
a jövő nemzedék, pontos, fegyel-
mezett legyen, csak igy tudjuk a 
jövő emberét, a szociálista ember-
típust kinevelni, ezért helyezzünk 
ezután nagyobb súlyt a gyermekek 
pontos óralátogatására és mun-
kábaállására. 

Horváth  József. 

Megszüntették 
a szabotázs-tüzfészkeket 

A Nagy Nemze'gyülés Elnöki Ta-
nácsának rendelete értelmében ki-
sajátították és azonnal államosították 
azon földesurak  földjeit,  akiknek a 
földreform  alkalmával meghagytak 
50 hektárt, vagy akiknek birtokán 
mintabirtokokat létesítettek. 

A törvény indokolása világosan 
kifejti,  hogy a kisajátított földbirto-
kosok annak ellenére, hogy az 1945 
évi földreform  alkalmával meghagy-
tak nekik 50 hektárt és ezen foko-
zott termeléssel kellelt volna hozzá-
járulniok a népi demokrácia fejlesz-
téséhez, ezt nem tették, hanem foly-
tatták a dolgozó parasztság kizsák-
mányolását. Sok helyen tönkretették 
a berendezéseket, a mezőgazdasági 
felszerelést,  elhanyagolták az épüle-
tek jókarbantartását, megmunkálat-
lanul hagyták a földeket,  vagy rosz-
szul művelték meg azokat, állandóan 
szabotálták a dolgozó népnek jobb 
életkörülmények megteremtéséért ki-
fejtett  erőfeszítését. 

A falusi  ellenséges elemek élére 
állva a leggyalázatosabb eszközök-
höz folyamodtak  a vetési és beszol-
gáltatási tervek végrehajtásának meg-
hiúsítására. Megkísérelték kiéhez-
tetni a dolgozó nép?t, hogy ezáltal 
népi demokratikus rendszerünk ered-
ményeit gyengítsék. A törvényren-
delet véget vet ennek az állapotnak 
és az ujabb kisajátítással, illetve ál-
lamosítással megteremti az állami 
mezőgazdaság megerősítésének fel-
tételeit és a dolgozó parasztság, va-
lamint a városi munkásság jólété-
nek biztosítását. 

A törvényrendelet kimondja, hogy 
az egész nép tulajdonába mennek 
át azok a földesúri  mezőgazdasági 
birtokok amelyek az 1945 évi 187 
számú törvény értelmében kisajátí-
tás alá estek és az ugyanezen tör-
vény alapján létrejött mintagazdasá-
gok, teljes élő és holt leltárukkal és 
épületekkel, bárhol találhatók is azok. 
Az állam tulajdonába mennek át az 
ezekhez a birtokokhoz tartozó ősz-
szcs mezőgazdasági termékek, a bir-
tok kezeléséből eredő összes követe-
lések, értékpapírok, részesedések és 
jogosítványok. 

A törvény szigorú büntetéseket 
állapit meg mindazokra, akik akár 
tulajdonosokul, akár tisztviselőkül, 
akár végrehsjtókul akadályozzák a 
törvény rendelkezéseinek végrehaj-

tását. Ezeket a szabotázs-törveny 
alapján ítélik el. ' 

Ez a rendszabály gazdaságilag fel-
számolja a kizsákmányoló földesúri 
osztályt és a dolgozó parasztság 
évszázados elnyomóját. A dolgozó 
parasztság nagy örömmel vette tu-
domásul a párt és a kormány in-
tézkedését, amelyet a dolgozó pa-
rasztság érdekében tett, látva, hogy 
ezzel is az ország gazdasági fejlő-
dése, a szociálizmus megvalósítása 
felé  halad. 

Amikor a dolgozók az aszály kö-
vetkeztében nélkülöztek és szenved-
tek, ez a kizsákmányoló földesúri 
réteg a dolgozókat üzérkedéseivei az 
utolsó ingüktől is azerette volna 
megfosztani.  Állandóan szaboúi-
ták a földesurak  a vetési terveket 
és vállalt kötelezettségüket, hogy 
meghagyott birtokaikon 
mintagazdaságot rendeznek be. 
nem teljesítették. Ezért kellett véget 
vetni bűnös tevékenységüknek ki-
ragadva kezükből azokat a pozíció-
kat, amelyek még lehetővé tettek, 
hogy üssenek a dolgozókon. Ezzel a 
lépéssel a munkásosztály, élcsapatá-
val, a Román Munkáspárttal az élén 
levette az ősi jármot, amit a földei-
urak tettek a dolgozó nép nyakara. 

Republica Populară Română 
Jud. Populară Mixtă Odorheiu 

Dos 3027-1948. 
D na Görgényi Juliána născută 

Lukács, cu domiciliul necunoscut, 
este citată pentru ziua de 17 Mar-
tie 1949 orele 8 dim. în calitate de 
părâtă în procesul de divorţ inten-
tat de către soţul reclamant Gör-
gényi Dionisie din Odorheiu In caz 
de neprezentare se va judeca in 
lipsă conform  legii. 

Sefjudecător,  Dr.  Balogh  Josif 
Prim-grefier,  C.  Sabâu. 

Talált tárgyak 
Felhivjuk az utazó-közönség fi-

gyelmét, hogy január 1 óta a kö-
vetkező tárgyakat találtuk, melyei ct 
igazolt tulajdonosuk bármikor . 
vehet: 

2 drb. huzatos bőrönd ruh wa« 
és élelmiszerrel, 2 drb finom-kötésű 
szotyor, 1 uj sapka, tárnpacsővek, 
1 drb. vesszőkosár. 2 drb. fonott 
kosár. A Rata igazgatósága 



Mit oessünk - hogy oessük 
Az Állami Tervünkben lefektetett 

termésátlag-emelést a dolgozó föld-
műves könnyen elérheti, ha betarlja 
9 vetési tervben előirt időpontokat 
*s igyekszik még márciusban el-
vetni a tavaszbuzát, árpát, zabot, lu-
cernát. lóherét, zabosbükkönyt, ré-
pát, lent, napraforgót,  mákot, borsót, 
lencsét, cikóriát. Éghajlatunkat a 
rövid tavasz jellemzi s igy fontos, 
hogy az amugyis rövid tenyészidejű 
tavaszi vetésű növények fejlődésük 
eleő szakaszában kihasználhassák 
az egész tavaszi időszakot s ezért 
kell a vetést szorgalmazni. Ezért 
segiti vetési-tervvel a kormány is a 
tavaszt.vetések mielőbbi keresztül-
vitelét. 

R taoaszbuza 
különösen meghálálja a korai vetést 
s ezért tanácsos a tavaszi vetése-
ket ezzel kezdeni. Magja rendszerint 
apróbb az őszibuzáénál, viszont, 
mivel bokrosodásra nincs semmi 
idő, legalább 100 kg. vetőmagot 
kell vetni holdanként. Jó munkával 
ennyi már jól zárt vetés állományt ad. 
Kőüszög elleni csávázását nem sza-
bad elhanyagolni. A vetőmélység, a 
mag nagysága, a talaj kötöttsége 
és a vetőágy minősége szerint 3—7 
cm. közöttti. 

• R taoaazárpa 
gyenge gyölérzetü. élhetetlen nö-
vény s ezért megkívánja a jó talaj-
előkészítést. Igazi jó termést csak 
őszi mélyszántással előkészített fö'd-
ben ad. Az árpa gyengén bokroso-

, dik s ezért sürün kell vetni. Kat. 
holdanként 112 kg, 3—7 cm. mély-
ségre vetve biztosítja a vetés kellő 
sűrűségét. 

R zab 
a tavaszi gabonafélék  közül az, 
ainelv a talajban nem váloga-
tós s nem olyan igényes a ko-
rai vetés tekintetében sem. Vetése ,az 
árpa után kővetkezhetik. 75 kg. ve-
tőmag 3—6 cm. mélységre aláta-
karva elegendő egy kat. holdra. 

A lucarna, 
mely a talajt televényben (humusz-
ban) és nitrogénben gazdagítja, 
hosszú élettartamú és zárt álotná-
nyu csak akkor lesz, ha már már 
cius hó második felében  elvetésre 
kerül. A lucerna vetésterületét azért 
tanácsos fokozni,  mert a talaj szer-
kezetét is igen kedvezően változtatja 
meg. Viljánisz, nagy szovjet-tudós 
a füves  vetésforgók  alkalmazásánál 
a lucernának is nagy szerepet jut-
tatott. Mindig géppel, gabonasortá-
volságra keli vetni, 1'5—2 cm. mély-
ségre. Rendszerint egymagában, vé-
dőnövény nélkül tanácsos vetni. A 
vetőmag mennyiség kat. holdanként 
soha se legyen kevesebb 15 kg.-
nál, mert a ritkán vetett lucerna 
könnyen elgyomosodik. 

A oörösh«r« 
a jobban müvet és nem «zélsősé-
gesen száraz talajoknak legértéke-
sebb takarmánynövénye. Különösen 
a csapadékosabb vidékeken sikeres 
a termesztése. Mindig védőnővénnyel 
szokás vetni és pedig rendszerint 
árpával. Természetesen, vetése csakis 
géppel történjék; kat. holdanként 
13 kg. mag elegendő Fontos ugy 
a vőrösherénél, mint a lucernánál, 
hogy a vetőmag arankamentes le-
gyen. Csakis takarított és ellenőr-
zött vetőmagot vessünk tehát. Ta-
nácsos a védőnövény vetőmag- meny-
nyiségét csökkenteni néhány kg. 
mai és lehetőleg arra keresztbe 
vetni, 1*5-2 cm. vetőmélységre. 

