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Husz évvel 
ezelőtt 

HusZ évvel ezelőtt 1929 április 
2—5-íkén emlékezetes események 
siinhelye volt Temesvár. Itt tar-
tutták meg Luka Lászlónak, az 
Egyesült Szakszervezetek akkori 
főtitkárának  vezelésével megszer-
vezett szakszervezeti kongresszust. 
A kongresszus a munkás-harcok 

jelentős állomása volN A forra-
dalmi munkásság követeléseit fo-
saimazta meg a kongresszus, el-
határozva, hogy küzdeni fog  a 
8 órai munkaidő tiszteletbentarté-
séért, a minimális bér megállapí-
tásáért, harcolni fog  minden mun-
kásellenes törvény és a kormány-
tíervek részéről megnyilvánuló 
terror ellen, a szervezkedési, gyü-
lekezési és sajtószabadságért és 
«'kommunista párt törvényes el-
ismeréséért. 
Egyik legfontosabb  feladatként 

ezen a kongresszuson a szakszer-
vezeti mozgalom egységének hely-
reállítását tűzték ki a munkás-
egység alapján. 
A burzsoá-kormány megijedt, 

amikor a munkások.mozgalmának 
erejét meglátta ezen a kongresz-
szuson is és véres eszközökhöz 
nyull a munkásság mozgalmának 
elfojtására.  Katonai beavatkozás-
sal durván félbeszakította  a kon-
gresszust. A doftánai  börtönben 
mártírhalált halt Fónagy János 
munkás temetésére felvonult  mun-
kásságot Maniu akkori miniszter-
elnök parancsára szétverték, veze-
tőiket letartóztatták. 
Mint öt évvel előbb a kommu-

nista pártot, most az egységes 
szakszervezeteket is feloszlatták, 
lörvénnyel tiltották meg a műkö-
désűket, azt gondolva, hogy ter-
rorcselekményekkel, tiltó törvé-
nyekkel sikerül a munkásság 
igazságát eltiporni. Az egységes 
szakszervezetek azonban az ugyan-
csak törvényen kívüli állapotban 
levő Román Kommunista Párt 
utmutatásai szerint bátran folytat-
ták hiarcukat az illegálitásban is, 
tudva, hogy nem csak a maguk 
érdekében harcolnak, hanem min-
den elnyomottnak és kizsákmá-
nyoljak a végleges felszabadítá-
sáért. A munkásságnak mind na-
gyobb tömegei ismerték fel  osz-
tályhelyzetüket és csatlakoztak a 
forradalmi  megmozdulásokhoz, 
amelyek a lupényi és a grivicai 
sztrájkokban érték el csúcspont-
jukat. 
A szakszervezetek és a mun-

kásmozgalmak számára csak a 
dicsőséges Vörös Hadsereg hozta 
el a felszabadulást  és azóta már 
nem a föld  alatt, hanem nyiltan 
és a munkásság nagy tömegeinek 
részvételével harcolnak a szebb, 
a boldogabb jövő: a szociálizmus 
megteremtéséért és bátran veszik 
lel a küzdelmet a háborúra uszitó 
imperiálisták minden mesterke-
dései ellen a béke megvédéséért. 

A béke mellett tüntetett 
egész Székelyudvarhely az értelmiségi 

kongresszus alkalmából 
Március 27-én, vasárnap. Szé-

kelyudvarhely haladó értelmiségiéi 
és dolgozói nagygyűlésre ültek 
össze a moziteremben. A termet 
zsúfolásig  meglöltötték azok, akik 
ezzel a megjelenésükkel is meg 
akarták muiatni. hogy sikraszáll-
nak a világ békéjéért, a háborús 
uszítók, az imperiálisták ellen. 

Szilágyi Ignác megyefőnök  meg-
nyitóbeszédében kifejtette,  hogy a 
nagygyűlés rokonszenv-megnyilvá-
nulás az értelmiségi kongresszus 
iránt. Azt jelenti ez a gyűlés, 
hogy csatlakozunk ahhoz az erő-
höz, amely a békét, a kulturát 
akarja és amelynek élén a Szov-
jetunió és nagy vezére, Sztálin 
generalisszimusz ál1.. A Szovjet-
unió be is bizonyította, hogy a 
békét akarja és hogy a kulturát 
szolgálja. A gyűlés kirobbanó lel-
kesedéssel ünnepelte a Szovjet-
uniót, a béke szilárd alapját és 
Őrét és a nagy Sztálint, 

Ezután, román nyelven Stelea 
Negreanu. magyar nyelven Kocsis 
János dr. ismertették az értelmi-
ségi kongresszus nagy jelentőségét. 

Az előadók rámutattak arra, 
hogy a béke megszilárdítására 
akkor hívják össze az értelmiségi 
kongresszust, amikor az imperiá-
listák ujabb háborút akarnak ki-
robbantani és ujabb szenvedést 
és vérözönt zúdítani a világ dol-
gozóira. A világ munkássága már 
számos esetben kifejezésre  jut-
tatta békevágyát, gyakran tiltako-
zott az imperiálisták háborús uszí-
tásai ellen. Az elmúlt évben Wroc-
law-ban 45 ország tudósai, irói 
és művészei, élükön a Szovjet-
unió kiválóságaival állottak a 
béketábor mellé. Sztálin elvtárs 
szerint ezek a „lélek mérnökei". 

Most, amikor mind nagyobb 
méreteket ölt a háborús uszítás, 
amikor Atlanti Szövetséggel, távol-
keleti szövetséggel és más katonai 
egyezményekkel készülnek az im-
periálisták ujabb vérbe és jajba 
borítani a világot, az értelmiségi 
kongresszusok tiltakozó szavukat 
emelik fel  ez emberiség és a kul-
tura ujabb pusztítása ellen. 

Nem elég azonban a békét 
csak akarni, harcolni is kell érte. 
Az értelmiségieknek is le kell lep-
lezniök minden háborús törekvést 
és kitartóan kell munkálkodniok 
a tartós békéért. Ebben a mun-
kában a munkásosztály és élcsa-
patai, a kommunista pártok, ha-
zánkban a Román Munkáspárt 
mutatják az utat, amelyen az ér-
telmiséginek is járnia kell. 

A kultura sorsa szorosan ösz-
szefügg  a béke kérdésével. Az 
értelmiségieknek Népköztársasá-
gunkban is a béke oldaléra kell 
állaniok, a szociólizmust kell épi-

teniök, mert a szociálizmusban a 
népet szolgáló szellemi munka 
ugyanolyan megbecsülésnek ör-
vend, mint a testi munka. 

A közönség lelkes tüntetéssel 
állott a béke mellé, követelve az 
imperiálisták háborús uszításának 
leleplezését és a békének és a 
kulturának megvédését. Eddig az 
értelmiség körében általánosan 
elterjedt vélemény volt, hogy há-
borúk mindig voltak és mindig 
lesznek és ezért borúlátó nem-
törődömséggel éltek. Marx, Engels. 
Lenin. Sztálin tanításaiból azon-
ban megismerhették a társadalom 
életének a törvényeit és rájöhet-
tek, hogy a háború csak kis ural-
kodó rétegek, a kizsákmányoló 
osztály érdekeit szolgálja. Az im-

periálisták szítják mesterségesen 
a háborús hangulatot, ők akarják 
újból a háborút, amit azonban a 
haladó értelmiségiek, a dolgozók 
milliói, élükön a nagy Szovjet-
unióval, a szociálizmus hazájával, 
megakadályozhatnak. 

Az értetmiségiek előtt ott áll a 
választás, vagy a háborús uszí-
tókra hallgatnak és szembefordul-
nak a munkásosztállyal s akkor 
elvesznek, vagy erősitik a béke 
táborát, tudásukat, felkészültségü-
ket a nép szolgálatába állítják, 
csatlakoznak a béketáborhoz s 
akkor boldog építői lehetnek a 
szebb, boldogabb jövőnek, a szo-
ciálizmusnak. 

Ez a nagygyűlés világosan meg-
mutatta az értelmiség két útját és 
a gyűlésen résztvevők örömmel 
és lelkesen állottak a haladás, a 
fejlődés,  a béke oldalára. 

Ezt mutaía az a lelkesedés i«, 
amivel a közönség a Szilagyi Ig-
nác megyefőnök  által felolvasott 
táviratot elfogadta  és magáévá 
tette: 

„Ma március  27-én,  Székelyud-
varhelyen,  a városi  moziteremben 
megtartott  nagygyűlésen  Székely• 
udvarhely  haladó  értelmiségiéi 
nagy  lelkesedéssel  '  üdvözlik  a 
Bukarestben  folyó  hó  29-31-ike 
között  tartandó  kongresszust,  mely 
a békéért  és kulturáért  harcol. 
Egyöntetűen  fejezik  ki  határozott 
csatlakozásukat  ahhoz  a bátor 
harchoz,  amelyet  a hatalmás 
béketábor  viv  a Szovjetunióval 
az  élén  az  imperiálisták,  a kul-
tura  és a civilizáció  ellenségei  el-
len.  Üdvözlik  a párizsi  nemzet-
közi  értelmiségi  világkongresszus 
kezdeményezését.  Székelyudvar-
hely  város  értelmiségiéi". 

A világ-ifjusági-hetet 
Udvarhely  megye  dolgozó  ifjúsága  nagy  lelke-

sedéssel  ünnepelte 
Tavasz első napjától, március 

21-től kezdve az ifjúság  vidám 
énekétől voltak hangosak Székely-
udvarhely uícái, a hangszórók 
pattogó indulókat játszottak, az 
egész város zászlódiszbe öltözött 
és emelkedett hangulatban ünne-
pelte meg az egész város az ifjú-
sági világhetet. 

Hétfőn  délután nagygyűlés nyi-
totta meg az ünnepsorozatot. Az 
előadók ismertetlék a dolgozó if-
júság egységesítő kongresszusának 
jelentőségét és azokat a feladato-
kat, amelyek dolgozó ifjuságunk 
előtt állanak és amelvek szerve-
sen egybetartoznak a világ ifjúsá-
gának harcával. 

Dolgozó ifjuságunk  lelkesen 
tette magáévá ezeket a feladato-
kat és amint a következő napok 
mutatták, a gyakorlatba ét is ül-
tette. 

Kedden, március 22-én a szo-
ciálista versenyek napja volt. Az 
egész megye dolgozó ifjúsága 
ezen a napon újjáépítési munkát 
vállalt. A szentkeresztbányai ifjú-
ság ezen a napon még fokozottab-
ban vette ki részét a munkából 
és igyekezett a munka tervszerü-
sitésén keresztül normáját minél 
jobban felülmúlni. 

A falusi  ifjúság  a vetési kam-
pányba kapcsolódott be minden 
erejével. Jelszavuk : minél nagyobb 
darab kenyeret biztosítunk a 
munkásosztálynak, hogy ezáltal 
megerő-itsük a munkás-paraszt-
szövetséget. Ezenkívül útjavításo-
kat, kulturház- és hidjavitásokat 
vállaltak, amivel a községnek ta-
karítottak meg jelentős összegeket. 

A városi ifjúság  is dolgozott. 
Kél vagon vasat gyűjtött össze, 
melyet a szentkeresztbányai vas-
gyárnak fognak  elszállítani. Ezzel 
bebizonyították, hogy dolgozó if-
juságunk magáévá tette az egy-
éves gazdasági terv egyik legfon-
tosabb alapfeltételét,  az anyag-
megtakaritást. Szerszámjavitó cso-
portok is mentek ki vidékre és a 
dolgozó földművesek  mezőgazda-
sági szerszámait javították meg, 
munka utón pedig kultur-műsorral 
szórakoztatták a falu  dolgozó né-
pét. 

18 utcán takarították össze a 
sarat Székelyudvarhelyen, azon-
kívül legelőt, gyümölcsfákat  taka-
rítottak, kerítést javítottak 6370 lej 
értékben. 

Március 23-án és 24-én a mar-
xista-leninista nevelés és a proletár 
nemzetköziség napja volt. Ezen a 
napon az ifjak  a tanulmányi kö-
reiket erősítették meg, gyűléseken 

-népszerűsítették a tanulás fontos-
ságát és komoly felvilágosító 
munkával kapcsolatban eladtak 
698 drb. könyvet 12.340 lej érték-
ben. 

A proletár nemzetköziség kimé-
lyitése érdekében dolgozó ifjusá-
sógunk hatalmas gyűjtési munkát 
szervezett és 23.857 lejt gyűjtött a 
görög szabadságharcosok részére. 
Ezzel is bebizonyították, hogy 
együtt éreznek azzal az ifjúsággá?, 
amely fegyverrel  a kezében harcol 
szabadságáért és függetlenségéért. 

Március 25, 26 és 27-én a 
munka, a sport és a művészet 
napja volt. Ezeken a napokon 

[Folytatása  a 8. oldalon) 
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SZAKSZERVEZETI ROYAT 

A mezőgazdasági bérmunkások 
udvarhelymegyei konferenciája 

Március 27, vasárnap. Gyönyörű 
szép tavaszi nap van. Már korán 
reggel vidám arcú emberek sétál-
nak az utcán s csodálkozva áll-
nak meg a szakszervezeti székház 
előtt, nézik a kidiszitett kaput és 
egy nagy táblán olvassák: „Éljen 
a mezőgazdasági bérmunkások 
szövetségének II. kongresszusa". 

Teherautók érkeznek falusi  em-
berekkel, asszonyokkal, akiken 
szegénység látszik, de szemükből 
bizakodás csillog. A szakszerve-
zet feljárata,  nagyterme képekkel, 
jelszavakkal és zöldágakkal van 
feldíszítve.  Friss, kellemes fenyőil-
lat érzik a levegőben. A terem-
ben gyülekeznek a kiküldöttek, a 
vendégek, a meghívottak, szól a 
fúvós-zenekar,  ünnepi hangulat 
urelkodik. Még két gépkocsi nem 
érkezett meg, ezért késik a kon-
ferencia  megkezdése. 

Végre az elnök megnyitja a 
gyűlést, javasolja, hogy a dísz-
elnökségbe a RMP központi bi-
zottságának tagjait Gheorghiu-Dej 
elvtárssal az élén és az OSzT 
központi bizottságának tagjait 
Cheorghe Apostol elvtárssal az 
élén válasszák meg. 

A konferencia  elnökségéül ja-
vasolja Kovács Árpád elvtársat, 
a mezőgazdasági bérmunkások 
szövetségének kiküldöttjét, Csóg 
Mihály elvtársat, a RMP megyei 
bizottsága részéről, Demeter Re-
gina elvtáranőt, a Megyei Szak-
szervezeti Tanács részéről. 

Kovács Árpád elvtárs, a szak-
szervezeti szövetség üdvözletét 
tolmácsolja, majd beszédében rá-
mutat arra, milyen volt a szegény-
parasztság helyzete a múltban, 
kimutatva, milyen lehetőségek 
nyíltak meg most a RMP vezeté-
sével és a Szovjetunió segítségével. 

