
Székclyudvarbdy, VL évfolyam  11. sz. ff  \a>\ Szombat, 1949 március 19 
Ta«a postai a plătite in numerar conform 
a probării D|r. Gtn P T T. Nr. 47 550-1948. 

A Aagybr Népi Szövetség 
ndvarhelymegyel hetilapja 

Megjelenik minden szombaton reggel 
Felelős szerkesztő : Imets János 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Székelyndvarhely, Kossuth-utca 34. 

Egyre korhadtabb az imperiálista tábor 
gazdasági alapja 

A Scânteia  márc.  11-iki 
számából. 

A népek egyre erősödő béke-
akaratával szemben az angol-
amerikai imperiálisták, atlól a vágy-
tól hajtva, hogy megszerezzék a 
világuralmat, arra törekszenek, 

( hogy minél több államot bevon-
janak az „Északantianti Egyez-
ményének elkeresztelt támadó 
szövetség karmai közé. 
A Szovjetunió vezette hatalmas 

békeoffenziva  teljesen leleplezte 
az angol-amerikai uszitókafs  ezek 
ma már nem rejthetik el többé 
bűnös céljaikat. 

Az utóbbi időben — hogy lep-
lezzék a világ közvéleménye előtt 
elszenvedett vereségüket — az 
imperiálisták mindent elkövetnek, 
hogy az „erő" látszatéi keltsék, 
hogy megfélemlítsék  és megzsa-
rolják a népeket. 
Azonban maga a gazdasági 

műszer, amelyre az angol-ameri-
kai imperiálisták támaszkodnak, a 
wthadás szakaszába lépett kapi-
lélizmus megoldhatatlan hibáit 
hordja magéban. Ez az oka, hogy 
az Atlanti Egyezmény gazdasági 
alapja egyre korhadtabbá vélik. 
A kapitálizmus belső ellentmon-
dásai és a tőkés nagyhatalmak 
közötti versengés élesedik és forra-
dalmi harcra lendíti a dolgozók 

I hatalmas tömegeit. A tőkések ma 
sajél országaikban aláaknázott te-
rületen lépkednek. Egyes reálisab-

| ban gondolkodó nyugati politiku-
sok már ki is mondják azt a vé-
leményüket, hogy aki ilyen felté-

. telek mellett modern háborút in-
dítana, a mielőbbi nyaktörést koc-
káztatja. 
Az Egyesült Államokból érkező 

| hirek közelgő nagy gazdasági ka-
tasztrófáról  beszélnek. Maga Tru-
man elnök is jelezte nemrég, hogy 

: az Egyesült Államokban egyre mé-
lyül a szakadék az ipari és a me-
zőgazdasági termékek árai között. 
A felduzzadt  katonai rendelések 
következtében az ipari árak 1948 
januárjától, 1949 januárjáig 13 szá-
zalékkal növekedtek. Ugyanezen 
idő alatt a mezőgazdasági árak 
állagban 23 százalékkal estek. 
Február hónapban a mezőgazda-
ságban katasztrófálÍ8  áresés volt. 
Ennek következtében — az 1948 
évi jó termés ellenére — az ame-

I nkai farmerek  (mezőgazdálkodók,) 
I vésárlóképessége az utolsó évben 
j jelentékenyen csökkent. Amerika 
dolgozó népének vásárlóereje — az 
áremelkedés és az egyre hangsu-
lyozottabb infláció  eredményekép-
pen - 1946 januárjától 1948 ja-
nuárjáig 15 százalékkal esett. A 
termel> óru jórésze eladatlan ma-
radt. Az ipari termelés egyes ágai 
ténylelenek voltak tevékenységü-
et csökkenteni: naponta a mun-

kások tízezrei kerülnek az utcára. 
„A munkanélküliség az Egyesült 
Államokban jelenleg aggasztó ará-
nyokat ölt", jelentette ki nemrég 
Tobin, az amerikai kormány mun-
kaügyi minisztere. Ma az Egyesült 
Államokban több mint tízmillió 
amerikai munkást sujt a munka-
nélküliség. 

Az Egyesült Államok fogyasztó 
tömegeinek növekvő elszegénye-
dése és ennek következtében a 
belső fogyasztási  piac összezsu-
gorodása még élesebben veti fel 
az amerikai monopolislák előtt azt 
a problémát, hogy áruik számára 
az országon kivül keressenek el-
helyezést. 

Azonban az amerikai monopol-
tőke terjeszkedése is olyan aka-
dályokba ütközik, amelyeket a 
Wall Street bankárjai és gyárosai 
nem láttak előre. A marshallizáit 
országokban is — csakúgy mint 

az Egyesült Államokban, de még 
nagyobb arányban — kibontako-
zik a munkástömegek elszegénye-
dési folyamata.  Ezért az amerikaiak 
által küldött áru jórésze eladatlan 
marad. 1947 juniusától 1948 juni-
usáig az amerikai monopolisták 
kénytelenek voltak exportjuk meny-
nyiségét majdnem egyharmaddal 
csökkenteni. 

Ha ehhez még hozzávesszük a 
mérhetetlen nagy piac elvesztését, 
világos lesz előttünk, hogy az ame-
rikai imperiálizmus, a Marshall-
terv és a nagyarányú fegyverkezés 
ellenére, menthetetlenül zsákutcába 
jutott. 

Csak egyetlen valami növekszik 
ma az Egyesült Államokban: a 
kapitálisták nyeresége és telhetet-
len étvágyuk ujabb és ujabb nye-
reségekre. 1940-ben az amerikai 
trösztök 9,3 milliárd dollár botrá-
nyosan magas nyereséget értek el 

A RMP Központi Vezetőségének 
nagyjelentőségű határozata 

A Román  Munkáspárt  Központi  Vezetősége  március 
3—5-ikén  plenáris  ülést  tartott.  A plenáris  ülés  határozatot 
hozott  a Párt  feladatairól  a munkásosztály  és a dolgozópa-
rasztság  szövetségének  megerősítéséért  és a mezőgazdaság 
szociálista  átalakításáért  folytatott  harcban. 

A határozat  megjelent  magyarul  a Romániai  Magyar 
Szó  március  17-iki  számában.  , 

Marx Károly 
1883 március 14-én halt meg Marx Károly Londonban, 65 

éves korában. Marx Károlynak, a tudományos szociálizmus megte-
remtőjének életét legszebben hü munkatársa és barátja, Engels 
Frigyes jellemezte koporsója felett  elmondott beszédében. . . Marx 
az emberiség történelmének fejlődési  törvényeit fedezte  fel. 
. . . Marx a mai kapilálista termelési rendszernek és az általa te-
remtett polgári társadalomnak sajátos mozgási törvényeit is felfe-
dezte. . . . Marx azonban elsősorban forradalmár  volt. Igazi élethi-
vatását abban találta, hogy egyik, vagy másik módon közreműköd-
jék a kapitá'ista társadalom és az általa teremtett állami berendez-
kedések ledöntésén, a modern proletáriátus felszabadításán,  ame-
lyet saját helyzetének és szükségletének tudatára tanított és fel-
szabadításának szükségességét bele oltotta. A harc volt az eleme. 
Olyan szenvedélyesen küzdött, olyan kitartással és sikerrel, mint 
kevesen. Az általa szerkesztett újságok, harcos röpiratok, a párisi, 
brüsszeli, londoni egyletekben végzett munka, amig végül az egé-
szet betetőzte a nagy nemzetközi munkásegyesülés (Intemácionálé), 
ez bizony olyan eredmény volt, amelyre szerzője akkor is büszke 
lehetett volna, ha egyebet nem is végzett volna. . . . Neve és müve 
évszázadokon keresztül fog  élni." 

Marx hatalmas müvét a munkásság naey vezetői, Lenin és 
Sztálin fejlesztették  tovább. Maix, Engels, Lenin és Sztálin nagy 
eszméi világítják meg az elnyomottak felszabadulásának,  az embe-
riség jobb jövőjének az útját. 

és a háború után ez a nyereség 
tovább növekedett és 1947-ben 30 
milliárd. 1948-ban pedig 37 mil-
liárd dollárra rúgott. 

De az Egyesült Államok bur-
zsoá közgazdászai körében is 
egyre gyakoribb az olyan hang, 
amely katasztrofális  gazdasági 
megrázkódtatás közeledtét jósolja. 
,A jelenlegi helyzet az 1929. évi 
tragikus napokra emlékeztet", je-
lentette ki Haney, a new-yorki 
egyetem közgazdasági tanára. 

A marshaliizált országokban, 
egy évvel a hírhedt amerikai se-
gítség életbelépése után, a gazda-
sági helyzet egyre rosszabb. 

Tipikus példa erre Belgium. 
1945—1946-ban Belgiumot olyan 
országként emlegették, mint amely 
— valami csoda folytén  — jó 
gazdasági helyzettel került ki a 
háború megpróbáltatásából. Ma a 
belga ipart megfojtotta  az amerikai 
áru konkurrenciája mind a belső, 
mind az európai piacon. Belgium 
ipari termelése az 1938-ban elért 
színvonal 75 százalékára esett alá. 
Sok vállalat tönkrement. Belgium-
ban ma 300 ezer a munkanélkü-
liek száma. 

Olaszországban a munkanélkü-
liek száma túlhaladta a három 
milliót „Az olasz nép életszínvo-
nala ma nem haladja tul az in-
dión nép életszínvonalát", irja a 
„Momento" cimü burzsoá lap. A 
munkanélküliek száma Európa 
minden marshallizáit országában 
növekszik: Angiiéban 370.000, 
Hollandiában 200.000, Németor-
szág nyugati övezetében 1.100.000 
a munkanélküli. 

Franciaország gazdasági életét 
ma az egész dolgozó nép életszín-
vonalának csökkenése, a csődök 
számának növekedése (1948-ban 
2502 csőd voltj és a mezőgazda-
sági válság fokozódása  jellemzi. 

. . . A szociálista gazdasági rend-
szer felsőbbrendűsége  a második 
világháború folyamén  bebizonyo-
sodott. Mig a kapitálista táborban 
ma, a válságok előjelei, a munka-
nélküliség, az életszínvonal csök-
kenése, a kapitálizmus belső el-
lentmondásai és a különböző ha-
talmak érdekösszeütközései van-
nak napirenden, a Szovjetunióban 
a szovjetemberek sikerei vannak 
napirenden és erőfeszítései  a kom-
munizmus építéséért és a háború 
utáni sztálini ötéves terv határidő 
előtti teljesítéséért, a természet 
átalakítása nagyszerű tervének 
megvalósításáért, a nép életszín-
vonalának emeléséért — amit a 
legújabb áresések is bizonyítanak 
— és a szociálista haza védelmé-
nek szüntelen megerősítéséért és 
megjavításáért. A szociálista rend-
szer. nem ismer gazdasági válsá-
gokat. A népi demokratikus or-
szágokban napról-napra jelenté-
keny előrehaladást érnek el a 
szociálizmus építésében, a kapitá-
lista maradványok felszámolásá-
ban, a dolgozók életszínvonalá-
nak emelésében. 

A Kölcsönös Gazdasági Segítség 
Tanácsa, amely ilyen gazdasági al-
katú országokból áll, az imperió-
listaellenes és demokratikus tá-
bornak, a történelemben eddig 
példa nélkül álló, erős gazdasári 
alapját képezi. 

Az imperiálista tábor alapján 
hanyatlóban lévő gazdaság áll. 
amely válságokban vergődik és 
kimerítő katonai költségek súlyát 
nyögi. A demokrácia és a szociá-
lizmus táborának gazdasága ál-
landó fejlődésben  van s a széles 
népi tömegek növekvő lendülettel 
egyre nagyobb, egyre szilárdabb 
bizalommal néznek a jövőbe. 



TERSENYBEN 
a szentkeresztbányai tanfolyamosok 
a kohászati iskola növendékeivel 

. — A vasöntő-lányok nagyszerű versenyeredményei — 

A szentkeresztbányai vasöntők 
hathónapos tanfolyamán  résztvevő 
munkások is termelési versenyekbe 
kezdtek február  elején a homoród-
fürdői,  Szentkeresztbányához tartozó, 
kohászati vasipari iskola növendé-
keivel. A versenyt februárban  az 
öntőtanfolyamosok  nyerték meg 25 
szazaiékos előnnyel. A verseny fo-
lyamán különösen az öntőlanfolya-
mon résztvevő lányok tűntek ki 
nagyszerű eredményekkel. Bebizo-
nyították, hogy megállják a helyü-
ket az eddig csak férfiaktól  végzett 
mttnkában is. Egyetlen egy nő sincs 
a tanfolyam  női résztvevői között, 
aki ne termelt volna normán felül. 
A legszebb eredményeket Benedek 
Juliánná és Bálint Róza érték el. 
Mind a ketten 70 százalékkal ha-
ladták tul az előirányzatot. A nagy-
szerű mennyiségi eredmény mellett 
a selejtet is 15 százalékkal csök-
kentették. 

Miklós Berta egyedül dolgozik, 
mégis 50 százalékkal felülmúlta  a 
meghatározott normát A többi fia-
tat munkáslány, Györgypál Anna, 
Sebők Berta. Ladó Margit, Péter 
Ilona, Golica Margit, Egyed Roza, 
Balázs Veronika, Elekes Katalin, 
Filter Róza, Tamás Róza, Dobai 
Mária, Albert Margit, Sándor Re-
gina, Mihály Róza szintén 50 szá-
zalékkal termeltek a normán felül. 
A tanfolyam  férfi  résztvevői közül 
Lázár Albert, Ferencz Imre és «Józsa 
Gábor 50 százalékkal multák felül 
az előirányzatot, Sós Béla és Bot 
Árpád 45 százalékkal Azonban 70 
százalékos túltermelést, mint a lá-
nyok közül Bjnedek Julianna és 
Bálint Róza, egyetlen fiu  sem ért el 

(pedig ők is igyekeztek minél szebb 
eredményeket felmutatni),  Vitus Al-
bert pedig nem is tudta teljesíteni 
az előirányzatot. 