R sabosbühköny 
a kötöttebb talajok növénye éa igen 

jó előveteménye a búzának, mert a 
talajt jó erőben hagyja vissza. Ga-
bonatávolságra szokás vetni. A súly 
szerint 3 rész bükkönyből, egy rész 
zabból 100 kg. keveréket vetünk 
egy kat. holdra. A vetés mélysége, 
mint a zabnál, 3—6 cm. 

R cukorrépa 
vetése közvetlenül a tavaszi kalá-
szosok után, márciusban esedékes. 
Kellően porhanyitott őszi szántás-
ban egy kat. holdra 15 kg. vetőmag 
elegendő, amit csak egészen sekély, 
legfeljebb  15— 2 cm. vetőmélységre 
takarunk alá. A sortávolság 40 cm. 
körüli s rendszerint a termeltető 
gyár ezt a szerződésben megálla-
pítja. Jó talajon és jó ápolással a 
szárazságot jól bírja. 

R takarmányrépa 
már érzékenyebb a szárazsággal 
szemben De talajigénye valamivel 
kisebb, mint a cukorrépáé. Veté-
sénél azonosan kell eljárni, mint a 
cukorrépánál Sortávolsága 55-65 
cm. 

R napraforgóról 
az a tévhit tartja magát földmive-
aelnk között, hogy talajzsaroló Tud-
nunk kell azt is, hogy a nemesitett, 
kisebb gyökérzetü fajták  vetésével, 
mint amilyen fajtákat  a Szovjetunió-
ból hoztunk be, szintén sokat se 
githetünk ezen a hátrányán is. A 
napraforgó  faggyal  szemben nem 
érzékeny Célszerű minél korábban 
vetni, hogy ezáltal is biztósitőuk a 
korábbi beérését Vetése történhetik 
géppel sorba, vagy kézzel fészekbe. 
A sor és növénytávolság rtrtndtg a 
talajtól és a fajtától  függ.  Nagyobb-
törzsű fajtának  nagyobb tenyészte-
rület kell. Ha géppel vetjük, a sor-

távolság 60—80 cm. között mozog 
és a növénytávolságot, amikor a 
növénykék elérik a 10 cm. magas-
ságot, 50—60 centiméterre hagyjuk 
Ha fészekbe  vetünk, ugy 60X60, 
illetve 70X80 centiméter a sor, il-
letve a növénytávolság. Fészkes ve-
tésnél egy egy fészekbe  3 - 4 ma-
got célszerű tenni, hogy a hiányta-. 
lan kikelést biztosítsuk. Ugy a so-
rosvetésnél, mint a fészekvetésnél  a 
vetőmélység 3 — 8 cm. kőzött mozog. 
Szárazságbirása a kukoricáénál sak-
kal nagyobb. 

R mák 
a jobb erőben levő talajokon, me-
leggel párosult, csapadékos időjárás 
mellett meghálálja a munkát. A sor-
távolságot ugy kell beállítani, hogy 
a fogatos  kapálást is biztosithassuk. 
Ezért a sortávolság 40 centiméter-
nél ne legyen kisebb. Kataszteri 
holdanként a velőmagszükséglet 2 
kg., melyet rendszerint korpával, 
vagy apró kukoricadarával kevernek̂  
hogy a gépből a vetés pontosabban 
történjék. A homokkai való keverést 
nem ajánljuk, mert az artalmas a 
vetőgép fémrészeinek.  A vetési tnély-
•ég 1 cm-nél ne legyen több. 

R borsó 
termesztése a talaj szerkezetének 
megjavítása szempontjából igen 
előnyös s az utána vetett buza ter-
méshozama mindig magasabb az 
átlagnál. A korai vetést meghálálja 
s ezért márciusban feltétlenül  földbe 
kell tenni. Gabonasor-távolságra 
vetve, a borsó nagyságának meg-
fele'ően,  kataszteri holdanként 80— 
120 kg. vetőmag szükséges, melyet 
5-10 centiméter mélyen heti alá-
takarni. 
(Falvak  Népe)  Bikfalvy  Ferenc. 

Tartsunk fegyelmet! 
Panaszos levelet kaptunk, olyan 

tartalommal, hogy annak indokolt 
voltát, sajnos, a magunk tapaszta-
latai alapján is el kell ismernünk. 
Arról szól ez a panaszos levél, 
hogy iskoláink ifjúságának  egy ré-
sze a nyilvánosság előtt sokszor 
fegyelmetlennek  mutatkozik. Külö-
nösen olyankor tűnik föl  ez erősen, 
amikor az iskolák valamilyen előa-
dásra tömegesen vonultatják föl  ta-
nulóikat. Igy történt ez legutóbb a 
Ludas Matyi c. színjáték falusi  mű-
kedvelőktől való bemutatása alkal-
mával, amikor az előadás, illetve 
„főpróba*  figyelése  és megértése 
az ifjúság  rendetlenkedése és zajon-
gása miatt lehetetlen volt. 

Ezt kifogásolja  a panaszos levél, 
nézetünk szerint, túlságosan is éles 
hangon és általánosító módon hi-
báztatva az iskolák tanitói személy-
zetét a fegyelmezés  hiányossága 
miatt. 

Ma már az uj és jobb .szociálista 
emberért küzdő koTban ez a fegyel-
mezetlenség nem tűrhető, bár tud-
juk, milyen nehéz és sokféle  elfog-
laltsággal, kötelezettséggel kell meg-
küzdeni iskoláink tanári és tanitói 
személyzetének. Feladata, kötelezett-
sége van ma minden dolgozónak 
elég és tekintsék az iskolák vezetői, 
tanító testületei fontos  feladatuknak 
az ifjúság  okkal móddal fegyelemre 
való szoktatását Magyarázzák meg 
növendékeiknek, ha kell, ismételten 
és minden alkalommal, miképpen 
kell a mai, haladni akaró ifjúság-
nak viselkednie és osszanak be 
ilyen alkalmakkor megfelelő  tekin-
télyű, vagy kellő számú kísérőt is, 
aki a fegyelemről  szóló tanítás meg-
tartását a helyszínén is biztosítani 
tudja. A szociálizmus építésének és 
magának a szociálista rendnek egyik 
alappillére éppen az öntudatos fe-
gyelem I 

Szövetkezeti szakmai továbbképző 
tanfolyam  Kézdivásárhelyen 

Az INCOP vezető szervei a Román 
Munkáspárt javaslatára az ország 
különböző részein a falusi  és városi 
szövetkezetek üzletvezetői és eláru-
sítói részére egy hónapos szakmai 
továbbképző tanfolyamokat  létesítet-
tek 1948 évi nov. hó 1 1 kezdettel. 

Kézdivásárhelyen magyar nyelvű 
szakmai továbbképző tanfolyam  volt, 
melyei Udvarhely , Csik- és Három-
szék megyék szövetkezeti üzletve-
zetői és elárusítói részére tartottak. 
1948 évi nov: hóban 57, 1949 jan. 
hóban 59 és februárban  57 hallgató 

vett részt ezeken az értékes szak-
mai továbbképző tanfolyamokon, 
amelyeken gazdasági, politikai, kultu-
rális és szakmai oktatás folyt  szép 
eredménnyel. Márciusban már egy 
ujabb tanfol>am  is megkezdődött. 

x Keveset használt keményfa 
íróasztal jutányos áron eladó. 
Arany János-u. 6. 

x Gyümölcsfák  szakszerű nye-
sését, takarítását vállalom vidéken is. 
Megkeresések a Vízi Géza fodras/-
üzletében, Bokor tndse. 1—2 

Szabotázs-itéletek 
A székelyudvarhelyt törvényszék 

szabotázs bírósága elé egyre-másri 
kerülnek mindazok, akik semmibe-
véve Népköztársaságunk törvényeit 
és a szociá'izmus epitésének érde-
keit, még mindig az egyéni haszon] 
a nyereségvágy áldozatai lesznek et 
feketézéssel,  vagy tiltott cselekede-
tekkel akarnak meggazdagodni. Nép-
köztársaságunk nem tűrheti törvé< 
nyeinek megsértését és a nagy épí-
tés útjából félreállítja  mindazokat 
akik még most is csalással és mej 
nem engedett üzelmekkel igyekeznek 
a közösséget megkárosítani. . 

Ambrus: Zsigmond 58 éves. Keî 
restély Dénes 36 évee, Tarcsafalvf 
József  28 éves és Deák Márton 42 
éves csehétfalvi  lakosokit, mivel 
gabonából akartak főzni,  illetve főz-
tek pálinkát 4000 - 4000 lej pénz-
bírsággal sújtotta a azabotázs-biré-
•ág, Fodor Anna nagygalatnbfalvi 
lakost vajjal való tiltott üiérkedéi 
miatt, Berze Ignác 24 éves szenti 
rályi lakost pedig tiltott borju-vi 
gásért ugyancsak 4000—4000 lq 
pénzbirságra ítélte. Godra Sándornt 
52 éves és özv. Dombi Ferencné51 
éves homoródszentmártoni lakoso-
kat pedig tiltott sertésvágásért éi 
forgalombahozatatért  egyenként 450» 
lej pénzbirságra ítélte. 

SPORT 
T « k « 

Most ért véget a helyi teke-baj-
nokságért folyó  küzdelem a kövei-
kező eredményekkel: 

j*t«. ayirt d5ot«tle. vau 
1. U Testv. TEI II, 4 4 ,— 
2. C8M (UMTE) 4 3 -
3. U Testv. TE I. 4 2 _ 
4. PTT 4 — I 
5. Primăria 4 — 1 Igy a Testvériség csapata lett 
bajnok. 

A Komán Népköztársaság kupi-
versenyei f.  hó 6 án kezdődtek raej 
városunkban Eredmények: 
UMTE I — PTT. 2611:2401 
UMTE II — U Test. TE II 2539:242» 

Vasárnap a CSM Cristur—U Testi 
T.E I vei mérkőzik 

— Halálozás. Catarig György 
őrmester neje Bajna Mária, 28 évei 
korában, Székelyudvarhelyen már-
cius 9 én hirtelen elhalt. 