Jére Albert elvtárs, a mezőgaz-
dasági bérmunkások szakszerve-
zetének titkára a szakszervezet 
vezetőségének jelentését olvassa 
fel  a szakszervezet egy évi mű-
ködéséről. Jelentésében rámutat 
az eredményekre, hogy sikerült a 
megyében majdnem minden köz-
ségben megszervezni a mezőgaz-
dasági bérmunkások -szakszerve-
Betét és hogy megvédték őket 
számtalan esetben a kizsákmá-
nyoló kulákoktól, akik nem akar-
ták a munkásaikat kifizetni.  Igy 
több, mint 3 millió lejre rug az 
az összeg, amit kifizettettek  a ku-
lákokkal, sok esetben igénybe 
véve a munkafelügyelőséget  és a 
bíróságot is. 

Voltak hiányosságok is, főleg 
ez. hogy a községi csoportokat 
ritkán látogatták meg és a levál-
tott elnök és titkár utasítására 
megengedték, hogy sok olyan 
elem furakodjék  be a szakszerve-
zetbe, akik nem odavalok és akik 
sok esetben különféle  formában 
igyekeztek romboló munkát vé-
gezni. Ez a hiányosság azonban 
felszámolás  alatt van. mivel a II. 
kongresszus tiszteletére a RMP, 
a Megyei Szaktanács, valamint a 
Magyar Nepi Szövetség segítsé-
géve! az összes községekben át-
szervezték a szakszervezeti cso-
portokat. 

Az 57 kiküldött közül több. 
mint 20 an kertek szót a jelen-
tés megvitatásánál, akik arról be-
széltek, milyen nehézségekkel küz-
denek még a faivakon. 

Csóg Mihály elvtárs, a RMP 
üdvözletét tolmácsolva rámutatott 
arra a harcra, amit a RMP foly-
tat a városi és falusi  dolgozók-
nak a kizsákmányolás alóli fel-
szabadításáért. 

Demeter Regina elvtársnő a 
Megyei Szaktanács üdvözletét 
hozva, vázolta azokat a feladato-
kat, melyek a Mezőgazdasági Bér-
munkások Szakszervezete előtt 
állanak. 

A lelkes hangulatu gyűlésen 
élénk közbekiáltások hangzottak 
el, éltetve a Szovjetuniót, Sztálin 
elvtársat, a RMP-ot és felhívások 
hangzottak az egyéves terv telje-
sítésére és túlteljesítésére. A szó-
nokok szavait kisérő tetszésnyil-
vánítás is azt mutatta, hogy a je-
lenlevők teljesen magukévá tették 

a hallottakat. 
Nagy lelkesedéssel választották 

meg a két kongresszusi kiküldöttet, 
Jére A'bertet, a szakszervezet tit-
kőfát  és Benedek Varró Júlia fiat-
falvi  elvtársat, akik hivatva lesz-
nek a Mezőgazdasági Bérmunká-
sok Szövetsége II. bukaresti orszá-
gos kongresszusán az udvarhely-
megyei mezőgazdasági bérmun-
kásokat képviselni. 

A szakszervezel több ajándé-
kot kapott, amit a kiküldöttek a 
kongresszusra fognak  elvinni. A 
szentkeresztbányai vasgyár, a pa-
rajdi sóbánya és a korondi edény-
gyári munkások, az UMGISz, a 
feleőrókosi  szakszervezeti csoport 
és a malomfalvi  szakszervezeti 
csoport különösen szép ajándéko-
kat hoztak. 

A gyűlést kullurmüsor követte, 
melyen közreműködött az IMSz 
kulturgárdája. Nagyon ügyesen 
szerepelt most első izben a helyi 
mezőgazdasági bérmunkások szak-
szervezetének tánc-csoportja, a-
melyet nagy türelemmel Gallovics 
elvtárs tanított be, szép sikere 
volt Hartmayer Laura elvtársnő-
nek orosz szólótáncával. 

Szociálista munkaoerseny 
Szentkeresztbányán 
a vasalócsiszolók és szerelök között 

A szentkeresztbányai vasgyár sze-
relőműhelyében március 1 tői cso-
portverseny folyik  A vasalószere-
lők a vasalécsiszolókkal versenyez-
nek. A verseny eredményeképpen 
március 25-lg a csiszolók 80 száza-
lékkal multák felül  a normát. 

Mivel a szerelők munkája nem volt 
arányban a csiszolókéval, mert a 
szerelők normája sokkal alacsonyabb 
volt, normaemelést kértek. A sze 
relőmunkások belátták, hogy nem 
egyforma  az esélyük a versenyben 
és hogy egy verseny csak ugy le-
het mindkét csoportnak serkentője, 
ha feltételeit  Igazságosan, a munkát 
egyformán  értékelve állapítják meg. 
Az igazgatóság megvitatta a szere-
lők kérését és vigyázva arra, hogy 
az arányban álljon a szerelők tel-
jesítőképességével, március 1-től 35 
százalékkal emelte az előirányzatot. 
Ezt az uj normát a verseny serkentő 
hatására 60 százalékkal haladták tul 
a szerelők 

A verseny alatt a szerelők cso-
portját, március 1 tői 18 ig Mihály 
Ottó vezette Ez alatt az idő alatt a 
csoport 50 százalékos túltermelési 
eredményt ért el. 18 án Szőcs Jó-
zsef  vetie át a csoport vezetését és 
azóta, vagyis március 25 ig 62 szá-
zalékra emelkedett a túlteljesítés. 

Az egymást felváltó  csoportveze-
tők. Mihály Ottó és Szőcs József, 
munkaujitásokat is vezettek be. 

Mikor a szerelőműhelyben felke-
ressük Mihály Ottót és Szőcs Jó-
zsefet,  s megkérdezzük, mivel értek 
el ilyen szép eredményeket, szeré-
nyen megyaráziák: 

— A vasalónyergeket eddig anya-
csavarral fogtuk  a vasaló fedeléhez, 
nem vágtunk menetet a nyeregbe. 
Most a nyeregbe menetet vágunk és 
a pontosan a menetbe találó csa 
varral fogjuk  le a fedélhez.  Igy sok-
kal rövidebb csavar kell és mégis 
éppen olyan tartós a vasaló, mint 
eddig, — mondja Mihály Ottó. 

-- Ezer darab vasalónál kétezer 
darab anyacsavart takarkunk meg, 
ami több ezer darabnál elég tekin-
télyes anyagnKn'akaritást jelent. — 
mondja S?őcs József  és már beszél 
is tovább a versenyről. 

— Egy régi fúrógépet  is kijavi 
tottunn, mert a csiszolók olyan 

ütemben dolgoznak, hogy egy fúró-
val nem győztük szerelni a csiszolt 
darabokat. Igy nem kell várni a fú-
rásra, megy a munka nagyszerűen. 
Március 24-re már tu haladtuk az 
előirányzatot. De még többet és 
jobbat akarunk termelni, hogy a 
szen keresztbányai szerelőműhely 
munkásai is elsők legyenek azok 
kőzött, akik sikerrel járulnak hozzá 
a gazdasági terv túlteljesítéséhez. 

Keskenyfilmes  mc 
gépeket kaptunk 

Szovjetuniótól 
(Jdvarhelymegye részére hám 

darab jutott azokból a keskeny! 
mes mozigépekből, amelyeket 
köztársaságunk a Szovjetunói 
kapott. A gépeket azokban a 
Bégekben állítják fel,  ahol vilii 
áramot tudnak fejleszteni.  Pai 
Zetelaka és Oiasztelek. kuHurolik 
nainak jutottak az értékes mo 
pek Ebbel is láthatjuk, honj 
Szovjetunió segít minket a műi 
iődés utján és nemcsak példát i 
tat számunkra, hanem olyan 
pekkel is kisegít, amiket országúi 
ban nem gyártanak. 

S P O R T 
Teke 

A CSM (UMTE) Odorheiu, az 
varhely megyei kerület bajnok-i 
pata és a CFR Sighişoara, a 
vári kerület győztese március" 
27 én délelőtt 11—11 játékossal̂  
megyei-szaktanács tekepályáján 
rátságos mérkőzés keretében 
össze erejét. Ez volt az áprilisi 
10-re kitűzött országos forduló  | 
bakőve. Az UMTE fölényesen  vei 
tett mindvégig 244 fát  ütött, a 
gesváriak pedig 203 fát  értek el, i| 
igy 41 lekével könnyen és biztosa 
nyerte meg a mérkőzést az UMH 
tekeosztálya. 

ÉRTESÍTÉS 
A nagyérdemű közönség szívestu 
mására hozom, hogy ,Női fodrástattf 
mat" Kossuth-u. 8 sz alól, Lenini 
(volt Uj ut) 7 szám alá helyeztemít| 

. Továbbra is a nagyérdemű közöaai 
rendelkezésére állok, jótállás cnelk 
villany és gőz-tartósondolálással 
hajfestéssei. 

A nagyérdemű közönség szív 
pártfogását  várva továbbra is 

maradok kiváló tisztelettel:' 
Asztalosné szül Málnás! As 

UdBa rhe l pegy f a  is megkezdődött a vetési csati 
A hosszú téli hónapok után 

végre melegen süt a nap s a 
kedvező időjárás megyénk terü-
letén is megengedi a szántás és 
vetés megkezdését. A dolgozó 
parasztság nagy lendületlel látott 
hozzá a szántáshoz. 

Jól tudják a dolgozó földműve-
sek, hogy a tavaszi szántás célja 
nem csak a föld  megpuhitása, 
hogy a magot befogadhassa,  ha-
nem az is, hogy a tél fotyamán 
a föld  belsejébe húzódott nedves-
ség gyors elpárolgását is megaka-
dályozza. Ezért szükséges minden 
szántóterület minél előbbi felszán-
tása és megboronálása. 

A vetési csatát a dolgozó föld-
művesek csak akkor tudják meg-
nyerni és csak ugy tudják az egy-
éves gazdasági terv mezőgazda-
sági részét megvalósítani, ha min-
den munkálatot idejében végeznek 
el. Ezért fogadják  meg a mező-
gazdasági irányítók útmutatásait 
és siessenek ki a a mezőkre, hogy 
a hó elolvadása után azonnal 
megkezdjék a szántást. 

Udvarhelymegve melegebb vi-
dékein, a két keresztúri és az ok-
lándi járásban mór meg is kez-
dődött a szántás és az uj szán-
tásokban sokhelyen már megkezd-
tek az árpa és a zab vetését is. 
A vetőmagvak előkészítése terén 
is fontos  intézkedései vannak kor-
mányunknak. amikor előírja a 
vetőmagvak csávázását és annak 
végrehajtását szigorúan ellenőrzi. 
Ezzel az intézkedéssel is a ter-
méseredmény minőségi és meny 
nyiségi fokozását  kivánja elérni 

Udvafhelymegye  több községé-

ben figyelték  meg a gyümöl< 
kon a kaliforniai  paizstetü pu 
tósait. A paizstetü-fertőzés  fő  góc-| 
pontjai: Székelyudvarhely, 
lenfalva,  Zetelaka, Küküllőke 
falva,  Felsőboldogfalva,  Széi 
keresztúr, Betfalva,  Fiatfalva  á| 
Alsó boldogfalva. 

Ennek, a gyümölcsfákra  nézvt 
annyira veszedelmes kártevőnet 
a leküzdésére a föld  müvelésügy 
igazgatóság nagyszabású aki 
kezdeményezett. Szakembereki 
állított be a védekező munl 
irányítására és a védőanyagok 
készítésére. A dolgozó földmű 
sek a permetező anyagot díj 
nul kapják. Horváth  Gén 

Népi-Athénaeum 
Székelyudvarhelyen 

Vasárnap, március 27-én alakul 
meg ünnepélyesen, a volt unitárii 
kultúrházban a székelyudvarhelj 
.Dózsa György* Népi Athénaeura. [ 

A Népi Athénaeum feladata,  hogj 
a kulturát a dolgozó nép szolgált] 
tába állitsa és a művelődési met 
nyilvánulásokat összefogja  és ir» 
nyltsa ebből a célból. 
A Népi Athénaeum elnökévé D<nni| 

Ferenc munkást, alelnökévé Bo 
Viorel tanítót, igazgatóvá Vánti 
László dr. bírót, aligazgatóvá Szabi 
K árát, kulturfeielőssé  Balázs Ferea, 
cet, szervező-felelőssé  Pataki Béli 
könyvtárossá Soó Dénesnét válás 
totta meg az alakuló közgyűlés. 

A kö/gyülés után szép mOve&l 
dési müaor szórakoztatta a kőt&H 
seget 



A Román Munkáspárt Központi Vezetősége 
március 3-5-iki plenáris ülésének 

HATÁROZATA A PÁRT FELADATAIRÓL 
a munkásosztály és a dolgozd parasztság szövetségének megerősítéséért és a 

mezőgazdaság szociálista átalakításáért folytatott  harcban 
1. A RMP KV plenáris ülése 

negvitatta art a kérdést, hogy a 
uociillzmus országunkban való 
lagyszeril építésének keretei között 
«ilyen munkát kell végeznie a 
Pártnak a munkásosztály és a dol-
gozó parasztság szövetségének meg-
«•faltéséért  és a mezőgazdaság szo-
ciálista átalakításáért. Ez a kérdés 
szükségszerűen következik azokból 
î jelentős eredményekből, melyeket 
Ü dolgozó parasztsággal szövetke-
Ktt munkásosztály, Pártunk vere-
bével, elért a politikai hatalom ki-
vívásáért és a szociálizmus építé-
séért vívott harc utján. 
A mezőgazdaság szociálista át-

alakítása feladatának  megoldásában 
a népt demokratikus rendszer és a 
Román Munkáspárt a szociálista 
ipar és különösen a nehézipar fej-
lesztésére valamint a nemzetgazda-
ság tervszerű megszervezésére tá-
maszkodik. 

A maixi lenini tanokat követő 
Pártunk a parasztkérdésben a pro-
letárdiktatúra általános kérdésének 
ijy részét, éspedig a munkásosz-
tály főszövetségesének  kérdését 
át ja. 
A parasztkérdés megotdása a pro-

rstárdiktatura egyik legfontosabb  és 
tgnehezébb feladata,  állandó harct 
feladat  a munkásosztály és a dol-
gozó parasztság szövetségének meg-
erősítéséért a szociálizmus építésé-
nek érdekében. 
A jelenlegi szakaszban munkánk 

féleladata  a falun  korlátozni a ka-
pitálista kizsákmányolást és előké-
szíteni a feltételeket  a mezőgazda-
ság szociálista megszervezésére, 
!#gy ezzel biztosítsuk a mezőgaz-
daság felvirágoztatását  és a dolgozó 
parasztság egyre magasabb életszín-
vonalát. 

2. Országunkban a parasztkérdés 
mai helyzete annak a csaknem har-

I ainc éve folyó  harcnak az ered-
ménye, melyet Pártunk a burzsoá-
zia, a földesurak  és főtámaszuk,  a 
királyság ellen vívott. 

