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A béke-világmozgalom 
sietteti az imperiálizmus bukását 

A napokban ke zdődő párizsi béke-
vi lágértekezlet páratlan nerrze tköz i 

tömegmegmozdulás, amihez foghatót 
hasztalan keresünk a múltban. Párat-
lan mindenekelőtt méreteinél fogva . 
Eddig ez öt v i lágrész minden orszá 
gából, kü lönböző demokrat ikus szer 
vezetek keretébe tar tozó mintegy hat 
száz millió ember jelentette be csatla-
kásását. 
A kongresszus a világ mindenféle 

munkával és mesterséggel foglalkozó 
embereinek megnyilatkozása. Kezde 
ményezője azonban — a nők demokra 
tikus nemzetközi szervezetével együtt 
- az értelmiségek nemzetközi szerve 
ttte, amelyet a vrcclawi értelmiségi 
kongresszus hívott életre. A békeérie 
kezlet igy a vrocW wi összejövetel 
folytatása  is és bizonyságul szolgál az 
egész világ előtt, hogy az emberi kul-
tura, a tudomány, irodalom, művésze 
tek kiemelkedő, mindenki által elismert 
személyiségei az imperiálistaellenes bé 
ket&borban foglalnak  állást a munkás 
osztály és az összes dolgozók oldalán. 
Az értelmiségiek nemzetközi megmoz 
dúlása a hazugság bélyegét süti a tő 
kés imperiálistáts demagógiájára, amely 
szerint ezek a civilizációt védnék a 
béke, demokrácia és szociálizmus tá 
borával, a béketábort vezető hatalmas 
Szovjetunióval, a marxista leninista 
munkásmozgalommal, a különböző or 
Hágok demokratikus egységtáboraival 
szemben. A szellem emberei Vrocltw 
után Párizsban ismét megadják a vá 
laszt erre a szemérmetlen fecsegésre  ; 
a tőkés imperiálizmus nem képvisel 
egyebet, mint barbárágot, maradiságot, 
letiprója, gyilkosa a népeknek, a dol 
gozóxnak, ellensége a társadalmi ha 
Másnak és az egyetemes emberi kui 
túrának. 

Fügyejev, Ehrenburg, Aragon, Jolliot 
Curie, N;XŐ s annyi más világnsgyság 
szavával nem tudnak szembeszállni a 
lehanyatló uralkodó osztályok zsold 
jában levő maradi és áltudósok, kor 
mrnpált tollforgatók  szórakoztató bo 
bócokká züliö-.t művészek. Az alkotó 
nagyságok túlnyomó többsége a Szov 
jetunió vezette imperiálistaellenes egy-
ségfrontban  küzd a dollárimperiáiiz 
mus és uszályhordozói ellen. 

A vi lágkongresszus előtt mindenütt 
országos kongresszust rendeztek. 

Már az itt hozot t határozatok mutat* 
ják, hogy a párizsi össze jöve te l nem 
Wdös és általános szó lamokkal akar ja 

ivédeni a békét. A küldöttek országuk 
demokratikus közvé l eményének üze-

ntével mentek oda, h o g y nevez zék 
nevén a gyermeket , h o g y leplezzék le 
szokat a sötét erőket, ame lyek a mai 
helyzetben a háború cse lszövésében 
bűnösek. A kongresszus az angolszász 
imperiálizmust, az Atlanti paktumot, a 
>oyugatic ujfasizmust  pel lengérezi ki 
majd, mint a bőse el lenségeit . 

A párizsi nagygyűlés tehát nem a 
békéért elrebegett jámbor fohászko 
dások szócsöve lesz ; hanem jelentős 

eseménye a nemzetközi politikának, 
ujabb szakasza a szervezkedésnek és 
tömörülésnek, amelyet a béke erői 
folytatnak  A kongresszus nem csúcs 
pontja, bete őzése lesz a bekesam 
pánynak, hanem ujabb, még erőtelje-
sebb akció elindítója. 

A békeértekezlet különösen sokat 
jelent a tőkés imperiálista kormányzat 
alatt nyögő népek számára. A dolgo 
zók és a békeszerető népek nemzet 
közi szolidaritása erősödik meg még 
jobban. A tőkéskormányok alattvalói 
máris szin'e forradalmi  magatartással 
állnak az uralkodó rendszerrel szem 
ben. Az országok és különösen a gyar-
matok egész sorában ez a magatartás 
már a szabadságharc formáját  öltötte, 
mint Görögországban, Kinában, Ma 
lájföldön,  Indonéziában, Vietnamban. 
Másutt, mint Frarciaországban vegy 
Olaszországban, rendkívül széleskörű 
és elszánt tömegakciók keresztezik a 
kormány terveit, mikor az életszínvo-
nal leszállításáról van szó vagy még 

terroristább, még diktatorikusabb kor 
mányzati módszereket akarnak bevezet 
ni, vsgy a dollárimperiálizmus szekér 
tolójává teszik az illető országokat tá-
madó jellegű nemzetközi szerződések-
kel. Ezek a népek a párizsi nagy nemzet-
közi seregszemlén ujabb erőt és len 
dületet nyernek, hogy még harcosabb 
magatartással, még szervezettebben és 
egységesebben igyekezzenek szélfeszi 
teni a reakció béklyóit. 

A párizsi béke-vi lágértekezlet m e g 
szilárdítja a demokrat ikus erőket 

minden országon belül. A több .kenyér -
ért és a kizsákmányolás alóli fölsza-
badulásért fo lyó  harc egybe fonódik ,  a 
béke harcával , a háborús uszítók e l-
leni küzde lemmel . 

Az imperiálisták diplomáciailag és 
gyakorlati intézkedésekkel igyekeznek 
mind közelebb hozni a háborút. Nem 
okultak két vi!á?mészárlás tanulságai-
ból. Elfelejtették,  hogy az első világ-

Gyors és ló vetéssel 
biztositsuk a jó termést 

Udvarhelymegye  egész  területén  javában  folynak  a vetési  mun-
kálatok.  A tavaszi  gabonafélék  nagyrészét  már  elvetették  és már 
hozzákezdtek  a gazdák  a kapásnövények  vetéséhez,  illetve  ültetéséhez 
is.  A későn  nyiladozó  tavasz  s a mindegyre  visszatérő  hideg  időjá-
rás  megkésleltette  a tavaszi  vetési  munkálatokat  és ezért  néhány  nap 
alatt  kell  elkészülni  az  elmaradt  munkákkal. 

Fontos,  hogy  a szegény-  és középparasztok  helyes  beosztással  és 
teljes  erejükkel  végezzék  a hideg  időjárás  miatt  összetornyosult 
munkáikat.  Elsősorban  a gabonaféléket  kell  elvetni.  Amig  ez  nincsen 
készen,  nem  is  szabad  a kapás  növények  vetésére,  illetve  ültetésére 
gondolni. 

Gyorsan  kell  végezni  a vetési  munkálatokat,  mert  minden  perc 
késés  a termés  csökkenését  eredményezi  A mező  gazdaságtudományi 
intézet  megállapítása  szerint  a tavaszbuzánál  háromheti  késés  a 
termésben  30—40  százalékos  veszteséget  okoz.  A zabnál  4 heti  késés 
kb. 33 százalékos  csökkenést  eredményez. 

A szegény-  és középparasztoknál  különösen  lényeges  a vető-
maggal  való  takarékoskodás  is, mert  nekik  az  nem  áll  akkora  meny-
nyiségben  rendelkezésre,  mint  a zsirosgazdáknak.  Ezért  kell  géppel 
végezni  a vetést,  mert  az  helyesen  is  végzi  azt  el  és átlag  20  szá-
zalékos  megtakarítást  eredményez,  ugyanakkor,  amikor  a termés 
hozama  nemhogy  csökkenne,  hanem  éppen  növekszik. 

A kulákok  arra  törekednekhogy  a szegény-  és középparasztok 
munkáját  elgáncsolják,  hogy  a maguk  munkáját  eredményesebb-
nek  tüntessék  fel.  Ezért  híresztelik  azt,  hogy  »az  idő  a gazdag, 
hogy  a *kézi  vetés  is  éppen  olyan  jó,  mint  a gépi,  csak  könnyebb 
és gyorsabban  megy*.  Ezzel  a szegény-  és középparasztok  munka-
kedvét  akarják  elvenni,  hogy  ne  siessenek  annyira  a vetéssel  és ne 
végezzék  el  a lehető  legjobb  feltételek  mellett,  mert  tudják,  hogy  ez 
a gazdasági  terv  megvalósítását  s ezzel  a szociálizmus  építését 
hátráltatná. 

Ébereknek  kell  tehát  lenniök  a szegény-  és középparasztoknak 
és gazdasági  elöljáróikra  hallgatva  a vetés  gyors  és jó  elvégzésére 
kell  törekedniök,  mert  ez  a záloga  munkájuk  eredményének. 

háború után a föld  egyhatodrésze, a 
második után az európai országok e-
gész sora és a kinai óriásbirodalom. 
nagyrésze rázta le magáról az impe-
riálista rendszer láncait. A tőaésrenc-
szer nem lát más kiutat mély, állan-
dósult és egyre fenyegetőbb  válságá-
ból, mint a háboiut. Az Atlanti paz-
tum buliszái mögött összefogóznak  a 
sötétség összes hatalmai, amerikai 
pénzfejedelmek,  angol lotdok és a 
gyarmati ültetvényeit gazdái, francia 
jobboldali szocialisiák, római klerik̂ ii. 
sok és a hulerizmus egykori marsail. 
jai. Ezzel az összefogással  szemben 
azonban a népek nemzetközi egysgg. 
frontja  áll, a Szovjetunió és a ngp; 
demokráciák, a nemzetközi mun^s. 
mozgalom ós minden rendű, ratlgU< 
fajú  és bőrszínű dolgozó», a világ m jn* 
den becsületes emberének óriásj tá-
bora. A párizsi nagy összejövetel 
még jobban előkészíti azt a helyzetef, 
amikor az imperiálisták nem mernek 
fegyvert  adni a dolgozó tömegek ke-
zébe ; vagy, ha mégis megtennék, a 
fegyverek  feléjük  fordulnak  vissza. A 
nemzetközi békeoffenziva  olyan erőt 
mutatott eddig is, hogy az imper'á-
listáknak kénytelen kelletlen számol-
niok kell ezzel. 

A párizsi béke-világértekezlet tehát 
fölfedi  és még nyilvánvalóbbá teszi a 
tőn és imperiálizmus világrendszerének 
bomlását és siettetni fogja  a béke, de-
mokrácia és szociálizmus erőinek vég-
ső győzelmét. (—ves) 
(A  Romániai  Magyar  Szóból) 

Munkaversenyek 
m á j u s I 

t iszte letére 
Május 1 a munkásság nemzetközi 

napja. Ezen a napon tartja a mun-
kásság nemzetközi seregszemléjét és 
mutatja meg az egész világon azt az 
egységes erőt, amelyik egyöntetűen 
száll szembe az uj háború kirobban-
tására készülő imperiálistákkal és fog-
lal állást a békés, épitő munka mellett. 

Ezt az ünnepnapot uj tartalommal 
töltik meg a munka versenyek, me-
lyeknek kezdeményezője a > Vörös 
Grivicac gyár. Népköztársaságunk 
munkássága hatalmas eredményeit harc 
közben valósította meg. Munkával és 
harccal áll most is az egyéves gazda-
sági terv megvalósítása mellé. A május 
elsejei munkásünnep iránti lelkesedé-
sének is a legméltóbb formában  mun-
kavállalásokkal adhat kifejezést  a mun-
kásság. 

Május 1 nemzetközi jelentőségét 
legjobban kifejezi  országunk munkás-
ságának harcos munkavállalása, abban 
a tudatban, hogy ezzel a munkával 
járul hozzá nemcsak az ország építé-
séhez és a szociálizmus minél előbbi 
megvalósításához, hanem a nemzet-
közi munkásegységhez való ragaszko-
dását is kifejezi. 