Apró-hirdetések 
A Szabadság hirdetési dijai 
Apróhirdetés  szavanként  3 

szőveghiraetés  5 lej,  nyiittér  sa-
vanként  20  lej. 

x Marhapacal kapható a vágó-
hídon. Érdeklődni a Comcarnál. 1 

x Sürgősen eladó egy hálósz» 
babutor, tiszta keményfa,  egy billián 
asztal, divány, tükör, kredencei 
szekrények, ágyak, asztalok és sz 
kek. Moldován Istvánnál, Kőkereu 
tér. 2-

x Eladó 20 törzskönyvezett mé 
család nagyméretű kaptárban. Érde 
lődni lehet: Pap Daniel nyűg tan 
tónál, Csehétfalva.  2-1 

x Kereaek sürgősen egy egesi 
séges, fiatal  nőt dadának. Bor 
Gáspár, Szentkeresztbánya. 2-< 

x Eladó csűr istállóvá! és bula 
Malom-utca 17 szám. 2-

x Köszörűs munkákat vállalti 
továbbra is* mint eddig, a ROZSH 
1 szám alatt. Kérem a közönség u 
ves pártfogását.  Bartha  Sándor,  ki 
szörüs mester. . 2-

Nyomatott az „UMGlSz* könyv-
nyomdájában SzekélyudvarheyL 



P Á L Y Á I N K B Ó L F A L V A I N K N A K 
WdEmeter 

Nemrég alakult meg Szentde-
meteren is az ifjúság  egységes, 
forradalmi  szervezete és a RMP ve-
zetésivel máris hozzákezdett a mű-
velődési és ideológiai neveléshez, 
és így Arlus-ünnepélyt is rendez-
tüi.lt. A szomszédos községekkel való 
versenyből a szentdemeteri ifjúság 
került ki győztesként Éberségünk 
hiányában azonban hibák is csúsz-
hattak be. igy történhetett meg, hogy 
a 'különböző szerepekbe kulák-ifjak 
is kerülhettek, akik igyekeznek ki-
Horitani « dolgozó földművesek 
gyermekeit. Másik hiányosság az 
ifjúsági  munkában, hogy nem fog-
lalkozunk kellőképpen a politikai 
jievetes&el és nem fektetünk  kellő 
4ulyt az egyéves gazdasági terv meg-
valósítására és túlszárnyalására, pe-
dig most látjuk, hogy ezzel tudunk 
leginkább hozzájárulni Népköztársa-
ságunk felvirágoztatásához  és a szo-
cializmus építéséhez. 

Bokor  Márton 

Bordos 
> Bordoson Szabó E. József  sze. 
fény  napszámos háza összeomlott 
e» özv. Urszulv Pálné háza leégett a 
mjilt évben s igy mindkét családot 

I •» községházában keilett elhelyezni 
mindaddig, amig a RMP kezdemé-
nyezésére a MNSz tagjai mind a 
két családnak házat nem épitettek. 
Szabó E. József  Összeomlott házá-
nak az anyagát fel  tudták használni 
* az építés körül kb; 110 munka-
órát végeztek a község dolgozói, 
özv. Urszuly Pálné esetében a köz-
ség erdejéből vágtunk fát,  a köz-

, jégtől kaptunk cserepet, a MNSz a 
tagdijakból a községi tagozatnak 
visszamaradó összegből vásárolta 
meg a szükséges deszkát és szeget 
* igy építettük fel  önkéntes mun-
kával * házat. 

A helyi, mintegy 62 tagu ifjúság 
őrömmel vállalta a RMP indítványá-
nak teljesítését, hogy a kulturházat 
íendbehozzák. A volt egyházi kul-
túrházat azért nem lehetett mosta-
náig használni, mert nem volt benne 
kályha. Már két esztendővel ezelőtt 
kérték a helyi demokratikus szarve-
zetek Héja Albert plébánostól, hogy 
íz egyház engedélyezze a kályha 
építését. 0 akkor azzal tért ki a 
fcirés  elől, hogy megkérdi a püs-
pöktől, de mindmáig nem jött vá-
lasz a kérdésére. Az ifjúság  most 
minden megkérdezés nélkül öröm-
mel fogott  a kályha elkészítéséhez 
és néhány nap alatt készen állott az 
önkéntes munkával elkészített kályha. 
A szomszédos községekkel együtt 
megrendezett Arlus-estélyen már aka-
dálytalanul használhattuk a kultúr-
termet. 

Veress  Dénesné 

Melyszenterzsébet 
Székelyszenterzsébeten, miután si-

került a kulturotthont a reakciósok 
kezéből kivenni és a színpadot ön-
kéntes munkával helyreállítani és 
feldíszíteni,  a helyi kultúrotthon ta-
nácsának keretében szorgalmas mű-
velődési munka folyik.  Szép szín-
darabokat adtunk elő és hetenként 
politikai, ideológiai és gazdasági 
előadásokat tartunk. Érdekessége 
volt községünknek, hogy cigány test-
véreink is bekapcsolódtak a kultur-
munkáka és ket színdarabot tanul-
tán meg és ad ak elő nagysikerrel. 
-Olyanok is voltak a szereplők kö-
tött, akik irni-olvasni sem tudnak s 
ennek ellenére nagyon jól szerepel-

tek. Az analfabéta-tanfolyam  is mű-
ködik már mull év novembere óta. 
Olyan lendülettel folyik  a kultur-
munka községünkben, hogy remél-
jük, megnyerjük a kulturális ver-
senyt. amibe Kissolymos községgel 
kezdtünk. 

F e n y é d 
A Romániai Demokrata Nők fe-

nyédi szervezete nagysikerű teaes-
télyt rendezett szép műsorral. Ezt az 
első teaestélyt községünkben a most 
felállított  tejkonyha javára rendez-
tük. Ennek az estélynek a jövedel-
méből akarjuk tejkonyhánkat edé-
nyekkel felszerelni. 

Padi  Edit 

Homorodszenttószlú 
Községünkben a zsirosgazdák még 

mindig kijátszák a dolgozó paraszt-
ságot s igyekeznek a munkájukat 
megnehezíteni. Igy járt el Székely 
Lajos zsirosgazda, aki nem volt haj-
landó a községünkbe érkezett kuko-
ricát a községházához szállítani, az* 
zal a kifogással  élve, hogy a lovai 
nem tudnak a jeges uton járni. 
Ugyanakkor a vasalatlan tehenek el 
tudták húzni a szekeret, de a Szé-
kely Lajos megvasalt lovai erre nem 
voltak képesek. Akadtak aztán olyan 
Öntudatos szegény-gazdák, akik a 
hátukon cipelték el » 300 kilónvi 
kukorrcát a községházához s mö-
göttük zsebretett kézzel, nagyne-
vetve haladt Székely Lajos, élvezve, 
hogy a szegények eszén tul járt 

Kulcsár  Tamás 

H o d g y a 
A hodgyai sportegyesület a kul-

túrotthon-tanáccsal karöltve szép 
siversenyt rendezett. Meglepő volt, 
milyen szép számban vett részt a 
versenyen községünk fiatalsága. 
Ugyanolyan lelkesedéssel karolták 
fel  a sakk-versenyt Is, amelyben 
Sándor Ferenc és Tóásó Béla lettek 
az elsők. Igy valósítja meg kisköz-
ségünk a népi-sportok fejlesztését. 

Simó  Péter 

Széhelybethlenfalva 
Székelybethlenfalva  dolgozó női, 

későre ugyan, de megértették az 
idők szavát és nagy lendülettel kap-
csolódtak be a munkába. 

A fonóestéken  ideológiai és kul-
turelőadásokat tartottak. Az első 
előadáson csak a kulturfelelősünk 
vállalt szerepet, de később már asz-
szonyaink önként szerepeltek a kö-
vetkező kultur-előadáson. Igy már 
színdarabot is adhattunk elő. 

Azonban hiányosságunkról sem 
feledkezünk  meg. Látjuk, hogy szer-
vezeiilej igen gyengék vagyunk. 
Vannak még páran, akik munkáink 
elé akadályokat gördítenek, a gyű-
léseket rendetlenül látogatják, nem 
tudnak beleilleszkedni a szervezeti 
életbe. 

Mózes  Irén. 

E r d ő f ü l e 
Erdőfüle,  amint a neve is mutatja, 

eldugott, félreeső  helyen fekszik  • 
mostanáig a felvilágosodástól  is ép-
pen ennyire félreesett  A RMP alap 
szervezetének munkája azonban meg-
törte a jeget és a tőmegszervezetek 
is élénk munkával igyekeznek a köz-
ség dolgozóinak művelődési színvo-
nalát emelni. Az analfabéta  tanfo 
lyamon öregek és fiatalok  tanulják 
a betűvetést, kulturotthonunkban pe-
dig már rádió, könyvtár és olvasó-
terem szolgálja a kulturát és egyben 
a reakció által felvert  rémhírek el-
oszlatását Ismeretterjesztő előadá-
sok, ifjúsági  tánc é6 énekkar gya-
rapítják Erdőfüle  dolgozőinak tudá-
sát, hogy. mindnyájan részt vehes* 
senek a szociálizmus építésében. 

Borbáth  Lajos 

— A székelykereszturi Magyar 
Népi Szövetség népgyülése. Nép-
gyűlésen ismertette a keresztúri 
MNSz szervezete az egy éves gaz-
dasági tervet, melynek sikeres meg-
valósításához szükséges a dolgozók 
minden rétegének öntudatos mun-
kája. A tervet és a teendőket előa-
dások ismertették. Az előadások 
hozzászólásokkal értek véget, ame-
lyekben megvitatták az egyéves gaz-
dasági terv folytán  a lakosságot 
érintő kérdéseket 

Véget ért Székelykereszturon 
a tantestűlet ICD tanfolyama 

Székelykereszturon a január végén 
a tantestület részére megkezdett ICD 
tanfolyam  február  végén ünnepélyes 
keretek között véget ért. 