A Kommunisták Romániai Pártja 
megszületése óta a proletáriátus és 
a parasztság szövetsége megvalósí-
tásának történelmi feladatát  vállalta 
magára a dolgozó parasztságnak a 
földesúri  és kapitálista kizsákmá-
nyolástól való megvédéséért, vala-
mint azért, hogy a földet  a földes-
urak kezéből kiragadja és azok ke-
zébe juttassa, akik azt megművelik. 

A Kommunisták Romániai Pártja, 
a polgári-földesúri  diktatúra rend-
uer ellene gyakorolt terrorja és ül-
döztetése ellenére Is fennállásának 
cgé6Z Ideje alatt határozottan har-
colt e feladat  megvalósításáért. 

A hős Szovjet Hadsereg felszaba-
dította országunkat, s az kedvező 
kitételeket teremtett arra, hogy a 
proletáriátus, a Kommunisták Ro-
mániai Pártja vezetésével megvaló-
sítsa a munkásosztály és a dol-ró parasztság harci szövetségét 

áttérjen a polgári-demokratikus 
forradalom  kiteljesítésére. 

A Kommunisták Romániai Pártja 
aapirendre tűzte a földesúri  nagy-
birtok demokratikus földreform  ut-
ján történő azonnali felszámolását. 

A Kommunisták Romániai Pártja 
által szervezett éa vezetett forra-

dalmi harc folytán  a parasztság 
1945 elején földet  kapott E harc tü-
zében megszilárdult a munkásosz-
tály és a dolgozó parasztság szövet-
sége és erőteljesen megnyilvánult a 
proletáriátus vezetőszerepe. 

A földreform  jelentős változáso-
kat okozott a falusi  osztályviszo-
nyokban. 

A proletáriátus, a Kommunisták 
Romániai Pártja vezetésévei és szö-
vetségben a dolgozó parasztsággal, 
szétzúzta a földesurak  gazdasági és 
politikai hatalmát és megsemmisí-
tette, mint oszt áh t 

A nagybirtokosság ~ az ország 
fejlődésének  útját átló reakciós erő 
—- eltávolításával a szegény és kö-
zépparasztságnak lehetősége nyilt 
anyagi helyzetének megjavítására 

A kulákság hasznot akart huznl 
a nagybirtokok kisajátításából és 
maga akarta rátenni a kezét a fö'dre, 
hogy megsokszorozott erővel foly-
tassa a szegény- és középparaszt-
ság kizsákmányolását. Ki akarták 
használni az aszályos éveket, hogy 
megkaparintsák a szegényparaszt-
ság földjét 

A kulákok csak a Pártunk kezde-
ményezéséből hozott kormányintéz-
kedések következtében kényszerül-
tek arra, hogy visszaadják" a dol-
gozó parasztoknak azt a földet, 
amelyet az aszályos évek kihaszná-
lásával elvettek tőlük. 

Miután eltávolították a kormány-
ból a polgárság utolsó képviselőit, 
a királyság megdöntése után és mi-
után a proletáriátus, szövetségben 
a dolgozó parasztsággal, kezébe 
vette a politikai hatalmat, még eré-
lyesebben folytattuk  a dolgozó- és 
szegényparasztság megvédésének po-
litikáját a falusi  tökéselemek ki-
zsákmányolásával szemben. 

A Párt é6 a kormány intézkedé-
seket kezdett bevezetni a kulákság 
korlátozására. A népi demokratikus 
állam olcsó és hosszúlejáratú köl-
csönöket folyósított  marhavásár-
lásra, különösen az aszálysujtotta 
vidékeken ; nagyon olcsó vetőmag-
gal segítette a szegényparasztságot, 
adómentesítésben részesítette, vagy 
könnyített adóterhein; az ipari ter-
mékek árának állandó csökkenté-
sére és a dolgozó parasztság ipari 
termékekkel és főleg  mezőgazdasági 
szerszámokkal való ellátására irá-
nyuló politikát folytatott.  Mindez a 
paraszti kisgazdaság termelőképes-
ségének, valamint a dolgozó pa-
rasztság életszínvonalának emelésé-
hez vezetett a múlthoz viszonyítva. 

3. Országunk falusi  lakosságának 
jelenlegi társadalmi összetétele a 
következő: 

a) Mezőgazdaságunkban jelentős 
mezőgazdasági proletártőmeg van 
(kb. 250.000 család). Ez alkotja a 
falusi  lakosság leghaladóbb részét. 
A kulákóknál dolgozó mezőgazda-
sági munkásokat a kulákok kímé-
letlenül kizsákmányolják. 

Egészen más az állami minta-
gazdaságoknál és a gép- és trak-
torállomásoknál dolgozó alkalma-
zottak hel zete, kiknek az állam 
jobb élet- és munkafeltételeket  biz-
tosit. 

b) A falusi  gazdaságok többségét 
57 százalékos arányban a szegény-

parasztok alkotják. Földecské}ük tul-
kicsiny ahhoz, hogy saját és csa-
ládjuk megélhetését biztosítsa, lá-
tástól vakulásig dolgoznak tenyérnyi 
földjükön,  meg a kulákóknál, de 
nem tudnak szabadulni a nyo-
mortól. 

A parasztok szegénységét még az 
is súlyosbítja, hogy legtöbbjüknél 
a föld  — mefy  legfeljebb  három 
hektárig terjed — nincsen egyetlen 
tagban, hanem szétszórva több, 
néha igen sok parcellában. 

A parasztság létérdekei a mun-
kásosztály vezette harc útjára irá-
nyítják a parasztságot a falusi  bur-
zsoázia — a kulákok, az uzsorások, 
az üzérek — kizsákmányolása el-
len és a mezőgazdaság szociálista 
áralakításáért. Ezért a szegény pa-
rasztság főtámasza  a falun  a 
munkásosztálynak, s Román 
Munkáspártnak. 
• c) A középparasztság falvaink  je-
lentős részét képviseli, a gazdasá-
gok kb. 34 százalékát. Mint gazda-
sági erő, a középparasztság a me-
zőgazdasági termelőeszközöknek kb. 
a felét  birtokolja és az árugabona 
összmennyiségének három ötödét 
hozza a piacra. Minthogy mező-
gazdaságunkban a munka kevéssé 
termelékeny s minthogy a kulákok, 
különböző formákban,  őket is ki-
fosztják,  a középparasztság egy ré-
szének anyagi helyzete közel áll a 
siegényparasztokéhoz A szegény-
parasztokkal együtt, a középparasz-
tok a dolgozó parasztsághoz tar-
toznak. 

A középparasztság a munkásosz-
tály szövetségese A középparaszt-
ságot be lehet és be kell vonni a 
szociálizmus építésébe. 

d) A földesurak  eltávolítása után 
a kulákság, a falusi  burzsoázia ma-
radt falvalnkon  a legszámottevőbb 
kizsákmányoló osztály; a kulákgaz-
daság a bérmunka kizsákmányolá-
sán alapszik. Bár aránylag kevesen 
vannak, jelentős gazdasági hadál-
lásokat foglalnak  el, amelyek az 
1945 ös földreform  és az aszályos 
évek után még meg is erősödtek. 
A mezőgazdasági munkások, a sze-
gény- és kőzépparasztok a kulákság 
közvetlen, vagy közvetett kizsákmá-
nyolhat. 

Gazdasági pozícióikon keresztül, 
annak folytán,  hogy a parasztság 
körében élnek, ravaszságukkal — a 
kulákoknak sikerül befolyásuk  alatt 
tartani a középparasztság, sőt a 
szegényparasztság egy részét is. De 
a kulákok, mint falusi  kizsákmá-
nyolók, osztályhelyzetüknél fogva 
mélyreható és egyre jobban kiéle-
ződő ellentmondásokat teremtenek 
a kulákok és a parasztság többi 
része között. Ezeknek az ellentmon-
dásoknak a következtében a dol-
gozó parasztság igazi érdekei sok-
kal inkább a munkásosztály érde-
keihez fűződnek,  amely az ember-
nek ember által való kizsákmányo-
lása ellen harcol, mint a kulákság 
érdekeihez. 

e) A kisajátított főtdblrtokosság 
maradványai kapcsolatot tartanak 
f  nn az Imperiálizmus ügynökeivel 
(ez bebizonyosodott Auschnitt, Pop 
és a többi szabotör és kém bün-
pere alkalmából) és tevékenyen 
résztvesznek a városi é6 falusi  bur-

zsoázia mesterkedése) ben a népi 
demokratikus rendszer ellen. 

A közelmúltban az állam teljesen 
felszámolta  a földesúri  tulajdon 
maradványait. 

A népi demokratikus rendszer 
gyökeresen megváltoztatja a falusi 
gazdaság helyzetét és fejlődési  fel-
tételeit, uj osztálycsoportosuiáshos 
vezet a falun  és más irányt szab a 
parasztgazdasági formák  fejlődésének. 
A népi demokratikus rendszer, a pro-
letárdiktatúra egyik formája,  meg-
teremti a feltételeket  arra, hogy a. 
a kis- és közép paraszt-gazdaságot 
bevonjuk a szociálizmus építésébe 
és uj viszonyokat teremt a város 
és a falu  között 

4. Mezőgazdaságunkban a magán-
szektoron kivül szociálista szektor 
is van. Ide tartoznak az állami gaz-
daságok. Ezek a népi demokratikus 
állam javai, tehát a dolgozók javat. 

Az állami gazdaságok, melyeknek 
kiterjedése a földesúri  maradványok 
felszámolása  következtében több, 
mint 500 ezer hektárra növekedett 
(az ország szántóföldjeinek  43 szá-
zaléka), aránylag kis területet fog-
lalnak el, viszont fontos  szerepük 
van : technikai és agronómiai szem-
pontból emelni a mezőgazdaság 
színvonalát, ellátni a piacot mező-
gazdasági termékekkel és Ipán 
nyersanyaggal, segíteni a parasztsá-
got, hogy jól művelje meg földjét 
és élő példaként bebizonyítani a 
nagy földterületen  és a legtökéle-
tesebb technika segítségével végzett 
földművelés  felsőbbrendűségét. 

A falusi  szövetkezetek, melyeket 
most újjászerveznek, ugyancsak je-
lentős részel lesznek a mezőgazda-
ságban a szociálista szektornak. 

A mezőgazdasági gép és trak-
torállomásokra Igen fontos  szerep 
vár a mezőgazdaság szociálista át-
alakításában. Létezésük rövid idő-
tartama óta teljesen bebizonyították 
hasznosságukat és tevékenyen részt-
vesznek az őszi és tavaszi mező-
gazdasági munkálatok elvégzésében. 

A nemrégiben kiadott kormány-
intézkedések a gép- és traktorállo-
másoknak a dolgozó parasztok ré-
szére végzett mezőgazdasági mun-
kájára vonatkozólag, hivatottak hoz-
zájárulni a gép- és traktoréi lomá-
sok megszilárdításához, hogy be-
tölthessék szerepüket a mezőgazda-
ság technikai színvonalának emelé-
sében és a dolgozó paraszttömegek 
helyzetének javításában. 

5. A Párt és munkásosztályu k 
a szociálista társadalom építésének 
nagyszerű feladata  előtt áll. Ez azt 
jelenti, hogy Őrökre meg fog  szűnni 
az ember ember általi kizsák-
mányokásának bármilyen formája 

Országunk dolgozói már rá is 
tértek a szociálizmus építésének 
útjára. 

SzociáHzmust azonban nem lehet 
csak városon építeni. A szoclál z-
mus építésének és a kizsákmányo-
lás megszüntetésének feladata  egy-
aránt fennáll  falun  és városon. \ 
szociálizmus épitése a mezőgazda-
ság szociálista átalakítását is fel-
öleli. Kt kell küszöbölnünk azt az 
ellentmondást, amely abból szárma-
zik, hogy a városban fejlődik  a 
szociálizmus, mig a falun  az egyéni 
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tisgazí'aság marad tulsu'yban, ami 
pedig — Lenin ismert tétele sze-
rint — „állandóan, napról-napra, 
órái ól órára, epontán és tömega-
rányokban szüli a kapitalizmust, a 
burzsoáziát". 

Jóllehet kiváló termőfö'dtink  van, 
* mezőgazdaság visszamaradt álla 
pofa  következtében országunkban a 
föld  keveset és rosszul terem, mert 
millió és millió parcellára szagga-
tott földön  neth lehet észszerű me-
zőgazdaságot folytatni.  Amig a föld 
szétdarabolt állapotban marad, a 
uplgozó parasztság nem szabaduU 
hat meg a gazdasági, kulturális és 
egészségi visszamarsdottságától. 

A mezőgazdaság visszamaradott-
sága egyszersmind komoly akadályt 
jelent szociálista ipatunk fejlődésé  -
hitt  is. 

„Az árutermelő rendben — mondja 
Lenin — a kisgazdaság rendszere nem 
tudja megváltani az emberiséget a tö 
megek nyomorától és elnyomásától." 
(Lenin Müvei, XX kőt, 122. old;) 
Fel kell építeni a falun  a szociáliz-
must, tehát át kell térni a kollek-
tív gazdaságra, a dolgozók érdeké-
ben biztosítani a mezőgazdaság 
fejlesztését,  hogy az embereket 
megmentsük a sötétségtől és nélkü-
lözéstől. 

A marxizmus leninizmus és a 
síociálizmus győzelmének nagy-
szerű történelmi tapasztalatai a 
Szovjetunióban arra tanítanak, hogy 
a szociálizmus épilését csak az 
összes fő  termelőeszközök köztulaj 
dor.ba való áttérése alapján lehet 
megvalósítani ugy városon, mint 
fa'itn,  azaz állami és szövetkezeti 
iuiajdonbavétel alapján. 

De az, hogy az egész föld  köz-
tu'ajdonba menjen át, nem időszerű 
országunk jelenlegi feltételei  között. 

A falunak  a kollektív gazdaság 
utján való fejlődése  következtében, 
t- gazdaságoknak biztosítva lesz a 
hozzájuk tartozó egész föld  örök 
haszná'ata. Így oldód k majd meg 
a földnek  köztulajdonba való átme-
tié'ie, a falu  szociálista átalakításá-
nak kérdése. 

A kollektív mezőgazdálkodásra 
való áttérés széles al?pon lehetővé 
teszi a traktorok és a legtökélete-
sebb mezőgazdasági gépek haszná-
latát, a villatnosencrgia bevezetését 
a megőgazdaságba, a természetes 
és vegyi földzsirok  bőséges hasz-
nálatát, a váltógazdaság és a legha-
ladottabb agrótechnikci tudomány, 
a szovjet-tudomány módszerei sze-
rinti földművelés  alkalmazását. Csak 
igy emelkedlietik a munka terme-
lékenysége a mezőgazdaságban, igy 
nőhet majd a hektáronkénti termés, 
igy termelhetünk ugyanazon földte-
rületen töhh gabonát és több ipari 
növényt. Ĉ ak igy fejleszthetjük  ki 
az állattenyésztést, fokozhatjuk  a 
gyümölcs- és szőlőtermelést, vala-
mint a mezőgazdasági termelés 
többi ágát. 