Ilyen lelkes és szorgalmas munka 
mellett nem csoda, ha az öntőtanfo-
lyamosok lettek az elsők a verseny-
ben. Nem maradtak azonban le a 
kohászati iskola tanulói sem, meri 
minőségben fe!ü:multák  a tanfoiya-
mosokat. Jobb, szebb, finomabb 
darabokat készítettek. Nagyszerű 
gépalkatrészeket készjtenek a Buş 
ten-i cukorgyárnak. És takarékos-
kodni is jól tudnak. Kevés selejt 
van az egyes daraboknál. 

Az iskola növendékei között is 
leginkább a lányok tűntek ki, Gyors-
Itezüek. szorgalmasak és lelkiisme-
retesek. Két lövétei lány, Szikszai 
Margit és TóRos Teréz a legügye-
sebbek. Ez a két lány az iskola 
büszkesége. 

Eleven cáfolata  ez a két lány a 
hosszú évszázadokon át hirdetett 
felfogásnak,  hogy a lányok (külö-
nösen a szegény, munkás és föld-
műves lányok), nem valók másra, 
mint a háztartási munka elvégzé-
sére. Természetes, hogy a minden 
munkára való rátermettségüket ezek, 
a csak házi és mezei munkára kény-
szeritett lányok előbb nem bizonyít-
hatták be, csak olyan politikai rend-
szerben, mint a Népköztársaságunké, 
amely a Román Munkáspárt veze-
tésével megteremtette a fejlődés  és 
tanulás előfeltételeit  és munkaver-
senyekkel nyújt alkalmat minden 
munkásnak képességei kifejtésére. 

—a-a 

R munkarend 
szentkeresztbányai kitüntetettjei 

A Munka Érdemrendjének udvar-
helymegyei három kitüntetettje nem-
rég kapta kézhez a szép bronz-érmet. 
Ez alkalomból felkerestük  Szentke-
resztbányán a kitüntetett munkáso-
kat és elbeszélgetve velük megis-
mertük pályafutásukat. 

Mihály Józsefnek  még a déd-
spja is Szentkeresztbányán dolgo-
zott a vasgyárban. Korán a vasöntő 
pályát választotta, mert 8 élő test-
vére mellett az apja nem tudta ta-
níttatni, bármennyire is szeretett 
volna mérnök lenni. Dolgozott más 
vasöntődékben is, igy pl. a lunas-
gépgyárban Kolozsváron, de 1936 
óta állandóan Szentkeresztbányán 
dolgozott. Kitüntetését a 2 számú 
kohó javítási munkálatainak irányí-
tásáért kapta, mert a máskor 40 
napot igénybevevő munkát 21 nap 
alatt végezték el Eredményét annak 
köszönheti, hogy a munkásosztály 
pártjának segítségével felismerte  azt 
a tényt, hogy a munkásosztály har-
cán keresztül biztosiihat jobblétet 
magának és ,igy minden erejet meg-
feszítve  öntudatosan és lelkesedes-
sel, eddig nem ismert szorga!om>nal 
dolgozik, hisz «magunknak dolgo-
ZUPM — Kihasznat minden percet, 
minden szellemi és testi munnaoi 
rasat, tudja, hogy az egyéves állami 
terv a szociálista tervgazdálkodás 
kezdetét jelenti. 

Szöcs Bála 1911 ben szülelett 
Zcrnyeoien, töldmüves családból. 
Asztalos szeretett volna lenni, de 
1927-ben öntő-inasnak adták s azóta 
dolgozik, mint öntő. A gazdaoagi 

válság idején Pioieşten, Csíkszere-
dán s az ország különböző üzemei-
ben dolgozott. 1937-ben került vísz-
sza, mint vasöntő Szentkeresztbá-
nyára, ahonnan családja valamikor 
származott. Azóta itt dolgozik. Ki-
tüntetését azzal érdemelte ki, hogy 
másik kitüntetett munkatársával, 
Biró Károllyal együtt 200 dtb. gáz-
ipar-égő fejetjkészitett,  s a máskor 
két hetet igénylő munkát másod-
magával 4 nap alatt végezte el. A 
megrendelés nagyon sürgős volt s 
ő érezve, hogy munkájával az új-
jáépítéshez járul hozzá, fáradságot 
nem ismerve dolgozott, öntudatos, 
jól kiszámított munkamódszere, gyors 
mozgása, amivel igyekszik a tervet 
teljesíteni és túlteljesíteni, fegyelme-
zettsége és szorgalma tette lehetővé, 
hogy ezeket a kis testeket, az ipar-
égő-fejeket,  olyan ördöngös gyorsan 
tudták kiönteni. A kitün etése ujabb 
munkateljesítményre serkenti. 

Biró Károly 1919 ben született 
Szentkeresztbányán, mint egy mun-
káscsalád nyolcadik gyermeke. Szőcs 
Bélával együtt a gáz-ipar-égők ön-
tésével tüntette ki magát. Megtudjuk 
tőle, hogy a munkáspárt felviiágo 
sitásának köszönheti, hogy oly nagy-
fokú  lelkesedéssel és szeretettel 
dolgozik a munkásosztály és igy 
a oaját maga érdekében is. Szükséges-
nek tartja, hogy politikailag képezze 
mittát. a múltban nem volt etre 
iehe ő e*e, de tudja, hogy köteles 
sege tanulni, hogy taníthasson. 

Munkában a parajdi sóbánya 
A parajdi sóbánya munkaeszkö 

zeinek korszerűsítése, villamosítása 
eredményeképpen a termelés annyira 
emelkedett, hogy maguk a munká 
sok kérték a norma felemelését. 

Azonban már az uj előirányzatot 
is felülmúlták  a bánya munkásai. 
Az össztermelésnél 34.43 százalékos, 
a szállításnál 9.65 százalékos és az 
őrlésnél 13 87 százalékos tulterme 
lési eredményt értek el. A legszebb 
teljesitménvt Bakó Mihály csoportja 
érte el, 167 százalékkal múlva felül 
az előirányzatot. 

Jelenleg a legnagyobb munka az 
uj tárnák készítése körül folyik.  Itt 
találjuk nagy munkában, robbantásra 
készülődve, Bakó Mihály csoportját. 
Megtudjuk tőlük, hogy nagyszerűen 
haladnak a munkálatok. Az uj táró-
ban már 60 métert haladtak előre. 
Még 200 méterig kell kibőviteniök 
a tárót Most kutató munkát vég-
zünk. Oldalra haladunk, hogy meg-
adjuk az uj csarnok „T" alakját Az 
egyik kutató taróban 50 métert ha 
ladtak előre Itt nagyszerű só-
anyagra találtak, de a másik kutató 
táróval nem mennek tovább, inert 
nem olyan jó a só, már pedig az a 

céljuk, hogy gazdaságos munkát vt 
gezzenek. 

A robbantás után még szét sei 
oszlott a dinamitfüst  és a sópo 
máris minden munkás a helyé 
van. Kacsó Tamás lőmester, Siái 
Dénes, Szász Márton és Bálint Fi 
renc kezében már zug a villanyfur 
fúrják  az egy méteres, ferde  lyuk) 
kat a sófalba,  hogy uj dinamilt 
helyezzenek el. 

Az uj tárnákból csarnok lesz. Ii 
nen a magasból haladnak majd It 
felé,  mélyítik és szélesitik. A feiha 
mozódott törmelékek között Miloli 
Miklós almérnök teodolittal vizszit 
tezi az uj csarnok boltozatát. Egyi 
nesnek, erősnek kell annak lennii 
hiszen talán több száz éven át mui 
kások életének biztonsága függ 
most elvégzett munkától. 

Kemény munka, szép munka 
győztes csapat munkája. De mé 
többet, még jobbat akarnak végezn 
mert tudják, hogy ezzel járulna 
hozzá gyermekeik békés jövőjém 
építéséhez 

- a—a 

Hadigondozottak 
figyelmébe 

Rz IOUR tájékoztatója 
Rz ószakerdölyl hadigondo-

zottak jogainak elismerése. Me-
gyénk minden hadigondozottjának fi-
gyelmét nyomatékosan fe'hivjuk  a 
minisztériumnak ama, 3198/1949. 
sz rendeletére, amelynek értelmében 
az északerdélyi hadigondozottak (rok-
kantak, öívegyek, árvák, SJÜ ők) jo-
gait akkor is elismeri az IOVR nyug-
díj osztálya, ha az eddig megkövetelt 
adatok nircsenek birtokukban. A ren-
deletet teljes egészében minden ud-
varhelymegyei község részére meg-
küidötte a megyei hadigondozó iroda 
A rendelet V. és VI pontjában kért 
kimutatások 1—1 példányban a me-
gyei irodához is beterjesztendők 
(Sztálin tér 13 munkaügyi felügye-
lőség) a lehető legrövidebb idő alatt. 

R oasuti negyedlegyek kivál-
tásának feltételeit  a Szabadság már-
cius 5 i száma közölte. Az IOVR 
központi irodája egy hétig még el-
fogadja  a jelentkezést, illetve a szük-
séges okmányokat. Az 50 lej befi-
zetése a központi irodán történik. 

R müoégtagok, ortopód-ci-
pőh, stb. ügyében az érdekelt rok-
kantaknak a minisztérium megfelelő 
ügyosztályának 1200 sz. rendelete 
értelmében a ko'ozsvári ortopéd-köz-
pontba (Centrul de Ortopedie Nr. 2, 

Cluj) kell irniok, s levelükre válási 
ként kapják meg a szabadjegye 
(foaie  de drum), amivel vizsgálati 
felmehetnek  Kolozsvárra Évente kt 
ilyen szabadjegyre van joguk, 6-
hónapi időközben. Ezt a rokkantai 
nak minden esetben külön kell ké 
niök. Ha ilyen szabadjegy nélln 
utaznak fel,  költségeiket nem téil; 
meg Minthogy a kolozsvári körzetht 
tartozik megyénk, más központb 
írni vagy felutazni  teljesen feleslege 
Részletes utasítást megyei irodá 
ad. 

Minden IOUR ügyben bizalom 
mai forduljanak  a hadigondozottal 
a megyei irodához (Székelyudva 
hely, Sztálin-tér 13, Telefonszám:  I 
ahol ügyeiket nyilvántartják és It 
heiőség szerint elintézik. 

R márciusi fizetásl  jegyzék® 
haladéktalanul beküldendők a megy 
irodához (Sztálin tér 13, munkaüg 
felügyelőség).  A pénzügyigazgatós! 
csak az előirt nyomtatványra kitöi 
tött stat-okat fogadja  el. Nyomta; 
vány ugyancsak a megyei irodába 
vagy a Vörős-keresztnel kapható 

Költözött a MNSz 
városi szervezete 
A Magyar Népi Szövetség ví 

rosi szervezete a Kőkereszttér 
szám alatti székházából Kossut 
Lajos-u. 1 szám alá (Flórián-hái 
költözött. A vezetőség. 

Az „ARDEALUL" 
állami élelmiszerüzlet 

ezúton h ẑza a vásárló közönsége tudomására, hogy 
raktárába ismét nagyobb árumennyiség érkezett, 
melyet a Kossuth utca 7 szám alatti üzleteben olcsó áron 
bocsát forgalomba.  Nagy választék vati az alábbi árukból ; 

bor, likőr, pálinka, konzervek, hn*-
Aru, bonbonok, fűszerfélét*,  kávé-
pátléli, ecet, •egyieiki.ek, bertés-zair. 
bajtok, n a p o n t a frisN  hentesáru, 
halkonzervek, l e g n j i t b b a u pedig 

(szabid) riz*, htb. 



A Vatikán — az amerikai imperiálizmus ügynöke 
A második világháború kitöréséig 

a Vatikán nyiltan harcolt a Szovjet-
unió ellen és állandóan felhívásokat 
intézett keresztes hadjáratok meg-
szervezésére, valamint a fasizmussal 
való együttműködésre. A háború 
idején a Vatikán rokonszenve a re-
akció erői felé  fordult  és akkor, 
amikor a hitlerista Németország 
egyik csapást a másik után szen-
vedte, a támadókkal szembeni meg-
bocsátásra és békülékenységre buz-
dított. Speelman newyorki bíboros, 
a pápa bizalmas munkatársa, Ang 
lia katólikus sajtójával együtt azt 
követelte, hogy védjék meg a fa-
siszta Nemetországot a szovjet-hi-
lalom csapásai ellen. A fegyveres 
fasizmusnak  a szovjet-hadsereg ál-
lal történt leverése azonban meg 
hiusitotta a Vatikán terveit A pápa 
ma demokratának, valamint a kény-
87er és elnyomás elleni harcosnak 
jáisza meg magát, valójában azon-
ban a Vatikán összeesküvést sző a 
demokrácia ellen és hozzájárul az 
uj háború előkészítéséhez. Mig a 
múltban a Vatikán a fasizmusban 
látta legfőbb  védelmezőjét, ma a 
pápaság a tekintetét a reakciós és 
világuralomra törekvő amerikaiak 
felé  fordítja. 
A Vatikán az utóbbi időben sok 

'uj bíborost nevezett ki és a bíboro-
sok jelenlegi nemzetiségi megosz-
lása mindennél jobban bizonyítja, 
hogy a Vatikán egyre inkább alá-
rendelte magát az angolszász ha-
talmaknak. Az olaszok joggal teszik 
fel  a kérdést, hogy egy nap nem 
akasztanak-e a nyakukba egy jenki-
származásu pápát ? Erre egyébként 
nincs is különösebb szükség, mert 
XII. Pius pápa, jóllehet olasz nem-
zetiségű, hűségesen szolgálja az 
amerikai monopolisták érdekeit. 
Az Egyesült Államok imperiálista 

köreinek sugalmazására az utóbbi 
időben számos olyan szervezetet lé-
tesítettek, amelyekkel meg akarják 
fíüntetni  az európai népek szuve-
rénitását és azokat olyan szövet-
ségbe .tömöríteni*, amelynek élét 
a Szovjetunió és a népi demokrácia 
országai ellen fordítják.  Az o'asz 
kormány hivatalos javaslatot tett az 
úgynevezett „európai szövetség" 
megteremtésére. Ennek a szövetség-
nek a sugalmazói között találjuk 
Churchillt, a megrögzött háborús 
uszítót. Leon Jouhaxt, Bevint, Brug-
manst és a többi jobboldali szoci-
alistákat stb. Az „európai szövet-
ség* tervei elválaszthatatlanul ösz-
szefüggnek  az atlanti szövetséggel, 
amelynek keretén belül a marshal-
lizáit államok tömörítésével és az 
Egyesült Államok militárista klikk-
jének vezetésével támadó katonai 
tömböt készítenek elő. 
A különböző irányzatokat képvi-

selő európai polgári sajtó ugyan-
olyan nyíltsággal támogatja a „sző-
vetkezési terveket", mint a háborús 
előkészületeket. A katólikus igehir-
detőknek nem könnyű nyiltan tá-
mogatni a nyugati blokkot, vagy 
az atlanti szövetséghez hasonló 
különböző katonai tömörüléseket. 
Ezért a Vatikán a középutat vá-
lasztotta és nyiltan támogatja az 
.egységes Európa" gondolatát, vagy 
ahogy az olasz kormány nevezte, 
az „európai szövetséget". 
Ez a szövetség ugy néz ki, mint 

valami „római szent birodalom", 
vagy az előrehaladott középkor nyu-
gateurópai katólikus közössége, 
mint valami „szent szövetség", vagy 
helyesebben, mint egy „antikom-
mintern paktum". A mult év no-
vemberében az „európai federálisták 
szövetsége" ülést tartott, amelyen 
felszólaltak  Einaudi, áz olasz köz-
társaság elnöke, Leon Jouhax, a 
francia  jobboldali szociálista, Brug-

mans, a holland jobboldali szociá-
lista ügynök és Sforza  gróf,  olasz 
külügyminiszter stb. A felszólalók 
égig magasztalták a brüsszeli ka-
tonai egyezményt és követelték, 
hogy fokozzák  „Európának a kom-
munizmusból való megmentésére" 
irányuló akcióit. A Vatikán képvi-
selője kijelentette, hogy Európában 
„vissza kell állítani az bter. jogait" 
és az egyensúly megőrzése érdeké-
ben „Európának újból a katólikus 
egyház várává kell válnia." 