Három vármegye neveiői vehet-
tek részt ezen a tanfolyamon  héza-
gos tudásuk pótlása végett. Nagy 
haladásról, becsületes helytállásról, 
határozott munkakészségről tettek 
tanúbizonyságot,komoly igyekezetük-
kel, lendületes fejlődésükkel  és az ed-
digi kispolgári elszigetelődés önzé-
sét elvetve, komoly tanulásukkal 
igyekeztek a tanügyi reform  szelle-
mét magukévá tenni, hogy azt a 
gyakorlatba is átültethessék. 

Kovács Ferenc és Lőrincz András 
tanfelügyelők  jelenlétében Kiss Géza 
vezérfelügyelő  elv ars lelkesítő, érté-
kes és iránytmutató szavai után a 
tanfolyam-hallgatók  rövid műsora 
következett. 

Ének-számok, sz?vala'ok, zongora-
szamok után a szeminárium felelőse 
búcsúzott a hallga'ók< nevében. Ki-
emelte a tanfolyam  fontosságát,  az 
eddig elszigeteltségben élő falusi 
nevelők számát*, végül Ígéretet tett 

mindnyájuk nevében, hogy a tanultak 
továbbadásával lelkesen fogják  elő-
segíteni a szociálizmus építését or-
szágunkban az uj nemzedék neve-
lése terén — magunk, gyermekeink, 
munkás népünk és Népköztársasá-
gunk javára — . ezzel hasznosítva 
kormányunk és a Román Munkás-
párt által kezdeményezett tanfolya-
mot, lehetővé téve további fejlődé-
sünket. 

Fazakas  Józsefné 

A törvényszék 
kulturcsoportj a 

Szentkeresztbányán 
A székelyudvarhelyi törvényszék 

kulturcsoportja hosszú munka után, 
szép és izig vérig demokratikus mű-
sorral szerepelt Semkeresztbányán. 
Mi, a csoport tagiat a munkásokkal 
zsúfolásig  telt kul urotthon munkás-
s/inpadán nagyon jól éreztük ma-
gunkat és a padokon türelmetlen 
kíváncsisággal műsorunkra vágyva-

vágyó munkások nem csalódtak cso-
portunkban. 

Fogadtatásunk olyan volt, ahogy 
csak munkások fogadhatnak  és elő-
adásunk után mindannyian éreztük, 
hogy ezek a kérgestenyerű munká-
sok szivesen és még sokszor visz-
szavárnak. 

Igy jutottunk egy lépéssel köze-
lebb a szociálista versenyekben nor-
mákat döntő munkásnak az igazi 
népi kultura után szomjazó lelkéhez 
és igy tettünk egy téglát Népköztár-
saságunk egy éves tervének épfile-
tébe. ' 

Kuiturcsoportok ! Kövessétek pék 
dánkat! J.L 

Szerkesztői üzenetek 

. Juga Ferencnek, SzentdemeUr.' 
Éppen ebben a számunkban ho-> 
zunk már egy cikket Szentdeme-
terről, igy cikkét nem közölhettük. 
Örömmel várjuk máskor is beszá-

" mo'ó írását 
Htgyi Sándor bánya-nyugdí-

jasnak, Székelymagyaros. Kérjük, 
számoljon be a község minden meg-
nyilvánulásáról, ne csak a kultur-

_eseményekről, mert minden érdekli: 
" az olvasókat. írjon a vetési csata • 

előkészítéséről is. 
Nagy V. Sándornak, Etéd. Az 

etédi szülőotthonról február  12-ikí-
számunkban már hoztunk tudósítást,. 

r Ujabb levelét várjuk, amiben a köz-
ség életéről és ujabb eseményeiről 
számol be. Különösen érdekelnek 
a vetési csatával és a munkaver-
senyekkel kapcsolatos események. 

Török Józsefnek,  Bözöd. A le-
velében közölt eseményekről már 
február  5 iki számunkban beszá-
moltunk. Ujabb levelét várjuk. 

Bsrsbás Áronnak, Karácson-
falva.  Tudósítását köszönettel meg-
kaptuk. Arra kérjük, számoljon be s 
község életének más vonatkozásairól 
is, ne csak a művelődési munkáról. 
Különösen azok a kérdések érdekel-
nek, amikről Nagy V. Sándornak is 
irtunk Etédre. 

Kovács Mózes, Nagysolymos. 
A levelezőktől a falu  életének tár-
gyilagos ismertetését várjuk. Ha a 
kulturelőadások hatása az, hogy á 
kizsákmányoló kulákok és a kizsák-
mányolt szegényföldmüvesek  közötti 
osztályellentét eltűnik, akkor az elő-
adás éppen az ellenkező eredményt 
érte el, mint amit kellene. Nem hisz-
szűk azonban, hogy pont Ocskó 
Teréz váltotta volna ki a leirt ha-
tást, aki éppen a szegények érde-
kének védelmében lett a gazdagok 
áldozata. 

Minden levelezőnknek. Kérjük 
levelezőinket, hogy alkalomadtán ke-
ressék fel  szervezetük sajtóosztályát 
és látogassanak el szerkesztősé-
günkbe, hogy megismerkedhessünk 
és közvetlenül adhassuk meg útmu-
tatásainkat. 

Republica Populară Români 
Jud. Populară Mixtă Odorheiu 

Dos. No. 2996—1948 
Soţia lui Dávid Domokos din co-

muna Satul Mare jud. Odorheiu, 
conform  cererei înregistrată la ace-
as â judecătorie sub N®. 14509/1948 
In baza legei No. 293/1944, cere 
declararea morţii prezumate a lui 
Divid Domokos născut la 12 Ia-
nuarie 1904, In comuna Satul Mare, 
mobilizat pe fiont.  1 

lovi am pe cei cari au ştiri despre 
dispă ut, Ră anunţe Parchetul Tribu-
nalul- Odoiheiti, care face  cerc&tănie 
respective. 

Judecător Dr Chrlstian Eugen. 
Prim grefier,  Carol Sabáu. 



ISMERJÜK  MEG  A SZOCIÁLIZMUS  HAZÁJÁT 
A szovjet-nő a szociálista társadalom nagy ereje 

Irta: A. I L I J 1 N A 
A háború utáni sztálini ötéves 

terv negyedik évében a szovjet-
nţp a munkában elért hatalmas 
sikerek jegyében ünnepli március 
nyolcadikát. A Szovjetunió összes 
dolgozói mellett a szovjet-nők jog-
gal büszkélkedhetnek a szociálista 
állam által a háborút követő évek-
ken elért sikerekkel. Ezekből a 
győzelmekből a szovjet-nő is ki-
vette részét és hozzájárult a kom-
munizmus nagyszerű építményé-
nek megvalósításához. 

Nem egyszer hangsúlyozta Vla-
dimír Iljics Lenin, hogy a szoció-
iwta társadalmat nem lehet a nők 
hatalmas és sokoldalú támogatása 
nélkül felépíteni.  A Lenin által ki-
jelölt uton haladva 1. V. Sztálin 
állandóan gondoskodik arról, hogy 
a nők minél nagyobb tömegekben 
és minél intenzivebben vehessék 
ki részüket a kommunista társa-
dalom építésének munkájából. 

Sok évvel ezelőtt, amikor a 
szovjet-nép csak az első lépése-
kel tette az ország iparosításának 
és a mezőgazdaság kollektivizálá-
sónak utján. 1. V. Sztálin hang-
súlyozta a dolgozó nő rendkívül 
fontos  szerepét a társadalmi és 
politikai életben. I. V. Sztálin ak-
kor a Párt feladatává  tette, hogy 
» dolgozó nők politikai színvonalát 
emelje és vonja be őket a szo-
«iálizmus építésének munkájába. 

A Bolsevik Pártnak. Lenin és 
Sztálin Pártjának hívására a szov-
jet-nők nagy lelkesedéssel vála-
szoltak és azóta a férfiak  oldalán 
harcolnak hazájuk megerősítéséért 
és fejlődéséért. 

Az első ötéves tervek történeté-
nek dicsőséges lapjain számos nő 
neve szerepel. 

Az emberiség soha nem felejti 
el a szovjet-nőnek a Nagy Hon-
védő Háború idején tanúsított hő-
siességét. A legnehezebb munka-
feladatokat  vállalva, a legsúlyo-
sabb nélkülözések közepette, az 
üzemek, a bányák és a petró-
Jeumtelepek munkásnői biztositol-
tók az ellenségen aratott győzel-
met. A kolhozok asszonyai felbe-
csülhetetlen támogatást nyújtottak 
a szovjet-hadseregnek. A háború 
éveiben a mezei munka összes 
terheit a nők viselték. Ugyanak-
kor a nők tömegei bebizonyították 
lángoló hazaszeretetüket és a 
szovjet-hadseregben, valamint a 
partizánalakulatokban harcolva a 
legdicsőségesebb hőstetteket haj-
tották végre. 

A szovjet-nő ma megalkuvás 
nélkül harcol a háború utáni sztá-
lini ötéves terv időelőtti teljesíté-
séért. Ma a Szovjetunió szociális, 
nemzetgazdasági, vagy kulturális 
életének egyetlen olyan ága sincs, 
amelyben a nők a kommunizmus 
cselekvő építőiként ne tevékeny-
kednének. 