Népköztársaságunkban a szociálista 
munkaversenyekben a tőkés kizsák-
mányolás alól felszabadult  munkásság 
fejti  ki erőfeszítéseit  az uj társadalmi 
rend, a szociálizmus megvalósítása ér-
iekében. Ez az egész munkásság 
ügye, minden munkás a magáénak 
érzi. 

Igy lehetséges az, hogy a » Vörös 
Grivicac felhívása  nyomán az ország 
minden gyárában, üzemében, közsé-
gében, in ézmények között ujabb ver-
senyek kezdődtek és ujabb hatalmas 
munkavállalások születtek meg május 
1 tiszteletére. 

Udvarhelymegye egyetlen nehézipari 
nagyüzemében, a szentkeresztbányai 
vasgyárban a munkások vállalták, 
hogy május 1 tiszteletére 90 száza 
lékkai emelik a termelést. Nincs egyet-
len munkacsoport sem a gyárbat, 
amelyik ne kapcsolódott volna bele a 
takarékossági ós termelési versenybe. 
Munkaversenyekbe kezdtek az admi-
nisztrációs osztályon is, hogy a mun-
kavállalást teljesíthessék. 



Hatalmas fejlődésutján a parajdi sóbánya 
Lassan szitál a tavaszi eső, jótéko 

nyan áztatja a vetéseket, amikor meg 
érkeztlak a parajdi sóbányához. Az 
igazgatóság épülete mellett épül az uj 
meleg fürdő.  Es lesz hivatva a bá 
cyászok és hozzátartozóik igényeit ki 
elégíteni. Nem sokkal messzebb más 
építkezés nyomait is látjuk. Amint 
később megtudjuk, itt épül az a vil 
lany-feivonószerkezet,  amelyiknek rö 
videsen helyettesítenie kell a már ela 
vult, lóval vontatott telvonószerkezetet. 

Ebben az évben már megvalósul, 
hogy a munkásoknak nem kell na 
ponta 1200 lépcsőfokot  megmászniok, 
amig lejutnak a tárnába és nem kell 
állati erőt igénybe venni, hogy a ki 
bányászott sót a felszínre  hozzák, ha 
nem mindezeket a villamos berendezés 
végzi el. 

Svoronos András, a bánya igazga 
tója barátságosan fogad  és mindenben 
rendelkezésünkre áll. A márciusi ered 
mények után érdeklődünk és a grafi 
konokból megállapíthatjuk, micsoda 
hatalmas fejlődés  mutatkozik már most, 
a bánya modernizálásának a kezdetén 
is. 

A márciusi termelést tervet a bánya 
dolgozói 94 százalékkal multák felül 
ugy, hogy a bánya április 1 én már 
május 16 ikára dolgozott. A bánya 
munkásai nem csak felül  akarják mul 
ni az egyéves gazdasági terv előirány-
zatát, hanem a munka termeléttenysé 
gének a növelésével az önköltségi ár 
nagyméretű csökkentését is el akarják 
érni. Januárban 32 százalékkal, febru 
árban 34 százalékkal és márciusban 
102 százalékkal csökkent az önköltségi 
ár. A terv-év befejezésére  a bánya 
400 százalékkal akarja csökkenteni az 
önköltségi árat. 

A mult tőkés rendszer termelési 
módszereivel, a bánya nem tudott 
kellőképpen feljődní,  mert a kizsákmá 
nyolók érdekeit képviselő kormányza 
tok nem voltak hajlandók semmit sem 
áldozni azért, hogy a munkásság élet 
színvonalát emeljék és ugyanakkor a 
termelést is fokozzák. 

A terv-év befejeztéig,  a bánya mo-
dernizálásával a termelés a mult rend 
szer termelésének a háromszorosára 
fog  emelkedni. 

Megkérjük az igazgatót, engedje 
meg, hogy lemehessünk a bányába. 
Szívesen tesz eleget kérésünknek és ő 
maga vállalkozik a vezetésre. Nekiin-
dulunk a végnélküli meredek lépcső-
fokoknak  és rövidesen bent vagyunk 
a bányában. Csodálatosan szép lát 
vány tárul a szemünk elé. A 114 
méter mély bánya olyan, mint egy 
óriási gótikus építmény, ahol vidáman 
és ütemesen hallatszik a csákányok 
csattogása. Először az ácsok munsá 
Ját nézzük meg, majd leérünk a banya 
mélyére. 

Itt találkozunk Kacsó Tamással és 
öttagú munka-csoportjával, a márciusi 
szociálista munkaversenv győzteseivel. 
Ez az öttagú csoport 84 százalékkal 
multa felül  a március hónapi előirány 
zatot. 

Megkérdezzük Kacsó Tamást, nehéz 
volt e ezt a teljesítményt elérni ? 

— Hát bizony meg kellett dolgozni 
érte, az bizonyos, de meg is van az 
eredménye, ami a fizetésnél  is meg 
mutatkozott. 

Azt is megtudjuk tőle, hogy Sănie-
en volt tanfolyamon,  ahol mrgt«nuita 
a korszerű termelési módszereket 9 
éve dolgozik a bányában. Azelőtt 
Bukarestben volt bútorgyári munfeás 
Hatalmas ütései nyomán csak ugy 
omlik a sókristály. 

Mellette áll Szász Dénes, aki kér-
désünkre elmondj*, hogy már 32 éve 
dolgozik a bányában. Mint 10 éves 
árva gyermek került a bányaba és 
azóta állandóan itt is dolgozik. Jó 
erőben van és örvend, hogy a győz 
tes csoport tagja. 

Néhány lépéssel tovább az uj villany 
fúrókkal  dolgoznak már a munkások, 
amiket alig néhány hónapja kapott a 
bánya. Eddig a fúrást  kézi erővel vé 
gezték, ami bizony nagyon igénybe 
vette az emberek erejét és sokkal ki 
sebb eredménye volt. Ezelőtt a kézi 
fúróval  négy ember dolgozott és egy 
lyukat 15—20 perc alatt végeztek el, 
ha nem akadtak keményebb idegen 
anyagra. Ma már ugyanezt a munkát 
a gépek segítségével két munkás végzi 
el könnyedén három és fél  vagy öt 
perc alatt, aszerint, hogy milyen a 
kőzet, amelyben fúrnak. 

Kifelé  jövet, az igazat megvallva, 
egy kissé gyorsabban lélegzünk és 
nézegetünk fel,  hogy már muor fogy 
nak el a lépcsőfokok. 

Meg szerettük volna még tekinteni 

azt az uj modem sporttelepet, amit a 
bánya dolgozói május 1 nek a tiszte 
letére készítenek, de, sajnos, indulnunk 
kellett tovább. A bánya román nem 
zetiségü igazgatója, lelkesedéssel be 
szél a magyar munkásokról. Nagysze 
rüen megértik egymást. Mirő is meg 
tanult egy keveset magyarul. 

Bucsuzóul még elmondja, hogy ha-
talmas segítséget kap munkájában 
Ssász Gergelytől, a szakszervezet el 
nökéiől, aki Bakó Mihály bánvász és 
Székely Aladár főgépész  társaságában 
minden segítséget megad neki, hogy 
sikeresen végezhesse el azt a felada-
tát, amit Pártunk és kormányunk rá-
bízott, a parajdi bányászok életszín 
vonalának az emelését és munkakö-
rülményeinek a megkönnyítését. -

fl. 

Mihály József élmunkás ujitása 
a szentkeresztbányai kohónál 

A munka termelékenységét a mun-
kásujitók egész sora fokozta  taiálmá 
nyaival Népköztársaságunkban. L g 
utóbb Mihály József,  a munka érdem 
rendjével kitüntetett szentkeresztbányai 
élmunkás tűnt ki újításával. 

A kohónak van egy úgynevezett 
•seperte je, vagyis egy nagy medence, 
ahol az olvasztott vas a kohó alján 
összegyűl. A több, mint száz éves 
szentkeresztbányai kohónál ez a *se 
pert* az olvasztott vas magas hőnér 
séklete következtében minden 4—5 
hőben kiégett s újra kellett elkészíteni. 
Amig ezek a munkálatok tartottak, 
vagyis mintegy két napig, ilyenkor a 
kohó nem működhetett és az ilyen 
kényszerszünetek a termelésben mint 
egy 10 000 kg. nyersvas veszteséget 
eredményeztek. Ezzel a munkások 
munkalendülete is csökkent és az 

egész üzem termelésében zökkenő ál-
lott be. 

Mihály Józsefnek  hosszas kísérlete-
zés és munka után sikerült olyan ve-
g 'i összetételű anyagot előállítani és 
abból építenie meg a >sepert< et, hogy 
az már négy hónapja állandóan üzem-
ben van és még előreláthatólag so 
káig kibírja ez olvasztást. Ezzel a fel 
fedezéssel  Mihály József  mintegy 
128 000 lejt takarított meg az üzemnen. 

Munkájában kiváló segítőtársai vol 
tak Negre József,  Orbán Ferenc és 
Mihály Kálmán, akik odaadó munká 
ju*kal igyekeznek az üzem fejlesztésé 
hez és állandó javításához hozzájárulni. 

Ilyen újítások viszik előbbre és fej 
lesztik Népköztársaságunk nehéziparát 
is és ezzel az egyéves gazdasági terv 
megvalósítása és túlteljesítése munká-
jába állítják bele a munkások lele 
ményességét, uj találmányait. 

Kibővítették a szentkeresztbányai kórházat 
Népköztársaságunk gondoskodik a 

munkások egészségügyi szolgálatának 
megszervezéséről és ezért fel  is ka 
roita a helyi kedvezményezést s rövi 
desen 25 ágyas kórház állott fel  Szent 
keresztbányán. Azonban alighogy be-
fejezték  az épületet és azt berendez 
ték, máris a kórház továbbfejlesztésén 
fáradoznak. 

A kórház szomszédságában levő 
épületbe terjeszkedett a kórház. Nagy 
javitásokot kellett az épületen végezni, 
uj ajtót, ablakot kellett készíteni, de 
csakhamar ez is elkészült s ma már 
egy 12 ágyas szülőottthon és szülő 
szoba várja készen felszerelve  a szent-
keresztbányai és lövétei munkások 
asszonyait, hogy egészséges körülmé-
nyek között, orvosi felügyelet  mellett 
hozhassák világra gyermekeiket 

Ugyanebben az épületben kezdte 
meg működését az üzemi fogászat  is. 

Az üzem és a kórház közötti szo 

rosabb kapcsolat megteremtése végett 
a telefonösszekötetést  is megteremtet 
ték. A fejlődésben  azonban nem is 
mernek még csak szünetet sem, s 
alig hogy befejezték  ezeket a muoká 
latokat, máris egy mentőautó készité 
séhez kezdtek, hogy a betegek szálli 
tását is megkönnyítsék. 

A szülészeti osztály kibővítésének 
munkájába bekapcsolódik a RDNSz 
helyi szervezete is. Mozgósítja tagjait 
önkéntes munkára és most tanulják 
Tomcsa Sándor «Jubileum* cimü uj 
színdarabját. Einek az előadásnak a 
jövedelmét a szülészeti osztály kibő 
vitésének költségeihez fogják  adni. 
A sajtóterjesztés is nagy lendületet 
vett, a «Dolgozó Nő* eladási számát 
egy hónap alatt 50 ről 145 re emelték 
fel.  Az ilyenek is azt mutatják, hogy 
egy fejlődő  üzem mellett hogyan 
emelkedik a dolgozók élet és kultur 
színvonala is. 

Lendületes munka 
az IPEIL fűrészüzemben 

A székelyudvarhelyi IPEIL fürész-
üzem öntudatos munkásai megértették 
Pártunk és kormányunk célkitűzéseit 
és komoly munkával járulnak hozzá 
az egyéves gazdasági terv megv»lósi 
tásához és teljesítéséhez. Elég nehéz 
volt az elindulás, mert az üzemet ál-
landóan javitani kellett, de a munká 
sok egymással versenyezve kapcsolód 
tak bele az újjáépítési munkába. 