Maga XII. Pius pápa fogadta  a 
kongresszus résztvevőit és többek 
között ezeket mondotta: 

— Elérkeze't az ideje annak, 
hogy megszervezzük az európai 
szövetséget, további halogatásra 
nincs idő. Sőt egyesek joggal kér-
dik, hogy nincs e már túlságosan 
késő ... e szövetség megteremté-
sére, mondotta a pápa, a nagy ál-
lamoknak le kell mondaniok halal-
mukról és a kontinens többi or-
szágainak sorába állva, meg kell 
teremteniök az európai országok 
igazi családját 

Mi a tulajdonképpeni alapja az 
úgynevezett uj „európai egyensúly-
nak" ? A pápa ezt az egyensúlyt 
természe'e? en „a vallási szellem 
megújhodásában" és „az ateizmus 

káros hatása" elleni harcban látja. 
A pápa e beszéde után Indrino 

Giordano befolyásos  katólikus hír-
verő, a Vatikán egyik megbízható 
jezsuitája, a Giornale delta Sera c. 
lapban cikket irt, amelyben beje-
lenti, hogy novemberben az „Actio 
Catolica* szervezethez tartozó sajtó, 
a plébániák és Olaszország összes 
lelkészei parancsot kaptak, hogy a 
nép soraiban széleskörű propagan-
dát fejtsenek  ki az „európai szövet-
ség" érdekében. Giordano szerint 
ezért a célért nemcsak a katóliku-
sok, hanem az összes demokrati-
kus erők, kezdve a szociálisaktól, 
egészen a liberálisokig mind har-
colnak. Ezeknek meggvőződéáe, 
hogy az „1950 es szent év" a pápa 
„a yai" védnöksége alatt megadja a 
jelt Európa ezen középkori egységé-
nek létrejöttére. 

Az Osservatore Romano, a Va-
tikán hivatalos lapja a Truman meg-
választása mellett irott cikkeiben a 
legkülönbözőbb változatokban ma-
gasztalta az Egyesült Áramok tá-
madó politikáját. Ugyanakkor a Va-
tikán jezsuitái, valahányszor a nép 
tömegek demokratikus követeléseiről 
beszélnek, azt hangoztatják, hogy 
„a szabadságot ai Isten természeti 
tőrvényei korlátozzák". 

Újságcikkek írásán kivül azonban 
a „szent atyák" nagyban űzik a 
kémkedést és nagy előszeretettel 
gyűjtik maguk köré a különböző 
árnyalatokhoz tartozó idegen fasisz 
tákat. A „Russicum Collegium" 
álcája alatt a Vatikánban igazi kém-
központ működik. Az II Paese cimü 
olasz lap ezeket Írja : a „Russicum 
Collegium" központja a fehér  gár-
distáknak, akik Európában a leg-
bünösebb cselszövések ügynökei. 
Orlov herceg gyakori látogatója en-
nek a kollégiumnak. 1945 ben „In-
termarium" elnevezés alatt különle-
ges vallási kémközpontot létesítet-
tek. A kémközpont élén a jugo-
szláv nép ismert árulója, Miho Krell 
áll, aki Tolsztoj hercegnővel együtt 
az amerikai rendőrség védnöksége 
alatt tavaly ősszel az  Egyesült Ál-
lamokban, Now-York központjából 
több szovjet állampolgárt elrabol-
tatott. 

A Vatikán és annak fiókjai,  amelyeit 
az atmrikai imperiálizmus ügynök-
ségei, semmiféle  mestcrkedéstől nem 
riadnak vissza, ha arról van S7Ó, 
hogy befeketíthetik  a Szovjetuniót 
a katólikus hivők előtt. De ezek a 
tömegek egyre jobban átlátják, hogy 
mf  rejtőzik a Vatikán bíborpalástja 
alatt. 

/. Kutakov 

Az oklándi járás 
kulturcsoportjainak versenye 

Az oklándi járás kulturcsoportjai 
vasárnap, március 6 án tartották meg 
kulturversenyeiket, Huszonnégy kul-
turcsoport gyűlt össze a különböző 
községekből Homoródszentmárton-
ban, Oklándon és Olaszteleken. 

Mindhárom községben az érdek-
lődők hatalmas tömege töltötte zsu 
folásig  meg a kulturotihonok ter-
meit. A közönség érdeklődéssel és 
nagy tetszéssel fogadta  az egyes 
községek műsorszámait. Örömmel 
emelhetjük ki azt a tényt, hogy 
nem volt egy kulturcsoport sem, 
amelyik népi táncokat ne mutatott 
volna be. Igaz azonban az is, .hogy 
sok helyen meglátszott még a be-
tanitottság és az előadók nem azzal 
a természetességgel táncoltak, ahogy 
talán otthon egyébként táncolnának. 

Homoródszentmártonban komoly 
hiba volt az, hogy a rendezőség a 
versenyekre belépti dijat szedett, 
holott azoknak teljesen díjtalanok-
nak kellett volna lenniök. Nem egy 
olyan szegény dolgozót láttunk, aki 
visszatért akkor, amikor látta, hogy 
belépti dijra van kötelezve. A ren-
dezésbe is csúsztak be hibák. A 
versenyzők fogadása  és elhelyezése 
nem volt megszervezve ̂ ggé és a 
rendezőség nem foglalkozott  eleget 
a megérkezett szereplőkkel, ha-
nem szívesebben ült az igazgató 
lakásán. 

Oklándon már sokkal jobb ren-
dezést láttunk. A versenyek meg-
kezdése előtt a rendezőség szépen 
rámutatott a versenyek kulturális és 
különösen politikai fontosságára  A 
versenyzőkkel ismertették a szociá-
lista versenyek célkitűzéseit. Az ok-
lándi kulturtanácsnak azonban sür-
gősen intézkednie kell, hogy a szín-
padot jobban meg tudják világítani. 
A félhomályban  elvesztek a szín-
pompás népviseletek, elsikkadt a 
játék. 

Olaszteleken olyan nagy volt a 
tömeg, hogy komoly nehézségeket 
okozott, amig be tudtunk jutni a 
tetembé. A rendezés jó volt, azon-
ban itt is majdnem egy súlyos hiba 

csúszott volna be, ha idejében nem 
érkezünk oda. A rendezőségben az 
a téves nézet alakult ki, hogy a ver-
senyekben csak az ifjúság  vehet 
részt és ezért nem akarták fellép-
tetni a Székelyszáldobos idősebb 
földműveseiből  alakult dalárdát. Ho-
lott vitán felül  áll, hogy a kultur-
otthonok feladata,  hogy otthonai le-
gyenek öregnek, fiatalnak  egyaránt. 
A székelyszáldobosiak énekkara a-
zonban alaposan rácáfolt  a kétke-
dőkre és az öregek nagyszerűen sze-
repeltek és hatalmas tapsokat is 
kaptak. 

Itt még egy másik hiányos-
ságot is tapasztaltunk. Mégpedig 
azt, hogy annak ellenére, hogy az 
Erdővidéken, ha kis számban is, de 
találunk román nemzetiségüeket is, 
az egész müscr alatt egyetlen egy 
román számot sem láttunk. Ezt a 
hibát sürgősen ki kell küszöbölni és 
meg kell a segítséget adni a román 
nemzetiségűeknek is, hogy a kultur-
otthonok műsoraiban szerepeljenek. 

Néhány rendezési hibát felsorol-
tunk, de ha mérlegeljük az ered-
ményeket, komoly fejlődést  és szép 
munkát állapithatunk meg minden-
hol. Népi dolgozó tömegeink mind 
nagyobb és nagyobb számban kap-
csolódnak be a kulturmunkán ke-
resztül is a közösségi életbe. Mind 
jobban felismerik  a népi kultura 
ápolásának a szépségét és fontossá-
gát. Még-csak a kezdetén vagyunk 
ennek a harcnak amit a polgári 
kultura maradványainak a kisöpré-
séért vívunk, de máris vannak ered-
ményeink. S hogy ezt a harcunkat 
is şikeresen fogjuk  megvívni, erre 
biztosíték Pártunk és a nagy Szov-
jetunió példája, amelyik már hi-
ány nélkül megvalósította azokat, 
amiket mi is célunkul kitűztünk. 

A verseny oklándi eredményei a 
következők: 1. Homoródalmás, 2. 
Zjombor, 3, Karácsonfalva,  4. Vá-
rosfalva.  5. Homoródszentpál, 6. 
Oklánd, 7. Homoródujfalu. 

A bíráló bizottság a kővetkező 
szempontokat tartotta szem előtt:' 

az eiőadás politikai színvonala, ere-
detisége, a fegyelem  és az általános 
művészi benyomás. 

Müfajonkénti  sorrendben követke-
zők az eredmények: 

Színdarab: Városfalva,  Homoród-
szentpál, Oklánd. 

Szavalat: Zsombor. 
Szavalókorus: Homoródalmás. 
Énekkar: Zsombor. 
Tánccsoport: Homoródalmás, Ka-

rácsonfalva,  Zsombor. fl. 

Kultnrverseny 
Kobátfalván 

A kobátfalvi  körzet nyolc községe : 
Kobátfalva,  Szentmihály, Bencéd, 
Kadács, Siménfalva,  Tarcsafalva, 
Tordátfalva,  Medesér kulturcsoport-
jainak versenye zajlott le f.  hó 13-án 
Kobátfalván. 

Kora délután nótaszóval érkeztek 
fegyelmezetten  a környék falvainak 
csoportjai színpompás népviselet-
ben és jöttek a tanulni vágyó, ha-
ladó szellemű falusi  dolgozók is, 
mert tudják, hogy nemcsak mun-
kával, hanem művelődéssel is kell 
épiteni a szociálizmust. Jói eső ér-
zés volt látni a nagy tömeget, 
amint végíghömpölygött a falun  a 
kulturterem felé.  Az elég tágas és 
nagy termet zsúfolásig  megtöltötte 
a közönség. Rövid megnyitó, Nép-
köztársaságunk Himnusza és rövd 
politikai beszámoló után kezdődött 
meg a kulturcsoportok versenye. A 
csoportok olyan szépen szerepeltek 
népitáncokkal, szavalókarokkal, éne-
kekkel, hogy nehéz volt a legjobbat 
kiválasztani. 

A verseny-egyik legnagyobb hiá-
nyossága az volt, hogy felnőtt  cso-
portok nem szerepeltek azon. Azon-
ban ne csak az ifjúság  tanuljon 
művelődjék, hanem a felnőttek  is. 
Ne csak az ifjúság  vegye ki a ré-
szét a munkából, hanem a felnőt-
tek is. 

Valentin  Gábor. 

Csak ritkított sorokban «*-
pelt, oagy helyes ós könnyen 
oloashatO kéziráfsat  Irt köa> 
lemftnyakst  fogadhatunk  «I köz-
lésre. 



Tegyünk eleget a vetési rendeleteknek 
A dolgozó földmüvességet  a ve-

tési terv végrehajtása tartja lázban. 
A vetési terv ugyanis az első lépés 
egyéves Állami Tervünk mezőgazda-
ságra vonatkozó részének végrehaj-
tására. Az Állami Terv elsősorban 
az állami mintagazdaságok és trak-
torállomások, kísérleti és mintabir-
tokok munkájára vonatkozik, de 
egész mezőgazdaságunknak alá kell 
támasztania az állami gazdaság épü-
lését. Igy teljesedik ki az egyéves 
Állami Tervben meghatározott ter-
melési programmnak nemcsak mező-
gazdasági, hanem ipari része is. 