Az üzemek és gyárak számos 
munkás-, mérnök- és technikus-
nője fontos  helyet foglal  el a ter-
melés újítóinak soraiban. Ezek a 
gyorsabb munkamódszerek beve-
zetésével. a termelés minőségének 
megjavításával és az állami pénz-
alapokkal való takarékoskodással 
hozzájárulnak az ipar fejlődésé-
hez. A kluhovói pamutszőttes 
kombinát munkásnóge, Ludmilla 
Nevitájeva kezdeményezésére több 
ezer textil-munkásnőnek sikerült 
meggyorsítani a munka ütemét. A 

moszkvai villanykörtegyárban dol-
gozó Valentina Ariszanova mun-
kavezetőnő volt az első. aki órára 
beállított munkagrafikon  alapján 
kezdett dolgozni 

A kolhozok élmunkásnőinek és 
a dús terméseredmények mester-
nőinek száma évről-évre emelke-
dik. A falusi  nők soraiban a szo-
ciálista munka hősnőinek száma 
évről-évre nagyobb. 1948-ban csak 
Krasznodár vidékén 9 kolhozpa-
rasztnőt tüntettek ki ezzel a cím-
mel, mert rendkívül gazdag ga-
bona- és napraforgómagtermést 
érlek el. A kitüntetetlek között 
van L. N. Kurkina, aki 25 heklár 
kiterjedésű területen hektáronként 
36 67 mázsa gabonatermést ért el. 
Telera, M. Lastova. A. Parmuzina, 
A. Koiienko és Ukrajna számos 
má.̂  kolhozparasztnője évről-évre 
5—700 mázsa cukorrépát takarí-
tanak be hektáronként. A Bolse-
vik Párt hivatásának eleget téve 
a kolhozparasztnők a mezőgaz-
daság többi dolgozóival vállvetve 
megkezdték a szárazság leküzdé-
sére irányuló sztálini terv megva-
lósítását. 

A szovjet-értelmiségiek számos 
kiváló nővel büszkélkedhetnek. 
Ezek között a Szovjetunió legma-
gasabb érdemrendjeivel kitüntetett 
tanítónők egész sorát találjuk, 
akik kifogástalan  munkásságukkal 
tették nevüket híressé. Több, mint 
200 nőt Sztálin-díjjal tüntettek ki. 
A munkában kitűnt nőket a szov-
jetek hazájában az egész nép sze-
retete övezi. 277 nő tagja a Szov-
jetunió Legfelsőbb  Tanácsának, a 
a nők százait választották meg az 
unionális és autonom köztársasá-
gok legfelsőbb  tanácsainak képvi-
selőivé és a nők százezreit vá-

lasztották meg bírónak és bíró-
sági ülnöknek. 

A Kommunista Part és a szov-
jet-kormány szünet nélkül gondos-
kodik az anyákról és segítséget 
nyújt gyermekeik eltartásához és 
neveléséhez. A sokgyermekes csa-
ládanyákat érdemrendekkel tün-
tetik ki és pénzbeli segélyt kap-
nak az államtól. 

Egészen más a helyzete a dol-
gozó nőnek a tőkés államokban. 
Ha csökken a termelés, a nők az 
elsők, akiket a tőkések kidobnak 
gyáraikból. A nők az elsők, akik 
a munkanélküliek hadseregét be-
népesitik. A munka hiánya, a la-
káshiány, az éhes gyermekek 

mindennapi kenyerének gsodis 
felmorzsolják  a proletár nők ertjét 
A tőkés rendszerben élő paresJrt-
nő áilandó rettegésben él, mert 
háztartása bármelyik per.cWt> 
tönkremehet. 

A Szovjetunió Kommunista (bri-
sevik) Pártja emeli a szovjet-nöíc 
kommunista öntudatot, a szovjet 
hazafiasság  és a nagy szociálista 
hazájuk iránti nemzeti büszkes% 
szellemében neveli őket. 

A szovjet-nők a Demokrata 
Világszövetségének élgárdáját al-
kotják, amely a tartós békéért, 
szabadságért, demokráciáért, a há-
borús uszitók ellen harcol. 

A Szovjetunióban ismót leszállították 
a tömegfogyasztási  cikkek árát 

A Szovjetunió minisztertanácsa és 
a Szovjetunió Kommunista (bolsevik) 
Pártja Központi Bizottságának hatá-
rozata értelmében 1949 március el-
sejétől kezdve ujabb árleszállítást 
hajtanak végre a tömegfogyasztási 
cikkeknél. 

1947 végén a tömegfogyasztási 
cikkek árait leszállították és beve-
zették azokat a csökkentett egységes 
állami árakat, amelyek a pénzreform 
végrehajtásával és az élelmiszerje-
gyek megszüntetésével egyidejűleg 
léptek érvénybe. Ez volt a tömegfo-
gyasztási cikkek árcsökkentésének 
első állomása. Az első árcsökkentés 
következtében egy év leforgása  alatt 
a tömegfogyasztási  cikkek mintegy 
57 milliárd rubellel lettek olcsóbbak. 

A lakosság számára az árcsökken-
tés nyereséget jelentett. A lakosság 

A nép  békét  akar 
RÓZSA  ALICE  VERSE 

Nekik  nem  volt  elég  a vér, 
mert  mások  vére  folyt, 
nekik  nem  volt  elég  a jaj, 
mert  mások  jajja  volt. 
Nekik  nem  volt  elég  a gyász, 
mást  borított  el  az, 
nekik  nem  volt  kár  senkiért, 
olcsón  árult  a gaz. 

Nekik  nem fájt  a fájdalom, 
a tüz  mást  égetett, 
mást  roncsolt  bomba  és golyó  : 
dolgozó  népeket. 
Égtek  a buza-asztagok  ? 
nekik  volt  mindenük, 
ők  egy  Istent  szolgáltak  és 
a pénz  az  Istenük. 

Mi  azt  mondjuk,  hogy  „soha  már' 
s adjuk  tovább  a szót, 
lesújtja  most  a népharag 
az  átkos  uszítót. 
„Vér  kell?  Háború?  Jó  urak, 
adjátok  véretek." 
.,Pusztulás  kell?  Pusztuljatok, 
kívánja  népetek". 

Millió  ajkon  eskü  kél, 
esküsznek  az  anyák. 
„Nép  nép  ellen  nem  adja  már 
szivének  magzatát\ 
Az  eskü  kél  és tengerek 
útjában  meg  nem  áll, 
zárt  határsorompók  felett 
szárnyalva  egyre  száll. 

Szellőként  kél,  de  sodra  nő, 
tájfunok  ereje 
feszül  benne,  félelmetes, 
számolni  kell  vele. 
Mert  benne  ég  az  özvegyek 
fájdalmas  sikolya, 
gyászoló  anyák  könnye,  mely 
el  nem  apad  soha. 

Ők  is,  ti  is,  én  is,  te  is, 
itt  ma és mindenütt, 
hirdetjük,  hogy  kiütjük  a 
kezükből  fegyverük. 
Asszonykarok  nyúlnak  ma át 
(észak,  dél  és kelet 
látja,  fonódnak,  mint  a lánc) 
világrészek  felett. 

mintegy 86 milliárd cubelt nyert eV 
ben az évben az állami kicsinyben; 
kereskedelem mir.dea ágában beie-
zeteít árcsökkentés következtében. 

Ez azt jelenti, hogy az eiső' ár-
csökkentés alapján a rubel vásáttó-
ereje jelentékenyen emelkedett, e rü-
bel árfolyama  a külföldi  valutákhoz 
viszonyítva megjavult, a monkásoi 
és értelmiségiek fizetése  megnövi 
kedett. 

A Szovjetunió. nemzetgazdasa»*-
nak helyreállítása következtében, a 
tömegfogyasztási  cikkek termeiéi; 
fokozódott  és az előállítási költse 
gek csökkentek. Ennek folytán  194-
második felében  lehetővé vált a tö-
megfogyasztási  cikkek árainak uisíx* 
csökkentése. 

Ez az utóbbi árcsökkentés az ta-
lanii kicsinybeni áruforgalomba* 
további olcsóbbodást idéz elő, t-
melynek értéke egy év alatt legaiát* 
48 milliárd rubelre emelkedik. 

A lakosság a második árleszállí-
tásnál egy év alatt mintegy 71 mil-
liárd rubelt nyer a kicsinybeni ke-
reskedelem minden ágában bcá! é 
árcsökkenés következtében. 

Az ujabb árcsökkenés következté-
ben a rubel vásárló ereje ismét je-
lentékenyen emelkedik és növekedi 
fog  a munkások és értelmiségié:, 
béreinek vásárló ereje. 

A szovjet-nép nagy örömmel to-
gadta az árcsökkentéseket. A gyá-
rakban, üzemekben a munkások gyű-
léseket tartottak és hálájukat fejez-
ték ki a kormány és a Párt iráat, 
a szovjet népek tanítója és vezetője, 
J. V. Sztálin iránt az árleszállítás, 
alkalmából. 

behérek,  sárga  ábraszin 
és fekete  karok 
millióin  a holnapok 
szebb  fénye  felragyog. 
Győzni  fognak  mert  győzni  kell, 
sok  kitárt  női  kar 
egybefonódva  hirdeti: 
„A nép  békét  akarI" 

flz Ifjúsági Rönyvbíadó 
(Editura Tineretului) 

kiadásában megjelent 
magyar nyelven: 

M.  I.  Kalinin:  A Komszomo! 
diadalmas utja 50 lej. 
N.  Grigorjev:  A Párt és a Kom-
szomol 15 lej. 

* . * Oalo6fűzet  (ma-
gyar népdalok) 25 lej. 

Csak ritkított sorokban gé-
pelt. oagy helyes ös kánnyer 
otoasható kézírással Irt köz-
leményeket fogadhatunk  «1 has-
lésre. 