A fűrészüzemben  a munka négy 
csoportban folyik.  A munkában legin-

kább a fürészüzem  gépháza tűnt ki. 
Itt Mucha Emil vezeti a munkát nagy 
szerű lendülettel. Már a műhely képi 
is elárulja, hogy itt uj szellemben fo 
lyik a munka. A műhely falain  uj 
szerszámtáblák sorakoznak. Csak ugy 
lehet lendületes és eredményes mun 
kát végzzni, ha a szerszámokat nem 
kell keresgélni, hanem egy meghatá 
rozott helyen, mindig szem előtt van 
nak. 

Mucha Emil példaadó munkát végez. 

A padlásról, pincéből szedi elő a régi 
félredobott  gépeket és azokból ujakat 
varázsol. Igy állitott fel  egy uj furé 
gépet és egy szerszámköszörűt. DÍ 
elkészített egy szívó nyomó tüzolté 
szivattyút îs és jelenleg egy gyalugépet 
akar üzembehelyezni. 

Nagy lendülettel folyik  a -munka az 
anyagtéren is. Az anyagtéri munkások 
sem akarnak lemaradni a többi mun 
kacsoportok mögött. Berki Lajos mutat 
itt példát társainak a rendszeretetbaa 
és pontosságban. Jólszervezett mun-
kával sikerült a munkatervben elé-
irányzott normát 18 százalékkal felül-
mulniok. 

A rönktér munkásai is kitesznek 
magukért. Az áprilisi előirányzatot mér J 
22 százalékkal multák felül. 

A fürészmunkások.  Bányász Jáa»3 
gátteres, Szél János segédgátteres, 
Nagy Péter cirkulás, Díák Árpád 
rönkbütülő és Dusinszky Antal fürész-
mester március elsejével norma emelés j 
bevezetését kértés. Kérték, hogy 11 
százaiésaal emeljék fel  a régi normál 
Az igazgatóság teljesítette is a kérést. [ 
Az öntudatos munkások ezt a felemelt  | 
normát is már 26 százalékkal multák | 
felül  eddig. 

Amint láthatjuk, az összes csopor 
tok hatalmas lendülettel dolgoznak az I 
IPEIL nél, ennek eredményeképpen az [ 
előirányzott évi talpfatermelési  meny-
nyiségoől az első évnegyedben akkora | 
mennyiséget termeltek, hogy 60 szá 
zalé«kal multák felül  az erre az idSre I 
eső normát. Az egész üzem termelése 
az 1948 évi termeléshez viszonyún | 
151 százalékkal emelkedett. 

Ilyen munkával segítik elő az IPEIL I 
munkásai az egyéves gazdasági terv [ 
túlteljesítését. 

Máthé  LonH 

Szabotázs-itél etek 
A lapunkban már ismételten k{ 

Ítéletekből is megállapítható, hogy Szt| 
kelyudvarhelyen a szabotázs-birós 
állandó munkásságot fejt  ki a szabó" | 
tázs-cselekmények üldözésében, 
szont ilyen cselekmények is még min 
egyre előfordulnak,  hogy további mui-| 
kát adjanak a bíróságnak s egyben ta-l 
nuskodjanak egyes önző emberek tet-1 
kiismeretlen kapzsiságáról. 

Igy néhány nappal ezelőtt a raikli 
falvi  malom gondnoka, Keresztes Pi| 
felett  ítélkezett a szabotázs birós 
Az volt a bűne, hogy a vámgat 
ból 3 500 kilógrammot eladott. 6 
napi elzárást és 10.000 lej pónzbfl 
tést kapott. 

Lőrinc Albert, bűntársa, aki uta 
tásokat adott Keresztes Pálnak a j 
bona eladására, szintén 6 hónapi 
rást és 10.000 lej pénzbüntetést 
pott. 

A malom volt tulajdonosának 
Jánosi Lajos is részt vett az üzérki 
kedesekben, tudott a feketézésről,  g&| 
gibonát adott el, ezért 10.000 lej 
büntetést kapott. 

Bincédi István, miklósfalvi  lakó 
alti további eladásra 120 mázsa gabal 
nát vásárolt, 4 hónapi elzárásra 
15 000 lej pénzbüntetésre ítélték. 

A többi vásárlók: Keresztes Mó 
8 000 lej, Molnár Albert 10 000 lei| 
id Birabás József,  ifjú  Barabás Jól 
es Barabás Domokos 6—6.000 lej péi 
büntetést kaptak. 

Az elzáráson és pénzbüntetések 
kivül az elitéltek még összesen 34Í 
lejt Köteleset megfizetni  az állama 
Kártérítésképpen. 

A székely udvarhelyi törvényszók sza | 
botazs bírósaga Dezső Juliánná 59 évei| 
és Szeles Imre 64 éves timár széke 
udvarhelyi lanoioKat állatbőrök titk 
Kinészitése miatt 6—6 havi elzár 
és 6 000 - 6 000 lej pénzbirságra itélk 
ugy->n zen ügyben való részessé 
Kiss G rgely 47 éves timársegí 
5 000 lej pénzbírsággal sújtotta. 



Hogyan neveljünk?-Az ifjúság  hangja 
Magaviselet és magatartás 

Hozzászólás 
A munkás ifjúság  figyelemmel  ki 

siTfe a magaviselet és magatartás el 
bírálása, illetve osztályozása körül ki 
alakult vitát és szükségesnek tartja, 
hogy ezzel kapcsolaiban kialakult vé 
kményének hangot adjon. 
' A vita során az egyik diák nagyon 
népen világitott rá arra, hogy a ma 
pviselet régi elbírálása szerint még 
mindig azok a kispolgári magatartású 
iáitok kerülnek előtérbe, akik csak 
ura törekednek, hogy a fegyelmi 
törvényekkel összeütközésbe ne ke 
rüljenek és a tanárok kedvében jár-
janak. Ezek az úgynevezett »szép 
fiuk*,  akiknek sima, alázatos modora 
a mult rendszer nevelését tükrözi. 
vissza. Az ilyen diákokból kerültek ki 
azok az értelmiségiek, akik hűséges 
kiszolgálói voltak a burzsoáziának és 
elárulták a munkásosztályt. Ezekből 
kerültek ki az úgynevezett munkás 
arisztokraták, akik a szociáldemokrata 
párt jobboldalát képviselték és árulói 
voltak a marxi lenini forradalmi  elvek 
•ek. 
Örömmel fogadtuk  tehát azt a kez 

éeményezést, hogy a magaviseleti 
asztályozás során ne azokat a diáko 
lat jutalmazzák a legjobb osztályzat 
tal, akik a régi nevelési elvek szerint 
kifogástalanok,  de a közösségi mun 
kából nem veszik ki a részüket és a 

[ lunkásosztáilyal nem vállalják a szo 
lidaritást, hanem az elbírálásnál ve 
gyék tekintetbe ezt a szempontot is. 
Ehhez azonban elsősorban az szűk 

téges, hogy maguk a tanárok érdek 
Itöjenek az ifjúság  közösségi mun 
kája iránt. Segítségükkel, támogatá 
sukkal álljanak a diákok mellett eb-
ben a munkájukban is, ne csak a 
tananyag elsajátitásában. Ismerjék az 
ifjúság  szervezeti életét. Ezek ismere 
lében bírálhatják aztán el az egyes 
tanulók magaviseletét az uj értelme 
zés szerint. 
Most, amibor Pártunk vezetésével 

(mennyiségi termelés mellett a mi 
légi termelés jut minden téren 

Mgy jelentőséghez, igy a nevelés te 
is, feltétlenül  uj módszert kell be-

[vezetni a magaviselet elbírálásában is, 
mert ez a nevelők munkájának hat-

hatós segítséget jelenthet. Ehhez, amint 
már emiitettem, feltétlenül  szükséges, 
hogy a tanár közeledjék a diákhoz 
és kapcsolódjék bele a munkájába. 
Helyesen állapította meg a pedagógiai 
leányiskola egyik növendéke : a tanár 
legyen a diák legjobb barátja, mutas 
son rá a hibáira és segítse őt azok 
kiküszöbölésében. 

Tehát feltétlenül  ki kell épiteni a 
kollektív munka szellemét a diák és 
a tanár közölt s ennek egyik nagyon 
hathatós eszköze lehet a magaviselet 
u) elbírálása, ahogy azt az elméleti 
líceumban már alkalmazták1, 

A diákság fejlődőben  van. A Szov 
jetunióról, a Komszomoi munkájáról 
szerzett ismeretei azzal a vággyal 
töltik el, hogy a nevelésbe is uj mód 
szereket vezessen be. Ebben a mun 
kában a tanárikarnak segítenie kell 
az ifjúságot.  A nevelési módszeren 
keli változtatni. A bokájukat össze 
verdeső és hajlongó ifjak  helyett ma 
öntudatos, bátor, edzett, muakakész, 
derülátó ifjúságot  kell nevelni. Becsü-
letes, nyilttekintetü ifjúság  kell, ame 
lyik megadja a kellő tiszteletet tanár 
jának. 

A munkás ifjúságnak  éppen ezért 
az a véleménye, hogy a magaviselet 
újszerű elbírálása helyes javaslat. 
Szükséges volna azonban ezt a kér 
dést az ország közvéleménye elé vinni 
és általános jellegű intézkedést érni 
el ezen a téren. Ezért helyesnek tar 
tanók, ha a kérdést ismertetnék az 
Ifjumunkás  és a Scânteia Tineretului 
cimü lapok hasábjain is, hogy minél 
szélesebb rétegek szólhassanak hozző. 

Mielőtt azonban ebben a kérdés 
ben a további vita megindulna, szűk 
ségesnek tartjuk a magunk részéről 
a diákok figyelmét  felhívni  arra, hogy 
a közösségi munkában való résztvétel 
nem szabad, hogy a tanulás róvására 
menjen, öi elsősorban azért járnak 
iskolába, hogy a tudást elsajátítsák 
és ezzel szolgálják a szociálizmus 
építését, tehát a közösségi munkában 
résztvevőknek a tanulás terén is el 
sőknek kell lenniök. 

Kustár  Lajos. 

A magaviselet osztályozásának kérdése 
I A székelyudvarhelyi pedagógiai kör 
[április 7 iki ülésén ismét megvitatta a 
magaviselet osztályozásának kérdését. 
A vita során Dobos Ferenc dr. kifej 
• lette, hogy a legelső megbeszélésen 
[ elhangzott felszólalását  az elnök nem 
I értelmezte elég pontosan. Ő tulajdon-
I képpen nem ellenzi a magaviselet 
luonnali újszerű osztályozását, csupán 
Iaz egyszeri osztályozással szemben a 
I nevelés állandó szükségességét, a ne-
• velői ráhatás folyamatos  voltát akarta Ikogsulyozni. • 
I Ilyenformán  a megvitatandó javas-
I lilok száma kettőre csökkent, még. 
Ipedig, hogy a magaviselet újszerű 
I «tztályozása egyetlen jeggyel történ-
Ijike, vagy pedig külön jeggyel osz-
llyozzuk a régi értelemben vett ma-
I gaviseletet és külön jutalmazzuk a 
•közösségi munkát ? 
I A pedagógiai kör alapos vita után 
In első javaslatot fogadta  el. Hiszen, 
lk külön jeggyel osztályoznánk, akkor 
lidokolatlanul szétbontanók a szemé-
wiség egységét és ez kettős veszélyt 
liejt magában. Egyrészt módot adnánk 
lu iskolai fegyelem  meglazulására, 
Inert a közösségi munkát önmagában 
•bírálva el, nem kivánnók meg elég 
Buározottan, hogy az abban kiválók 

egyúttal az iskolai munkában is pél 
damutatóak legyenek. Másrészt módot 
adnánk megalkuvó jellemek kialakulá 
sára, mert ilyenformán  lehetséges volna, 
hogy valaki pusztán mechanikus, lát 
szatmunkát végszve a közösség érde-
kében jó jegyet kapjon a közösségi 
munkából, de mint régi értelemben 
vett »mintadiák«, jó magaviseleti je 
gyet is kapjon. Igy tehát az is kitü 
nően érvényesülhetne, aki magában 
külön tudja választani a megalkuvó 
érvényesülés érdekében való lélek nél 
kUli tevékenykedést az igazi érzései 
tói. Éppen a cselekedeteink mélyén 
rejlő, kívánatos, újszerű magatartást 
nem osztályoznók ilyenformán. 