Amikor tehát a tavaszi mezőgaz 
dasági munkákkal kapcsolatos ren-
deiet előírja, hogy a községi gép-
és szerszámjavitó műhelyeket mun-
kába kell állítani, hogy minden 
munkaeszközt idejében használható 
állapotba kell hozni, ezzel mindeddig 
nem ismert és az állam részéről 
nem tapasztalt gondosságot tanusit 
a dolgozó föidmüvesség  iránt s 
ugyanakkor hatalmas segítséget is 
nyújt a termelés emeléséhez. »Jó 
szerszám, fél  munka« — tartja a 
közmondás. S gyakorlati tapasztala-
tok bizonyítják, hogy például gép 
kapával húszszor annyit végezhet 
el egy ember egy nap, mint rendes 
kézikapával. Azt is tapasztalta min-
den földműves,  hogy például egy 
rosszul beállított életlen ekével milyen 
nehéz és szaporátlan a szántás, vagy 
a kihegyezetlen borona csak mucs-
Itólja a földet 

Tudjuk azt is, hogy például a 
vetőgépek használatától még mindig 
húzódoznak egyes földművesek.  Azt 
mondják, szaporátlan vele a munka. 
Igaz, vetőgéppel két ember és egy 
pár igásállat mindössze 4-6 holdat 
vet be egy nap, mig ugyanakkor 
kézzel egyetlen ember elszórja 10 
holdra is a magot. Ha *zo:;ban a 
vetőmag-megtakarítást és a munka 
minőségét nézzük, akkor már egé 
szen más a helyzet. Minden holdnál 
legalább 15-20 kiló vetőmagot ta-
karitunk meg, ha vetőgéppel vetünk 
és 1—2 mázsával többet takarítunk 
be. Bátran számithatjuk tehát, hogy 
minden egyes hold gépvetés egy és 
félmázsa  gabonatöbbletet jelent Ezért 
pedig érdemes szakszerűbb munkát 
végezni. 

Előitja a rendelet, hogy községen-
ként magtisztító és vetőmag csávázó 
állomásokat is kell felállítani.  Gya-
korlati tapasztalatok éa tudományos 
kísérletek egyaránt bizonyítják, hogy 
a tisztítatlan vetőmag évenként át-
lag 25-30 százalékkal coökkenti 
termésünket. Az is sokszorosan be-
bizonyított és évről évre tapasztal-
ható tény, hogy a különböző gabo-
nabetegségek, főkeppen  az üszög 
évente közel egynegyediészét viszi 
el termésünknek. Ha tehát akadna 
olyan tudatlan dolgozó földműves, 
aki nem látná ezeknek az intézke-
déseknek a hasznát, azt fel  kell vi-
lágosítani. 

Azt Is előírja a rendelet, hogy 
minden községben meg kell szer-
vezni a csiráztatási pióbák elvég-
zését. Ez elsősorban a kukori 
cára vonatkozik, mivel a mult évben 
sok volt az éretlen kukorica, amely-
nek csirázt képessége nem kteieghő. 
Ennél a próbánál nemcsak a c»ira 
zási százalékot, hanem a csirazási 
erélyt ls meg kell állapítani. Ne 
csak azt figyeljük  meg tehát, hogy 
száz szem közül hany csírázott ki, 
hanem azt is, hogy hány nap alatt. 
Az olyan ve'ő nag. amely három 
nap alatt nem hajt erőtelje» és 
egészséges  csirát, nem ad nagy 
termést  hozó, egészséges  növényt. 
A ecrana asi próbát e*y?bkent a 
iefcegy&zeiübbén  egy lap»* tálcíra 
hegyezett, állandóan nedvesen urnoit, 

itatós-papír közé tett magokkal vé-
gezhetjük. 

A rendelet előírja, hogy a közsé-
gek határát átlag 250 hektárt ma-
gábafoglaló  körzetekre kell felosztani 
és ezzel kapcsolatosan vetési csopor-
tok alakítását is kívánatosnak tartja. 
Az egyes körzetek, Illetve csoportok 
olyan kisebb munkaközösséget je-
lentenek, amelyek könnyebben látják 
el magukat mindazzal, ami szűsé-
ges a vetési terv tökéletes és hibát-
lan végrehajtásához, mintha az egész 
község egyetlen munkaegységet al-
kotna. Ez a szervezeti beosztás kü-
lönösen megkönnyiti a gépállomá-
sokból történő traktor-igénylést és 
a mintagazdaságok által nyújtott 
különböző segítségek elosztását. Ez-
ért az ilyen csoportokba tömörült 
dolgozó földművesek  igényléseit el-
sősorban és alacsonyabb díjazás el-
lenében elégitik ki ugy a traktor-
állomások, mint a mintagazdaságok. 
Elsőrendű feladata  tehát a vetési 
bizottságoknak, karöltve a mezőgaz-
dasági szakszervezetekkel és a többi 
demokratikus szervezetekkel, hogy 
elősegítsék ezeknek a csoportoknak 
minél gyorsabb megalakulását. 

Láthatják testvéreink, hogy az 
idei vetés végrehajtását előkészítő 
intézkedések is milyen körültekintőek 
és mennyire a dolgozók érdekeit 
tartják szem előtt. Éppen azokban 
a munkákban és a termelésnek 
azokban a részeiben nyújtanak se-
gítséget, ahol idáig a földműves  a 
legmagárautaltabb volt. A nagygaz-
dák, a jobbmóduak gondoskodhattak 
eddig is maguknak jó szerszámok-
ról, esetleg gépekről is, beszerezhet-
tek csávázó szert, elvihették tisztít-
tatni vetőmagjukat, volt iskolázott-
ságuk, szakértelmük, esetleg felsze-
relésük is ahhoz, hogy cslráztassák 
vetőmagjukat, a dolgozó föidmüves-
ség túlnyomó nagy többsége, a törpe-
és kőzépgazdák azonban ezt nem 
tehették idáig meg. A rendelet alap-
ján a vetési bizottságok és a mező-
gazdasági szakszervezetek feladata, 
hogy a Román Munkáspárt alap-
szervezeteinek utmutatásai szerint 
ennek az állapotnak egyszer s min-
denkorra véget vessenek és a dol-
gozó földmű  vességet hozzájuttassák 
azokhoz az előnyökhöz, amelyeket 
idáig nem élvezhettek. 

{Falvak  Népe)  (KB) 

R gyümölcsfák gondozása 
A gyümölcsfák  rovarkártevői kö. 

zül különösen nagy pusztításokat 
végeznek a pajzstetvek. 

Majdnem minden gyümölcsfának 
megvan a maga paizstetve, de azért 
akad o'yan fa  is, amelyen nemcsak 
egy faj  élősködik, hanem egyszerre 
több faj  is. A pjizstetvek kártétele 
abban áll, hogy letelepednek a gyü-
mölcsfák  kérgére, azok nedvét sziv-
ják és igy a táplálkozásban zavart 
keltenek, ezért az ágak nem nőnek 
egyenletesen, kisebb nagyobb mélye-
dések keletkeznek rajta és végül az 
ág elgörcsösödik és elpusztul. 

A pajzstetvek különböző nagysá-
gúak, van olyan nagy is, mint egy 
borsószem, de olyan kicsiny is, hogy 
csak gyakorlott szem veheti észre. 
A nagyobbak nem okoznak olyan 
nagy kárt, mint a kisebbek, melyek 
sokszor vastag rétegben fedik  a 
gyümölcsfák  kérgét. 
A fontosabb  gyümölcsfákon  élő pajzs-
tetvek közül fel  kell sorolnunk a 
következőket: a szilvafa  paizstetve, 
az almafa  kagylós-paizstetve, a sár-
ga almafapaizstetü,  a piros almafa-
paizstetü és a kaliforniai  paizstetü. 

A felsorolt  pajzstetvek kártétele 
majdnem egyformán  nagy, de a leg-
veszedelmesebb a kaliforniai  paizs-
tetü. Azért emeljük ki a kaliforniai 
paizstetüt, mert a szaporodása igen 
gyors, rövid idő alatt sok utódot 
hoz létre, melyek lényegesen csök-
kentik a terméshozamot. 

A megtámadott fák  kigyógyitása 
és a jövő termés biztosítása érdeké-
ben feltétlenül  szükséges a gyü-
mölcsfák  kezelése. 

A pajzstetvek leküzdésében a gyü-
mölcsfa-karbolineumot  és a téli hi-
gitásu mészkén levet használjuk. A 
permetezést lemosásszerűen kell vé-
gezni, átáztatva a fára  tapadt paj-
zsokat. 

A védekezést már minél előbb 
meg lehet kezdeni, a kártevő átala-
kulása előtt és le kell küzdeni a 
pete formában  áttelelt pusztítót. 

A fent  emlitett permetezőanyagok-
nak az alkalmazásával nem csak a 
paizstetveket, hanem a többi pusz-
titó rovarkártevőt is megsemmisítjük 
és igy a gyümölcsfa  terméshozamát 
fokozzuk. 

Milyen áruk kaphatók 
az állami oasüzletben? 

Nyersoas: 1 vagon kereskedel-
mi vas: ráf-  és patkóvas, 1 Ve va-
gon horganyozott fedőlemez,  1 vagon 
fekete  lemez, l'/e vagon sodrony-
szeg, 1 vagon kereskedelmi öntvény, 
főző  és melegítő kályhák bármilyen 
mennyiségben, lánc áru minden mi-
nőségben, szita és keritésfonatok. 

Megmunkáltoas: mindenféle  bu 
tor- és épületvasalásoV. vadísztölté 
nyek, fojtások,  é« sörét mnden mé-
re bt-n, asztalos- és lakatos-szerszá-
mok. egyensúly-, kon ha ,é* tizedes-
mér! .-gek, kerékpár atka-ré-zek, külsó 
és belső gummik, bármiiyen meny-
nyitégben. 

Mezőgazdasági cikkek; vas-
boronák, lókapak, miauo'ci ea s ek-
ekevasak, fö'dvágó  csákány, inónapa, 
ásó, lapat, v^vilia es vasgertblye, 
kavics , és széna-villák, k*pák stb. 

Konyhaf«isze*«list  cikkek: 
ö'i'O i 'O nancozott fdenyeK  minden 
m rétben, /cnan.o'ott lemezedények, 
hu» , dió-,és makörlők, rézmozsár, 
likőrös, boros, és vizes készletek, 

porcelán és faiance  tányérok, fekete-
kávés, kávés, sandwicses és ebédlő 
készletek, ablaküvegek minden mé-
retben és mennyiségben. 

Olllanyfclszerelftsi  cikkek: 
villanyégő*, (15 300) villanyvezeték, 
B rgmann-cső, foglalatok,  kapcsolók, 
éjjciis/ekreny és plafonlámpák,  és 
mindenfele  vil'anvfelszerelési  cikkek. 

UegyiáruK: Marószóda és móaó-
szóda, s/ódibikárbonát, kálciumszó-
da, mindenfele  porfestékek,  olajfes-
tékek, email-lack, anilin ruhafesté-
kek negrozin, szekér- és gépzsírok, 
feregirtoazerek,  alabástrom és stuka-
turgipu bármilyen mennyiségben, 
fogkrém,  borotvikrém, hajolfj,púde-
rek. arckrémek, glicerin, kölnivizek, 
ipari, egeszséfűgvi  és liszti'ott szesz. 

MQ*zaki f  eiszereltset :Azbeszt-
pauo'ásoK minden méretben grafitos 
tomireaek, autóhoz szükséges fék-
gumik, ventillátor-szíjak, gumi'őm-
lők, ablikvédő gumik, kuplungfera-
dorok, vilíáskulcooK, kombinált fogók, 
franciaauicöok  és stek- kulcsok. 

Fejlődik és bővül a 
állami textilüzleti 
Az állami textil-üzlet folyó 

14 én nyitotta meg Parajd do'go 
részére pont- és szabadáru-üzle 
Ez az üzlet hivatva van ellátni P 
rajdot és környékét, sőt még 
Maros-megyéből ide irányodó k 
ségeket is textil-áruval. Ezzel pár. 
zamosan az erdőszentgyörgyi á h 
textil üzlet fiók  az ahhoz közeiel 
fekvő  udvarhelymegyei községe 
látja el textil- pont. és szabadat 
val, hogy ezzel is csökkenjen a 
volság a raktár és a fogyasztó 
zönség kőzött. 

Mivel Székelyudvarhelyen két tê  
üzlet kevésnek bizonyult a ponti 
eladásának lebonyolítására, ezért 
napokban megnyílik még egy álla 
pontűzlet, hogy a sorbanállás ál 
lan állapotán könnyitsen. 

A szabadáru eladására is nsg 
figyelmet  fordit  az állami texti 
üzlet vezetősége s ezért a falvi 
népét felkeresik  szezoncikkek!» 
változatos árukészlettel 

Ujabban a szövetkezeti hálózat, 
jelentős mennyiségű textiláru kiút» 
lásban részesült és ezúton is f< 
hivja az állami tex il üzlet a szövet 
kezetek vezetőségét, hogy a részüki 
kiutalt mennyiségeket a legrövideb 
Időn belül vegyék át. 

A Parajdon létesített fióküzlet, 
Székelyudvarhelyen megnyitandó t 
textil pontáru üzlet és a falvakm 
juttatott nagymennyiségű textil án 
is bizonyítja, hogy kormányuá 
gondoskodik a dolgozók életszlnvt 
nalanak állandó emeléséről. 

Kereskedelemügyi 
és élelmezési minisztérium 

Várra, kereskedelemügyi Igazgatós! 
Székelyudvarhely 
Szám : 923-1949 
Közlemény 

Hivatkozással a kereskedelemiig) 
és élelmezési minisztérium rendeli 
tére közöljük, hogy mindazok, akit 
nek a Kereskedelmi és Iparkaman 
által kibocsátott működési engedélj 
(certificat  de existentă) folyó  éi 
március 1 jével lejárt, kötelesek 
városi kereskedők március 25 ig 
falusi  kereskedők pedig április 5 
— a régi engedélyüknak becserélés 
végett kérést benyújtani a vár 
megyei kereskedelmi igazgatóságból 

Az uj működési engedélyek kibo 
csátása a rendeletben előirt felt 
vizsgálás megejtése után — a ví 
rosiak részére 1949 április hó 1 
és 25-e között, a falusiak  részén 
pedig április 10 és május 10 e ki 
fog  megtörténni az engedély di; 
nak lefizetése  után. 

A működési engedély kérelmezéi 
és kiváltási kötelezettsége alól neti 
mentesülnek azok a; ipari műhelyei 
és üzemek sem, akik a Kereske 
delmi és Iparkamarák által kibocai 
tott cégbejegyzési igazolvány alaţ 
ján folytatják  tevékenységüket. 

Az uj engedély 1949 szeptembe 
1 ig lesz érvényes. 

Felhivjuk az érdekeltek figyelme 
a fenti  határidók pontos betartásán 

Székelyudvarhely, 1949 március 
Bartalis  Ferenc,  igazgató. 