A kollektív gazdálkodásra való 
áttérés a kapitálista kizsákmányolás 
megszüntetésére vezet, tehát e ki-
zsákmányolás hordozójának, a ku-
lákok osztályának felszámolására. 
Azonban e cél elérése — amint arra 
rámutat a Tájékoztatási Iroda Hatá-
rozata a Jugoszláviai Kommunista 
Pártban fennálló  helyzetről — „a 
Pártnak előzőleg hosszú előkészítő 
munkát kell folytatnia  a falusi  tő-
kés elemek korlátozására, a mun-
kásosztály és a parasztság szövet-
ségének erősítésére a munkásosz-
tály vezetése alatt, a szociálista 
ipar fejlesztésére,  hogy megszervez-
hesse a kollektív mezőgazdasági 
munka számára szükséges gepter-
melést. Ebben a tekintetben minden 
sietség csak jóvátehetetlen károkat 
okozhat.* 

igy tehát mindaddig, m'g mi nem 
teremtettük meg a techuiKal alapot 

és a szükséges kádereket, mindad-
dig, mig nem fokoztuk  a dolgozó-
pirasztság tömegeinek alapos fel-
világosítását, hogy jószántukból tér 
jenek a kollektív mezőgazdálkodás 
megszervezésére, hibás és káros 
volna a kollektivizálásra való töme-
ges áttérés. 

6. A mezőgazdaság szociálista 
átváltoztatásáért folyó  harc vezető-
ereje a proletáriátus, élén Pártunk-
kal. A munkásosztály történelmi fe-
ladata megszüntetni a kapitálista 
kizsákmányolást és felépíteni  a szo-
ciálista társadalmat. Hogy megvaló-
síthassa e nagyszerű müvet, amely 
megfelel  az egész dolgozó nép ér-
dekeinek, a munkásosztály mozgó 
sitja tartalékait, szövetségeseit. 

Kik a munkásosztály szövetsé-
gesei és milyen az osztályerők vi-
szonya falun,  a mezőgazdaság szo-
ciálista átváltoztatásáért folytatott 
harcban ? 

Sztálin elvtárs arra tanít ben-
nünket : 

„A proletáriátus és a parasztság 
szövetsége a proletárdiktatúra fel-
tételei között, nem jelent szövetsé-
get az egész parasztsággal. A mun-
kásság és a parasztság szövetsége 
a proletárdiktatúra jelenlegi feltételei 
között csak Lenin ismert jelszava 
alapján valósitható meg: .Támasz-
kodj a szegényparasztságra, köss 
tartós szövetséget a középparaszttal, 
egy pillanatra se szüntesd meg a 
h3rcot a kulák ellen". Mert csak 
ennek a jelszónak alkalmazásával 
vonhatók a parasztság alaptőmegei 
a szociálizmus építésének u'jára. 
(Leninizmus alapjai, II román kia-
dás 316 o'dal.) 

A parasztság iránti politikának 
tehát világosnak kell iennie: A 
szegényparasztságra támaszko 
dunk, szorosabbra füzzük  a szö-
vetséget a középparasztsággal 
és szüntelen harcot folytatunk 
a kulákság ellen. 

a) A falusi  szegénységet, amely 
a falusi  lakosság többségét képezi 
és amely főtámaszunk  a falvakon, 
állandóan mozgósítani kell és be 
kell vonni a zsirosparaszti kizsák-
mányo'ás elleni harcba, valamint a 
mezőgazdaság szociálista átváltoz-
tatásához szükséges feltételek  elő-
készítésébe. A mezőgazdasági al-
kalmazottak szakszervezetének tá-
mogatásával, az államnak őrködnie 
kell, hogy a zsírosparasztok eleget 
tegyenek a munkaszerződések és 
kormányhatározatok ihegállapitoíta 
kötelezettségeiknek, úgymint a fize-
tési, társadalombiztosítási tagdíj, 
ruházat, lakás, stb. kötelezettségek-
nek Ilyenformán  aláássák a zsiros-
parâ ztság gazdasági és politikai 
pozícióit. 

b) Nap, mint nap szilárd tanunk 
kell a munkásosztály és a közrppa-
rasz ság szövetségét. Amikor a 
Szovjetunió a mezőgazdaság szoci-
álista átalakításának Ciaiáját vívta, 
Sztálin elvtárs ramutatott arra, hogy 
„a kolhozmozgalom alapja a mun-
kátosztálynak és a szegényparaszt-
aágnak a szövetsége a középpa-
raszttal a kapitálizmus ellen általá-
ban és a kulákság ellen különösen". 
(A leninizmus kérdéséi 331-ik old. 
RKP 1945) 

Politikai tisztánlátás hiányában 
etyes elvtársak ntm értették tneg a 
közepparaaztsággal való szövetség 
figyelemreméltó  jelentőségét és sok 
o yan hibát követtek el, amelyek ve-
szélyeztethettek ezi a szövetséget és 
a közép, sőt még a szegényparasz-
tot is á 7öirosparasztok karjaiba ta-
szíthatták. Egves elvtársak azono-
sítottak a hőzépparasztokat a zsi-
rosparaszrokkal. Ez az összetéve&z-
tés nagyon veszélyes. 

A középparasztságot csak akkor 
lehet a s/ociálizmu» utjaia vezetni, 
ha meggyőződik róia, hogy ez az ut 

az ő érdekét képviseli. Csakis a té-
nyekkel való meggyőzés eszközelvei 
vezethetjük a kőzépparasztot a szo-
ciálizmus útjára. 

c) A jelenlegi szakaszban a falusi 
tőkés kizsákmányolás elleni harcot 
a zsirosparasztság korlátozásának 
politikájával kell véghezvinni. Ezál-
tal meggátolják a zsirosparasztot, 
hogy vagyonát a szegény és közép-
parasztság kizsákmányolásával nö-
velhesse és korlátozzuk a mezőgaz-
dasági munkások kizsákmányolását. 

A zsirosparasztság gazdasági ha-
talma és politikai befolyása  korlá-
tozásának feladatát  az osztálypoli-
tika alapján kell véghezvinni a fal-
vakon : 

— a mezőgazdasági proletáriátus, 
a szegény és középparaszt érdekei-
nek védelmével a zsirosparaszttal 
szemben a legjelentéktelenebb kér-
désekben is; 

— osztályjellegü adópolitika ál-
tal, amelynek egyrészt meg kell 
könnyíteni a szegény és középpa-
raszt helyzetét, másrészt pedig a 
zsirosparasztokra kell nehezednie; 

— a begyűjtés, hitelek stb. terén 
folytatott  osziálypolitika által; 

— azáltal, hogy a zsirosparaszto ' 
kat meggátoljuk abban, hogy meg-
kaparinthassák a dolgozó parasztság 
földjét 

A zsirosparasztság korlátozásá-
nak politikája nem jelenti még a 
zsirosparasztságnak — mint osz-
tálynak — felszámolását,  de meg-
gátolja gazdasági megerősödését és 
korlátozza a dolgozó parasztság tö 
megeinek kizsákmányolását, a mező-
gazdaság szociálista megszervezése 
előkészítésének időszakában. 

Ilyenformán  az alapfeladat,  — a 
szociálista mezőgazdaság épitése — 
tiiegqlţjâş̂ nak ejőkészitp munkálatai 
egybefonódnak  az egyéni szegény-
és középgazdaságok mindennapi és 
állhatatos, technikai és gazdasági 
megsegítésének munkájával. Pár-
tunknak fokoznia  keil intézkedéseit 
a szegény és középgazdaságok tá-
mogatására, hogy felemeljük  techni-
kai színvonalukat, a munka terme-
lékenységét, valamint a termés 
mennyiségét és minőségél. Sokol-
dalú segítséget kell nyujtsunk a 
szegény- és középparasztok egyéni 
gazdaságai számára, a vá ô atott 
vetőmagvak kiosztásával, fajállatok 
beszerzésével, olcsó hitelekkel adó-
ügyi könnyítésekkel, traktor- és me-
zőgazdasági gépkölcsönzéssel a SMT 
által nyújtott előnyös feltételek 
mellőtt. 

Mindezek megszilárdítják majd a 
dolgozó parasztság bizalmát a Partja 
vezette munkásosztályban és a népi 
demokrácia rendszerében. 

7. A dolgozó paraszti tömegeknek 
a közős munka szellemében való 
nevelésére hatalmas eszközzel ren 
delkezünk. Ez az eszköz a SZÖVET-
KEZÉS. 

A szövetkezés legnagyobb jelen 
tősége a jelenlegi feltételek  között 
abban rejlik, hogy a szegény és 
középparasztok millióinak magánér-
dekeit egyesíti a munkásosztáiv ál-
talános érdekeivel és megteremti az 
előfeltételeket  ah'ioz, hogy a dol-
gozó pirasztsag könnyebben halad-
jon eiőre a szociálizmus utján. 

»A szövetkezetek — irja Sztálin 
elvsárs —, olyan szervezetek, ame-
lyek a dolgozottat mindenek előtt, 
mint fogyasztókat  s az idők fo-
lyamán mint termelőket is egye-
sítik (mezŐKazddsági szöveikezes). 
Kü önös jelentőseget nyernek a pro-
letárdiktatúra megszilárdulása után a 
széleskörű építőmunka p-riódusá 
ban. MegkőnnyítíK a proletáriátus 
élcsapa'anak kapcsolatát a paraszt-
ság tömegeivel és meg eremtik a 
lehetőségét annak, hogy a paraszt-
ságát bevonjuk a szociálista epité 

munka folyamatába  « (A leninizmai 
kérdései 136. old.) 

Kötelességünk különös gondol 
fordítani  a szövetkezés kérdésére, 
hogy a szövetkezeti mozgalom 
népi demokratikus rendszer egyi 
fő  mozgatóerejévé váljék. 

A legfontosabb  láncszem, amely-
től függ  a kollektív gazdaságok 
megszervezésére való áttérés: hog 
széles tömegmozgalomként, a falva 
kon ellátási (fogyasztási)  és a me 
zőgazdasági termékeket feldolgoz* 
szövetkezeti hálózatot teremtsünk ét 
fejlesszünk. 

A falusi  szövetkezésnek az állami 
kereskedelemmel együtt feladata  i 
város és a falu  közötti árucsere 
megszervezése. Ilyenformán  a fa-
gyasztásí, beszerzési és eladási szó-
vetkezetek a munkásosztály fegyve-
rei, a magánkereskedelem és a kii-
lákok üzérkedésének korlátozásán 
és kiküszöbölésére. 

A város és a falu  közötti árucsere 
megjavításában betöltött nagy sze 
repén kivül, a szövetkezésnek to-
vábbi feladata  az állami terv rend-
szerét a falusi  gazdaságúdra is ki 
terjeszteni és a szükséges myerfc 
anyagok szállításával támogatni a 
szociálista ipar fejlődését. 

Eiért s gyárak és a szövetkeze-
tek szerződéseket köthetnek a lennel; 
kenderrel, cukorrépával, gyapottal 
stb. beültetett területek nagyságá-
nak növelésére, valamint az élelmi-
szeriparnak szükséges állati termé-
kek szállítására. 

Ilyenformán  a szövetkezés hozzá-
járul a kisparasztgazdaság jellegé-
nek átalakításához is. 

Az uj szövetkezés, 3 mezőgazda-
sági árak szilárdságának megóvására 
szolgáló árszabályozó tényező lesi. 

A szövetkezésnek gondot kell for-
dítania a parasztgazdaságok1 téittei-
vényeit feldolgozó  (hus, tejtermékek, 
zöldségfélék,  gyümölcsön) helyi 
iparra és házi iparra. 

A szövetkezés fejlesztésére  me«r 
szemenően fel  kell használni a szö-
vetkező parasztok saját forrásait 
és támogatni kell a takarékbetétek 
képzését. 

A szövetkezetek mellett mezőgaz-
dasági szerszámosztályokat kell lé-
tesíteni, amelyek előnyös feltételek-
kel mezőgazdasági szerszámokat 
adnak bérbe a dolgozó parasztok-
nak és ezzel serkentik a kölcsönős 
segélynyújtás rendszeré̂  a mezi 
gazdaságban. 

Különös fontossággal  bírnak a 
dolgozó parasztság különböző for-
májú munkatársulásai. A szegény-
és középparasztok számtalan falu-
ban társultak, hogy • földjeiket 
az állam traktoraival műveljél 
meg. Ezért megszüntették a mes-
gyéket. amelyek elválasztották kit 
földjeiket,  csak a határvonalat jelzi 
cövekeket hagyták meg és a SMT-
nél bérelt traktorokkal fölszántották 
az egész földterületet.  A dolgozó 
parasztiömegek látják és meggyö-
ződnek arról, hogy a mesgyék meg-
szüntetése eltávolítja a gazt és a 
mezőgazdaságokra káros gyomokat, 
olcsóbbá teszi a szántást, megköny-
nyiti a mezőgazdasági munkák el-
végzését, tehát hozzájárul a termés 
mennyiségi és minőségi megjavítá-
sához. 

A polgárság a múltban pénzeite a 
szövetkezeti mozgalmat, hogy ezál-
tal befolyása  alá vonja és kizsák-
mányolja a parasztság tömegeit. 

Ma, amikor a dolgozó paraszt-
sággal szövetséges munkásosztály 
politikai hatalma kivívásának ered. 
menyeként a szövetkezeti mozgalom 
társadalmi tartalma megváltozott, 
nekünk kell gazdasági és pénzügyi 
segitsegben részesíteni, hogy a szö-
vetkezést széles tömegmozgalommá, 
a szoc álista gazda «odas egyik for-
májává változtassuk. 
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Az államnak megfeleld  pénzügyi 
politikával, olcsó és hosszúlejáratú 
hitelek politikájával, a tömegek szük 
ségletének megfelelő  iparcikkellá 
(ássál stb. keli támogatnia a szö-
vetkezést. 
• A szövetkezet megszervezésébe és 

vezetésébe fokozottabb  mértékben 
kell bevonni a nőket, küiönősen 
azokat akik a mezőgazdasági ter-
melő ágakban dolgoznak, ahol a nő 
munkája a házi iparban, az állatte-
nyésztésben, stb. fontos  szerepet 
tőit be. 

A szövetkezeti mozgalmat teljesen 
meg kell tisztítani azoknak a tőkés 
•elemeknek minden válfajától,  akik 
akár az egyes fogyasztási  és áru 
elosztási szövetkezetek, akár egyes 
városi termelő szövetkezetek veze-
tőségében még feltalálhatók.  A szö 
vetkezeti mozgalomban határozott 
harcot kell folytatni  a polgári ideo 
tógla befolyása  ellen. 