Mi olyan magatartást akarunk, amely 
nem itt ott nyilatkozik meg, hanem 
állandó rugója az uj ember minden 
szavának, érzésének, cselekedetének. 

Hogy az újszerű osztályozással kap 
csolatban felvetődő  összes eggodal-
makat eloszlassuk, a kör ugy határo 
zott, hogy a magaviselet újszerű osz-
tályozására nézve javaslatot tesz a 
minisztériumnak. Javasolni fogjuk  en 
nek az osztályozási módnak az egész 
ország területén való bevezetését. 

Hozzászólás 
Balássy Imre sport-riportjához 

Az Ifjumunkás  április 9 iki számá-
ban olvastunk rgy székely udvarhelyi 
sport riportot Bilássy Imre tollából. 
A cikk elég alaposan ismerteti az 
újjáéledő székelyudvarhelyi sport életet, 
azonban o'yan hibát követ el, ami 
méltán bosszantja az udvarhelyi spor-
tolókat. 

A riport arról ir, hogy a székely 
udvarhelyi Dinamó egyesült a Mun 
kás Testedző Egyesülettel és azt irja, 
hogy ez az egyesülés azért történt, 
hogy anyagi előnyöket biztosítson a 
Dinamó magának és ezzel megoldódik 
mindkettőjük anyagi gondja. 

Nem tudjuk, ki szolgáltatott Balássy 
Imrének ilyen adatot ? Azt azonban 
meg kell állapitanunk, hogy a Dinamó 
soha sem közeledett senkihez sem 
azzal a szándékkal, hogv abbéi anyagi 
előnye şzârmazz0k. A Dinamó segit a 
testvéregyesületen azzal, hogy tagjai 
közé beviszi a helyes sportideológiát, 
igyekszik politikai színvonalukat etne'ni 
és megtisztítja sorait a reakciós ele 
mektől. Végül felkészült  káderekkel 
erősíti meg s igy fej'eszn  az igazi népi 
sportot, mindenkinek megadva a spor 

tolásra a lehetőséget. 
A Munkás Testedző Egyesületnek 

nagy szüksége volt erre a segítségre» 
mert rengeteg kispolgári ember húzó-
dott meg soraiban, akik a sport sovi-
nizmust fejlesztették  a játékosokben. 
Ez a káros szellem különösen az 
utóbbi időben mu'atkozott meg s ez 
eredményezte a helyi sport visszaesé-
sét az elmúlt évihez képest. 

A székelyudvarhelyi Ifjumunkás 
Szövetség labdarugó csapata, a Dinamó 
a helyes irányítás és nevelés követ-
keztében ugy a sportban, mint politi-
kailag hatalmasat fejlődött.  Így sietett 
a Dinamó az UMTE segítségére Ki 
akarjut épiteni a kollektív munkaszel-
lemet a sportegyesületek között és az 
egész sporiot a szakszervezetek feló 
kívánjuk irányítani. 

Tévedett tehát Balássy Imre a sport;-
riportjában, mert minket semmi anyagi 
gondolat nem vezetett, amikor az 
UMTE nek a segítséget megadtuk és 
nagyobb együttműködés épült ki a két 
sportegyesület közö:t. 

Kustár  Lajos~ 

A székely keresztúri vegyes líceum 
tanulóinak újjáépítési munkája 

A székelykereszturi vegyes líceum 
tanuló ifjúsága  fokozott  mértékben 
igyekszik hozzájárulni az újjáépítési 
munkához. Saját ideológiai képzése 
mellett az újonnan létesített mintegaz 
djságok területén fizikai  munkával is 
elősegíti az ország mezőgazdaságának 
föllenditését. 

Ilyen gondolatokkal indult el április 
10 én intézetünk 75 tanuldjn, fiuk,  lá 
nyok vegyesen, a betfalvi  újonnan 
létesített állami gazdaságba, hogy ön 
kéntes munkát végezzenek. 

Belfalva  lakosai csodálkozva nézték 
az éneklő csoportot, mely a sáros ut 
cán, havas szeles időben vidáman vo-
nult a munka színhelyére. 

A munka bét órát tartott. Ezalatt 
teljesen megtakarítottuk a több hold 
nagyságú kert gyümölcsfáit.  A zord 
idő ellenére suerült elvégeznünk a 
munkát, 150 munkaóra teljesítménnyel. 

Azután az ifjúság  énekszóval, vi 
dáman vonult h-iza, a jól végzett kol 

lektiv munka örömével. 
Ugyanilyen önkéntes munkát végez-

tek a vegyesliceum tanulói Fiatfalván 
is, a gyümölcsös rendbehozásával. 

Az ifjúság  öntudatosan vette ki ré-
szét a munkából, hogy eltakarítsa azt 
a sok romot, ami még most is, mint 
egy fekély  borította a fiatfalvi  föld 
legjavát és vádolta azt a három Ugron-
testvért, akik hatalmas területeket 
hagytak parlagon. 

Nemsokára el fognak  tűnni a fiat-
falvi  állami gazdaságból is a szétmál-
lott épületek, az összedűlt kerítések, 
az elhanyagolt sétányok és a zúgó 
traktorok nyomán megjelent friss  ba-
rázdákban ki fog  kelni a jobb élet. 
Ezen okulva a vidék és a falu  lakói 
belátják azt, hogy kollektiv munkával 
észszerűen és tervszerűen nagyobb 
eredményt lehet elérni, mint a felapró-
zott parcellákon. 

Kovács  Károly  és Sándor  Mózes 
tanulók 

Székely  Zoltán:  Zetevára 
Jelentés a Székely Nemzeti Muzeum 1946 évi ásatásáréi 

Nemrég igen érdekes és a történelemtudomány szempontjából jelentős 
könyv jelent meg Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Muzeum kiadásában. 

Székely Zoltán dr. fiatal  régész-tudós, a Székely Nemzeti Muzeum 
igazgató-őre beszámol az 1946 augusztusában végzett régészeti ásatásról, 
melyet az udvarhelymegyei Zetelaka községtől nem messze fekvő  Zetevá-
rán végzett. 

A vár kérdésével régészeink már régebben is foglalkoztak,  de tudo-
mányos és szakszerű ásatásokat nem végeztek. A Székely Zoltán által 
végzett ásatások igen komoly és értékes eredménnyel végződtek. Megálla-
pítható volt belőlük, hogy a vár tulajdonképpen a dák várak csoportjába 
tartozik. Erre mutat a magas hegycsúcson levő, hadászatilag is fontos  fek-
vése, a vár falrendszerének  építési módja, a töredékes, de igen gazdag 
agyagedény-leletek és néhány hamvasztásos urnatemetkezés maradványai. 
A vár építésének idejét az un. La Téne korszakra (Kr. előtti évtizedek), 
mig megsemmisülését a római hóditások kezdetére lehet tenci. 

A rómaiak által lerombolt vár ahhoz a dák várrendszerhez tartozik, 
mellyel minduntalan találkozunk a Székelyföldön  és amelyekbez a népi 
képzeletvilág igen sok mondát fűzött.  Kustaly, Tiborc, Hagymás, Tartód 
stb. várak mind a római hóditások határvonalába eső várak és ezekhez 
tartozik Zetevára is. 

A könyv érdekessége és jelentősége az, hogy az eddigi eltérő feltevé-
seket a régészeti kutató tudomány eszközeivel tisztázta és megoldotta tör-
ténelmi emlékekben annyira gazdag megyénk egyik megoldatlan kérdését. 

A kutatásokat a Székely Nemzeti Muzeum most már a Román Nép-
köztársaság anyagi támogatásával fogja  folytatni  és az- 1946 évi zetelakk 
és az 1947 évi énlakai ásatások után sor kerül a többi történelmi emlékek 
feltárására  is, H. J. 



A szövetkezeti mozgalom megujulása felé 
A Román Munkáspárt Központi Bi-

zottsága 1949 március 3—5 i plenáris 
ü ésének határozata kimondja: »A 
jelenlegi körülmények között a szövet 
kezés elsőrendű jelentősége abban áll, 
hogy egybekapcsolja a szegény és kö 
zépparasztság millióinak magánérdekeit 
a munkásosztály általános érdekeivel és 
megteremti a feltételeit  annak, hogy a 
dolgozó parasztság könnyebben halad-
hasson a szociálizmus utján * 

A kapitálista társadalom is ismerte 
a szövetkezeti mozgalmat, de a ki 
zsákmányoló osztályok mindent elkö-
vettek, hogy a szövetkezeteket ki 
zsákmányoló eszközökké alakítsák át. 
N̂ m a néptömegek felemelését  szol 
gálták a szövetkezetek, kanem a sze-
gények kirablásával saját meggazda-
godásukra törekedtek. 
Szóban hirdették az «együttműködés* 

szükségességét, de milyen együttmü 
ködös lehetett a földesúr,  a kulák és 
a dolgozó parasztok között ? 

A kapitálista állam keretében a szö-
vetkezet kollektív kapitálista intézmény 
— mondotta Lenin — a «Szövetkeze-
tekről* szóló írásában. 

Nálunk is a múltban a szövetkeze 
tek a kulákok kezében voltak, akiknek 
igazán nem lehetett a céljuk a sze 
gény parasztság megsegítése. Kezük-
ben a szövetkezetek a meggazdagodás 
ujabb forrásaivá  váltak. 

Ezzel szemben a szociálizmus ha 
zájában, a Szovjetunióban a szövetke 
zetek, melyek a dicsőséges Kommu 
nista (bolsevik) Párt kezdeményezésére 
létesültek, a dolgozók érdekében mü 
ködtek, hogy azok együtt dolgozva, a 
valódi együttműködés szellemében 
jobb előfeltételeket  biztosithassanak 
maguknak. 

A szovjet szövetkezetek élére szor 
galmas, a néphez hf  elemeket állítót 
tak és a szövetkezetek városon és 
falun  hatalmas virágzásnak in-
dultak. 

Ellátási, fogyasztási,  feldolgozó  és 
termelő szövetkezetek alakultak, kis 
iparos, halászati, erdészeti szövetkeze 
tek létesültek a dolgozók életszinvo 
nala emelésének szolgálatában. Meg 
alakultak a híres mezőgazdasági ter-
melőszövetkezetek, az úgynevezett 
kolhozok, amelyek a szovjet mező 
gazdaságot a világ leghaladottabb és 
legfejlettebb  mezőgazdaságává tették. 

Népi demokráciánkban, mely a szo 
«tálizmus építésének utján halad, fon-
tos szerep vár a szövetkezetekre. 

A Szovjetunió gazdag tapasztalatai 
és a gyakorlat igazolta sikerei a szö-
vetkezeti mozgalom terén is mérhe 
tetlen támogatást és segítséget jelen 
tenek számunkra. A RMP Központi 
Kizottságának határozata kiemeli a 
szövetkezés fontosságát. 

A mult tapasztalatain okulva, hogy 
a szövetkezés valóban a nép érdekeit 
szolgálhassa, el kell távolítani a kulá-
kokat és kiszolgálóikat. 

A szegény és középparasztságnak, 
a szövetkezetek vezető tagjainak fo 
kőzniük kell éberségüket, mert a kulá-
kok nem adják fel  önként állásaikat 
es a legravaszabb nyilt vagy rejtett 
harci eszközökkel arra törekednek, 
hogy befolyásukat  akár közvetlenül, 
akár közvetve, kiszolgálóik utján, 
megőrizhessél:, vagy elvesztett pozí-
cióikat visszaszerezhessék. 

A szövetkezők magánérdekeit egye-
síteni általános érdekeikkel: ez a szö-
vetkezés célja. 

Ezért fel  kell világosítani a dolgozó 
parasztsógot a szövetkezés előnyeiről. 
Meg kell győzni a dolgozó parasztsá-
got, milyen előnyöket jelent az a 
számára, hogy termésfölöslegét  jó áron 
tudja értékesíteni a szövetkezetek ut-
ján. Nem kell majd költségbe vernie 
magát, napokat eltöltenie, hogy jelen 
téktelen mennyiségű mezőgazdasági 

termékét a városban eladhassa. 
A szövetkezetek elősegítik a város 

és a falu  közötti árucserét, a gyárak 
és a szövetkezetek közötti áruszerző-
dések biztosítani fogják  a falu  szá 
mára a szükséges ipari termékeket. 