Tóth  Albert  dr..  os/falvv^-tA, 

x Ma«hapacal kaptiotó a v«gó 
hídon. É.deklődni a Co ncarnál. 2 

x Gyümölcsfák  szakszerű nye 
sé̂ éi, ídharitásit vállalom vidéken ii 
Megkeresések a Vi/i Géza fodrász 
üzletében, Boxor tűdre. 2 

x Eladó a Kossuih-utca 36 . 
alatti ház. Érdeklődni lehet a At 
haly-udvar 3 szám alatt. 
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P Á L Y Á I N K B Ó L F A L V A I N K N A K 
Homoródalmás 

Homoródalmás lendülettel halad 
a szociálizmus megvalósítása felé 
vezető uton, 

A szervezetek a RMP Irányítása 
mellett kollektív munkát végeznek 
a dolgozó tömegek bekapcsolásával. 
Minden hét szombatján népmüve-
iódési előadás van, melyen politikai 
beszámoló, ideológiai előadás s a 
kollektív gazdálkodás kérdései ke-
rülnek megvitatásra, szórakoztató 
számokkal tarkítva. 

Az asszonyok fonó  estéket tarta-
nak a RDNSz vezetésével, amelye-
ken önkéntes munkával gyapjút 
Ionnak, hogy a görög gyermekek-
nek meleg takarókat szőjenek. A 
RDNSz szép műsoros estet Is ren-
dezett a szinpad felszerelésének  költ-
ségére. 

A község dolgozói a vetési csa-
lira is megtették a komoly előké-
születeket. A gazdasági bizottság 
tagjai minden háznál összeírták az 
adatokat, hogy az egyéni vetési 
tervek alapján a községi tervet is 
elkészíthessék. Élcsapatunk tagjai 
minden munkában példaadók. Gaz-
dasági szerszámaikat kijavították, a 
trágya nagy részét kihordták. A 
vetőmagvakat megcsiráz'atták, ki-
«erélték, megtisztították, hogy amint 
eljön a vetés ideje, azt 8-10 nap 
alatt elvégezhessék. Községünk elöl-
járósága megvizsgálja, hogy az 
egyéni tervek összeegyeztethetők e 
a községi tervvel ? Amennyiben 
nem, lehetővé teszi, hogy a kisgaz-
dák az egyéni lehetőségük határain 
belül vethessenek s az eltéréseket 
felosztja  a nagygazdák kőzött súlyt 
fektetve  a zab, az olajos magvak és 
-a rostos növények fokozottabb  mér-
tékben való termelésére 

Ilyen módon kapcsolódtunk be 
az egyéves gazdasági terv megva-
lósításába. 

Péter  Vera, 
MNSz-levelező. 

Tordátfalva 
Tordátfalva  dolgozó népe, a kul-

túrotthon vezetősége és a Demok-
rata Nők Szövetségének helyi szer-
vezete rendezésében jól sikerült mű-
soros estélyen ünnepelte meg már-
<ius 8 át, a nők nemzetközi napját. 

Az ifjúság  kulturcsoportja színda-
rabot adott elő, az estély bevételét, 
Ó00 lejt, a Demokrata Nők Szövet-
sége a görög szabadságharcosok ár-
váinak segélyezésére juttatta. 

Boros  Kálmán 
MNSz levelező 

Homoródremete 
Községünkben az utóbbi időben 

a kulturális megnyilvánulások mind 
nagyobb mértékben kezdtek kibon-
takozni. A község ifjai  és felnőttjei 
fáradságot  netn ismerve dolgoznak, 
hogy községünk művelődési színvo-
nalát emeljék. 

Községünk évt'zedeken keresz'ül 
csak hirbő, ismerte a népi tânconat, 
ma már kulturális munkánk ered-
ményekent tanuló ifjúságtól  a fel-
nőttekig mind legnagyobb lelkese-
déssel táncolják a népi táncokat. 

Szépen is mutatkoztak be tán-
cosaink a március 6 án Homoród-
szentmártonban megtartott kuhur-
versenyen, amelyben a tánccsoportok 
a helyszűke ellenére is fegyelmezett 
•és szép számokkal ve'tttk reszt. 

A kul ura szélesebbxötü terjesz-
téséhez nélkülözhetetlen a kulturház, 

mely sajnos, községünkben még 
hiányzik. A község egész lakossága 
egyhangúlag ajánlotta fel,  hogy ön-
kéntes munkával hozzájárul egy uj 
kulturház felépítéséhez.  Azonban, 
hogy ezt meg tudjuk valósítani, 
anyagi támogatásra j.s van szüksé-
günk, de tudjuk azt, hogy kormá-
nyunk meg fog  adni minden segít-
séget, hogy községünknek is legyen 
kot szerű kulturháza. 

Hollóssy  István 
MNSz levelező 

Magyarhermány 
A magyarhermány! kulturtanács 

és a demokratikus szervezetek mű-
kedvelő csoportja február  13 án 
meglátogatta Kisbacon községet és 
a kulturcsere keretében ott igen tar-
talmas, szép és jólsikerült műsoros 
előadást rendezett. 

A kisbaconi kul'urtanács vezeté-
sével az ottani Földmunkás Szak-
szervezet műkedvelő csoportja a kul-
turcserét vissza adta, március 6-án. 
Egy kis szinmüvet igen hatásosan 
adtak elő, oroszból fordított  verse-
ket szavaltak és a szakszervezetek-
ről tartott előadást Gergely István 
szakszervezeti elnök. 

A szereplők valamennyien szak-
szervezeti tagok, szegénysorsu föld-
munkások voltak. A szereplők közül 
kitűnt Tikosi Ilona, Varga Katalin 
szerepében. 

Az egyik szereplő kecsketáncot 
mutatott be, melyet Bogdán Gyula 
kisért szöveggel és kis furulyájával. 

Baló  Dénes 
MNSz levelező 

Bapdóc 
Az állami iskola előtt megyek el 

az esti órákban s látom, hogy ki 
van világítva. Benézek az ablakon. 
Felnőtt asszonyokat látok a padok-
ban, közöttük egy férfi,  tanulnak. 
Betérve hozzájuk, szívesen fogadnak. 
Hallgatom, hogyan olvasnak, szá-
molnak. Boldog, kipirult arccal rak-
ják össze a szavakat s örömmel 
újságolják, hogy nemsokára tudnak 
olvasni. Egy közülük felkiált:  „Jaj, 
Jóska, csak az újságba ki ne le-
gyél minket". Ez juttatja eszembe, 
hogy megemlékezzek azokról, akik 
a mult hiányosságait most szorgal-
mas tanulással igyekeznek pótolni. 
Igyekezz csak Gyuri elvtárs, mert 
a tudás mindig meghozza a ju-
talmát 1 

Tókos  M.  József. 

Székelylengyelfolva 
Székelylengyelfalván  az összes tö-

megszervezetek együtt dolgoznak 
kul urális téren is. A kultúrotthon 
rendezésében február  28-án tartották 
műkedvelő előadásukat. A dolgozók 
zsúfolásig  meg ő tör ék a termet. 

Erre az alkalomra készült el az 
állandó színpad a lakosság önkén-
tes adomanyaból. A munkálatok az 
utoso p lia atbdn majdnem elakadtak 
Itt bizonyította be elni akarását az 
ifjuiag  és mindizok, akik fáradsá-
got nem ismerve rohammunkájuk 
ktl siettek segítségére a kulturtanács 
nak. Knün; a munkában Szente 
Benedek asz alós, aki éjjel-n* p*l 
dolgozott, hocv a szinpad elkészüljön. 

Most m nden Mtr̂ rzetnek es a 
község m:nd n lakójanak le«n<»gvobb 
gondja egy megfdető  huiui otthon 
tpneoe. 

Benedek  Lajos 

Yargyas 
Vargyas dolgozói számára nagy 

élmény volt a „Rika kultúrotthon" 
rendezésében előadott színdarab, 
amelyikben a szereplők és a rende-
zők is a lehető legjobbat nyújtották. 
A dolgozók nagy érdeklődéssel is 
jutalmazták az előadást. Az előadás 
jövedelméből sikerült a kultúrotthon 
színpadának felszerelése.  Tervbe vet-
tük a következő előadás jövedelmé-
ből a kuiturotthon padlójának meg-
javítását. Oiyan lelkes és fáradságot 
nem ismerő csoport támogatja a 
vargyasi kullurotthon munkáját, hogy 
remé'jük, a legrövidebb időn belül 
sikerül a művelődési otthont a leg-
korszerűbben felszerelni. 

fllojsza  Salamon. 

Erdövidék 
erdögazdálliodósM 

Amint a neve is mutatja, Erdővi-
dék egyik legnagyobb kincsét az 
erdők jelentették De csak jelentették, 
mert mostanra bizony nagy részét 
letarolták a kizsákmányoló, tőkés 
rendszer kufárai. 

Most Erdővidék lakossága a RMP 
és az erdészeti személyzet felvilágo-
sító munkájának következtében meg-
tanulta, milyen károkat jelent az er-
dők letarolása, ami az erdőkben 
folytatott  rabló-gazdálkodás ered-
ménye, de megtanulta azt ls, hogy 
ezen csak ujrafasitással  lehet segí-
teni. 

Erdővidék községei meg is tették 
az el6Ő lépést. Munkatervben fek-
tették le, hogy önkéntes munkával 
tavasszal hozzákezdnek a fásításhoz 
és községemként 5—10 hektárnyi 
területet ültetnek be. Vargyas 30 
hektár erdő ujraültetését vállalta. 
Ebből a munkavállalásból is látszik, 
hogy községeink dolgozói tudják, 
hogy maguknak ültetik a fákat, 
mert azokat ezután nem a nép el-
lenségei fogják  felhasználni. 

Az öntudat terén azonban még 
vannak hiányosságok. Így pl. Ok-
lándon a legutóbbi napokban két 
birósági tárgyalási nap alkalmával 
23 erdőklhágási ügy került a bíró-
ság elé. Volt a kihágást elkövetők 
között nagygazda is, aki hozzá volt 
szokva, hogy az erdőből gazdagod-
jék, az ilyenek meg ls kapták méltó 
büntetésüket. De sajnos, sok öntu-
datlan szegény dolgozó is volt, akik 
a reakció árnyékából még nem lát-
nak ki, akik nem látják, mi folyik 
körülöttük, nem látják a nép által 
elért vívmányokat és nem- értékelik 
azt, hogy egy szebb, egy boldogabb 
jövő felé,  a szociálizmus felé  haladunk. 

Felhívom ezeknek az öntudatlan 
embereknek a figyelmét  arra, hogy 
még bekapcsolódhatnak az épitő 
munkába, még van alkalmuk tanul-
ni a különböző esti-tanfolymokon. 
Vegyék tudomásul, hogy ki, amint 
dolgozik, ugy veszi hasznát. 

Bartha  Dénes 

Szulű-otflionoftat  óvattak 
Parojdon és Oklándon 

Márc'us 8 án a nők nemzetközi 
napján avatta-c fel  P rajdon és 0< 
lándon az újonnan elkészült szüiő 
otthonokat, amelyeket az országos 
anya és gyermekvédelmi bizottság 
és a RDNSz állítottak fel  A fel-
emelő ünnepségen nagyszámú »»ö 
zön&eg vett reszt, ott voltak a Ro-

mán Munkáspárt kiküldöttei, a RDNSz 
megyei bizottságának képviselője stb. 
Beszédeikben kifejtették,  milyen elő-
nyöket biztosit számunkra Népköz-
társaságunk és milyen jelentősége 
van annak, hogy a dolgozók fele-
ségei ezután nem kell, hogy szo-
rongó félelemmel  tekintsenek a szü-
lés pillanata elé, mert higiénikusán 
felszerelt,  tiszta, fehér  ágyak, orvos 
és szakképzett segitő személyzet áll 
rendelkezésükre a szülés alkalmá-
val. Az előkészítő munkákban nagy-
számban vettek részt a RDNSz tag-
jai, akik önkéntes munkájukkal hoz-
zájárultak a szülő-otthonok felállí-
tásához. 

Az ünneplő közönség szép száma 
is bizonyítja, hogy a nép maga is 
tisztában van a megvalósítások fon-
tosságával és értékeli az elért ered-
ményeket, amelyeknek kivívásához 
maga is hozzájárult munkájával. 

b- b-. 

Szerkesztői üzenetek 
Púja Gábornak, Nagygalamb-

falva.  Számoljon be a falu  egész 
életéről és Írjon részleteket a vetési 
csata állásáról, az osztályharc meg-
nyilvánulásairól, mert küiönösea 
ezek érdeklik az olvasókat. 

Máté Mihálynak, Szederje* 
Beszámolója csak most, későn ér-
kezett hozzánk s már Időszerűségét 
vesztette. Írjon máskor is és vegye 
tekintetbe azokat a szempontokat, 
amiket Púja Gábornak üzentünk. 

GyOrfi  Domokos MNSz leve-
lezőnek, Béta. Írjon községének je-
lenlegi életéről konkrét adatokkai, 
mert azzal, hogy azt Írja, hogy a 
község lelkesen dolgozik a vetési 
terv érdekében, még nem mondott 
semmit. írja meg, hogy mit tettek 
ennek érdekében. 

L, l.-nek, Szentábrahámra. Kö-
zölje nevét szerkesztőségünkkel, vagy 
a MNSz megyei sajtó osztályával, 
hogy cikkével foglalkozhassunk. 

Gál Mihálynak Hodgya. Azt 
irja, hogy falujukban  az „osztály-
harc ki van éleződve". Szeretnők, 
ha közölné, mi élezte kl az osztály 
harcot és milyen körülmények kö-
zött folyik  az a községben. írjon 
erről részletesen. 

Havasi vizekben halászik 
figyelmébe! 

A székelyudvarhelyi Vadásztársa-
ság halászati alosztálya Udvarhely 
vármegye összes havasi vizeit ki-
bérelte. Tudomására hozza a halá-
szoknak, hogy senki nem jogosult 
terület-jegyet kiadni a havasi vi-
zekre, csak az Udvarhelvi Vadász-
társaság halászati alosztálya. A je-
gyek kiválthatók Székelyudvarhely 
Sztálin tér 24 sz , a Vadásztársaság 
hivatalos helyiségében. 