A szövetkezetek vezetőségeit fsak 
mezőgazdasági munkásokból, sze-
gény- és közép-parasztokból kell 
összeállítani. 

A magánkereskedelem üzérkedő 
szándékainak visszaverésére, a fo 
fyisztó  tömegek jobb ellátására és a 
•varos, valamint a falu  közö.ti áru 
t>re megjavítására az állami keres-
kedelemnek és a szövetkezeti moz-
galomnak egymással együtt kell 
működnie és szociálista versengést 
folytatnia. 

Á Román Munkáspárt Központi 
Vezetősége szükségesnek tartja az 
tgész szövetkezeti rendszernek a 
lenti szempontok szerinti újjászer-
vezését és ezért hozzájárul a Szö-
vetkezeti Szövetségeknek és Köz-
pattoknak, mint a mindenfajta  fa-
lu >i szövetkezetek vezető és irá-
nyító szervének létesítéséhez. 
,A Román Munkáspárt Köíponti 

Vezetősége szükségesnek tartja a 
szövetkezés szervezeti és alapsza-
bályzati tőrvényjavaslatainak azon-
nali összeállítását, hogy ennek alap-
ji/i fejtsék  majd ki működésüket a 
lülönbőző tipusu szövetkezetek. 

8. Az állami gazdaságoknak 
í mezőgazdálkodás szociálista meg-
szervezése érdekében rendkívül fon-
tos feladatokat  keli betölteniök. 
Mezőgazdálkodásunk fejlődésének 

erős központjaivá kell válniok, ame-
lyek válogatott vetőmagvakat bocsás-
sanak a dolgozó parasztság rendel-
kezésére, újfajta  növényeket ter-
messzenek és a mezőgazdasági 
munka uj módszereit kísérletezzék 
fii,  szaporításra fajállatokat  tenyész-
szenek stb., mintagazdaságokká vál-
janak, amelyek a dolgozó parasztság 
legszélesebb rétegei számára bizo 
tiyitsák be a nagy területeken foly-
ta'ott, gépesített mezőgazdálkodás 

j felsőbbrendűségét,  a tudományos 
| agrotechnikai módszerek felsőbb 
Uendiiségét, a szociálista mezőgaz-
dálkodás felsőbbrendűségét,  a kis 
földdarabokon  folytatott  magán- gaz-

| dálkodássai szemben. A tudományos 
intezeteknek állandó támogatást kell 
nyujtaniok az állami gazdaságok-
nak és az egész mezőgazdaságnak, 

| a föd  művelésben az előrehaladott 
tudományos módszerek bevezetése 

(•érdekében. 
Az állami gazdaságokat meg kell 

| növelni és szilárdítani, a hozzájuk 
irtózó földdarabokat  pedig össze 

I kell vonni. 
Az állami gazdaságoknak el keli 

sajaiitaniok a szovjet mezőgazdasági 
tudomány, a világ legelőrehaladot-
üob mezőgazdálkodásának tanítá-
sit és (anulniok kell a szovhozok 
trtékes tapasztalataiból. 

Feladatunk fejleszteni  az állami 
mezőgazdasági gép és traktorál-
lomásokat, amelyekre az a nagy'fela-
•iii  vár: g>a<twriat utján győzni 
neg 9 szegenv es közép-parasztot 
i$épi eszközökéi végzett munka 

felsőbbrendűségéről,  ugyanakkor 
megtanítani és meggyőzni őket ar-
ról, hogyha egyre jobb termést 
akarnak, nem torpanhatnak meg a 
mesgyeknél, hanem át kell men-
niök rajtuk. 

Az állami gép- és traktorál'omá-
sok által a traktorbérlő közössé-
gekbe vagy mezőgazdasági muhka-
szövetkezetekbe tömörült szegény-
és közép parasztoknak nyújtott se-
gítséget gyakorlati tanácsokkal és 
útmutatásokkal kell párosítani a 
mezőgazdasági színvonal emelése ér-
dekében. 

Földművelésünk teljes gépesítésé-
hez hozzávetőlegesen 30 000 traktor 
szükséges. 

Fejlődő szociálista iparunk, kü-
lönösen pedig a »Sovromtraktor« 
vállalat létrehozása olyan technikai 
alapot jelent, amely lehetővé teszi 
számunkra, hogy néhány éven belül 
fokozatosan  rátérjünk egész mező-
gazdálkodásunk gépesítésére. 

Mezőgazdálkodásunk gépesítése 
problémájának megoldásában a Szov-
jetunió közvetlen és tényleges se-
gítségben részesít bennünket A 
Szovjetunió gazdasági egyezmé-
nyünk keretében eddig is és ezután 
is szállít nekünk szerszámgépeket és 
ipari termékeket ahhoz, hogy orszá-
gunkban gyárthassunk traktorokat és 
mezőgazdasági gépeket. 

Mezőgazdálkodásunk gépesítése 
kérdésének megoldásáig állandó fi-
gyelmet kell szentelni az igásállatok 
gondozásának a föld  lehető legjobb 
megművelésében való felhasználása 
érdekében. 

9. Ott, ahol a szegény* és közép-
parasztok elhatározzák magukat, 
hogy rátérjenek a mezőgazdaság 
szociálista megszervezésére és ahol 
ehhez meglesznek a legjobb tech 
nikai feltételek,  egyelőre 1korlátozott 
számban lehet szervezni kollektív 
mezőgazdaságokat. 

Ezeknek az első koliek iv gazda-
ságoknak minta kollektív gazdasá-
gok szerepét kell betölteniök. ame-
lyektől a hasonló gazdaságokba nem 
tömörült szegény- és középparasz-
toknak azt kell megtanulniok, mi a 
kollektív gazdaság és saját szemük-
kel kell meggyőződniük a felsőbb-
rendű formájú  mezőgazdasági ter-
melés szövetkezeti előnyeiről. 

Kollektív gazdaságokat csak a 
Román Munkáspárt központi 
vezetőségének és a Román Nép-
köztársaság kormányának jóvá-
hagyáeával lehet szervezni. 

A kollektív gazdaságok kifejtesz* 
tése, számuk szaporítása csak a 
szociálista ipar fejlődésének  arányá-
ban történhetik és kell történnie, 
amely a szocialista mezőgazdaságot 
tökéletesített gazdasági gepekkel ké-
pes eilátni; kifejlesztésük  és szá-
muk szaporítása csak abban a mér-
tékben történhetik és kell történnie, 
ahogyan a kollektív gazdaságokat 
vezetni képes gazdászkáderek ki 
képzése történik és amilyen mer-
tékben növekszik a dolgozó paraszt-
ság széles tömegeinek felismerése  a 
kollektív gazdaság felsőbbrendűségét 
és szükségességéi illetően. 

Idejében meg kell szerkeszteni a 
kollektív gazdaságok mintaszabály-
zatát, amelynek tekintetbe kell ven-
nie megszervezésük konkrét feltéte-
leit. A £ ilyen minta szabályzatnak 
tartalmaznia keli, hogy: 

a) A kollektív gazdasápokba nem 
lehet befogadni  a ztirosparasziokat, 
csak szegény- és közép-parasztoka. ; 

b) A kollektív gazdaságok tagjai 
ebbe a gazdaságba beviszik a tu-
lajdonukban lévő fö<det  és munka-
eszközeiket, de joguk van atihoz, 
hogy házukon kivül megtartsanak 
zőld̂ égHék és gyümölcsfák  celjara 
kis dar«b fö  det, bizonyos számú 
6zaiid6m<*rbát, állatot es baromfit, 
vaammt a kertjük megtnü̂ desehtz 

és házi állataik gondozásihoz szük-
séges munkaeszközöket; 

c) A kollektív gazdaságokat a ter-
meivényeknek a végzett munka sze-
rinti elosztása elvének megfelelően 
szervezik meg. 

A Párt és á kormány minden 
eszközzel támogatja majd a sze-
gény- é& közép-parasztság kollektív 
gazdaságok szervezésére irányuló 
kezdeményezését és ennek az uj, 
nagyszerű műnek a megvalósításá-
ban sokoldalú segítséget n\ujt ne-
kik. 

10. A munkában, amellyel a sze-
gény- és középparasztok millióit be-
vonjuk a szociálizmus épitésébe, a 
munkásosztály vezetése alatt, a si-
ker kezessége pártszervezeteink 
munkája. 

Pártunk sorozatos eredményeket 
ért el a dolgozó parasztság sorai-
ban kifejtett  tevékenységében. Fa-
lusi pártszervezeteink megnöveked-
tek és megerősödtek. Jelenleg a fal-
vak túlnyomó többségében vannak 
alapszervezeteink. A pártszervezetek 
társadalmi összetétele megjavuk, 
miután eltávolítottunk számos zsi-
rosparas'zti elemet, amely 1944 -45-
ben furakodott  be a Pártba. 

A politikai tömegmunka eredmé-
nyeképpen, amelyet falusi  pártszer-
vezeteink a Párt vonalának alkalma-
zásáért folytattak,  növekedett a me-
zőgazdasági proletáriátus és a sze-
gényparasztság politikai tevékeny-
sége, a kulákság politikai befolyása 
pedig csökkent. 

A dolgozó parasztság tömegeivel 
összekapcsolt falusi  pártszervezetek 
mozgósították ezeket a tömegeket a 
politikai és gazdasági akciókra: vá-
lasztási kampányokra, gabonabegyüj-
tésre és igy tovább, 

j A pártszervezetek és tömegszer-
vezetek a dolgozó parasztság töme-
geinek művelődési színvonala eme-
lésén munkálkodtak. 

A falusi  pártszervezetek vezető-
szerveit állandóan foglalkoztatta  a 
mezőgazdasági bérmunkások szak-
szervezeteinek megszervezése és 
megerősítése, valamint tevékenysé-
gük irányítása. A falusi  pártszerve-
zetek döntő szerepet játszottak a 
kulák- és tisztességtelen elemeknek 
a szövetkezetek éléről való eltávolí-
tásában. Hasonlóképpen tevékeny 
szerepük volt a gép és traktorállo-
mások megszervezésében. 

Megerősödött a falusi  pártszerve-
zetek vezetőszerepe az .Ekésfront" 
tömegszervezetével szemben. A fa-
lusi pártszervezetek segítették az 
„Ekésfront"  szervezetét abban az 
akcióban, amellyel megtisztította ve-
zetőszerveit a kulákoktól. 

De a pozitiv eredmények nem 
takarhatják el a Párt falusi  munká 
jának komo'y hiányosságait. 

Hiányosságaink főoka  az, hogy 
elmulasztottuk az agrárreform  nyo-
mán a mezőgazdaságban beállott 
változások alapos elemzését, hogy 
világosan megszabhassuk a Párt fa-
lusi munkájának politikai vonalát. 
Ez a mulasztás a falusi  pártszerve-
zetek munkájában félreértések  és 
zavarok keletkezéséhez vezetett. 

Másik hiányosság abban állott, 
hogy nem volt világos es szilárd 
állásfoglalásunk  annak az eszmének 
a népszerűsítését illetőleg hogy a 
dolgozó parasztság koilfktiv  gazda-
ságokba tömörüijön. Hosszú ideig 
pártszervezeteink megkerülték ezt a 
kérdést, egyes helyeken p?d:g párt-
aktivistáink alapvetően htbas pro-
pagandát fo'y  attak ; eltorzította* a 
mezőgazdaság ko lektiv gazdasá 
gokká való szociálista felépítésének 
nagy«zeiü eszméjét, azt az eszmét, 
am«iyet a S'ov|t-uiióban diadal-
masan megvalósítottak, ahol a pa-
rasztság a kisgazdálkodásrcl a szo-
ciálista kollektív gazdálkodásra iert 

át és a Szovjetunió Kommunista 
(bolsevik) Pártjának vezetése alatt 
kivívta magának a boldog szociá-
lista életmódot. 

Helyenként bizonyos baloldalias-
kodó elemek termelő szövetkezetek 
létesítéséhez fogtak,  miközben nem 
vették figyelembe,  hogy ehhez nem 
voltak meg a kellő anyagi föltételek' 
és hogy előzőleg nem fejtettek  ki 
fölvilágosító  munkát. Ezek az anar-
hikus akciók az osztályellenség Párt 
és kormány-eHenes propagandáját 
segítették elő. 

A szövetkezeti kérdést szintén 
nem elemeztük ki. A szövetkezeti 
kérdéssel mindeddig nem foglalkoz-
tunk rendszeresen. 

Az Országos Szövetkezeti Központ 
(INCOOP) vezetőségében levő egyes 
felelős  elvtársak elvesztették az osz-
tályéberséget, ami megkönnyítette 
az ellenséges elemeknek, hogy le-
sújtsanak a szövetkezetek gazdasági 
erejére s igy csökkentsék az anyagi 
előnyöket, amelyeket a parasztság-
nak a szövetkezetekből élveznie 
kellett volna. 

A szövetkezeti vezetőségben levő 
elvtársak téves fölfogásával  egyide-
jűleg az állami kereskedelemben 
működő egyes elvtársaknál is téves 
elgondolás érvényesült a szövetke-
zetek rendkívüli fontos  szerepéről 
és kilátásairól. 

A falusi  pártszervezetek életében 
még komoly hiányosságok észlelhe-
tők. Még nem sikerült megtalálni a 
legmegfelelőbb  módszereket ahhoz, 
hogy a falusi  szervezetek élénk párt-
életet folytassanak.  A konkrét fela-
datokkal el nem látott párttagok 
száma még mindig nagy. A Párt a 
falusi  propaganda, valamint agitá-
ciós munkájában — írásban és szó-
ban — sorozatosan jó eredménye-
ket ért el, de nem biztosította a fa-
lusi pártszervezetek részére kellő 
mértékben az olyan pártanyagot, a-
melyet a dolgozó parasztság töme-
gei számára hozzáférhető  formában 
irtak. Nagyon kevés tőrtént az elő-
ítéletek leküzdésére Szolgáló tudo-
mányos ismereteknek a falun  való 
elterjesztése érdekében. Egész sor 
pártszervezetben nem folytatták  szi-
lárdan azt a káderpolitikát, hogy a 
vezetőhelyeket a mezőgazdasági pro-
letariátus és a szegényparasztság 
soraiból töltsék be. 

E hiányosságok fölszámolásával, 
összes pártszervezeteink mozgósí-
tása révén, a falusi  munkában előt-
tünk álló akadályokat elháríthatjuk. 

11. A falusi  pártmunkát azokkal 
az uj feladatokkal  kapcsolatban kell 
átszervezni, amelyeket a falvakon 
folyó  osztályharc a mezőgazdaság 
szociálista átalakításához szükséges 
összes feltételek  előkészítésének és 
egy korlátozott számú kollektív gaz-
daság megszervezésére való áttérés-
nek e szakaszában vet fel. 

A Párt járási szervezeteit meg 
kell erősiteni fejlett  munkáselemek-
kel. 