A szövetkezetek élére a szegény- és 
a középparasztság legjobb képviselői 
kell, hogy kerüljenek. 

A szövetkezés nagy szerepet játszik 
a kisiparosság és a házi ipar fej  ődé 
sében, különösen a közfogyasztási 
cikkek gyártásával és azzal, hogy a 
falu  munkaerőfölöslegét  munkához 
juttatja. 

A mezőgazdasági eszközöket és 
gépeket bérbeadó szervezet megterem-
tésével, a különböző szövetkezetek 
fejlesztésével  az ellátási szövetkezeti 
rendszerbe, a mezőgazdasági termelő 
szövetkezésbe való átmenet valósul 
meg. 

Amint azt Gh. Gheorghiu Dej a RMP 
KB március 3—5 i plenáris ülésén be 
nyújtott jelentésében is hangsúlyozza, 
»a szövetkezetnek hatalmas eszközzé 
kell válnia a dolgozó parasztság 
anyagi jóléte emelésében és a mező 
gazdiság szociálista átalakulásának 
alapját kell képeznie * 

Nem szabad megfeledkeznünk  a 
kulturának a dolgozó nép közötti ter 
jesztéséről sem. A nemrég Bukarest-
ben megtartott értelmiségi kongresszus 
egy munkásküldöttség javaslatára fo 
gadta el azt a határozatot, mely oly 
társaság létrehozását tűzte ki céljául, 
amely a nép között a kulturát fogja 
terjeszteni. 

Lenin foglalkozott  a parasztsig kö 
zött való kulturmunka fontosságával, 

amelynek gazdasági célja éppen az, 
hogy szövetkezetekbe tömörítsük a pa-
rasztsógot, mert csak igy fogunk  mind-
két lábunkkal a szociálizmus talaján 
állni. 

Lenin mutatott rá arra, milyen fon-
tos az, hogy müveit szövetkezeti ta-
gokat neveljünk. »Az a rend — írja 

Lenin a «Szövetkezetekről* c. Írásá-
ban — amelyben müveit szövetkezeti 
tagok vannak, amelyben a termelő 
eszközök társadalmi tulajdonban van 
nak s amelyben a proletáriátus már 
kivívta az osztálygyőzelmet a burzso-
ázia fölött  — nem más, mint a szo-
ciálizmus rendszere.* 

Felhívás 
Udvarhelymegye pénzügyigazgató-

sáza êlhívja az adófizetődet,  hogv az 
1949 január elsejéig hátrálékos és 1949 
április 1 ig ki nem fizetett  egyenes 
adókat késedelmikamat nélkül 6 egyen 
lő részletben fizethetik  be és pedig az 
első részletet április 15 ig, a másodi 
kat április 30 ig, a harmadikat május 
14 ig (mert 15 e vasárnapra esikj a 
negyediket május 31 ig, az ötödiket 
junius 15 ig és a hatodikat junius 30 ig. 

Mindazok, aki* egy részlet befize 
tésnek határidejét elmulasztják, elveszi 
tik a részletfizetés  kedvezményét és 
az egész hátrálékot egyösszegbsn kő 
telese» befizetni  22 százalékos kése-
delmi kamattal együtt. 

Miután az első részlet befizetésének 
határidejéig mindenki nem vehette tu 
domásul a fenti  rendelkezést, kérésünk 
rea pénzügyminisztérium engedélyezte, 
hogy az április 15-én esedékes részlet 
az április 30 ig esedékes második 
részlettel sgyszerre legyen befizethető 
késedel ni kamut nélkül. 

Einé 'ogva mindenki saját érdeké-
ben 1949 április 30-ig hátrálékos adó-
jának első és második részletét fizesse 
be. mert 1949 május 1 én hátrálékos 

adója egy  összegben esedékessé váli 
25 százalékos késedelmi kamattal 
együit és ezenkívül rosszhiszemű 
nemfizetés  esetén szabotázs vé'sígó-
ért külön bűnvádi eljárás is folyamit-
ba lesz téve a nemfizetők  ellen. 

Dénes Ferenc  dr. 
pónzügyigazg >tó 

Árleszállítás 
az üv8ghónap alkalmából 

A Secera állami vasüzlet az üveg 
hónap idejére, vagyis április 5 ikétól 
május 5 ikéig 10 százalékkal szállította 
ie az üveg és porcelánáruk árát. 

Az árleszállítás azt a célt szolgálja 
hogy mindenki részére hozzáférhető* 
tegye az üveg és porcelánáruk beszer 
zését. Különlegesen szép teás, likörőt 
kávés stb. készletek vásárolhatok ol 
csó árban az üveghónap ideje alatt u 
állami vasüzletben. Felhívjuk dolgozó 
ink figyelmét  a jelentékeny árleszállí-
tásra. 

x Ládák minden méretben 4 
mennyiségben és minőségben az Él 
lami tex.uüziet nagybani lerakatáci 
olcsó áron kaphatón. 1-J 
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1 Tavasz buza 52,37 81,00 100,00 135,00 120,00 70,00 65,43 
2 
3 

Tavaszi rozs 
Tavaszi árpa 

20 00 
59 36 91,20 89,66 100 00 

100,00 
100,00 

5,88 
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16,67 
87,42 

4 Zib 68 78 83,36 90,40 100 00 100,00 71,62 85,00 
5 Tengeri 26 50 35,10 27,62 20,27 39,4U 22 50 28,58 
6 Takarmánynövények 29,34 44,90 51,55 39 25 79,87 32,54 60 25 
7 Iparinövények 10.10 9,96 20,83 1741 24 50 — 15,47 
8 Zöldségfélék 24 32 44 20 33 44 67,63 52,77 36 32 40 31 
9 Olajosnövények 59,14 74 36 81,42 87,35 82,19 57,14 78 24 

összesen 42 20 54.97 55,13 62,59 74 38 50,54 56,64 

Április 7—15 ig, azaz öt munkanap 
alatt, megyénk gazdatársadalma 29 57 
százalékot teljesített az előirányzott 
tavaszi vetési tervből, elérve ezzel 
összesen az 56 66 százalékot. 

Az elvégzett munkálatok összesité 
séből járási viszonylatban ki'ünib 
hogy az oklándi járás vezet, 74 38 
százalékkal, jóval felülmúlva  a t bö 
járások eredményeit. Az oklándi járás 
eredménye annak köszönhető, no«y 
ugy a járási, mint a községi oi 
zottságok teljes odaadással dolgoznak 
és iparkodnak a munka lelkiismeretes 
elvégzése érdekében, kivéve Bardóc 
és Erdőfüle  községeket, ahol a főz 
ségi vetési bizottságok tevékenységében 
még mindig hiányosságokat lehet ész 
lelni, ugy az egyéni terv kidolgozasá 
ban, valamint az adatok összegyüjté 
ben. 

Az öt munkanap alatt szép ered 
ményt ért el a keresztúri alsó jeras, 
45*04 százalékot teljesítve a tavaszi 

tervből és megyei viszonylatban elfog-
ulva a keresztúri felső  járás által a 
mult héten elért helyet. 

A keresztúri felső  járásban még 
mird;g nehezen folynak  a munkák, 
igy például Gagy, Csekefalva,  Szent 
ábrahám községekben, ahol még min 
dig nem fejezték  be a faápolási  mun 
Hálátokat és a vetési kampány ada-
tainak összegyűjtése körül is hiányos 
Ságokat lehet észlelni. Rosszul van 
n «gszervezve a munka Kiskedében, 
Nogykedében és Rugonfalván,  ahol 
megkésve, még mindig az általános 
tervvel foglalkoznak,  területeket tisz 
• áznak és hanyagul, fejetlenül  irányít-
ják és vezetik az adatokat. 

A többi járások valószínűleg példát 
fognak  venni ugy a munkálatok el-
végzésében, valamint az eredmények 
összegyűjtésénél, az oklándi járás 
községeitől. 

Kormányunk a vetési csata megse-

gítése céljából 6 vagon zabot, 4 vagoc 
árpát és 117 vagon tavaszi buzif 
utalt ki. 

A nagymenyiségü tavaszi buza kü[ 
utalásával kormányzatunk a kény»: 
gabona termelését akarja fokozni,  csőkor 
kentve egyrészt a kukorica fogyaszt® 
sát, másrészt csökkenteni akarja I 
parlagon hagyott ugarterületeket. 

Ez év tavaszán megyénk terüleUl 
3 állami gazdaságot szerveztünk bJ 
melyek az élen vannak a vetési mu» 
kálatokban. Első helyen van a vari 
gyasi gazdaság, második B fiatfalJj 
gazdaság, az utolsó helyet az udval 
helyi gazdaság foglalja  el. 

Az állami gazdaságok intézői közi 
szép eredményeket értek el Biró Át 
pád Vargyason, Péter Ferenc a csöt 
gazdaságban. A mintagazdaságok 
kalmazottjai közül kitűntek Q.bân Al 
bert, Forró Pál és Verban Peszarov. 

Horváth  Gém 

(A  táblázat  százalékadatainak  összesít6  eredményei  tekintettel  az egyes  térületek  eltérő  nagyságára,  csak  az összterül 
és az összvetés  együttes  adataiból  számithatók  ki  és nem a százalékos  részlet  eredmények  alapján.) 



Befejeződtek a kulturcsoportversenyek 
Udvarhelymegyében 

A parajdi járás kulturotthonainak 
kezdeményezésére februárban  megin-
dult kulturcsoportok közötti versenyek 
véget értek. 130 kultúrotthon 297 cso 
portja 19 körzetben gytllt össze kü 
iönböző napokon, hogy a szociálista 
versenyek jegyében bemutassák mun-
kájuk eredményét és tapasztalataik 
kicserélésével községeikben uj erővel 
folytassák  népünk művelődési szin-
tvonalának emelésére irányuló mun 
kájukat. 
A versenyt járási értekezletek készí-

tették elő. Mindenütt nagy lelkesedés 
sel fogadták  a kulturotthonok a ver 
Sínyt és az nagyban hozzájárult a 
községek kultúréletének fellenditésé 
iez. 

A versenyben a parajdi járás kul 
lurotthonai vezettek, a néphez legkö 
zelebb álló műsorszámokkal. 
A parajdi körzet versenyét 

nagy leiKesedössel fogadta  ugy a hely-
beli, mint a vidéki közönség. A szer-
vezésben voltak hibák, de a verseny 
építő volt. 
Purajd község változatos műsor-

számai, Alsósófalva  népdalai, Korond, 
Felsősófalva  és Pálpataka népi táncai 
különös tetszésnek örvendtek. Pálpa 
taka viszont olyan műsorszámot is 

!

bevett, ami sértő egyes dolgozókra. 
Ilyesminek máskor nem szabad elő-
fordulnia.  Etéd község kulturotthona 
pedig inkább rövidebb műsorszámot 
idjon, de a szavaló ne olvassa a 
verseket. A kollektív munka hiánya 

I mutatkozott ugy a pálpataki, mint az 
I etédi kulturotthonnál. 