A halászjegy ára évi 500 lej. A 
halászok figyelmét  felhivjuk,-  hogy 
azon egyének, akik állami és te>ü-
leti ygy nélkül haiásznak, a törvény 
értelmében szigorúan lesznek bün-
tetve. 

ffecser  Kálmán 
haiaszati oszt. vezető 

Fülöp Antal, titkár. 

Nyomatott az „UMGI-JZ" könyv-
nyomdájában SzeketyudvarhetyL 



ISMERJÜK  MEG  A SZOCIÁLIZMUS  HAZÁJÁT 

A Szovjetunió  a világ  leghatalmasabb 
mezőgazdasági  állama 

Már ismertettük a paraszt-gaz-
daságok szociálista átalakulását, 
ami a lenini-sztálini tanok diada-
lét jelentette a Szovjetunióban. 
Most szeretnők bemutatni a Szov-
jetuniót, mint a világ leghatalma-
sabb mezőgazdasági államát. 

Tudjuk, hogy a Szovjetunióban 
a sztálini ötéves tervek eredmé-
nyeként, a sokmillió szétforgácsolt 
kisparaszti és kulák-gazdaság he-
lyett, megteremtették a világ egyet-
len szociálista mezőgazdasági 
rendszerét. Ez a rendszer kolho-
zokból, szovhozokból, gép- és trak-
torállomásokból áll. 

A kolhoz az a szociálista gaz-
dasági egység, me'yben a földmű-
ves dolgozók szövetkezeibe tö-
mörülve közösen müvelik meg az 
állam által rendelkezésükre bo-
csátott földterületet.  A szovhoz 
állami mintagazdaság, nagyüzem. 
A gép- és traktorállomások pedig 
olyan központok, amelyek mező-
gazdasági gépekkel a földmeg-
munkáló gazdasági egységek ren-
delkezésére állanak. 

Mig 1927-ben még 24'8 millió 
önálló parasztgazdaság volt a 
Szovjetunióban, 1938-ban mér 
240 ezer kolhoz, 4 ezer szovhoz 
és 7 ezer gép- és traktorállomós 
volt. A kolhozokban egyesült 18 
millió 800 ezer porasztcsalód, 
vagyis a parasztcsalódok 93'5 szá-
zaléka. „Ez azt jelenti, — mon-
dotta Sztálin — hogy a kolhozok 
végleg megerősödtek és megszi-
lárdultak és a szociálista gazda-
sági rendszer lett a földmüvelés 
egyetlen formája". 

A kolhozrendszer bevezetése 
nemcsak gazdasági téren jelentett 
fejlődést,  hanem politikai és társa-
dalmi téren is. A kollektivizálás 
következtében a kizsákmányoló 
elemek teljesen eltűntek. 1928-ban 
a kolhozparasztok a Szovjetunió 
összlakosságának csak 2'9 száza-
lékét képezték. 1939-ben már 46 9 
százalékét, amivel szemben a ku-
lákok 1913-ban az összlakosság 
12'3 százalékét, 1928-ban 37 szá-
zalékát tették és 1939-ben mór 
nem lehetett őket megszámlálni, 
mţrt mór nem volt kuláksóg. 

A falvak  lakossága kolhozpa-
rasztokból, szövetkezetekbe tömö-
rült kézművesekből és csekély-
szómu kisgazdából áll. A kolhoz-
rendszer örökre eltemette a kapi-
tálizmus visszaállításának lehe-
tőségét. 

A szovhozok. nagy szociálista, 
a legkorszerűbb géptechnikévaí 
felszerelt  állami üzemek, melyek-
hez hasonló egyetlen kapitálista 
országban sem található. 

Kezdetben a volt földesúri  bir-
tokok helyén szervezték meg. Le-
nin és Sztálin nagy gondot fordí-
tottak a szovhozok fejlesztésére, 
az agrártechnika megjavítására és 
a termelés fokozására.  A szovho-
zok gépesítésének színvonala jó-
val meghaladja bármely kapiió-
Usta állam színvonalát. Mig a há-
ború előtt a traktorvontatós arány-
száma az USA-ban 51 százalék 
volt, a szovhozokban elérte a 81 
százalékot. A nagyfokú  gépesítés-
nek egyenes eredménye a munka 
magasfoku  termelékenysége lett. 
Ennek köszönhető, hogy az állam-
nak beszolgáltatott árutermék év-
ről-évre nő. 

A szovhozok szerepe nemcsak 
az állami beszolgáltatásokra szo-

rítkozik, hanem a mezőgazdaság 
további kollektivizálásának előse-
gítéséhez is hozzájárult, a kör-
nyező parasztságnak nyújtott se-
gítség révén. A szovhozok nagy-
ban hozzájárultak a kolhozok 
traktorositásához és több millió 
tenyészállatot, valamint vetőmagot 
adlak át ezeknek. 

A sztálini ötéves tervek kereté-
ben a szociálista mezőgazdaságot 
a gép- és traktorállomásokon ke-
resztül elsőrendű gépekkel szerel-
ték fel.  amit az ország általános 
iparosodása tett lehetővé. A mező-
gazdaság szociálista újjáépítésében 
és technikai újjászületésében ha-
talmas szerepet játszoltak ezek a 
gép- és traktorállomások. Számuk 
évről-évre szaporodott. 1941-ben 
mér 7.000 gép- és traktorállomás, 
530 ezer traktorral, 182 ezer arató-
cséplőgéppel és 288 ezer teher-
gépkocsival teljesített szolgálatot. 

Az uj gépi technika bevezetése 
a mezőgazdaságba megkönnyíti a 
kolhozokba egyesüli parasztok 
munkáját, emeli a munka terme-
lékenységét és elősegíti a dolgo-
zók anyagi és kulturális felemel-
kedését. 

1919-ben a Szovjetunió Kom-
munista (bolsevik) Pártja VIII. 
Kongresszusén Lenin azt mon-
dotta: „Ha holnap adhatnánk 100 
ezer elsőrangú traktort és ahhoz 
szükséges benzint és biztositanónk 
gépészekkel, akkor az átlagparaszt 
kijelentené: Én a kommuna mel-
lett vagyok." 

Azóta Lenin álma rég valóra 
vélt. A bolsevikok vasakarata a 
faeke  hazáját a traktorok és arató-

cséplőgépek (kombájn) hazájává 
tette. 

Végül, hogy a Szovjetunió a világ 
leghatalmasabb mezőgazdasági ál-
lama lett, az nem kis mértékben 
az agrórludomány fejlődésének  is 
köszönhető. Mig a cári Oroszor-
szágban csak 214 mezőgazdasági 
tudományos intézet volt, 1947-ben 
már 7000 intézet foglalkozott  tu-
dományos kutatósokkal; mig ak-

kor 2 millió 500 ezer rubelt irá-
nyoztak elő tudományos kutatá-
sokra, most 500 millió rubelt for-
dítottak ugyanerre a célra. Ki ne 
ismerné Liszenkó, lvanov, Micsu-
rin nevét, akik hatalmas felfede-
zésekkel vitték előbbre a mező-
gazdasági iudomónyokat. 

A szociálizmus hazájában nőit 
a tudomány, nőtt a technika, nőit 
a kultura és nőtt ez anyagi jólét. 
A parasztság a kommunista tár-
sadalom építője lett, egy teljesen 
uj parasztság ez, amelyhez ha-
sonlót az emberiség történelme ed-
dig még nem ismert. 

Téli élet egy kolhozban 
Vastag, fehér  hótakaró borult vé-

dőleg a vetésekre A végtelen hóta-
karóban Timonovo falu  házai feke-
téinek messziről. Ha idegen szán 
téved a faluba,  alig akad ember,aki 
útbaigazítsa a vendéget. Az u'cán, 
a kapukbari alig lehet látni embert. 
A házakban otthon vannak a gyer-
mekek, a háziasszony és néhány 
öreg. Minden munkabíró ember dol-
gozik. Télen munka? kérdezi valaki. 
Igen. A Szovjetunió minden kolhozá-
ban, igy a Timonovo falubeli  „Sar-
ló és kalapács" kolhozban is van 
munka télen is. Még hozzá bőven. 

A férfiak  egy része a mezőn van. 
Talán csak nem a vetéseket mele-
gítik? Nem, hanem másképpen gon-
doskodnak azokról. A mező körül 
sűrii, hosszú vesszőkeritéseket emel-
nek, nehogy a szélvihar elvigye a 
mezőről a védőtakarót. Ugyanakkor 
a hó vastagon rakodik le a keríté-
sek mentén, igy nehezen olvad el 
és a vetéseket nem fenyegeti  a ki-
fagyás  veszedelme. 

KORUNK KÖNYVEI 
Alig másfél  éve, hogy Az Orosz Könyv megindította Népszerű 

Tudomány sorozatát s imm r̂ a második kiadás vált szükségessé. 
Azzal a ténnyel, hogy e füzetekből  rövid idö alatt 100 000 pél-
dány kelt el. maguk a széles tömegek mondtak véleményt róla, 

Szemben a régi rendszerrel, mely azt tartotta, hogy a tudo-
mány a kevesek kiváltsága és a munkás és paraszt számára nem 
való, mai rendszerünk meg van győződve arról, hogy minden dol-
gozó elsajátíthatja a legbonyolultabb tudományos ismereteket is, ha 
elég világosan és érthetően juttatják el hozzá. Az Orosz Könyv, 
Népszerű Tudomány sorozatának megindításával ezt a feladatot  tel-
jesítette, azzal a céllal, hogy az igazi tudomány és haladás szelle-
mét minden magyar dolgozó házába eljuttassa ás továbbfejlődésük-
ben segítségükre legyen. 

A Népszerű Tudomány sorozat második kiadásában eddig a 
következő müvek jelentek meg : 

Pliszeckij: Az ember eredete, mely végig vezeli az ol-
vasót az emberi faj  fejlődésének  történetén, az egysejtű lénytől a 
mai emberig, 

Oparin : Az élet keletkezése a földön.  Ez a inü is-
merteti, hogyan születtek meg a földön  az élet legkezdetlegesebb 
formái  s miből és hogyan alakultak ki a fejlődés  folyamán  az ál-
lati és növényi élet magasai brendü formái. 

Sur: A felzötüzektöl  a rádióig, mely az emberi mű-
velődés útját tárja fel  a kezdetleges eszközöktől az éter hullámain 
közvetített szó és zene csodájáig. 

Koszenko : Az aWái és az álmok. E munkából az ál-
mok okait és jelentőségét ismerjük meg. 

Szergejev: A tudomány és a babonák, a közkeletű 
babonák alaptalanságára és keletkezésük történetére világit rá. 

Nikolszkij-Jakovlev: Miért beszélnek az emberek 
különbözö nyelven és 

Jasunszkaja: A guuinn meséje. 

A ko hoz műhelyeiben is serény 
munka folyik.  Kovácsok, kerekesek, 
asztalosok javítják a gépeket év 
munkaeszközöket, hogy a tavaezi 
munka készen találja azokat. 

A koihoz raktáraiban nők serény-
kednek a gazdamérnök vezetésével. 
A magvakat válogatják a tavaszi ve 
téshez. Szál! a dal, folyik  a tréfa  és-
dolgoznak a serény női kezek, 

Egy helyen trágyát gyűjtenek a 
kolhozparasztok, más helyen az ál-
latokat gondozzák, mások meg a 
vetéseket ellenőrzik. 

Igy telik el a rövid téli nap. Dá 
utána nem tér nyugovóra a falu. 
A hosszít téli estéket a klubban töl-
tik el az emberek. Itt bő alkalom 
nyilik ugy a tanulásra, mint a szó-
rakozásra. 

A klubban működnek a töidmüves 
körök. Itt tanulják meg a kolhoz-
parasztok, hogyan kell megdolgozni 
a földet,  hogy az bővebb termén 
adjon. Az élmunkások itt adják át 
tapasztalataikat a többieknek. A„S&r-
ló és kalapács" kolhozban egy éi 
munkásnő éppen arról beszél, hogyan 
sikerült 3.500 kg. rozst termelnie 
egy hektár földön.  Mikor heti gyü 
léseiket tartják, a klub 500 ülőhelye 
kevésnek bizonyul. Itt meghallgatják 
vezetőik tanácsait és a legkülönb"' 
zőbb tárgyú előadásokat. Így egyik 
előadás a föld  eredetéről szól, a má 
sik pedig a Szovjetunió békeharcát is 
merteti. A kis falu  kulturszinvonalát 
beszédesen mutatja az a tény, hogy 
naponta 193 újság érkezik a faluba 
A falu  kulturotthonának van ének-
kara, zenekara, sziniegyüttese és tánc-
csoportja. Műsoros estéik kedvesek-
ké és vonzókká teszik a hosszú téli 
estéket. 

igy nemcsak Timonovo faluban, 
hanem a Szovjetunió minden kolho 
zában a kolhozpararasztok munkával 
töltik el a telet, de ugyanakkor is 
mereteiket is kibővítik és üdítő, hasz-
nos szórakozásban is van részük. 

űz Ifjúsági  Könyvkiadó 
(Editura Tineretului) 

kiadásában megjelent 
magyar nyelven: 

M.  1. Kalinin:  A Komszomol 
diadalmas utja 50 lej. 

N,  Grigorjev:  A Párt és a Kom-
szomol . . . . . . . . . . 16 lej. 

* . * Dalosfüzet  (ma-
gyar népdalok) 25 lej. 
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Udoarhelymegye dolgozó ifjúsága 

többtermelésscl és újjáépítési munkákkal készül megünnepelni 
a világ demokratikus ifjúságának  hetét 

Március 21.-e és 28. a közölt, a 
tavasz első hetében az ifjúsági 
egységesítő kongresszus után kez-
dődik a világ demokratikus ifjúsá-
génak hete. Az idei ünnepség arra 
lesz hivatva, hogy felmérje  a világ 
dolgozó ifjúságának  erejét, felso-
rakoztatva az antiimperiálista tá-
bor mellé, a Szovjetunió vezetésé-
vel, fokozva  a harcát a háborúra 
uszító imperiálista tábor ellen. Te-
hát, ebben az évben, a két tábor 
•harcának kiéleződése jegyében fog 
lezajlani, a világ-ifjuság  hete. 