A MNSz esti-tanfolyama Bögözben 
A sötétség beálltával egyszerre 

éj&ezti-nk a Magyar Népi Szövetség 
V ő̂zi esti tanfolyamának  megnyi-
tására. Az iskolaépület egyik szökős 
tantermében halványan pislogó lámpa 
•mellett égő szemű, értelmes ifjakat 
falátanfc.  Fiuk és leányok Írással a 
íiwökben vitatkoznak. A vita akörül 
folyik,  hogy ki tudja jobban előadni 
a szerepét. 

Kérdésünkre az egyik vitázó föld-
műves ifja  bátran adja meg a vá 
feszt: 

- AE „Ocské Teréz* darabját 
:*saljtik. mondja, de kissé mente-
«esőzve fűzi  hozzá, csak most kezd-
tük meg a tanulást, még nem igen 
#» megy. 

A távozásuk után is még sokáig 
hangzó zsibongásukból kivesszük, 
fto»y  a bögözi ifjúság  jól akar sze-
letelni, méltó akar lenni a Román 

.Népköztársaság Ifjú  Munkás Szö-
vetsége névre. 

Az esti tanfolyamra  beiratkozott, 
t&ankából érkező dolgozók, föidmü-

napszámosok, asszonyok és 
tértiak szorosan egymás mellé ülnek, 
hegy mind a 42 hallgatónak ülő-
ÍKiy jusson. 

A csoportonként érkezők költség-
vetésről, vetési előkészületekről és 
a Szovjet-barátok körének munkála-
tairól beszélnek. Megtudjuk, hogy a 
tanfolyam  iránt érdeklődök kivétel 
nélkül tevékeny közösségi munkát 
s végeznek a mindennapi kenyér-
kereset mellett. 

Az egyik csoport a vetési bizott-
! Mg értekezletéről jött. Habár kemé-
I -yen fújja  a szél a sűrűn hulló havat 

es még csontkeményre van fagyva 
a föld,  a vetési csata idejében való 
trvégzése érdekében megindult a 
iTiunka. Egy másik csoport az Ar> 
aa-munka hiányosságait vitatja s 
megállapítja, hogy januárban több 
tagot szerveztek be és több Arlus 
munkát végeztek, mint februárban. 

— Ha komolyan vesszük a mun-
kát, az Arlus versenyt még meg-
nyerhetjük, mondja egyik földműves. 

E biztató mondat elhangzása után 
a hallgatók leteszik kezükből a 
Szakszervezeti Életet és a Falvak Né-
pét, újság helyett füzetet  helyeznek 
a foltozott,  rozoga iskolapadokra. 

Feszült figyelemmel  hallgatják a 
.Magyar Népi Szövetség megyei tit-
kárának a Munkás-Paraszt-szövet-
ségről szóló előadását. Különösen 
crdekli a hallgatókat a Dózsa György 
es Budai Nagy Antal-féle  felkelések 
'̂ mertetése, csak a végén szorulnak 
ökölbe a kezek, mélyülnek el a 
homlokokon a ráncok, bosszúvágytól 
hevülnek a felkelés  leverése és az 
azt követő üldözések hallatára. 

Az elkomorodott ?rcok lassan 
felvidulnak,  ahogy az 1848-as, 1905-
ös és az 1907-es események ismer-
tetésé után történelmünk legnagyobb 
eseményét, az 1917 es októberi 
nagy győzelmes forradalom  részle-
teit hallják, amikor megtanuljak, 
hogy a két nagy dolgozó tábor 
csak egymással szoros szövetség-
ben valósíthatta meg a világ leg-
első szociálista államát. 

Előadás után a keskeny gyermek-
padokból megfontolt,  természetes 
válaszokat hallunk. Már világos 
mindenki előtt, hogy ma is csak 
közös harcban birjuk teljesen le-
győzni közös ellenségünket. Világos 
az is, hogy e harc vezetésére a 
dolgozók élharcos pártja, a Román 
Munkáspárt hivatott. 

Az előadás valósággal szövet-
ségbe kovácsolta a jelenlevő föld-
mü vesekei, munkásokat és haladó 
értelmiségieket egymással és a föld-
műves eiöadoval. Ujabb és uj«bb 

kérdések vetődnek fel,  tisztázódik a 
„kulák" szó fogalma  és az is, hogy 
kikre vonatkoztatható. A közép-
földművesek  is örömmel veszik tu-
domásul, hogy nekik a legöníuda-
tosabb munkás réteg mellett van a 
helyük és azt is, hogy a dolgozó 
földműves  harcában nemcsak har-
cos társra, de küzdelmekben gazdag 
vezetőre is talál. 

Fekete Dániel 56 éves, csontos 
arcával, mélyen barázdás homloká-
val Dózsa jobbágyaira emlékeztető 
földművestől  kérdezzük: hány hold 
földje  van ? 

— Nekem, testvérek, csak annyi 
föld  jutott, hogy 6 gyermekemnek 
kenyerét csak ugy tudom biztosítani, 
ha másoknak is dolgozom. Napi 
munkám mellett, szervezeti vonalon 
a MNSz helyi szervezetének pénz-
tárnoki teendőit végzem. 

Kiss Györgyné földműves  asszony, 
a Demokrata Nők Szövetségének 
helyi elnöknője 20 év eltelte után 
ült vissza újból tanulni abba az 
iskolapadba, ahol napközben 2 fia 
tanul. 

Papp IstvánnÉ nagyszerű feleletei 
után elmondja azt is, hogy kisle-
ánya megparancsolta távozásakor, 
hogy az ő padjába öljön, mert ak-
kor tudni fogja  a .leckét*. 

Bögözben sokan tudják már a lec-
két. Ismerik az állami gazdasági 
tervet, megértették annak jelentősé-
gét is. Az esti tanfolyamon  megis-
merik az ellenség megsemmisítésé-
nek elméleti és gyakorlati tudomá-
nyát, a dolgozók minden rétege 
szorgalmasan tanul, dolgozik, harcra 
készen áll, Népköztársaságunk meg-
erősítéséért, a béke biztosításáért. 

Imets  János. 

A kommunista pártok 
a népek érdekeinek védelmezői 

A világ népeit az ujabb, borzal-
mas világháború hirverese rettenti. 
Sokan néznek szorongva a jövő elé, 
ezért nem lesz érdektelen, ha ezzei 
a kérdéssel foglalkozunk  azoknak a 
nyilatkozatoknak a tükrében, ame-
lyeket a különböző országok kom-
munista pártjainak vezető egyénisé-
gei tettek és ezzel népeik dolgozói-
nak és haladó értelmiségeinek véle-
ményét fejezték  ki. 

Meg kell mindenek eiőtt állapita-
nunk, hogy a tőkés társadalmi tend-
szerrel együtt járnak a háborúk. 
Magának a tőkés táríadalmi rend-
szernek a lényegéből folyik,  hogy 
állandóan véres háborúk kell, hogy 
megrázkódtassák. A tőkéseknek har-
cot kell folytatniuk  a piacokért, a 
nyersanyagért, a gyarmatokért, az 
olcsó munkaerőért. Ez szükségsze-
rűig hozza magával az imperiálista 
háborúkat. A közelmúltban két ha-
talmas világháború zúgott keresztül 
Európán, mindkettőt imperiálista ér-
dekek robbantották ki. Napjainkban 
a nyugati imperiálista nagytőkések 
a harmadik borzalmas világháborút 
igyekeznek előkészíteni, ezt a célt 
szolgálja háborús hírverésük, fegy-
verkezésük, katonai támaszpontok 
létesítése, a Marshall-terv, az Észak-
atlanti Szövetség stb. 

Ezzel szemben világosan kell lát-
nunk, hogy a Szovjetunió, a szo-
ciálizmus hazája, a világ egyetlen 
országa, ahol a tőkések és földes-
urak hatalmát levörték és megszün-
tették a kizsákmányolást. Éppen 
ezért nincsenek a Szovjetuniónak 
imperiálista törekvései. Táraddá mi 
berendezkedésének következménye, 
hogy háborti-ellenes és a békét 
akarja. Hogy milyen kérlelhetetlen 
harcot folytat  a Szovjetunió a hábo-

rús uszítás ellen, azt hallhattuk az 
EN5z-ben és a Biztonsági Tanács-
ban a szovjet-politikusok ajkáról 
elhangzott beszédekből. Legutóbb 
Malik szovjet-megbizott az atomel-
lenórző bizottságban ismételte meg 
a lefegyverzésre  és az atomenergia 
ellenőrzésére irányuló szovjet indít-
ványt, leleplezve az angol-amerikai 
blokk háborús mesterkedéseit. Az 
imperiálista hatalmak törekvése 
mégis arra irányul, hogy a Szovjet-
uniót támadó államnak tüntessék fel 
és ezért nem riadnak vissza a leg-
aljasabb rágalmaktól, Kravcsenko 
perektől stb. 

Ilyen körülmények között jutnak 
különös jelentőséghez a francia,  olasz, 
angol, svéd, ausztráliai, japán, né-
met stb. kommunista pártok főtit-
kárainak nyilatkozatai,amelyek majd-
nem egy időben hangzottak el és 
amelyek azt mutatják, hogy a nyu-
gati imperiálista hatalmak és más 
tőkés államok dolgozói ismerik a 
Szovjetunió szerepét a béke megőr-
zésében és nyiltan állást foglalnak 
hazájuk imperiálista körei ellen, a 
Szovjetunió mellett és ezzel a tőkés 
és imperiálista államok kommunista 
pártjai is beállanak a béke őrei közé. 