A bomoródszentmártoni 
kör kulturcsoportjai is lelkesedéssel vet-

itek részt a versenyben, de a kulturott-
1 bonok vezetői nem éreztek együtt a 
I csoportokkal, mert amig azok lázasan 
1 készültek a versenyre, addig a veze 
tök poharazgattak a helybeli tanító 
lakásán. A verseny a helybeliek kö-
riben nem volt kellőképpen népsze 
tüsiive, ezért a hallgatóság is kevés 

I volt. 
Az oklándi kör versenye nagy 

I érdeklődésnek örvendett. A kulturház 
iufolásig  megtelt és Homoródalmás 

[iulturcsoportjai a legszebb és legjobb 
számokkal nyerték el az első 

lyezést. 
I A kulturház azonban nagyon várja 
Inir a javítást, az ablakon befúj  a 
Inéi, a vakolat omladozik, az ajtók 
I negrongálódva, pedig a 'kultúrotthon 
MUDkatervében már 3 hónapja szere 
Ipl a kulturház javítása. 
I Az olaszteleki körzetben a 
I kultúrotthon nagyon kicsinek bizo 
• nyúlt az érdeklődők befogadására, 
•így, hogy az ablakokat nyitva kellett 
Bugyni, hogy a kívülállók is hallhas 
Isit a műsort. 
I A bírálóbizottság azt a hibát kö 
•tette el, hogy a versenyből ki akarta 
Itárni az idősebb emberekből álló kul-
ltircsoportokat. Ezt a hibát azonban 
Iklyrehozták. Az idősebbek ugy, mint 
Is ifjak  egyformán  közreműködnek a 
Kulturotthonok munkájában és egy-
Monnán versenyszerűen viszik a mun-
Ikát, népünk életszínvonalának emelé-
béért. 
I A kobátfalvi  körzet versenye 
•igyon megkapó volt. Zárt sorokban, 
Énekszóval vonultak fel  az egyes köz-
ijei kul urcsoportjai és velük együtt 
•(érdeklődők sokasága. Nem csak a 
Ikrem telt meg, hanem az udvar is 
Itievolt. A kulturcsoportok lelkesen 
•adták elő számaikat. Tudatában vol-
Itik annak, hogy minden elszavalt 
Mrs, minden eldalolt dal, minden 
•adulat egy egy lépés a szociáliz-
Inus építésében. 

Székelykereszturon a mozi 
terem már 3 órakor zsúfolásig  tele 
volt, pedig a verseny csak 5 órakor 
kezdődött. 

Gagy, Kiskede és Láz, Felek és 
Alsóboldogfalva  kulturotthonai igen 
szép műsorszámokkal szerepeltek. 
Szűnni nem akaró tapsvihar követett 
minden műsorszámot, Fiatfalva  jól 
szervezett dalárdája ellenben elsza 
kadt a néptől. Mennyivel szebbet ad 
hatott volna, ha népdalokat elevenített 
volna fel.  Székelykeresztur Népi Athe 
naeumának pedig nem egyénekkel, 
hanem tömegekkel kellett volna sze 
repelnie. 

A rugonfalvi  körzethez tartozó 
kulturonnonoK nagyon eltértek a Mü 
veődési Útmutatóban adott anyagtól. 
Kiskede és Nagykede, ahelyett, hogy 
műsorszámaikban kiemelték volna a 
népi eredetű nevettető számokat, apró 
párbeszédekkel jöttek a színpadra, 
amiket a kapitálista rendszer használt 
volt fel  arra, hogy eltérítse a hallga-
tóság figyelmét  a valóságtól. Megne 
vettették a közönséget, de a nevelő 
irányzat helyett romboló hatásúak 
voltak ezek a tréfák. 

A nagysolymosi körzetben a 
kulturcsoportok versenyei a nemzeti-
ségek együttműködésének jegyében 
folytak. 

A böződi körzet kulturotthonai-
ban meg kell erősíteni a fegyelmet. 
Vágás község abba a tévedésbe esett, 
hogy primadonna művészeket akart 
szerepeltetni. Az nagyon szép, hogy 
ha kiváló művészek vesznek részt a 
kultúrotthon munkájában, de a ver 
seny a kulturcsoportok versenye volt, 
ahol tömegesen kellett, hogy szerepel-
jenek a dolgozó nép ifj*i  és öregei 
egyaránt. 

Az udvarhelyi Járás kultur 
csoportjai Hodgya, Szentegyházasfalu, 
Fenyéd, Szentkirály, Pálfalva  és Szent 
lélek községekben gyűltek össze, min 
denütt 3—4 község kulturcsoportja 
szerepelt. A rossz idő ellenére is nagy 
yolt az érdeklődés a művészi szinvo 
nalu műsorszámok iránt. 

A telekfalvi  körzetben, a leg 
fiatalabbaktól  a 64 éves korig vettek 
részt a dolgozók a versenyben Kie 
melkedő volt Szabó Lajosné 64 éves 
munkásasszony eredeti népi tánca. 
A kányádi kultúrotthon rósz 

szul szervezte meg a versenyt. A 
versenyzők az udvaron kellett, hogy 
várjanak a hidegben és szélben d. u. 
1 tői 4 óráig, mert a kultúrotthon 
helyi igazgatójának »dolga« volt. A 
verseny bevezetése sem történt meg, 
az elbírálásnál pedig a bizottság nem 
volt egyáltalán tárgyilagos. 

A zetelaki körzetben sem 
a helyi kultúrotthon, sem a versenyző 
kulturotthonok nem vették komolyan 
a versenyt. A helyi kultúrotthon nem 
szervezte meg, a versenyzők pedig 
nem jelentek meg a versenyen. A 
kulturotthonok vezetőségei nem telje 
sitették munkájukat és ezért a dol 
gozó nép felelősségre  is vonta őket. 
A mulasztást elkövetőket leváltották. 

A verseny után a biráló bizottságok 
összegyűltek és alaposan megvitatták 
a verseny minden egyes pontját. Ki 
emelték mindazt, ami jó volt és rá 
mutattak mindenütt a hibákra. 

A kulturcsoportok versenye befeje 
ződött, de a szociálista munkaverse 
nyek jegyében tovább folyik  a munka. 
A vetési csatával egyidőben fokoz?  ák 
a dolgozó földművesek  a kulturmun 
kát is. 

A vasárnapi kulturrendezvények 
már életszükségletté váltak a falvakon 
és a kulturotthonok biztosítják is azok 
folytonosságát. 

l—a. 

„Köszöntsük május 1-et" 
Népi  sportversenyek  az  egész  országban  május  1 tiszteletére. 

A Országos Népi Sportszervezet 
belekapcsolja a dolgozó munkásság 
százezreit a sportolásba, hogy végre 
ők is részesüljenek azokban az eiő 
nyökben, amelyekben eddig csak a 
kiváltságosak részesültek. 

Ennek a je'szónak: «Köszöntsük 
május 1 et« jegyében egy ilyen hatal-
mas tömeg sportmegmozduiás történt 
vasárnap, 17-én az egész országban. 
Kicsinyek és nagyok, nőit és férfiak 
futottak  különböző távokon, hogy az 
ő ünnepüket, a világ munkásságának 
ünnepét a sporton keresztül is ünne 
peljék, egyben figyelmeztessenek  arra 
is, hogy mindenkor híven állnak nem 
csak sportmezben, de ha kell, más-
képpen is, hogy megvédjék mindazt, 
ami eddig is ő*et iliette s amit eddg 
elbitoroltak tőlük. 

Városunk is szép verseny keretében 

köszöntötte május 1-et, melynek tisz 
teletére megyénkben összesen 306 on 
vettek részt. 

Részletes eredmények: a 800M en 
leányoknál első helyezett: Pavelescu 
Cornelia, 2 Rucoveanu Magdaléna, 3. 
Pavelescu Tatiana. 1000 m-en fiuk:  I. 
Tibád Levente, 2 Bjdrogi Albert, S. 
Kateuk Ádám. 2000 m en fiuk:  1 Op-
rea Valentin, 2. Gherei Vincentiu, 3. 
Oprea Constantin. 2500 m en fiuk: 
Mícedon Pantelimon, 2 Lungu Fiorea, 
3. Catan Dumitru (nadsereg). 4000 in-
én: 1. Motos Joan, 2. S ănescu Vasile, 
3. Noga Joan (hadsereg). 

Labdarúgás 
UMTE—CFR 3 : 0 

Kézilabda 
Autósport—CFR Segesvár 4 :5 

Népi sportot Székelyudvarhelynek 
Városunkban a sport 1945 után 

egyre nagyobb tömegeket ölelt fel. 
Csapataink a disztriktben komolyabb 
eredményeket is értek el, nem beszélve 
az Autósport A ligás kézilabda csapa-
táról és az UMTE tekeosztályáról, 
melyek megérdemelt babérokat is 
aratlak városunk részére. 

Szeretnék az egyesületek hiányos 
ságalval foglalkozni,  hogy ezekből 
okulva kiküszöbölhessék azokat. 

Ami a népi sport kérdését illeti, be 
kell látnunk, hogy mindegyik egyesü 
let a régi aktiv játékosaira támaszko 
dott s a spoit szélesebb körben való 
művelését, az atlétikát, a tömegtornát, 
mindegyik egyesület elhanyagolta. 
Nem tett egyik egyesület sem jelen-
tősebb lépést a sportnak a tömegek 
közé való kivittle érdekében. 

Egy másik hiba, ami sport téren 
városunkban mutatkozott, hogy az 
egyesületek vezetői nem keresték az 
együttműködést. hanem majdnem 
mindig ellentétben álltak egymással. 
Ennek következtében jött létre ellen-
séges magatartás az egyesületek játé-
kosai között is. Es most már haladék-
talanul orvoslásra vár. 

Hogy az ifjúság  tömegesen vegyen 
részt a sportban, szükséges a sportot 
a szülő-tkel is megszerettetni. Ezt 
olcsó beleptidjjal kell megoldani, 
hogy minden munkás látogathassa a 
a különböző sport megnyilvánulásokat. 

A másik előfelté  ele az egészséges 
sport kiépítésének városunkban, hogy 
minden játé»ost leigazoljanak s a még 
megmaradt profistáfcat,  «kispolgárokat* 
zárják ki s ezzel erősítsék meg spor 
tolóink gárdáját. 

A Dinamó, az IMSz sport egyesü 
Iete a közelmúltban a legjobb kádereit 
adta az UMTE sportegyesületnek. A 
két egyesuiec baráti összefogása  igen 
helyes lépés volt. mely feltétlenül  vá 

| rosunk sportjának egészségesebb fejlő 
j dósét fogja  eredményezni. Ugyanak-

kor ez a lépés utmutatást ad a még 
külön dolgozó Autósport egyesületnek 
is arra, hogy a sport egyetlen utja a 
szociálizmus felé  vezető uton az egye 
sülés, hogy közös erővel, közös aka-
rattal építsünk, vigyük előre városunk 
sportját, mely előtt széles távlatok 
nyíltak meg népi demokráciánk fejlő-
désének ebben a szakaszában. 

Előre a népi sport fejlesztéséérti 
Sch Artúr. 

A Népi Turisztikai Hivatal 
közleménye 

F. évi február  2 ikán az OSP helyi-
ségében megtartott gyűlésen megala-
kult a népi turisztikai hivatal udvar-
helymegyei fiókja.  Ennek a szövet-
ségnek célja a turisztika minden ágá-
nak megszervezése és fejlesztése,  az 
általános turisztika, hegymászás, alpi-
nizmus müvelése a nép széles rétegei 
között. Népszerűsítse a turisztikát, 
ismertesse munkásosztályunkkal or-
szágunk természeti szépségeit, gyógy-, 
üdülő- és fürdőhelyeit. 

Az OSP Kossuth utca 60 szám 
alatti székházában a dolgozók minden 
nap d e. 9—1 óráig, d. u 3—7 óráig be-
iratkozhatnak. A tagsági könyvecske 
ára 10 lej, tagsági dij havi 10 lej. A 
tagok kirándulások alkalmával utazási 
kedvezményben részesülnek, ugyszin 
tén jelesebb fürdő  és üdülőhelyeken 
levő menedékházainkban is. 

Kérjük munkás testvéreinket, ifjain-
kat, akik szeretik a természet szépsé-
geit, iratkozzanak be szövetségünkbe, 
mely minden előnyt megad kellemes 
és olcsó kirándulásokban és üdülé-
sekben való részvételre. 

A vezetőség. 