Jelszavunk : Erősítsük meg a 
világ demokratikus ifjúságának 
harcát a szociálizmus építésében. 

Miért fontos  ez ? Tudjuk, hogy 
legféltettebb  kincsünk az egysé-
günk. Minél jobban kiéleződik a 
harc, annál jobban összekovácso-
Iódik a világ dolgozó ifjúságának 
egysége. A burzsoázia látja ezt és 
tudja, hogy neki el kell pusztulnia, 
de még kapálódzik, hogy éleiét 
egy kis ideig meghosszabbítsa. 
Ezért mindent elkövet, hogy egy 
ujabb gyilkos háborúba sodorja a 
világol. Éppen ezért a világ-ifju-
sági szövetség mind nagyobb tö-
meget mozgósít az imperiálisták 
-elleni harcra és hiába próbálkozik 
a burzsoázia, hogy egységünket 
megbontsa, nem sikerül az neki, 
mert a Demokrata Ifjúság  Világ-
szövetsége kemény harcban ko-
vácsolódott egységgé, célja pedig a 
fasizmus  teljes megsemmisítése. 

Ez a szervezet nem a burzsoá-
ziát támogatja, hanem a munkás 
osztályt és munkáját a kommu-
nista pártok vezetik. Ezt a szer-
vezetet nem szabad összetévesz-
tenünk semmiféle  más nemzetközi 
ifjúsági  szervezettel. A mult ifjúsági 
világszövetség a burzsoázia ér-
dekeit szolgálta és csak kulturális 
eren dolgozott. A DIVSz nemcsak 
kulturális vonalon viszi a harcot, 
hanem minden téren következetes 
harcot folytat  az antiimperiálista 
lábor oldalán a béke megvédé-
séért. 

A DIVSz 1945 évi londoni kon-
gresszusa. felhivást  intézett a világ 
ifjúságához,  kifejtve,  hogy ha a 
háború alatt egységben tudtak dol-
gozni, akkor a békéért való harc-
ban, még nagyobb egységbe kell 
tömörülni. Tehát a DIVSz már 
1945-ben mozgósította a világ if-
júságát a tartós béke megvédése 
érdekében és egy jobb élet meg-
teremtéséért. Azon kivül a kon-
gresszus felhívta  a világ ifjúságá-
nak figyelmét  arra, hogy harcoljon 
az ideológiai fronton,  a fasizmus 
teljes felszámolásáért,  tehát az 
1945-évi kongresszusnak antifa-
siszta jellege volt. Ez volt a leg-
nagyobb győzelem az egész világ 
ifjúságának  harcában és egy uj 
állomás az ifjúság  nemzetközi 
mozgalmában, az ifjúság  nemzet-
közi szolidáritásának állomása. 
Hasonló kongresszust a DIVSz 

több helyen rendezett, például 
Kalkuttában 1948 ban, melynek a 
célja az volt, hogy tömörítse az 
ifjúságot  az amerikai imperiálisták 
ellen. Ezen a kongresszuson részt 
vettek India, Indonézia, Vietnam, 
Kina, a Fülöpszigetek, Malaj és 
Burhma ifjúsági  kiküldöttei. Ugyan-
csak 1948 ban egy másik kongresz-
szus Amerikában az amerikai if-
júság sorsát vitatta meg a követ-
kező jelszó mellett: Az amerikai 
JÍjuság harcol az amerikai impe-
riálisták ellen. Ezen a kongreszu-

son részt vettek: Kuba, Brazília, 
Csile, Kolumbia és Mexikó ifjú-
sági megbízottai. Mindakét kon-
gresszus résztvevői vállalták a 
harcot az imperiálizmus ellen és 
köteiezték magukat, hogy minden 
erejükkel támogatni fogják  a világ 
dolgozóinak harcát, amelyet a vi-
lágbéke megvédéséért folytatnak. 
Ezek a kongresszusok növelték és 
erősítették a világ ifjúságának  egy-
ségét. 

Ezt a munkát betetőzte a prágai 
és a varsói munkás-ifjusági  világ-
kongresszus, amelyen a gyarmati 
és az anyaországi munkásifjak 
harci szövetségre léptek egymás-
sal hazájuk burzsoáziája ellen. 
Megkapó volt, amikor a francia  és 
a vietnami munkás ifjak  erős kéz-
fogással  pecsételték meg harci 
szövetségüKet. Hasonló volt az 
angol és az indonéziai munkás-
ifjak  megnyilvánulása is. 

Az egész kongresszus a világ 
legelső szociálista állama, a Szov-
jetunió iránti nagy szeretet jegyé-
ben folyt  le. Mi sem bizonyítja ezt 
jobban, mint az, hogy amikor be-
léptek a Komszomoi delegátusai 
a terembe, a tóbbi kiküldöttek fel-
ugráltak helyeikről és egetverő 
Sztálin kiáltással fogadták  a Szov-
jetunió delegátusait. Ez is azt bi-
zonyítja, hogy a világ dolgozó if-
júsága határtalan szeretettel és bi-
zalommal tekint a Szovjetunióra 
és annak lángelméjü vezetőjére, 
Sztálin elvtársra és tudja, hogy 
csak a Szovjetunió segítségével 
tud eredményes harcot folytatni  a 
burzsoázia teljes felszámolására  és 
csak a Szovjetunió segítségével 
tudják felépíteni  hazájukban a 
szociálizmust. Ezeket a kongresz-
szusokat is a nemzetközi munkás 
ifjúság  szolidáritása jellemezte. 

Ebben a szellemben ünnepli 

meg Udvarhely megye dolgozó 
ifjúsága  az ifjúsági  világhetet. 
Többtermeléssel, munkaversenyek-
kel, újjáépítési munkákkal készül-
nek az ünnepélyre, amit március 
13 án meg is kezdtek. Az egész 
megye területén az ifjúság  meg-
mozdult, vasat gyűjtött, kulturházat 
javított, utat javított, stb. A szent-
keresztbányai ifjúság  munkaver-
senyeket rendez, jelszavuk: a 
Román Népköztársaságban minél 
előbb megvalósítjuk a szociáliz-
must. 

Székelyudvarhely dolgozó ifjú-
sága mér a kora reggeli órákban 
gyülekezett az IMSz székházában, 
hogy kivegye a részét az újjáépí-
tési munkából. Egy csoport autó-
val Farkaslakára ment szerszámo-
kat javítani és ugyanott kultúr-
műsort is adott. A többiek ellepték 
a várost és vasat gyűjtöttek. Vi-
dám daloktól lett hangos a város 
és egymásután érkeztek be a vas-

sal megrakatt szekerek az IMSz 
udvarára. Déli 1 óráig 12 szekér 
vasat gyűjtöttek össze, amit újra 
öntve állítunk ismét a dolgozók 
szolgálatába. Egy órakor 60 tagu 
kulturcsoport indult el Felsősófal-
vára, hogy a napi munka után 
szórakoztassák a falusi  dolgozó 
ifjúságot.  Közös munkával kap-
csoljuk szorosabbra a munkás- és 
paraszt-szövetséget, együtt fokoz-
zuk és élezzük az osztályharcot a 
kulákság ellen, hogy kivonjuk a 
szegény dolgozó paraszt ifjakat  a 
kulákság politikai befolyása  alól. 

Együtt meneteltünk a múltban 
is. most is együtt menetelünk a 
dolgozó szegény parasztsággal, a 
középparasztsággal, együtt építjük 
és virágoztatjuk fel  drága hazán-
kat, a Román Népköztársaságot, 
együtt épitjük fel  a Román Mun-
káspárt vezetésével a dolgozók uj 
társadalmi rendszerét, a szociáliz-
must. Kustár  Lajos. 

Brassói levél 
A mult rendszer arra törekedett, 

hogy a munkásságot és a dolgozó 
parasztságot sötétségben tartsa, hogy 
az ne tudja leleplezni azokat a bur-
kolt formában  való kizsákmányolá-
sokat, amelyeket a burzsoázia gya-
koiolt. A történetírók is mindig 
cs .k a kiráiyok dicsőségét h rdették 
és ritkán emlékeztek meg a sze-
gény munkásokról és a dolgozó pa-
rasztokról, akiket a kizsákmányolók 
elnyomtak a saját felemelkedésük 
érdekében és vagyonuk gyarapítá-
sáért. 

Mjért volt az első világháború és 
miért a második? Egészen biztos, 
munkás és földműves  testvérem, 

Egyes mezőgazdasági jaoak 
államosítása 

Az ipari üzemek államosítása 
után kormányunk a földesúri  bir-
tokokat is megszüntette, az állam, 
a nép javait szaporítva ezzel. 

Az egv éves terv sikeres végre-
hajtása feltéllenül  megkövetelte a 
földesúri  birtokok államosítását. 

Ezzel hozzájárulunk a tervszerű 
gazdálkodáshoz, fokozva  a terme-
lést, megjavítva a termés minősé-
gét és feljavítva  az állatállomá-
nyunkat. A mintagazdaságok fel-
állításával államvezetésünk az in-
tenzív gazdálkodást akarja beve-
zetni az egész mezőgazdasági szek-
torban és főképpen  a kisgazdákat 
akarja segíteni. Ebből a célból a 
szükséges nemesitett vetőmagot 
és feljavított  állatállományt akarja 
előállítani és a gazdák részére 
kiosztani, a most államosított földes-
úri birtokokban. 

Megyei viszonylatban 2.480 hek-
tárnyi birtok került vissza a nép ér-
dekének szolgálatába, gazdasági 
épü'etekkei. gazdasági felszerelé-
sekkel és at állatállománnyal 
együtt. 

Ezen intézkedéssel megszűnik 
egy régi kizsákmányolási formája 
a falusi  dolgozóknak és vége-sza-
kad a földesurak  s/:abotázs-kisér-
leteinek és szabotazs-cseiekmé-
nyeinek. 

Az eddig folytatott  szabotázs-

cselekményeket igazolja az álla-
mosított birtokokon talált helyzet. 

Ebből megállapíthatjuk, hogy a 
régi tulajdonosok elhanyagolták az 
épületeket, kizsarolták a talajt, 
csökkentették a gazdálkodáshoz 
szükséges állatlétszámot, eladták 
a szükséges takarmányt és a ve-
tések végrehajtásához szükséges 
vetőmagot, nem végezték el az 
előirt őszi mélyszántásokat, nem 
fizették  ki a munkások bérét, vagy 
ha fizettek  valamit, nem tartották 
be a kollektívszerződés intézkedé-
seit. A legtöbb helyen a személy-
zetet nem pénzben, hanem termé-
szetben, földdel  akarták kifizetni, 
illetve földet  Ígértek nekik. Az ígé-
retet azonban nem teljesítették, 
mert a hivatalos formát,  a telek-
könyvi átírást sehol sem végezték 
el és még most is hazugsággal, 
hitegetéssel tartották az alkalma-
zottakat. 

A birtokok átvétele után, annak 
intézői gyors ütemben látlak hozzá 
a tavaszi vetést előkészítő mun-
kálatok elvégzéséhez, a munka-
tervek kidolgozásához. Igy járulnak 
hozzá az államosított földesúri 
birtokok a többtermeléshez, mint 
azon mintagazdaságok alapjai, 
amelyeket a földesurak  nem akar-
tak létrehozni. 

Horváth  Géza 

nem azért mentél harcolni a Szov-
jetunió ellen, hogy elvedd a szovjet-
munkástól a gyárat, sem azért, hogy 
a szovjet paraszttól elhódítsák a 
földet. 

Azért mentél, mert a tőkéseknek, 
az imperiálistáknak kellett volna a 
szovjet gyár, a szovjet-fő  d. Benned 
nemzeti gyűlöletet szítottak, hogy 
kezedbe vedd a fegyvert  és a nem-
zeti jelszó leple alatt, nagyobb jö-
vedelmet, jobb kizsákmányolási le-
hetőséget biztosits a burzsoázia ré-
szére. 

Akkor nem tudtuk, ki az ellensé-
günk. Bizonyára nem az a Szovjet-
unió, amelytől, amint látjuk, a leg-
messzebbmenő támogatást kapjuk a 
béke táborának megvédése érdeké-
ben, hanem a saját tőkéseink, akik 
háborúba vittek a saját érdekeikért. 

A kapitálista rendszerben az is-
kolákban nem világosították fel  kel-
lőképpen, hanem a Szovjetunió 
iránti gyűlöletet oltották belénk. At-
tól az államtól idegenítettek el, a-
mely mindenkor a béke táborának 
élén álit és áll. Az imperiálisták 
újból vértengerbe akarnak hurcolni, 
de a béke tábora ma már szilárdabb 
annál, hogy ilyen háborús mester-
kedések ellen ne tudna védekezni. 
A Szovjetunió megmutatta az utat 
a népi demokrácia államainak,ame-
lyen haladni kell a béke megvédé-
séért Román Népköztársaságunk, 
élén a Román Munkáspárttal, ezen 
az uton jár es számos káderiskolát 
nyitott, hogy ezeken keresztül ne-
velje és készítse elő a dolgozó réte-
geket a harcra, amelyet a béke ér-
dekében kell vivni. 

Nekünk káderiskolásoknak igen 
fontos  feladat,  hogy tanuljunk és az 
iit tanuiiakat vigyük szét a dolgozó 
nép soraibt, hogy ezáltal építsük a 
szocializmust és romboljuk az im-
periálisták háborús törekvéseit. 

Vida  József  földműves, 
brassói MNSz kádtrUkola-hailga'ó 

x €loeszett egy aktatáska 
különféle  iratokkal az Udvarhely— 
maiomfdlvi  útszakaszon. Kérjük a 
bec&üleies mediala ói. rdja ai a leg-
közelebbi jesy/őaegb-n. vagy a 
Sz<tbid?ag oterkesztőségeben, Szé-
kelyudvarnely, Kossuth u. 34 sz. 