Maurice Thorez, a Francia Kom-
munista Párt főtitkára  a párt plená-
ris ülésén, majd a nemzetgyűlésben 
is kifejtette  pártja álláspontját a 
Szovjetunió elleni háborúval kapcso-
ia>.ban. Kijelentette, hogy a Szovjet-
unió alkatánál fogva  nem folytathat 
támadó és háborús politikát, ha 
azonban a legnagyobb erőfeszítéssel 
sem sikerülne a haladó elemeknek 
Franciaországot a béke és demokrá-
cia táborába állítani és igy akarata 
ellen vinnék a Szovjetunió elleni 
háborúba imperiálista törekvésű ve-

A MNSz minta-színjátszó csoportjainak 
verseny-előadásai 

A Mapyr N'-pi Szövetség központi közművelődési osztálya ál 
lal 9 városban megszervezett minta-szinjátszó csoportok kö-ötti 
verseny március folya  nán is tovább folyik.  A februárb  n ez jlott 
medgyesi, temesvári es dési bemutatók után, március 5-«n a 
szatmiri, 13 áti azar di, 19-én pedig a zii»hi minta-szinjá szó cso-
portok mutatkoznak be a versenv keretében. A Magyar Népi Szö-
vetség központi közmüve ő lí'si ü^yos-taly- mind h mutatóra bí-
rálóbizottságot küld ki, melynek t gjai <\ ss Je ő iró, Szabó Lajos 
művészeti intézeti tanar és I^muyi László, u MNSz népi-szinjátszó 
felelőse. 

zetői, Franciaország dolgozói és néye 
nem tanúsíthatna más magatartást 
a szovjet-hadsereg iránt, mint Len-
gyelország, Románia és «Jugosziátrta 
népei. Élesen elitélte a francia  nép 
nevében a szovjet-ellenes tevékeny-
séget. * 

Paimiro Togliatti, az Olasz Kom-
munista Párt főtitkára  a hozzá te-
tézett kérdésekre a sajtó képviselet-
nek kijelentette, hogy képtelenség-
nek tartja a Szovjetunió és Olasz-
ország közötti háború kitörését, mert 
a Szovjetunió nem támadhat meg 
egy államot sem, ha azonban « 
amerikai milliárdosok érdekéken 
Olaszországot háborúba sodornák a 
Szovjetunió ellen, nyilvánvaló, mi-
lyen magatartást kell tanusitanink 
azoknak, akik támogatják a társa-
dalmi haladást és a szociálizmus! ós 
szembeszállnak a reakcióval. Ha a 
szovjet-hadsereg támadóit Olaszor-
szág területén is üldözné, az olasc 
népnek kötelessége volna a leghatha-
tósabb támogatásban részesíteni n 
szovjet- hadsereget és megadni a tá-
madónak a megérdemelt leckét. 

Harry Pollitt, az Angol Komau-
nista Párt főtitkára  a párt végre-
hajtó bizottságának kibővített ple-
náris ülésén elmondott nagy beszé-
dében szintén rámutatott arra, hogy 
„össze kell fogni  a békéért fofyé 
harcban és nem szabad megfeled-
keznünk arról, hogy a rothadáanak 
indult imperiálista táboron belül az 
ellentétek egyre élesebbé válnak." 
„A Szovjetunió következetes és a 
békéért folytatott,  tántoríthatatlan 
harca alapvető tényező, amely ko-
moly akadályt jelent az imperiálls-
ták terveinek megvalósításában." 
„Nyilvánvaló, — mondotta Pollitt — 
hogy a háborús előkészületek éle s 
Szovjetunió ellen irányul, amelynek 
nem érdeke a háború és amely 
Anglia munkásmozgalmának termé-
szetes szövetségese. Egy Anglia és 
a Szovjetunió közötti megegyezés 
megakadályozná az uj háború kitö-
rését." 

Hasonió értelmű nyilatkozatok 
hangzottak el a svéd, az ausztrálisi, 
a japán, a német stb. kommunista 
pártok főtitkárainak  ajkairól is. 

A kommunista pártok vezetőinek 
ezek a nagyjelentőségű nyilatkoza-
tai nyilvánvalóan megmutatják, hogy 
a nyugati imperiálista hatalmak és 
a tőkés államok dolgozói nem akar-
nak háborút. A dolgozók élcsapita, 
a kommunista párt mindenütt fel-
veszi a küzdelmet a háborús uszí-
tók ellen, leleplezi a háborús törek-
véseket. Világosan megérteti minden 
dolgozóval, hogy a Szovjetunió a 
béke őre, hogy nem érdeke a há-
ború és nem is fog  háborúba kez-
deni, bármit is híreszteljen az im-
periálista „göbbelsi* sajtó. 

Ezekből a nyilatkozatokból meg-
ismerhetjük a nép igazi érdekeinek 
a védelmezőit: a kommunista pár-
tokat, Ezek a kommunista pártok a 
béke taborának messze nyugaton és 
a világ minden pontján, minden 
tőkés államban elhelyezett előőrsei, 
akik képesek visszaverni a háborús 
uszítókat és az egész népet felvilá-
gosítani. Nem rettenti meg őket sem 
Juies Moch francia  belügyminiszter 
terroiakciója, amit a kommunista és 
demokratikus lapok és szerkesztők 
ellen indított, sem Scelba olasz bei-
ügyminiszter rendőrkopói, akik kér-
lelhetetlenül lőnek az érdekeikért 
harcoló munkások közé. 

A béke táborának, melynek élén 
a hatalmas Szovjetunió áll, biztatást 
és erőt je ent a nyugati imperiálista 
és tókes országok kommunista 
pártjainak állásfogla  ása. Nem állunk 
egyedül a békeért folytatott  harcim». 
A világ minden dolgozója és haladó 
gondolkodású embere a béke-tábor 
erőn fokozza.  _ 
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Mi történik a nagyvilágban ? 
Kfkl-  és belpolitikai tájékoztató 
A Szovjetunió Kommu-

nista (bolsevik) Párt-
jának batAroxata a 
nemzetközi nőnapra 
A Szovjetunió Kommunista (bol-

sevik) Parijának Központi Bizolt-
saga a nemzetközi nőnappal kap-
csolatban elhatározta, hogy a Szov-
jetunió dolgozói a nők nemzetközi 
napját ez évben uj munkalendüiet-
tel és a politikai tevékenység fokozá-
sával köszöntik. A határozatban 
megállapítják, hogy a szociálista 
rendszer hozta meg a nőknek az 
egyenjogúsítást és a Szovjetunióban 
rgyre több nőt vonnak be az épitő-
munkába. Az anyaság és a gyer-
meknevelés különösen nagy meg-
becsülésben és tiszteletben részesül 
a Szovjetunióban. A Szovjetunió 
Kommunista (bohevik) Pártjának 
Központi Bizottsága a pártszerve-
zetek és a szakszervezeték felada-
tául tűzte kí, kövessenek el min-
dent, hogy a kommunista társadal-
mat épitő uj nemzedék nevelésében 
és kiképzésében támogassák a nő-
ket. Ezért még fokozottabb  gondot 
kell fordítani  a dolgozó nők munka-
és életszínvonalának megjavítására. 

Kémkedett 15 bolg&r 
evangélikus pap 
A szófiai  törvényszék most tár-

gyalja az árulással, kémkedéssel és 
valutaüzérkedéssel vádolt 15 evan-
gélikus pap bűnperét. A vádlottak 
beismerték a tárgyalások során, 
hogy az amerikai kémszolgálat meg-
bízásából katonai természetű érte-
süléseket továbbítottak, amiért na-
gyobbösszegü pénzeket kaptak. A 
vádlottak között van Naumov Ni-
kola, az egyesült evangélikus egy-
házak legfelsőbb  tanácsának elnöke 
Is. A tárgyalás még folyik. 

A. I . Visinszki lett a 
Szovjetunió külügy, 
minisztere 

1 

A Szovjetunió legfelsőbb  tanácsá-
nak elnöksége felmentette  Molotov 
helyettes miniszterelnököt a kül-
ügyminiszteri teendők alól és A. I. 
Visinszkit nevezte ki a Szovjetunió 
külügyminiszterévé, Mensikovot kül-
kereskedelmi miniszterré nevezték 
ki. Andrej Gromiko a Szovjetunió 
első helyettes külügyminisztere lett. 
Fegyverszüneti egyez-

mény Izráel-ftllaiu  éli 
Egyiptom köjótt 
A Biztonsági Tanács most tár-

gyalta Izráel-államnak az ENSz be 
való felvételi  kérését. A Biztonsági 
Tanács tagjai támogatták a felvé-
teli kérést, mert Egyiptom és Izrael 
között fegyverszüneti  egyezmény 
jött létre, amelynek alapján Egyip-
tom már meg is kezdte Izráel ál-
lam területéről csapatainak kivoná-
sát. Malik szovjet kiküldött rámuta-
tott arra, hogy elégtétellel veszi tu-
domásul a fegyverszünet  megköté 
sét, mert a szovjet-küldöttség min-
dig a harcoló felek  közötti közvet-
len tárgyalást sürgette a hadakozó 
felek  közötti viszály megszünteté-
sére. 
A kommunista pártok 

uagy jelentőségű nyi-
latkozatai 
Maurice Thoreznek, a francia  kom-

munista párt főtitkárának  nyilatko-
zata után az olasz, a német, a ja-
pán, az ausztráliai, a dán, az angol, 
az osztrák, a finn  és az amerikai 
kommunista pártok vezetői is hitet 
tettek a béke és a Szovjetunióval 
való barátság mellett. A kommu-
nista pártok vezetői megállapították 
hogy népeik nem hajlandók, hogy 
háború esetén harcoljanak a Szov-
jetunió ellen. 