A párttagokat, a munkásság szé-
les tömegét, a szegény- és közép-
paraoziok millióit annak a harcnak 
a szellemében kell nevelni, amely a 
munkásosztály vezetésével s élén 
Pártunkkal a munkásosztály és a 
dolgo/ó parasztság közti szövetség 
megerősítéséért folyik:  a kulákok, a 
dolgozó parasztság e gyűlöletes és 
ravasz kizsákmányolói elleni osz-
ta'yharc szellemében kell nevelni 
őket. 

A szervezeti munkát a falvakon 
határozottan a falusi  pírtszerveze-
tek megerősítése, a faluit  pártszer-
vezetek társadalmi ö»*/etételének 
megjavítása ftle  keli irányítani, ugy, 
hogy a mezőgazdasági munkások 
és a szegényparasztok kőiül a leg-
jobb elemeket bevonjuk a Pariba 
és a falusi  alapszervezetek veze 5-
ségébe. 



12. Különös figyelmet  kell szen-
telnünk a mezőgazdaság szociálista 
átalakulásának müvéhez szükséges 
káderek kiképzésére 

Ki kell válogatnunk a jő pártká-
dereket a munkásság és a dolgozó 
parasztság boraibél, hogy ezeket 
bízzuk meg a szövetkezett mozga-
lomnak, mint igazi tömegmozga-
lomnak újjászervezésével 

Az agrotechnikai éa szövetkezeti 
káderek megalakítása (beleértve a 
könyvelőket és az ügyvezetőket la) 
parancsoló szükségesség a mező* 
gazdaság szociálista átalakításának 
sikeréhez. 

Az állami gazdaságokban, a me-
zőgazdasági gép- éa uaktorállomá-
tokon éa ott, ahol az első kollektív 
gazdaságok megalakulnak, a párt-
szervezeteknek legjobb erő ket keli 
esszpontosltanlok, hogy ezeket a 
gazdaságokat magasfoku  agrotech-
nikai szervezettségre emeljék, és 
Hogy a falu  kultur- és életszínvonala 
êmelésére irányuló munkában a leg-

jobb eredményeket éijék el. 
13. A Párt propagandájának és 

agitációjának, de különösen a párt-
sajtónak le kell lelepleznie a sze-
gény- és középparasztság milliói 
előtt a kulákok gonoszságát, hará-
csolását, fejleszteniük  kell az osz-
tálygyülöletet az ország kapitálista 
elemei ellen, — minden egyes sze-
gény- és középparaszt értelmi szín-
vonalának megfelelően  — világosan 
meg kell magyaráznlok, hogy a ki-
zsákmányolástól, a nyomortól, a 
kulturális elmaradottságtól való 
megszabadulás egyetlen utja, a 
mezőgazdaság szociálista átépítésé-
nek utja. 

Kötelességünk nagyszabású és 
rendszeres felvilágosító  tevékeny-

eget kifejteni,  amellyel véglegesen 
kiküszöböljük a kollektív mezőgaz-
dasággal szemben táplált félelem 
légkörének minden maradványát, 
rá kell mutatnunk a Szovjetunió 
kollektív gazdaságainak óriási elő-
nyeire és a szervezés, valamint a 
munka szovjet-módszereire. 

Szakadatlan harcot keH folytat-
nunk a dolgozó parasztok mllilói 
kulturális színvonalának emeléséért, 
a, nagy Lenin útmutatásainak szelle-
mében : 

,Az egész takosságnak szövetke-
zetekbe való bekapcsolása a pa-
rasztság olyan magasfoku  kultur-
szinvonalát tételezi fel,  (azért éppen 
a parasztságét, mert ez jelent nagy 
tömeget), hogy ennek a feltételnek 
teljesítése Igazi kulturforradalom 
nélkül lehetetlen." (Lenin : „A szö-
vetkezetekről". RMP kiadása 19 old.) 

A falvak  tanítóinak jelentékeny 
szerepet kell betölteniük a munkás-
osztály és a dolgozó parasztság 
szövetsége megerősítésének munká-
jában. Ezért a pártszervezeteknek 
különleges figyelmet  kell szentelniük 
a dolgozók ügye iránt hűséges tanitó-
káderek kiképzésére és gondoskod-
niuk kell arról, hogy a falusi  tanítók 
munka- és életkörülményei jók le-
gyenek. 

14. A Pártnak kell irányítania a 
mezőgazdasági szakszervezeteket, 
hogy azok beszervezzenek minden 
bérest, minden időszaki és állandó 
mezőgazdasági munkást és követe-
teléseikért fokozzák  harcukat a ku-
lákság ellen. 

Ugyancsak nagy felelősség  hárul 
a mezőgazdasági alkalmazottak szak 
szervezeteire, az állami gazdaságok 
és a gép- és traktorállomások me-
zőgazdasági munkásainak olyirányu 
nevelésére is, hogy azok munkájuk-
kal a gazdálkodás szociálista m«g 
szerveznének mintatelepeivé vál-
toztassák az állami gazdaságokat. 

A mezőgazdasági alkalmazottak 
szakszervezeteire nagy felelősség 
kárul a kulákok szat/Otázskisérletei 

-és a népi demokratikus rendszer 

elleni mesterkedésekkel szembeni 
éberség kifejlesztésébea. 

16. A néptanácsok lesznek a dol-
gozó nép legközvetlenebb, legde» 
mokratikusabb és legszélesebb szer-
vezetei. Ezek fogják  képízni orszá-
gunk államhatalmának alapzatát. 

A pártszervezeteknek be kell vonni 
a néptanácsok tevékenységébe a 
szegény- éa középparasztok . széle* 
tömegét, megszilárdítva ezáltal a 
proletáriátus osztálya és a dolgozó 
parasztság szövetségét. 

A néptanácsoknak a községi ál-
lamhatalom gyakorlásában osztály-
politikát kell folytatniok,  amely 
arra irányul, hogy megvédjék a 
szegény- éa középparasztságot és 
szüntelenül csapásokat mérjenek a 
kulákság pozícióira ; a néptanácsok-
nak mozgatóerővé kell válniok a 
dolgozó parasztság hulturszinvona-
lának emelésére, a szövetkezetek 
minden formájának  megteremtésére 
és kifejlesztésére,  a munkaközössé-
gek felkarolására  és a helyi- fs  há-
ziipar kifejlesztésére.  A néptanácsok 
ilymódon hatalmas mértékben já-
rulnak hozzá a kulákság korlátozá-
sához, majd mint osztálynak, fel-
számolásához, valamint a kollektív 
gazdaságok megszervezéséhez. 

A pártszervezeteknek behatóan 
foglalkozniuk  keli az ideiglenes bi-
zottságok megalakításával és Irá-
nyításával, valamint a néptanácsi 
választások előkészítésével. 

16, A pártszervezeteknek a falusi 
dolgozó asszonyok és a falusi  ifjú-
sági tömegek felvilágosításával  és 
politikai munkába való bevonásuk-
kal kell állandóan foglalkozniok.  A 
pártszervezeteknek be keli vonniok 
a falvak  ifjait  és lányait, elsősorban 
az IMSz tagjait, a bőséges termésért 
folytatott  harcban való tevékeny 
részvételre, a kollektív gazdálkodás 
előnyeit megvilágító akcióba, az 
agrotechnikai ismeretek terjesztésébe 
és a kulturtevékenység minden vál-
tozatába. 

* 
A szociálista gazdálkodás meg-

szervezésének feltételeit  előkészítő 
politikának következetes bevezetése, 
az osztályharc rendkívüli kiélesedé-
séhez fog  vezetni a falvakon.  A ku-
lákok, hogy megtartsák gazdasági 
pozícióikat és befolyásukat  a sze-
gény- és középparasztságra, a leg-
különbözőbb módszerekkel töltik kl 
dühüket a népi demokrácia ellen, 
a legaljasabb ravaszságoktól kezdve, 
egészen a szabotázs gaztetteiig. Ez 
az összes pártszervezetektől, minden 
párttagtól, minden dolgozótól, osz-
tályébersége megerősítését követeli 
meg, olymódon, hogy a dolgozó 
paraszttömegek legyőzzenek minden 
akadályt, amelyet a kizsákmányoló 
osztályok megkísérelnek a mező-
gazdaság szocialista átalakításának 
megszervezése elé gördíteni. 

Pártunk bebizonyította azt a ké-
pességét, hogy mozgósítani tudja a 
do'gozó népet az osztályellenség el-
leni harc nagy sikereinek kivívásá-
ban. 

A RMP K.V.-nek plenáris ülése 
újból kifejezésre  juttatja a munkái* 
osztály Pártjának erőibe és abba a 
képességébe vetett bizalmát, hogy 
a dolgozóparasztság legszélesebb 
tömegeit, a munkásosztály oldalán 
és ennek vezetésével, bevonja a 
szoc'áli8ta társadalom megvalósítá-
sáért vívott harcba. 

Felhívás az elfifizetöliliiiz 
Kérjük előfizetőinket,  hogy az 

előfizetési  dijahat fizessék  be 
Kossuth utca 34 szám alatti kia-
dóhivatalunkban hogy ne kelljen 
annak behajtásával senkit se 
megbíznunk Minden n*p 8-13 
és 15-18 órik között nyitva van 
kiadóhivatalunk. 

Az uj szovjet buzafajta 
Hírt adtunk már arról, hogy a 

Szovjetunióban uj buzafajtót  neme-
sitettek ki, mely 80—100 mázsát te-
rem hektáronként, s melyet ágas-
buzának neveznek. A Szovjetunió 
Lenin nevét viselő Mezőgazdasági 
Akadémiáján Liszenkó professzor 
mutatta be az uj szovjet-buzát, s 
jelentette, hogy a kisérlelek az el-
múlt esztendőben teljes sikerrel 
zárultak. 

Milyen out uj buzafajta? 
Az uj buzafajis  jellemzője a 

rendkívül erős szár, a széles, ku-
koricához hasonló levelek és az 
ágas kalász, amelyen sokkal több 
a mag. mint a rendes buzakalá-
szon. Mivel egy kalász átlagos sú-
lya háromszorosa a rendes buza-
kalásznak, — de sokszor eléri a 
tízszeresét is, — nem kell olyan 
sűrűn vetni, mint az eddigieket. 
Ritka vetéssel is bő termést ad, s 
emellett szára erős, vastag és nem 
dől meg. 

Liszenkó kísérletei szerint egy 
négyzetméteren 2— 300 kalász te-
rem, s egy kalász súlya átlag 5— 
6 gramm. Legkevesebb 50—80 
mázsa termést hoz tehát hektá-
ronként, de elérik a 100 mázsát is. 

Ritkán vetett magból több szár 
is kihajt. Az uj buzafajta  kitűnő 
tulajdonsága még az, hogy erős 
szárával a bőséges trágyázást is 
elbírja, nem ugy, mint a régebbi 
fajták,  melyek megdőltek. 

Sztálin Ismerte f«t a uj buga-
fajta  lehetőségeit. 
Liszenkó egyik tanítványa, 

Gluscsenkó professzor,  egyébként 
az uj buzafajtával  kapcsolatban, 
elmondotta, hogy ősét már régen 
ismerték a Szovjetunióban és 
több kolhozban megkísérelték ter-
mesztését. Azonban rendkívül 
kényes volt, a termés pedig későn 
ért be és rendszerint rossz, léha 
magot adott. 

Az egyik gruz kolhoz dolgozói 
mégis elhatározták, hogy megkí-
sérlik termelését és jelentős ered-
ményt értek el, amit közöltek 
Sztálinnal. Sztálin felismerte  az uj 
fajtának  azt a hatalmas előnvét, 
hogy ritkább vetéssel nagyobb 
termést képes adni és felkérte  Li-
szenkót, valamint munkatársait, 
hogy nemesítsék ki a legjobb tu-
lajdonságokkal rendelkező ágas-
buza fajtát. 

Liszenkó különböző őszi és 
tavaszi búzák keresztezése utján 
kiküszöbölte az eredeti fajta  hibáit 
és jó termésű, telt magu, gyorsan 
beérő fajtát  hozott létre. 

Már az Idén ágasbuzát eet 
nek a Moszkoa-környékl «a » 
dasáaok 
A Lenin Akadémia határozat» 

szerint mór ebben az évben & 
moszka vidéki állami gazdaságok 
és kolhozok ágasbuzát vetnek 
hogy azután az egész Szovjetunió 
parasztsága rátérhessen az uj fai* 
ta termesztésre. 

Nem kell külön hangsúlyom | 
ennek világviszonylatban is óriást 
jelentőségét. Az uj buza forradal-
masítja a gabonatermelést és a Szov-
jetuniót a föld  legnagyobb buz&-| 
termő országává teszi. A bő ter-
mések a szovjet kolhozparasztok I 
életszínvonalának további jetenfc*  [ 
emelését hozzák. 

Az uj buzafajta  egyben a rmin-1 
ka jelentős megkönnyítését és frl 
kolhozmozgalom ujabb gyözri-1 
raét is jelenti. 

[Falvak  fiépe* 

Szerkesztői üzeneteit 

Baló Dénea L. magyarhermánŷ  I 
és György látván bisbaconi MNSi 
levelezőknek. Március 8 megünnep-
léséről szóló beszámolójukat tu~ 
ságosan későn kaptuk meg, mar 
elvesztették aktualitásukat. TováWá 
levelüket várjuk. 

Molnos Juliánná MNSz lev"d«ó 
Pálpata ka. Cikke régi dolgofcrtt 
szól. írjon községükben most tó» 
tént dolgokról. 

Csiszár Lajos, Korond. A ve-
tési csatával kapcsolatban ,küUföli| 
leveléből hiányoznak a ténylege; 
adatok a munkálatokkal kapcsola-| 
tban. Pedig az érdekelne, hogy nu 
lyen nehézségeket győztek le ét| 
milyen sikereket értek el. 

Demeter Éva, Székelyzsombor I 
Köszönjük részletes ̂ beszámolóját 
Az olvasókat az érdekelné azonbat[ 
hogy milyen reakciós erőkkel*hellf 
megküzdeniük a munka megvalóe-
tásánál, milyen osztályharcos meg 
nyilvánulások tapasztalhatók a fa!u-| 
ban? Milyen munkaversenyek foly-
nak a községben, milyen eredn* 
nyeket értek el a vetési csatábac 
írjon ezekről minél hamarább. 

Csak ritkított sorokban o* 
polt, oaay helyes és kör 
oloasható kézírással irt kí 
lemányeket fogadhatunk  el I 
lésre. 

K O R U N K K Ö N Y V E I 
V. G. Bogorov:  A TENGER  TITKAI 

„Az Orosz Könyv — Népszerű Tudomány* sorozatában most jeltJ 
meg Bogorov „A tenger titkai" cimü munkája, mely a nagy állóvizei 
növény- és állatvilágával foglalkozik. 

Mint tudjuk, bolygónkon az élet a meleg tengerekben kezdődőig 
mintegy milliárd évvel ezelőtt s a tengerekben született egyszerű élóM 
nyékből fejlődött  ki a szárazföldi  élet. 