— Feketé őket fogott  el a milícia. 
A mii cm éberségé meghiusítja az el-
li ara pozódott feketézéseket  és hozzá-
szólta j* az embereket, hogy becsű 
letes munkájuk u án éljenek meg és 
ne tiltoit üzérkedéssel. Amig a dolgo-
zók keanény munkával keresik kenye-
rüket, addig egyes lelkiismeretlen ku 
fárok  a gabonanemüben amúgy is elég 
szegény m< gvénkből tiltott módon szál 
litják ki a lisztet. A szentegyházasfalvi 
milícia ilyen liszttel üzérkedőket fo 
gott el nemrég P*pp Rozália, Miklós 
E elka. Stmó Jikab, Péter Ferencné, 
Pá Djmeterné Ilonka Andrásné, Györ-
fi  G rgeiy, S mó Béla, Papp Zoltán, 
Si "O F renc máréfalvi  lakosok és Haj 
du Domokos és Gherlet Lajos székely-
bettiienfalvi  lakosok személyében, akik 
megérdemelt büntetésüket meg fogják 
kapni. 

x Vass Margit és Sípos Lajoa ki-
váló sportolóinsnak sok szerencsét és 
boldogságot kívánunk házasságukhoz. 

Az UMTE  vezetősége. 
— Jól elkerült az Ardealnl kol-

turelgadása. Az Ardealul állami ke-
reskedelmi vállalat székelyudvarhelyi 
fiókja  magas színvonalú művelődési 
előadást rendezett április 9 én. Az elő-
adás kiemelkedő számait az Ardealul 
marosvásárhelyi kuiturgárdája és a 
marosvásárhelyi ifjúmunkások  szavaló 
kara nyújtotta. Jó előadásban mutat 
ták be Bakodi József  Ocskó Teréz 
cimü színmüvét. Az ifjúmunkások 
szavalókara nagy hatást gyakorolt a 
közönségre. 

x Egy jokarban levő pedálos cím 
balom eladó. Cím a kiadóhivatalban. 



Ismerjük meg a szociálizmus hazáját 
A jólét és kultura növekedése a kolhozokban 
•Forradalmunk jellemző sajátsága 

abban áll, — mondotta 1. V. Sztálin — 
hogy nemcsak szabadságot adott a 
népnek, hanem anyagi javakat is, a 
jómódú és magas kulturszin vonalon 
álló élet lehetőségét.* 

A szovjet állam a kolhozba tömörült 
dolgozó parasztok rendelkezésére bo 
csátott mintegy 500 millió hefctár  föl 
det, miáltal mintegy 20 millió sze 
gényparasztot mentett meg a nyomor 
tói. A kolhozok jólétének növekedésé 
vei együtt emelkedett a kolhozparasz 
tok jóléte is. 

A jólét magával hozta a kultura 
emelkedését is. 

A falusi  iskolák száma az 1914 évi 
hez viszonyítva ötszörösére emelkedett, 
a középiskolákat látogató gyermekek 
száma pedig 248 szorosára. 

A koihozfalvakban  uj szakmák ke 
letkeztek : traktoristák, arató cséplő 
gépkezelő», gépkocsivezetők, stb. nyer-
tek kiképzést. 

Forradalmi átalakuláson ment át a 
mezőgazdasági tudomány. Az első öt 
éves terv óta közel 500 millió példány 
gazdaságtudománnyal foglalkozó  könyv 
jelent meg. 

Mig a cári Oroszországban 214 me 
zőgazdaság tudományi intézet volt, ma 
már több, mint 7000 olyan intézet 
van, mely tudományos kutatással fog-
lalkozik, hatalmas eredményeket érve el. 

A kolhozrendszer győzelme és a 
falvakban  végbement kulturforradalom 
teljesen megváltoztatta a szovjetparaszt 
életmódját. 

Megváltozott a falu  külső képe is. 
A villany behatolt a kolhoztermelésbe 
és a lakóházakba. A mezőgazdasági 
munka mind jobban és jobban ipa-
rosodik. A falu  és a város, a szellemi 
és a kétkézi munkás közötti különb-
ségek elmosódnak. Az 1946 februárjá-
ben megválasztott legfelsőbb  tanácsban 
151 parasztképviselő van, a nemzeti 
ségi tanácsban pedig 198. 

Az uj, szociálista élet megváltoztatta 
a parasztság öntudatát is, ami a mun-
kához való viszonyban, a szociálista 
versenyekben és a sztahanovista moz-
galom fejlődésében  jutott a legragyo-
góbb kifejezésre. 

A Szovjetunió szociálista mezőgaz-
daságának erőpróbája a nagy honvédő 
háború volt. A háború sok munkaerőt 
vont el a mezőgazdaságból, elvonta a 
traktorokat, a gépkocsik legnagyobb 
részéi, a benzint, csökkent a lóállo-
mány stb. Ennek ellenére a szovjet-
mezőgazdaságnak volt annyi ereje, 
hogy fenntartsa  a szovjet-nép életszin 
vonalát és ellássa a hadsereget éle-
lemmel. Ez az erő a kollektív gazda-
ság hatalmas felsőbbrendűségében  rej-
lik és abban az életerős hazafiságban, 
amit a kolhozparasztság tanúsított és 
mindenek előtt a bolsevik párt és sze-
mélyesen Sztálin generálisszimusz ha-
talmas szervező munkájában. Rendkí-
vül megnőtt a női kolhozisták és az 
ifjú  kolhozisták szerepe a háború alatt. 
Sok vidéken a ledolgozott munkana-
pok 70—75 százaiékát nők végezték 
el. ők álltak a kolhozok élére, ők 
fogták  kezükbe a traktorok és arató 
cséplőgépek kormánykerekeit. 

A háb.oru a szovjet mezőgazdaság 
fejlődését  ideiglenesen mégis visszatar-
totta. Ezért az uj sztálini ötéves terv 
a kolhoz- és szovhoztermelés minden 
ágát érintő nsgyszabásu emelkedés 
programmját foglalja  magában. 

Az ötéves terv végén a gabonane-
rnüek vetésterülete 24 százalékkal 
fogja  meghaladni ez 1945 ös szinvona 
lat, az átlagtermés pedig 54 százalék-
kal kell, hogy magasabb legyen. Ki-
bővül a gép és traktorállomások és ja-

vítóműhelyek hálózata. 950 uj traHor-
állomást fognak  létesíteni a létező 7000 
mellé. Legalább 325 000 traktort és 
174 000 aratócséplőgépet és egyéa 
mezőgazdasági gépet fog  kapni a me 
zőgazdaság A falusi  villanyerőtnüvek 
energiatermelése meg kell, hogy ha 
ladja a 2 millió kilówittot. Az uj ötéves 
terv alatt a vegyiipar 17 millió tonna 
műtrágyát juttat a kolhozoknak. 

A kolhozépitésben a párt legfőbb  fel 
adata a mezőgazdasági termelőszövel 
kezetek szervezeti és gazdasági meg 
szilárdítása, a kolhozok társadalmi va 
gyonának megerősítése és gyarapítása. 
A szovjet kormány elhatározta, hogy 
mindazoknak a munkásoknak, akik 
magas átlagtermést érnek el, m-gídja a 
szociálista munka hőse címét. 

Minden feltétel  megvan ahhoz, hogy 

a mezőgazdaság hatalmas föllendülé 
sének sztálini programja megvalósulton. 
Megvan a szociálista társadalmi rend 
szer. A S ovjetunió mezőgazdaságát 
jól kidolgozott terv szerint igazgatják. 
Ez a gazdaság nem fél  a válságodtól. 
A dolgozókat nem fenyegeti  munka 
nélküliség. A kizsákmányoló osztályok 
megsemmisítésével biztosítva van a 
Szovjetunió összes népeinek eddig még 
nem lá'ott erkölcsi és politikai egysége. 
Nem kétséges tehát, hogy a gazdaság 
minden ágában nagy fellendülés  fog 
mutatkozni. 

Mindennek záloga az a termelő lel 
kesedés és hazafiság,  amely a mun 
kásokbm, a kolhoztömegekben és a 
szovjet-értelmiségben él, záloga a Kom 
munista (b) Párt és az a sztálini veze 
tés, amely a kommunizmust épiti a 
Szovjetunióban. ' 

Vladimír  Majakovszkij 
Vladimír Majakovszkij, a nagy szov 

jet költő 1893 ban született a georgiai 
Bagdadi községben. Tanulmányait Ku 
taiszi ben kezdte, Moszkvában érettsé 
gizett. majd a festőiskolába  iratkozott 
be. Moszkvában csakhamar szoros é 
rintkezésbe került a haladó irók és 
forradalmárok  körével. Szenvedélyes 
lelke teljes hevével vetette magát a 
forradalmi  küzdelembe. Hamarosan 
letartóztatták és börtönbe vetették, a 
honnan 1910 ben szabadult meg. 

Egész életét és ragyogó költői tehet-
ségét a dolgozó nép felszabadítására 
áldozta. Első költeményei 1913 ban 
jelentek meg, melyekben a burzsoá 
társadalmat gúnyolta és ostorozta. Uj 
zengésű verseire a haladó írói körök 
már ebben az időben felfigyeltek.  Nagy 
tehetsége, tartalomban és formában 
egyaránt ujitó költészetének teljes gaz 
dagsága azonban csak az 1917 es ok-
tóberi szociálista forradalomban  bon 
takozott ki. 

Kivételes tehetségét feltétel  nélkül a 
forradalom  szolgálatába állította. Ním 

csak forradalmi  költő, hanem aktív 
forradalmár  is. Nagyszerű verseiben 
lelkesít, irányt mutat, dicsőíti a fórra 
dalmat, mert ez hozza meg az uj vilógot, 
az uj szociálista társadalmat, az uj em 
bert. 

A forradalom  győzelme után az uj 
szovjet haza harcos építőjévé válik. 
Verseivel ugy építi a szovjet hazát, 
mint mások kalapáccsal és csákánnyal. 
Szívvel lélekkel, minden tehetségével 
a munkásosztály mellett áll, és segiti 
a szociálista társadalom kialakításában. 
Költészete a szociálizmus felé  haladó 
szovjet haza tükre. 

Majakovszkij a forradalom  költője és 
a költői művészet forradalmára.  For 
radalmi újítást hozott a költészetbe 
ugy tartalom, mint forma  szempont 
jából. Szakított a költészet ideálista 
hagyományával és megteremtette a 
költészetben a szociálista reálizmust. 
Versei mindig időszerűek, mert meg 
felelnek  a dolgozó tömegek minden-
kori törekvéseinek. 

Majakovszkij nem csak a szovjet-

Korunk könyvei 
Z.  STENDER: 

cA szakszervezetek  a forradalomelőttí 
Oroszországban 

A »Szakszervezeti  Kiskönyvtár«  c.  sorozat  negyedik  száma  Z. 
Stender  — a Szovjetszakszervezetek  Központi  Tanácsa  folyóirata 
(y>Professzionálnije  Szojúzi«)  munkatársának  — tanulmánya  az 
oroszországi  szakszervezetek  szerepével  foglalkozik,  amelyet  a Nagy 
Októberi  Szociálista  Forradalom  előtt  töltöttek  be. 

A szerző  rámutat  arra,  hogyan  szervezte  és vezette  a bolsevik-
párt  a szakszervezeteket,  tevékenységükre  az  első  orosz  forradalom 
éveiben  és az  1905  ös és 1907-es  februári  forradalom  közötti  idő-
szakban.  Forrásmunkáiban  Lenin  és Sztálin  számos,  a témára  vo-
natkozó  munkáiból  idéz  és a problémát  részletesen  és behatóan  tárja 
elénk. 

Sz.  M.  KOVALOV: 

Az  értelmiség  a Szovjetállamban 
a* 

Hogyan  oldotta  meg  a Szovjetállam  az  értelmiségek  bonyolult 
problémáját  ?  A szerző  mély  és sokoldalú  elemzését  adja  e nagyonis 
időszerű  kérdésnek.  Történelmi  áttekintést  nyújt  a cári  önkényura-
lomtól,  a nagy  honvédő  háború  utáni  időszakig.  Érvei  alátámasz-
tására  részletes  és pontos  adatokat  tár  az  olvasó  elé.  E tanulmányt 
különösen  a szellemi  dolgozók  figyelmébe  ajánljuk. 

korszak legjobb és legtehetségesebb 
költője, amint Sztálin mondta, hanem 
világviszonylatban is egyike az utolsé 
félévszázad  legnagyobb költőinek ugy 
mondanivalóinak gazd<gsága, mint ki-
fejezéseinek  ujitó eredetisége miatt. 