F I L M 
Egy hiány, ami sokat pótol 
A hangzatos című (Álmaink asszonya) filmben  mindenki ráismert a 

városunkban régebben forgatott  Tanítónő cimü filmre.  A nézőközönség 
zúgolódott, hogy hiányzik a film  befejező  része. De vájjon hiba ez ? A 
film  meséje az életből van véve, egy szegény tanítónőt, aki lelkesen akar 
dolgozni a népért és nem hajlandó a földesúrnak,  az „uri Magyarország" 
jegyzőjének, papjának szerelője lenni, üldözik. Közben a fiatal  földesúr 
szerelmes lesz a lányba, az viszonozza is és hozzá is menne feleségül 
amikor szembe találkozik a földesurak  rideg számításával, aljas ajánla-
taival szivtelenségükkel és megérü. hogy őket egy világ választja el egy-
mástól es sem szerelméért, sem a pénzért nem mond le hivatásáról 
nem hagyja ott a szegény parasztok nebulóit, inkább a gazdag úrral való 
házasságról mond le. A nehéz, de becsületes utat választja. 

Ez igy rendben is van, a film  kisebb hibáktól eltekintve szép. Ami-
kor ennek a filmnek  eredeti meséjét irták, még nem lehetett az igazságot 
megírni. A regi film  azt mutatta, hogy „az urak sem olyan rosszak, csak 
tudni kell velük bánni . A kevély nagyasszony megenyhül, a fiatal  ur 
visszahívja a leányt és az agyonkinzott magyar zsellérek együtt örven-
deznek a nagyurakkal azért, hogy véletlenül egyszer, millió között egv 
•zegeny lány bekerült a nagyúri társaságba, 

Vájjon a való életben hányszor fordult  elő ilyen eset ? És a való-
aagban. ha a fiatal  ur szerelmes lelt egy szegény lányba, elvette feleségül  ? 
Lehet, hogy ilyesmi is előfordult,  de legtöbbször nem feleségül  vette el 

a . U 8 i l , a n i t ó n ő - a k i «'ven fűmet  lát. milyen tanulságot szü'r 
e t l\etseg te lenül azt, hogy nem a szegények összefogása,  a munka a 
tanulás, a szorgalom, a harc az. ami előbbre viszi, hanem a szépség, 
léhát nem az ereny a fontos,  hanem a külső testi szépség. Vájjon ho-
?ya.?. ° j ö v ő nemzedéket a szerelmen keresztül érvényesülni akaró tanitono r 

- \ cimü szovjet.filmre  kell gondolnunk, ahol a 
iohosnő élete ugy válik boldoggá, hogy az egész nép élete azzá lesz. 
Mennyivel magasabb erkölcsű film  ez. mint az émelygős, boldogító csók-
kei .befejeződő. 
-x r., K é , 8 é 1 g , e , c n - h o « y « film.  különben is erőltetett végének levágásával. 

f  jó filmmé  lett. 

A nők nemzetközi napjának 
megünneplése Székelyudvarhelyen 

Március 8-án a nők nemzetközi 
napjának megünneplésére a RDNSz 
udvarhelymegyei szervezete nagy-
szabású ünnepélyt rendezett a mó-
ziiermet zsúfolásig  megtöltő közön-
ség előtt. Részt vett az ünnepélyen 
a RDNSz Központi Bizottságának 
kiküldötte. Szilágyi Erzsébet elv-
társnő. 

A gyűlés kezdetén a RDNSz 
román énekkara a Román Nép-
köztársaság himnuszát énekelte el. 
majd Szabó Rudolfné,  a RDNSz 
megyei bizottságának tagja meg-
nyitotta a gyűlést és néhány szó-
ban vázolta a nők nemzetközi 
összefogásának  fontosságát.  Pász-
tor Tibor elvtárs a RMP üdvözle-
tét tolmácsolta, Kustár Lajos elv-
társ az IMSz részéről mondott kö-
szöntő szavakat. 

Román nyelven Rada Sabău, a 
RDNSz megyei bizottságának tagja, 
magyar nyelven Szikszai Katalin, 
a RDNSz udvarhelymegyei szer-
vezetének titkára ismertette a nők. 
nemzetközi harci napjának, már-
cius 8-nak jelenfőségét.  Hangsú-
lyozták, hogy ez a nap a nőknek 
az imperialista háborús uszitás 
elleni harci napja, de egyúttal a 
nőknek az egyéves gazdasági terv 
végrehajtásában és túlteljesítésében 
végzendő munkájának ünnepét is 

jelenli. Annak a harcnak és mun-
kának az ünnepe március S a, 
amelyből Udvarhelymegyének min-
den dolgozó nője ki kell. hoi;y> 
vegye a részéi. 

Az előadásokat gazdag műsor 
követte, amelynek minden száma, 
ugy a romén, mint a magyar szin-1 
darab megfelelt  március 8-a jelen-
tőségének, amely az egész világon 
annak a harcnak a jegyében folyt 
le, amelyet a béke erői az impe-
riálisták ellen folytatnak.  A . szín-
darabok megérttették minden hall-
gatóval azt a hatalmas fejlődést, 
amit az emberiség éleiében a nők-
nek minden elnyomás alóli felsza-
badítása és az építésben a férfr, 
oldalára való állítása jelent. Ez ma j 
már nem utópia, nem alom, mert 
a szociálizmus nagy hazája, a 
Szovjetunió meg is valósította. 

A gyűlés résztvevői táviratot in-| 
téztek a Demokrata Nők Világ-
szövetségéhez. amelyben elisme-
résüket fejezték  ki az eddig elvég-, 
zett munkájuk iránt és az Egye-
sült Nemzetek Szervezetének. a-L 
melyben tiltakozásukat fejezték  kr| 
az angol-amerikai imperiálistak-há-
borus uszításai ellen. 

Az ünnepi nagy gyűlés az In-
ternacionálé eléneklésével ért vél 
get. • I 

Munkában a RATA 
A KATA életében az utóbbi idő-

ben élénkülés észlelhető. Legutóbb 
45 munkás-alkalmazott ült össze a 
vezetőséggel és a központi kikül-
döttekkel, hogy a kollektív szerző-
dést megtárgyalják. A munkások 
őrömmel vették tudomásul a kollek-
tív szerződés feltételeit.  A tárgyalá-
sok során felmerültek  olyan, a 
munkások érdekeit szolgáló kívá-
nalmak is, amiket a munkások a 
kollektív szerződésbe felvenni  kér-
tek. Ilyen pl. az a kívánalom, hogy 
a város vezetősége hetente két nap 
bocsássa az alkalmazottak rendelke-
zésére a városi fürdőt  a Rata költ-
ségén, hogy legalább hat ágyas 
pihenőszobát rendezzenek be az át-
utazó, szolgálatban levő személyzet-
nek, hogy könyvekkel és folyóira-
tokkal ellátott klubot létesítsenek 
hogy a Rata-állomás közelében levő 
Italkiméréseket helyezzék el, vagy 
zárják be és, hogy központilag 
gondoskodjanak a mérges gázokkal 
dolgozó személyzetnek a tejellátá-
sáról. 

De nem csak kívánságokat fejez-

tek ki a munkások, hanem kői ele-
zettségeket is vállaltak nagyok 
munkateljesítményekre és anyâ -
megtakarításra Így a szerelőmuny 
sok az előirányzatnál 25 százaién-
kai nagyobb munkateljesítményt vál-
laltak és 30 százalékos anyagmeg-
takaritást. A gépkocsi vezetők kö-
zül Gedő Lajos és Tamás DéneJ 
vállalták, hogy az üzemanyagba* 
5 százalékos megtakarítást végeznek 
az előirányzattal szemben és a többi 
kocsivezető is minél nagyobb meg-
takarítást igért, vállalva azt is, hogy I 
az előirányzatnál 5.000 km.-rel na-
gyobb utat futnak  meg a gummikka; 

Hiányosságai voltak a gyűlésnek 
hogy a sport kérdésével nem fojll 
falkoztak  és nem értesítették ideje-
ben a munkásságot a kollektivszer 
ződés megkötéaérő1, hogy arra fei-1 
készülhessenek. 

A Rata munkássága é« minden 
alkalmazottja öntudatosan és tettre-
készen állott az egyéves gazdaság? 
terv megvalósítása mellé és minden 
erejükkel azon dolgoznak, hogy azt 
tul is teljesítsék. 

B János oitéz előadásáról 
Szép díszletekkel és kiállításban, jó ének- és zenekarral és városunk 

legiobb műkedvelőivel hozta szinre a MNSz székelyudvarhelyi városi tagozaté, 
a János vitéz cimü daljátékot. A közönség minden este zsúfolásig  töltötte és 
toltl a mozitermet es a környező községekben is olyan nagy érdeklődés nyit 
vanu t meg az előadás iránt, hogy a tervezettnél többször kell előadni és 
eiorelathatolag a jövő héten-ismét szinre hozzák a darabot 

A szereplők tudásuk legjavát adták. Ennek ellenére 'a darabnak nem 
volt kirobbano közönségsikere. Egyetlen esetben zúgott fel  olyan tapsvihar 
ami uirazast követelt s ez is a tündérek szép táncának szólt. 

Ugy látszik, a közönség ösztönösen megérezte, hogy az operett nem 
fejezi  ki a ma emberének érzésvilágát. Petőfi  Sándor «János vitézét az ope-
rett iroi megfosztották  eredeti üdeségétő! és egy álromantikát hirdető pol-
gári mesterkeltséggel öntötték le. Bartók-Kodátyék kutatásai után ma már 
tudjuk azt is. hogy a Kacsóh Pongrác előbb népiesnek vélt zenéje is csak 
alnepiesség. Ezt a mai, szociálizmust épitő nemzedékünk nem érzi magáénak 
erzi hogy nem is népi, nem is magasabbrendü, ezért az operett nem i* 
fogta  meg különösebben a közönséget. 

Jó képességű műkedvelőink sokkal többet tudnának kihozni egv ko-
moly, vagy vidám klasszikus darabból és inkább szólnának ezen keresztút 
a ma emberéhez. Hisszük, hogy a kővetkező előadásra megtalálják azt  a da-
rabot, amire ma a dolgozóknak szükségük van. 