A szerző plasztikusan mutatja be a fejlődés  útját az egysejtű mJ 
szátoktól a vizimadarakig, fókáig  és bálnáig. Egyik érdekes fejezetébe! 
a tengerfenéken  élő különös állatokkal is foglalkozik. 

M.  Iljin:  NAPFÉNY  AZ  ASZTALON  I 
M. Iljin a Szovjetunióban ma a tudományt népszerűsítő irásokegyit 

legismertebb szerzője. 
A Napfény  az asztalon bemutatja a világítási eszközök fejlődésén!' 

történetét a rőzselángtól a modern technika legtökéletesebb találmányé̂  
A raü jelentékeny része az orosz és szovjet tudósoknak avíllamofl 

sóg terén folytatott  tudományos kutatásaival és elért eredményeivel Io»[ 
Uűkozik. 



FALYAINKBOL FALYAINKNAK 
Farkaslaka 

farkaslakán  a legelőt isztltás is 
fontos  része a tavaszi munkatervnek. 
A legelőtlsztitássa! kapcsolatban a 
íalu dolgozói önként elvállalták a 
tgeiőterületen levő nagyszámú vad-

f ür.őcsta megtisztítását és beoltá-

t. Ennek a községi legelőnek eze-
lőtt igen kevés hasznát vette a köz-
ség lakossága. Bokor, tövis, burján, 
ftő  borította s kevés volt az Igazi 
:kgelőterüiet Önkéntes munkával 
tisztítjuk ki ezt a legelőt s ugyan* 
akkor önkéntes munkával oltják be 

•u ahhoz értőit, előre megszervezett 
segítőtársakkal, a vadgyümölcsfákat. 
h verseny nem csak arra irányul, hogy 
ki olt be több fát,  hanem, hogy kié fo 
jan meg nagyobb százalékban ? Ez az 
-önkéntes munkavállalás is egy fon-
tos lépés a Nyikó-völgyének gyü 

.jnölcsöskértté való varázslásához. 
Községünk öntudatos lakói meg-

ütik az idők szavát és minden kö-
zösségi munkából tevékenyen kive-
uik részüket, mert tudják, hogy ez-
zel előre segitik az egyéves gazda-
sági terv megvalósítását, amely 
emeli dolgozóink életszínvonalát és 
4gy óriási lépést jelent a szocializ-
mushoz vezető uton. 

Jakab  Zsigmond 
MNSz levelező 

Sz.-szentmihály 
Községünk a tavaszi vetés meg-

kelő végrehajtása érdekében három 
aiagtisztitó és csávázó-telepet áili-
m fel. 
A vetési bizottság arra törekszik, 

|ţogy >- vákalt munkáját tökéletesen 
í rcgezze el. A vetési csata sikeresebb 
elvégzésének érdekében községünk 
kmokratikus szervezetei versenyre 

hívták ki Kobátfalva  községet, Ed 
dig 1400 mázsa trágyát hordtunk 
li a mezőre. Az irányitást most már 
minden gazdálkodó megérti és meg-
becsüli, mert látták az őszi vetési 
csatánál, hogyha az Irányítás nélkül 
folyt  volna le, nem végezték volna 
ti a korai fagy  miatt. 
Községünkben sok a szegény 

I ember és az analfabéta.  Ezek ré-
Lebben béresek voltak a hírhedt Ug-
I ionok birtokain. Ezeknek az urak-

nak nem az vo t a céljuk, hogy 
tereseik müveit emberek legyenek, 
tinem csak arra törekedtek, hogy 
< lehető legnagyobb sötétségben 

1 tartsák őket, hogy azután jobban 
Ui tudják zsákmányolni. A helyzet 

na gyökeresen megváltozott. Pár-
I tutik kezdeményezésére megvalósult 
|u asaifdbéta-iskola.  A tanulók pon-

s.n járnak az iskolába, mert be-
Utján, nogy tanulni és dolgozni 
I leli, mert csak igy lehet elérni és 
|épitenl egy boidog jövőt. 

Tarcsafalvi  Márton 
MNSz levelező 

Iflomoródalmás 
Homoródalmáson ünnepélyes ke-

jtíitK közőa tartották meg mar-
21 en, al  irástudatiansag le-

iudésere végzett tanfolyam  nalauó 
ilî aiui szamara a III. IV. osztályos 
szoiváló vizsgát. 

vizsgán bebizonyították a hall-
piok, hogy a velük ei.öítöu idő 

veszett kárba. A vizsga este 
lotanor ért véget. A növendékek 
igttUfUdt  tette», nogy elem* vc-
lii Oive* ie»zucH a Roman ftcp-
íiársaaaghuz. .* n.umuia osztály-

ig; ea «hiua élcsapatához, a Ro-

mán Munkáspárthoz, amely meg-
szüntette számukra a sötétséget és 
örökre kiszabadította őket a vidék 
kulákjainak jármából. 

Az Igazi tudományt, a miszticiz-
mustól és babonától mentes mű-
veltséget, a haladás szolgálatába 
fogjuk  állítani, mondották és mind-
addig visszük a harcot, amig a vi-
lág minden sarkában szabad lesz 
minden nép. 

Péter  Vera 
MNSz levelező 

. » 
SzÉhBlyszBotesÉliBt 

Községünk kapott egy vagon ku-
koricát. A községi elöljáróság ugy 
határozott, hogy ezt a kukoricát 
csak a három hektáron aluli gaz-
dáknak osztják ki. A községbe ér-
kezett kukoricából juttattunk a 
nincstelen cigány testvéreinknek is. 
Azonban rájöttünk arra, hogy a ci-
gányok a nagygazdáktól kapják a 
pénzt és miután megkapták, a ré-
szüket, azonnal eladják nekik. Ci-
gánytestvéreink arról elfeledkeznek, 
hogy ezt a kukoricát egyszer majd 
ők fogják  megint megvenni az üzér-
kedő kulákoktól, jó drága pénzért. 

Mikor rájöttünk a hibára és még 
idejében észrevettük, a kukoricát 
minden egyes családtag után adtuk 
ki. a többit pedig letétbe helyeztük 
és részletekben fogják  megkapni 
olyan mértékban, ahogy fogyasztják. 

Jó volna, ha öntudatosabbak 
lennénk, mert mindezek az öntudat 
hiányában történhettek m-eg 

Szakács  Dénes 
MNS; levelező. 

Befejeződött  az olaszteieiii 
esti-tanfolyam 
Két hónapi munka után, március 

25 én befejeződött  a ARLUS-kör 
által rendezett kéthónapos tanfolyam, 
melyen a marxi lenini tanitás ele-
meit sajátították el a hallgatók. 

A tanfolyam  63 rendes résztvevője 
és még 30—40 érdeklődő — mind 
bérmunkások, szegény és közép pa-
rasztok — szorgalmasan és pontosan 
látogatták az előadásokat. 

Olyan dolgozók ezek, akik a mult 
átkos rendszerében nem tudtak ér-
vényesülni, de akarnak és tudnak 
tanulni, fejlődni  — öntudatos se-
gítőivé válni a munkás osztály har-
cának, a munkás paraszt szövetség 
megerősítésének. 

A tanfolyam  megrendezése ter-
mészetesen reakciós akadályokba 
is ütközött. A plakátokat pl. éjnek 
Idején leszaggatták A Román Mun-
káspárt azonban gondoskodott arról, 
hogy azokat, akiket leginkább ér-
dekelt a tanfolyam,  semmi se gátol-
hassa a tanulásban. 

Biró Sándor, Bartha Lászlóné, Lázár 
Aanes, Koszta József,  Márkó fmre, 
a Román Munkáspárt tagjai, az IMSz 
lelkes itjai, a RDNS?, a MNSz tagjai, 
akik végig hallgatták a tanfolyamot, 
tudják, hogy c»ak forradalmi  uton 
tudjuK megva óaitani a szociálista 
áliamot és semmi szin alatt sem az 
oaztalyharc elkendőzésével. Kímé-
letlen osztályharcot kell folytatnunk, 
a kulákság ellen. 

Az egyseg és lelkesedés, amellyel 
Olaszteiek bermunkássaga, szegény 
parasztsága résztvett a tanfolyamon,  , 
biztatás arra, hogy a munkás és 
paraszt szövetséget, a szegénypa-
rasztságra támaszkodva ki tudjuk 

terjeszteni a középparasztságra Is. 
Hiszen Márkó Imre és még egy pár 
olaszteleki középgazda helyes pél-
dája kétségtelenül igazolja, hogy a 
középparasztság ingadozása meg-
szüntethető, mihelyt felismerik  a 
marxi lenini tanok igazságait. 

Igy a tavasz kezdetén Olasztelek 
községben 60 haladott földműves 
kezdi meg komoly munkáját, a ve-
vetési csata és a gazdasági terv 
minden ágának megvalósításáért. 

Nagy  Sámuel 

Vargyas 
Vargyason Is folyik  a kultur-

munka. A kultúrotthon színjátszó 
csoportja előadta Móricz Zsigmond 
átdolgozásában a „Csikós" cimü 
népszínművet, amelynek olyan nagy 
sikere volt, hogy a kultur-csoport 

az előadást Olaszteleken is megis-
mételte. 

A RDNSz falubizottsága  is ered-
ményes tevékenységet folytat.  Már 
a mult évben volt időközi napközi-
otthonuk, amelyet önkéntes adomá-
nyokból tartottak fent.  A gyermekek 
ebédet és uzsonát kaptak, a főzést 
a tanítónők önkéntes munkával vé-
gezték, 

Most készítik elő egy tejkonyha 
felállítását  és a nyári napközi ott-
hon megindítását. A napközi ottboa 
veteménnyel való ellátására szolgálé 
kert megművelését önkéntesen vég-
zik el. Az újonnan átszervezett bi-
zottságokra nagy feladatok  várnak, 
hogy belekapcsolódva a vetési bi-
zottság munkájába, a nők önkéntes 
munkavállalásukkal elősegítsék sz 
egyéves általános gazdasági terv 
megvalósítását és annak túlszárnya-
lását. 

B B. 

Versenyben a kulturotthonok 
Nemrég járási kulturverseny volt 

Rugonfalván,  hat község: Betfalva, 
Klskede. Nagykede, Kisgalambfalva, 
Nagygalambfalva  és Rugonfalva  kö 
zött. A szociálista munkaversenye-
ken keresztül kulturotthonaink egy-
más tapasztalatalt kicserélik és a 
kritika és önkritika szellemében 
fejlődnek. 

Kisgalambfalva  kulturotthona lett 
győztes a versenyben, mert legin-

RPR 
Judecătoria populară mixtă Odorheiu 
Dos. Nr. 3027-1948. 
Carte de judecată civilă Nr. 63 1049 

In numele legii 
Hotăreşie: 

Admite acţiunea de divorţ inten-
tată de Gőrgényi Dionisie din Odor-
heiu, contra sofiei  lui născ. Lukács 
luliana din Avrameşti jud. Odorheiu 
actualmente cu domiciliul necunos-
cut şi in consecinţă: 

Declară desfăcută  căsătoria dintre 
numiţii soti, încheiată in faţa  ofi-
ţerului de stare civilă din Avrameşti 
jud Odorheiu la data de 2 Octom-
vrie 1943 şi inscrisă sub Nr. 10-
1943. 

Divorţul s-a pronunţat din vina 
pătâtei. 

Aşează spre creştere şi educarea 
copilul Dionisie născut la data de 
30 August 1944 din căsătoria lor la 
mama părâ ă, recte la părinţii aces-
teia 

Ordonă ofiţerului  de stare civilă 
din Avrameşti jud. Odorheiu ca du-
pă rămânerea definitivă  al prezen-
tei să procedeze conf.  art. 14 din 
Legea actelor de stare clviia, la 
transcrierea prezentei hotăriri in 
registrele respective, ale acelei oficiu. 

Obligă pe părăta de mai sus ca 
In termen de 10 zile şi sub sanc-
ţiunea execuţiei să plătească suma 
de 2000 lei cheitueli de timbre 
Statului, reclamantul beneficiind 
de asistenţă judiciară, iar la mă ia 
DIul avocat Dr. Köpeczy Eî en 
suma de 6300 lei cheitueli de ju-
deceiă şi onorariu de avocat. 

Cu drept de tpel in termen de 
15 zile. 

Dată şi pronunţată in şedf.ţa 
publică din 17 Martie 1949 la Ju-
decătoria popuia.ă mixtft  OJorhdu. 
Judecător şef,  ss. Di. J. B.iosh. 
Asesori populari: 
ss. Kiss Fj"Hcisc, 66. Benedek Albert 

Grefier:  ss. Alex. Bustya. 

kább igazolta annak a megértését, 
hogy nekünk, a dolgozó nép problé-
máival kell foglalkoznunk,  szórakoz-
tató, de egyúttal épitő munkát kell 
kifejtenünk  Hiányossága az volt. 
hogy kulturbizottsága nem végez 
kollektív munkát, pedig ez nagyaa 
fontos. 

Nagygalambfalva  kulturcsoportjáa 
látszik a fejlődés,  a versenyre beik-
tatott számai jók voltak. Nagy hibát 
követett el azonban, hogy nem a 
dolgozó nép köréből választotta a 
szavatót. Kulturotthonainknak az a 
feladatuk,  hogy a dolgozó néppd 
foglalkozzanak,  akik a kapitálista 
rendszerben el voltak nyomva. 

Rugonfalvának  jobb és szervezet-
tebb munkát kellett volna kifejtenie. 
A terem díszítésére is nagy figyel-
met kell forditani,  hogy az kifeje-
zésre juttassa az ünnep jelentőségét. 
Műsorszámai közül a táncait kell 
kiemelnünk. Ezek eredetiek és mű-
vésziek voltak. 

Nagykede és Klskede kulturcso-
portjai, ugy látszik, nem értették 
meg, hogy ma már a dolgozó né-
pet nem lehet a kapitálista rendszer 
léha és butitó darabjaival szórakoz-
tatni. Ma, nőtestvéreink mindea 
munkából kivehetik a részüket, te-
hát feladatunk  az, hogy segítsük a 
felemelkedésüket 

Betfalva  kultur-tanácsának kollek-
tivebb munkát kell végeznie és mi-
nél több dolgozót kell a kulturott-
honába bevonnia. Tánca eredeti és 
szép volt. 

Horváth  Mária. 