Mi történik a nagyoitágban ? 
Kfkl-  és belpolitikai tájékoztató 

A Szovjetunió 1949 évi 
költségvetése 
Zverev, a Szovjetunió pénzügy-

minisztere most terjesztette a Szov-
jetunió Legfelsőbb  Tanácsa elé az 
1949 évi költségvetést. Jelentésé-
ben kifejtette,  hogy az 1947-48 évi 
költségvetési előirányzatot a szov-
jetnép erőfeszitése  folytán  sikeresen 
valósitották meg. A Bolsevik-párt 
hatalmas szervezési munkája és a 
szovjet-nép rendkivüli munkalen-
dülete következtében az ország 
ipara, mezőgazdasága és kulturéja 
rohamosan fejlődik.  Az 1948 évi 
ipari termelés 6 százalékkal multa 
felül  a tervelőirányzatot, de a szov-
jet-dolgozók jelentős sikereket ér-
tek el a mezőgazdasági termelés 
terén is és igy a tömegfogyasztási 
cikkek készítése és az élelmiszer-
termelés nagy mértékben fokozó-
dott. 

Amig a kapitálista országok gaz-
dasági válsággal küzdenek és kép-
telenek a háborús nehézségeket 
megoldani, a szociálizmus országa 
rohamos fejlődést  mutat és a Szov-
jetunió sikeresen valósitolta meg 
a háború utáni 5 éves terv eddigi 
szakaszait. Az uj költségvetés biz-
tosítja a további fejlődést. 

A szovjet-ifjúság 
a békéért. 
A Szovjet Ifjúság  Antifasiszta 

Bizottsága kiáltványt bocsátott ki, 
melyben a nemzetközi békekon-
gresszus összehívását támogatja, az 
egész világ demokratikus ifjúságé-
hoz fordulva  és mindazokhoz, 
akik szeretik a békét és a szabad-
ságot, felszólítva  őket, hogy csat-
lakozzanak a békemozgalomhoz 
s alkossanak áttörhetett falat 
azoknak útjába, akik a világot 
ujabb véres háborúba akarják 
sodorni. 
Olaszország népe or-

szágszerte tüntet az 
Észak atlanti Szövet-
ség ellen. 
Az olasz parlament megkezdte 

a vitát Olaszországnak az Észak-
atlanti Szövetséghez való csatla-
kozása ügyében. A kérdés felve-
tése országszerte nagy visszahatást 
váltott ki a városi és falusi  .mun-
kások és a haladó értelmiségiek 
körében. Rómában hatalmas tö-
meg tüntetett a külügyminisztérium 
épülete előtt: „Békét akarunk! 
Le Sforza  külügyminiszterrel I Men-
jetek ti magatok a háborúba I" ki-
áltották a tüntetők. Különösen 
nagy számban vett részt a tünte-
tésen az ifjúság,  a tömeg között 
röpcédulákat osztva, amelyeken 
erélyes szavakkal tiltakoztak az 
ujabb háborúba való küldés ellen. 
Az ország valamennyi nagyobb 
városában, igy Toscanában, Ligu-
riában, Lazióban, Piemontban stb. 
hatalmas tiltakozó gyűlések voltak, 
amelyeken az ipari, mezőgazda-
sági munkások, hivatalnokok és 
nők is nagy számban vettek 
részt. Milánóban, Nápolyban, Pia-
cenzában és Genovában a mun-
kások általános sztrájkba kezdtek 
az országnak ujabb háborúba való 
sodrása elleni tiltakozásképpen. 

Pietro Nenni, a szociálista kép-
viselők parlamenti csoportjónak 
vezetője az olasz parlamentben 
mondott beszédében részletesen 
foglalkozott  De Gasperri miniszter-
elnök nyilatkozatával, amit az 
Eszakatlanii Szövetséggel kapcso-

latban tett. Kimutatta, hogy ez a 
szövetség nem felel  meg az Egye-
sült Nemzetek alapokmányának, 
amint De Gasperri állította, mert nem 
olyan körzeti egyezmény ez, mely-
nek célja a fasizmus  megakadályo-
zása, hanem a célja éppen a mi-
litárista Németország újjáélesztése 
és a Szovjetunió ellen való fel-
használása, tömböt alakítva a szo-
ciálizmus országa ellen a néhai 
„Szent szövetség" felépítése  min-
tájára. Megcáfolta  De Gasperri 
miniszterelnöknek azt az állítását 
is, hogy az Északatlanti Szövetség 
biztosítja Olaszország békéjét és 
függetlenségét,  kimutatva, hogy ez 
a szövetség Olaszországot olyan 
katonai szövetségbe sodorja, 
amelynek célja éppen a háború 
és nem a béke biztosítása. 

— Ez az egyezmény, mondotta 
Nenni, Olaszországot a tengeren-
túli nagyhatalom hűbéresévé 
sülyeszti és megfosztja  az orszá-
got minden cselekvési szabadságá-
tól. Ez a támadó jellegű paktum 
visszatükrözi a kormány plitikáját, 
amely gyűlöletet hirdet a Szovjet-
unió ellen. A hangulatkeltéshez 
hozzájárul az „Actio Catolica" és 
maga a pápa is, aki fél,  hogy nem 
tarthatja tovább a néptömegeket 
a katólikus egyház befolyása  alatt, 
ezért „keresztes hadjáratot" hirdet 
a kommunizmus és a Szovjetunió 
ellen. 

Vádolta Nenni a kormányt, hogy 
hadszintérré akarja alakítani az or-
szágot, mert háborús támaszpon-
tokat engedett át a nyugati állam-
szövetségnek, hogy elárulta az 
ország érdekét szolgáló semleges-
ségi politikát és az olasz nép 
százezreit akarja feláldozni  az 
Egyesült Államok háborús kalan-
dorpolitikájának. Végül népszava-
zás megtartását javasolta, az Észak-
atlanti Szövetség ratifikálásának 
kérdésében. 

Csendes-óceáni Szövet-
séget terveznek az 
imperiálisták. 
Még meg sem kötötték a világ 

békéjét veszélyeztető Északatlanti 
Szövetséget, méris ujabb szövet-
ségről adnak hírt a lapok. Dedman, 
Ausztrália hadügyminisztere beje-
lentette, hogy egy Csendes-óceáni 
Szövetség létrehozására irányuló 
megbeszélések folynak,  amely szö-
vetségben részt vennének a brit 
világbirodalom tagállamai, valamint 
Közép- és Délamerika több állama. 
Az amerikai hatóságok 

szovjetellenes provo-
kációja 
Az amerikai hatóságok New-

Yorkban törvénytelenül letartóz-
tatták Gubicsev szovjet-diplomatát 
és kihallgatásnak vetve őt aló, ka-
tonai jellegű dolgokról is faggatták. 
A szovjet-diplomata letartóztatásá-
val és „perek" rendezésével az 
amerikai hatóságok a Szovjetunió 
elleni hangulatot akarnak kelteni 
az Egyesült Államokban. 
ííégy szabadságharcost 

Ítéltek halálra 
Athénben. 
Az athéni monarcho-fasiszta  tör-

vényszék négy szabadságharcost 
itélt ujabban halálra, habár semmi-
féle  bizonyítékot sem tudtak fel-
hozni ellenük. A négy halálraítélt 
közül ismeretes Glezosz-nak a neve, 
aki a hitleri megszállás alatt az 
ellenállási mozgalommnak egyik 

legnevesebb harcosa volt és aki 
ellen már régebb el akart járni az 
athéni törvényszék, de a világ köz-
véleménye akkor visszariasztotta 
ettől a cselekedetétől, s a pert egy 
ideig szüneteltette. 
Fegyverszünet Izrael-

állam és Transzfordá-
nia között 
Izrael-állam és Transzjordánia 

megbízottai Rhodoszban aláírták 
a két állam közötti fegyverszüneti 
egyezményt. 

Sajnálom a tévedéseteket, amit 
akkor követtetek el, amikor meghall-
gattátok a falu  reakciósainak hírve-
rését, akik azt tanácsolták, hogy ne 
jöjjetek a székelykeresztur! állatte-
nyésztési szakiskolába. 

Tudnotok kellett volna, kedves 
testvéreim, hogy nekik az a céljuk, 
hogy minél több tanulatlan ember 
legyen a községben, mert ugy inkább 
fölhasználhatják  őket saját önző cél-
jaikra, s ezért elkövettek mindent, 
hogy a falvakból  minél kevesebb 
ifjú  juthasson ebbe az iskolába. En-
nek a rosszindulatú hírverésnek 
vagytok ti az áldozatai. Nemcsak a 
ti falvaitokban,  hanem mindenfelé 
azzal a híreszteléssel igyekeztek el-
rettenteni mindenkit az iskolától, 
hogy az ingyenességet csak hirdetik, 
hogy becsaljanak az iskolába, ne 
menjetek, mert nappal dolgoztatnak 
s éjszaka keli tanulni, éleimet nem 
adnak, ha kigyült a létszám, akkor 
elvisznek a Szovjetunióba munkára 
s többet vissza se enpednek. 

József  flttila-emlftönnep 
A székelyudvarhelyi áll. peda-

gógiai leányiskola az intézet torna-
termében 19-én, szombaton este 
8 órai kezdettel József  Attila-emlék-
ünnepélyt rendez. A gazdag mű-
sor ismerteti a költő életét, és ének-
számokon és szavalatokon keresz-
tül költészetét is bemutatja. József 
Attila, mint a szocialista realizmus 
képviselője cimen Keresztes Vilma 
IV/a oszt. növendék tart előadást. 
Szabó Ildikó III. éves növendék 
a költő életét ismerteti s előadása 
közben a növendékek verseket 
adnak elő, az énekkar pedig két 
megzenésített verssel, a szavalókar 
a Tömeg cimü verssel szerepet 
az ünnepélyen. 

Megnyugtathatlak, testvéreim, hogy 
itt jobban vagyunk, mint ahogy â t 
elképzeltük volna. Népi demokráci-
ánk célja az, hogy minden tanulnr 
vágyó ifjúnak  megadja a lehetőséget 
a tanulásra. Ezt bizonyltja a mi itt-
létünk is. Nagyrészt teljesen ingye-
nesek vagyunk. Demokratikus kor-
mányzatunk arra igyekszik, hogy a 
népből kerüljenek ki a vezetők. Ezt 
a célt szolgálja a mi szakiskolánk is. 

Igaz, hogy eleinte voltak nehéz-
ségeink is, de hála a román nép ha-
talmas barátjának, a Szovjetuniónak 
és lángeszű vezetőjének, Sztálin elv-
társnak, ugy gazdasági, mint tudo-
mányos téren a legfejlettebb  európat 
országok színvonalára emelkedhetünk 
hamarosan Felhívom tehát a figyel-
meteket, hogy többé ne higyjetek » 
nép ellenségeinek, azaz a ti ellensé-
geiteknek, gyertek állattenyésztési 
szakiskolánkba, mely a népé s amely 
a nép boldogulását szolgálja. 

Elvtársi üdvözlettel: 
Keresztes  János,  tanuló 

lfáposunliban  vendégszerepel a sepsiszentgyörgyi 
állami Magyar Népszínház 

A sepsiszentgyörgyi Állami Ma 
gyar Népszínház kiváló együttese 
március 30—31-én és április 1 én 
városunkban vendégszerepel a mun-
kás-mozgó termében. Az együttes a 
színi idény két legnagyobb sikerű 
vígjátékával jön hozzánk Az előadá-
sokra már jóelőre felhívjuk  a kö-
zönség figyelmét.  Jígyek elővétel-
ben a MNSz megyei szervezeténél 
kaphatók. 

Március 30-ái délután a felsőta-
gozatu iskolák részére 4 órai kez-
dettel bemutatják az Ócskavas nagy-
ban cimü nagysikerű amerikai víg-

játékot. Este 8 órai kezdettel ugyan-
ezt adják elő a nagyközönség részére;. 

Március 31-én délután 4 órai kez-
dettel az alsó tagozatú Iskolák ré-
szére bemutatja a társulat a Bűvös-
festék  cimü gyermek darabot, este 
8 órakor pedig a szezon legnagyobb 
sikerű bohózatát, a Bolondos vasár-
napot. 

Április 1-én este megismétlik * 
Bolondos vasárnap előadását. 

A délutáni előadásokra a belépti -
dij 20 lej. Az esti előadásokra 80; 
60 és 40 lej 

Levél azokhoz, akik nem mertek 
z székelykereszturi állattenyésztési iskolába jönnt 

9 művészek, iroh, újságírói* 
mDsoros estélye 

A művészek, irók, újságírók ve-
gyes szakszervezetének rendezésé-
ben műsoros estély lesz március 
19-én, szombaton este 8 órai kez-
dettel Székelyudvarhelyen a Szabó 
Károly féle  vendéglő nagytermében. 
A műsort Kónya Jancsiék zenekari 
nyitánnyal kezdik meg, majd meg-
nyitó beszédet mond magyarul Csá-
szár Anna, románul Kónya La-
josné. Énekelni fog  Kézsmárky 
Ferenc dr.-né Tompa Lászlóné 
zongorakiséretével. Ezután Tomcsa 
Sándornak egy Néma levente cimü, 
rendkívül mulatságos bohózatát mu-
tatja be városunk néhány kipróbált, 
legjobb színjátszója. Hegedűszólót 
ad elő Ba ogh János, román verset 
szaval Kónya Lajosné és ugyancsak 
Kónya Lajosné román dalt is fog 

énekelni. A változatos és sok szó-
rakozást Ígérő műsor, előrelátható-
lag, a termet zsúfolásig  töltő kö-
zönséget fog  vonzani a helyszínére. 

Rizs az Ardealul állami 
élelmiszer-üzletben 

Az Ardealul állami élelmiszer-üzlet 
mind élénkebb tevékenységet folytat 
városunk élelmiszerrel való ellátása 
terén. Ujabban kiterjeszteni szándék-
szik tevékenységi területét a város 
központjától távolabbfekvő  terüle-
tekre is, uj fiókokat  létesitve. 

Nagy örömmel fogadta  városunk 
lakossága a rizst, ami szabad for-
galomban 210 lejért kapható, jegyre 
pedig minden személy és családtag [ 
1/2 kg ot vásárolhat kilogrammon-
ként 79 lejes árban ugy, hogy Ilyen-
formán  ez az olcsó és könnyen el- [ 
készíthető élelmiszer isnvt bevonul-
hat dolgozóink háztartásába. 