Apró-hirdetések 
A Szabadság hirdetési dijai : 
Apróhirdetés  szavanként  3 lej, 

szöveghirdetés  5 lej,  nyilttér  sza-
vanként  20 lej. 

x Ha oalaki tud valamit Ko-
vács Ferenc fiamról,  aki katonai 
szolgálatot teljesített, a 27. zászló-
aljnál, kérem szíves értesítését mi-
nél előbb. Kovács Ferenc, Küsmőd. 

x f)  patakfaloi  szöoetkezct 
boltkezelot keres április 4 ére. Ér-
deklődni lehet Patakfalván  az ügy-
vezetőnél. 

x Eladó Farkas Mózes felsőből-
dogfalvi  lakosnal épülettégla. 2-2 



Mi történik a nagyvilágban ? 
KAI- és belpolitikai tájékoztató 
Au £ »zakat lnnt i 

Nzdretség 
Az imperiálista titkos diplomácia 

már hónapok óta késziti elő az 
északatlanti Szövetséget, amelynek 
szövege most kei ült nyilvánosságra, 
amikor azt a szövetkezni készülő 
országok kormányaival közölték. 

Ez a szövetség az amerikai külügy-
miniszter nyilatkozata szerint „az 
Atlanti óceán északi vidékének kol-
lektív biztonságát szolgálja" s ennek 
ellenére azt látjuk, hogy ahhoz olyan 
országokat csatlakoztatnak, mint pl. 
Olaszország, vagy Törökország, a-
raelyek ugyancsak messze fekiisznek 
az Atlanti-Óceántól. 

A nyilvánosságra került szerződés 
szövegébői világosan kitűnik, hogy az 
az amerikai imperiálistákhoz akarja 
kapcsolni a szerződő országokat, 
azok kiszolgálóivá és hü csat'ósaivá 
akarja tenni őket. Látszik ez abból, 
hogy ugy a szövetségbe való felvé-
teli kérést, mint a szerződés esetle-
ges felmondását  vagy annak ratifi-
kálását az Egyesült Á'lamoknak kell 
bejelenteni. 

A szerződés legszégyenletesebb 
része az, amelyik lehetőséget ad 
arra, hogy az imperiálisták beleavat-
kozzanak a szerződő ország bel-
ügyeibe, még az illető ország kor-
mányának kívánsága ellenére is, ha 
az országban forradalom  törne ki. 
A szerződéssel kapcsolatos nyilat-
kozatokból világosan kitűnik, hogy 
minden társadalmi, vagy nemzeti 
felszabadulásra  irányuló forradalom 
ellen az imperiálisták bármikor be-
avatkozhatnak a szerződést aláíró 
államokban. 

Érthető, miért fordultak  a nyugati 
államok munkásai, dolgozó paraszt-
jai és haladó értelmiségiéi az Észak-
atlanti Szövetséggel szembe és mi-
ért tiltakoztak olyan hevesen, hogy 
kormányaik egy ujabb háborús ve-
szedelembe vezessék az országot 
E r ő s ö d i k a b é k e f r o n t 

Mig a háborús uszítók az Észak-
atlanti Szövetségbe és más katonai 
szövetségekbe akarják tömöríteni a 
különböző államokat, a béke erői 
sem nyugosznak. A Szovjetunió ve-
zetésével minden államban megmoz-
dultak a békét óhajtó, haladó gon-

dolkozású emberek. New Yorkban, 
Párísban és a világ minden nagyobb 
városában gyűléseket tartottak a 
haladó értelmiségiek, a demokrati-
kus ifjúsági  szervezetek, a külön-
böző szervezetekbe tömörült nők, 
a szakszervezetek stb. s állást fog-
laltak a háborús uszítók, az impe-
riálisták eHen, tüntetve a világbéke 
és a kultura megvédése mellett. 

fhzánkban  az országos írói érte-
kezlet és az értelmiségi kongresszus 
is, amelyet Bukarestben tartottak 
meg. harcol a békéért és az egész 
ország dolgozó milliói és haladó 
értelmiségiéi tüntettek a háborús 
uszítók ellen. 

A béke tábora legyőzhetetlen, 
mert a világ minden jóérzésű, ha-
ladó enbere be'etartozik és mert 
az élén a nagy Szovjetunió áll. 
Eddig mintegy háromszáz millió 

ember jelentette be a békekongresz-
szushoz való csatlakozását. 
Â z Amerikai külügymi-

nisztérium nem en-
gedte be » román ki-
küldötteket a Tilág-
béke-kongresNzu&ra 
A N̂ w Yorkban most folyó  kul-

turális és tudományos világbéke-
értekezletre készülő két román ki-
küldött, Matei Socor és Emil Petro 
viei beutazási engedélyét az Észak-
amerikai Egyesült Államok külügy-
minisztere megtagadta. Ez a vissza-
utasítás és több más állam kikül-
döttei beutazásának megakadályo-
zása mulatja az imperiálista vezető-
körök félelmét,  hogy a haladó szel-
lemit értelmiségiek leleplezik hábo-
rús uszításukat. 
A% MSÍSi! központi 

i n t ézff  bizottságának 
gyűlése 
Április 1- 2 re Sepsiszentgyörgy-

re összehívták a MNSz központi 
intézőbizottságát, az úgynevezett 
százas bizottságot. 

Gyapot-tonalat oszt az állami textilüzlet 
Felhívjuk az érdekeltek figyelmét, 

hogy az állami textiiüzlet gyapot-
fonalat  oszt a marha és szabad-
gabona beszolgáltatások után. A 
szétosztás a kővetkezőképpen törté-
nik: 

Mindazok, akik még szabadbuzá-
val rendelkeznek és ebből beszol-
gáltatnak a Romcerealnak 1949 
március 1 és április 15 között, 100 
kg. buza után 1 kg. gyapot fonal-
ban részesülnek, a Romcerealtól ka-
pott igazolás alapján. 

És mindazok a gazdák, akik a 
Comcarnak 1949 március 1 és ápri-
lis 30 lka között marhát szolgáltat-
nak be, szintén a Comcar igazolása 
alapján gyapot-fonalra  jogosultak 

és pedig 2 marha után jár 1 cso-
mag gyapot fonal,  1 marha után 
fél  csomag gyapot fonal. 

A gyapot ára minőség szerint 
530-570 lej között váltakozik 

Itt említjük meg, hogy az állami 
textilüzlet személyzete vasárnapon 
ként önkéntes munkával a megye 
legtávolabbi szegleteit is felkeresi, 
változatos és bőséges tex iláru kész-
lettel, hogy ezzel is a közösség ér-
dekeit szolgálja 

Ezek az akciók mindenütt a leg-
nagyobb örömet váltják ki és főleg 
megelégedést, hogy nélkülözhetetlen 
cikkek után a távol eső községek 
lakóinak nem kell utána járniok, 
mivel igy a faluban  kapják kézhez 
a szükséges ruházati cikkeket. 

Erdészeink felszámolják  a régi bűnöket 
A RMP javaslatára szervezték 

meg az erdészeti minisztériumot, 
amely egy csomó letarolt erdőt 
és megbízhatatlan személyzetet 
vett át. Az erdő volt a kapitalis-
ták legnagyobb aranybányája. Bu-
sás hasznot húztak az erdőkiter-
melésből, de az ujrafásitósról 
már nem gondoskodtak. Az uj 
erdészeti minisztérium legfőbb 

A VILÁG-IFJUSÁGI-HETET 
Udvarhelymegye  dolgozó  ifjúsága  nagy  lelkesedéssel 

ünnepelte 
(Folytatás  az 1. oldalról) 

dolgozó ifjuságunk  ismét önkéntes 
munkában tüntette ki magát, 
ugyanakkor sporl-megnyilványu-
iásokat és esti kultur-müsort ren-
dezett. 

Március 28-án a Szovjetunió 
Komszomol ifjúsági  szervezetének 
XI. kongresszusát ünnepelte dol-
gozó ifjuságunk.  Ezen a napon 
hatalmas nagygyűlésen ismertették 
a Komszomol diadalmas tevé-
kenységét és az egységes dolgozó 
ifjúság  kongresszusát. Plachta Ti-
bor elvtárs román nyelven, 
Schwechter Arlur elvtárs magyar 
nyelven ismertette azokat a hatal-
mas eredményeket, amelyeket a 
Komszomol ifjúsága  a győzelmes 
forradalom  után napjainkig meg-
valósított. 

Az ifjúság  szűnni nem akaró 
tapsaival többször szakította félbe 
az előadók beszédét. Ezután az 
ifjúság  kulturgárdájn előadta az 

,Orosz emberek" cimü színdara-
bot, óriási siker mellett. Ez a darab 
nem az álomvilágba vitte a nézőt, 
hanem az ifjúság  küzdelmes életéi, 
harcukat elevenítette meg a szín-
padon. A darabból sokat tanult 
dolgozó ifjuságunk.  A mozgalmas 
napot fáklyás  felvonulás  zárla be, 
melyen dolgozó ifjuságunk  lelkes 
hangulatban és nagy tömegben 
vett részt. 

Az a lelkesedés, azok az ered-
mények, amelyek az ifjúsági  hé-
ten előnkbe tárultak, mind azt 
bizonyítják, hogy dolgozó ifjusá-
gunk megértve az előttük álló óri-
ási feladatok  jelentőségét, minden 
erejével azon igyekszik, hogy eze-
ket a feladatokat  meg is valósítsa. 
Ennek a lendületnek nem szabad 
csökkennie, hanem még fokozód-
nia kell, mert csak ilyen lendüle-
tes munkával kapcsolódhatunk 
bele tevékenyen a szociálizmus 
építésébe Népköztársaságunkban. 

Kustár  Lajos 

gondja, hogy a letarolt területeket 
befásitsa. 

Az udvarhelymegyei erdőigaz-
galóság az egyéves gazdasági terv 
keretében 350 hektár letarolt terü-
letet fásit  be, 10 hektár területen 
létesít uj csemetekerteket, az egyes 
községekben létesítendő községi 
csemetekerteken kivül, amelyek-
ben az iskolás gyermekek és a 
falusi  dolgozók fogják  elsajátítani 
a csemetegondozáshoz szükséges 
ismereteket. 

Az erdőkitermelés is folyik  a 
megengedett keretek között. Az 
IPEIL 166.000 köbméter tűzifa  ki-
termelésére kapott engedélyt, ami 
sok famunkásnak  juttat megélhe-
tést. A fenyőfák  kitermelése ezév-
ben kivételesen mór májusban 
kezdődik, hogy az ipari célokra 
szükséges fenyő-kérget  lehessen 
biztositani. 

Szükséges volt az erdészeti sze-
mélyzet szakmai és politikai isko-
lázása is. Ezt a célt szolgálta a 
minisztérium által Székelykeresztu-
ron rendezett három 26 napos 
tanfolyam.  Eddig 63 alerdész és 
erdőőr 'végezte el a tanfolyamot 
megyénkből, akik most még fel-
készültebben állhatnak munkába 
az egyéves gazdasági terv meg-
valósítása érdekében. A tanfolya-
mon tanulásban kitűntek: László 
Sándor, Gere M. Márton, Balázs 
József,  Dömös Árpád. Táncos Já-
nos, Sükösd Ferenc erdőőrök és 
Godra János, Noda Miklós és 
Neda Máté alerdészek. 

Deák  András. 

Tudniva lók az 
élelmiszerjegyekre vonatkoz 

A kereskedelmi és élelmezési 
nisztérium általános rendelkezés 
meghatározza az éleltniszerjegy jo 
gosultságot mindazok részére, akikt 

a) vállalatok és intézmények ál-
landó alkalmazottai, 

b) az 1949 január hó 29 ér, 
megjelent 49 es minisztertanácsi ha-
tározat érteimében rendelkezési ál-
lományba kerültek, 

c) nyugdíjra jogosult nyugdíjasod 
hadirokkantak, hadiözvegyek és ha-
diárvák, 

d) írók, tudósok, művészek és 
azok a laptudósitók, akik szakszer-
vezeíi tagok és szerkesztőségek 
keretén belül dolgoznak, 

e) háztartási alkalmazottak, amecy-
nyiben a fent  felsorolt  személyeké 
teljesítenek szolgálatot én szakszer 
vezeti tagok. 

A iüdőbajban szenvedő alkalm«-
zottak és családtagjaik B. tipusn 
élelmiszerjegyet kapnak 

A tüdőbajban- szenvedő betegek-
nek járó élelmlszeijegy kiadását » 
kereskedelmi Igazgatóság orvosi bi-
zonyítvány alapján eszközli, amely-
hez az alkalmazottak csatoljanak 
egy helyhatósági szegénységi biz», 
nyitványt, láttamozva az illeték» 
pénzügyi közegekkel. 

Az alkalmazott felesége  vagy n 
alkalmazásban levő nők terhességük 
5 ik hónapjától a szülésig a rendes 
élelmiszerjegyen kivül D2 típus» 
pótjegyet kapnak, ha ál'apotukai 
orvosi bizonyítvánnyal igazolják. 

A középiskolák és szakiskolái 
bentlakó tanulói jegyet nem hepnak. 
a kantinban naponta csak egyszer 
étkező tanulók 14 éven felül  élelme-
zési jegyet kapnak. 

Az alkalmazott családtagjai: fel-
ség, ha nincs alkalmazásban, gyer-
mekek 14 éves korig, (ezenfelül  8: 
mennyiben iskolába járnak, 21 év*> 
korig), a szü ők, ha közös háztartáj-
ban laknak az alkalmazottal és élet-
koruk meghaladta a 60 évet szintéit 
kapnak élelmiszer jegyet. 

Nem kapnak élelmiszerjegyei, 
akiknek tulajdonában vagy haszná-
latában sik vidéken egy hektárnál 
hegyes vidéken 2 hektárnál nagyobb 
művelhető föld  van, amennyiben a 
gazdaság biztosítja ellátásukat, azok. 
akik személyesen vagy családtagjaik 
utján kereskedelemmel foglalkoznak, 
akik, kórházba, internátusba, népjó-
léti intézményekbe vannak beutalva, 
amig ott tartózkodnak, stb. 

Az élelmiszerjegyek kiosztását» 
kereskedelmi igazgatóság, az intéz-
mények, vállalatok, a munkaadók 
kérésének alapján eszközli, ezért az 
érdekeltek figyelmét  felhívjuk,  hogy 
április l én az igényléseket adják 
be, hogy az alkalmazottak élelme-
zési jogaikba lépjenek az évnegyed 
első napján. Bartalis  Ferenc  ig. 

9 sepsiszentgyörgyi 
állami Magyar Színház 

március 30-án kezdte meg három-
napos vendégszereplését Székelyud-
varhelyen az amerikai Kanin Garson 
Ócskavas nagyban c. színmüvével. 
A mű tárgya : a mindenkit lelketle-
nül kizsákmányoló, semmi gazság-
tói vissza nem riadó amerikai nagy-
tőkés szellemnek a leleplezése, 
egyúttal megmutatása annak az ott 
is terjedő forradalmi  gondolatnak, 
amely már a kizsákmányoló nagy-
tőkés legközvetlenebb környezeté-
be is behatolt. A közönség megértő 
tetszésnyilvánítással fogadta  ezt * 
kizsákmányolás elleni tiltakozást. 

A színházi együttes maga is meg-
értéssel igyekezett ezt a haladó 
gondolatot kifejezni,  ami a jó ren-
dezésben, szép diszletezés mellett 
teljes sikerrel is járt 