Fiatalon, 1930 tavaszán halt meg 
a nagy szovjet költő tragikus körül-
mények között. 

i  Titlel  Andor 

Takarékoskodjunk 
az idővel 

Népköztársaságunk újjáépítését, a 
szociálizmus fejlődését  csak akkor tud-
juk biztosítani, ha minden egyes dol-
gozó a legészszerűbben, a legjobban 
használja ki munkaidejét. Az észszertt 
munkaidőkihasználás egyik feltétele 
egyéves gazdasági tervünk megvalósí-
tásának és túlteljesítésének. 

Tudnunk kell azt is, hogy nem elég, 
ha csak jelszavakban és hangzatos elő-
adásokban szajkó módjára ismételget-
jük uton útfélen  kormányunk e? irány-
ban adott utasításait. Tettekkel keli 
igazolnunk, hogy megértettük és ma-
gunkévá tettük azokat. 

Azonban nem csak a magunk ide-
jével kell takarékosan bánnunk, hanem 
a dolgozó embertársaink idejével is. 
Ezért fontos  az, hogy a hiva'alokban 
azonnal elintézzék a különböző ügye-
ket és hogy különösen olyan helyen, 
ahol egy megadott időre vannak megi-
dézve a dolgozók, az ügyek elintézése 
tényleg megkezdődjék a jelzett időben. 

Fennáll ez a kívánalom különöseit 
a különböző biróságokkal szemben, 
ahol fontos,  hogy a 8 órára idézett fél 
lel a tárgyalást tényleg pont 8 órakor 
meg is kezdjék. Ilyenkor a bíróknak 
és tisztviselőknek minden más munkát 
félre  kell tenniök, hogy a tárgyalások 
megkezdése késedelmet ne szenvedjen. 

Nem engedhető meg manapság, hogy 
a dolgozók órákhosszat várjanak, amig 
végre megkezdődik a tárgyalás, mert 
az ilyen késedelem sokszor 40 50 mun-
kaóra veszteséget jelent. Ez nemzet-
gazdasági szempontból óriási veszteség: 
különösen most a vetési csata és a sür-
gős mezőgazdasági munkák idején. 

Rfgi  közmondás szerint az idő pénz,. 
Az idő termelésünk egyik fontos  té-
nyezője. Aki ezt netn becsüli meg, az 
ellensége lesz közös tervünknek és a 
szociólizmus v építésének. l.T. 

A magyar állampolgárok 
CASBI-kezelés alatt levő 
vagyontárgyainak 
a kezelés alól való feloldását  előké-
szítő magyar román vegyesbizottság 
Székelyudvarhelyen megkezdte műkö-
dését. Az érdekeltek hozzátartozóinak 
és érdeklődőknek f.  hó 19—21 ig felvi-
lágosítással szolgál. A bizottság mű-
ködési helye: Székelyudvarhely, me-
gyeháza I. em. 30 szám. 

\ 

ludecătoria Populară Mixtă Odorheiu 
Dos. 817—1949 din 15 Aprilie 1949. 

CIT ATI E 
Locuitorul Fehér Ipoly, fost  cu ul 

timul domiciliu în comuna Forţeni 
jud. Odorheiu, în prezent cu domi-
ciliul necunoscut este citat la aceast} 
judecăiorie pe ziua de 28 Aprilie 194» 
orele 8, în calitate de pârât în proce-
sul de divoiţ cu soţia ei, Lajos N. 
Ileana. In caz de neprezentare proce-
sul se va judeca în lipsă conform, 
legii. 

Judecă or şef:  Balogh Iosif  dr. 



FALVAINKBÓL-FALVAINKNAKT 
Ujszékely 

Ar. egyéves gazdasági terv kereté 
ben Ujszékelynek nagyon sok vete 
ményt (zöldséget) kell termelnie. A 
gazdálkodók egy része megijedt, hogy 
nincs köztük olyan szakember, aki ezt 
irányitara tudná. A vármegyei gazda 
iági bizottság azonban gondoskodott 
mindenről, egy szakértő előadót kül 
dött ki, aki négy napos tanfolyamon 
ismertette a korszerű és szakszerű 
gazdálkodást. Az előadásokat állán 
dóan nagyszámú érdeklődő látogatta. 

Most, Ujszékely határában, öröm 
tnel és büszkén nézzük a síkságon 
elnyúló, hosszú, egyforma  vetemény, 
táblákat. A táblák nagy része egyen-
le es, de akad rendetlen is. Ezek ma-
fufcon  hordják gazdáik munkásságá 
nsk bélyegét, A becsületes dolgozó, 
munkás ember táblái egyformák,  szé 
pek, gondozottak, olyanok, mint a 

I gazdáik, akik becsületesen akarnak 
1 dolgozni mindnyájunk boldogulásáért, 

a másokéi egyenetlenek, rendetlenek, 
| -olyanok, mint a gazdáik, akik csak 
ízért do'gozták meg, mert féltek  a 

| munkásosztály törvényeitől. 
A terv községünkre a vetemény 

[ termesztés feladatát  bízta és ezek a 
táblák hirdetik már, hogy a terv meg 

[ fog  valósulni Ujszékelyen is. 
Gáli  Dénes 
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MNSz levelező 

Ifiözöd 
Az analfabétizmus  fájó  sebének ki 

i irtására falunk  tantestülete megmozdult 
1 <s a szorgalmas tanulók közül, 16 an 
| eredménnyel levizsgáztak. 

Kultur munkánk jól folyik.  Minden 
itten egykét összejövetelünk van, 
melyen a lakosság szép számban szo 
"" megjelenni., 
A RDNSz munkája említésre méltó. 

Sialmafonó  kalákáinak jövedelméből 
i izegény gyerekeket akarja felse 
jélyezni. A görög héten sikeres volt 
i gyűjtésünk. A megyei anya és 
[vermekvédelem gondoskodása folytán 
'I szegény gyermek kap naponta táp-
iékot. 
A Petőfi  kultur otthon díszítése és 
ilturmunkája bizonyítéka annak, 

falunk  megértette az idők szavát 
i becsületes munkával segíti elő az 
fféves  terv sikerét. F.J.  né 

1 parajdi tanitók is küzde-
nek az analfabétizmus 
ellen 

[Április 7-én Parajdon azok a dol-
Mók gyűltek össze az iskola épüle 
líben, akiknek eddig nem adatott 
g a tanulás lehetősége. Most elér 
tett az az idő, amikor a parajdi 
udatlanok is megtanulhatták a be 
tés művészetét s az ismeretek 
elemeit. A vizsgáztató bizottság a 
letek alapján örömmel .tapasztalta, 
y a sok fáradságos  munka nem 
t hiábavaló. A tanfolyam  hallgatói 
lg azzal az elhatározással bucsuz 
el »viszontlátásig*, tanítóinktól, 
' nem elégednek meg ezzel a tu 

ml és ősszel ismét hozzákezdenek 
Hetük gyarapításához. 

Rózália  és Hadnagy  Lajosné 

Ivetési munka a csobi 
I állami gazdaságban 
|A gazdasőgot a volt földbirtokos 
1 teljesen elhanyagolt állapotban vet 
) át. Az épületek düleiezóben, az 
tllomány leromolva. A volt földbir 
i csak a hasznot húzta és a cse-

lédeket még az 1948 as évre sem fi-
zette ki. 

Az államosítás után elsősorban az 
épületeket és a gazdasági udvart hoz-
ták rendbe. A környező községek if 
jusága önkéntes munkával segített az 
elhanyagolt gazdasági épületeket rend 
behozni és minden szükséges munkát 
elvégzett. 

A párcium községei fogatokkal  igye-
keztek a gazdaságot segíteni a tavaszi 
vetési munkában, úgyhogy a tavaszi 
vetés teljesen önkéntes munkával el 
van már végezve. Az irányításból, a 
szervezésből kivették részüket a csöbi 
és a bordosi gazdasági elöljárók. 

Az első nehézségek leküzdésével 
igy indul a csöbi állami gazdaság, hogy 
példát mutasson a dolgozóknak a 

tervszerű gazdálkodásban. A vidék 
dolgozó népe megértette, hogy a föld, 
amelyet a földesuraktól  elvettek, ma 
már a dolgozóké és igyekszik minden 
segítséget megadni. Igy teljesen ön 
kéntes munkával 22 é3 fél  holdat ve-
tettek be tavaszi szalmás gabonával. 
Péter Ferenc gondnok már április 9 én 
jelentette a járási vetési bizottságnak, 
hogy a vetést elvégezték. 

A vstési munkában különösen Csöb, 
Z3ákod, Bordos ós Szentdemeter dolgo 
zói vették ki a részüket. 

Ríméljük, hogy ezután Rava és 
Vécke dolgozói is több lelkesedéssel 
és lelkiismeretességgel fognak  az ön-
kéntes munkában részt venni. 

Bernád  András 

A RDNSz-nek munkája 
A RDNSz munkája falun 

Az egyéves állami gazdasági terv 
megvalósítása érdekében a RDNSz 
tagjaira súlyos feladat  hárul különösen 
a falvakon.  A falubizottságok  feladata 
elsősorban az, hogy minél több nőt 
vonjanak be a mezőgazdasági és trak 
toriskolákba és az erdészeti tanfolya 
mokra. 

A falu  egészségügye és az anya és 
gyermekvéJelem szempontjából nagyon 
fontos,hogy  a minisztérium által rende 
zett egészségügyi iskolákba minél több 
nő iratkozzéhbe. Szorgalmazni kell a 
falusi  szülőotthonok létesítését. Az 
írástudatlanság megszüntetésére ren 
dezett tanfolyamokat  kell eiősegiteniök. 
Fokozni kell a kollektív gazdálkodás 
iránti érdeklődést és annak előnyeiről 
fel  kell világosítani a falu  népét. 
Mindezen munkák során állandóan a 
szovjet nők dicsőséges példáját kell 
követni, hogy a munka eredményes 
legyen. 

Fel kell világosítani minden dolgo 
zót arról, hogy a gazdasági terv tel-
esitésétől fű>g  az, hogy országunkban 
a szociálizmus minél előbb megvaló-
suljon, népünk jobb jövője kialakuljon. 

Székely  Márta,  Nyikómalomfalva. 

Hogyan történik a legelők 
tisztítása 
Homoródalmáson két nap tartott a 

legelők tisztítása. Az első nap még 
csau ment a munka valahogy, de a 
másodikon már egyesek meggondolták 
magukat és maguk helyett iskolás 
gyermekeiket kü'dcék. 

Ezeket a gyermekeket elvonták a 
tanulástól és a gyermekek nem is tud 
ják a legelők tisztítását jól elvégezni. 

Hiba az is, hogy sokan mentik ki 
magukat n legelőtisztítás alól, azért, 
mert valamelyik bizottságban vannak. 
Ez nem helyes. Éppen azért, mert 
bizottsági tag valaki, példát kellene 
mutatnia munkájával. M»gam is tagja 
vagyok több bizottságnak és még in 
kább megyek dolgozni a közösségért. 
Felhasználom az alkalmat ilyenkor, 
hogy felvilágosító  munkát végezzek és 
meggyőzzem azokat, akik még kétel 
kednek. Igy lesz mind nagyobb azok 
nak a száma, akik harcolnak a béke 
és szabadság megvédéséért. 

Sándor  Gyuláné 

A RDNSz székelyudvarhelyi 
szervezete vitaminkertet 
létesit 
Körülbelül két holdnyi földet  kapott 

• RDNSi megyei szervezete Székely-
udvaihtíly várostól azzal acéllal,hogy 
azt a napközi otthonok részére vete-
ménnyel ültesse be. Városunk dolgo-

zói megértették ennek a nagy jelentő 
ségét és a föld  termelékenységének 
feljavítása  érdekében a Május 1 és 
November 7 utca kisgazdái 23 kocsi 
trágyát adtak és hordtak ki önkéntes 
munkával erre a földre.  Most a szer-
vezet asszonyai elvállalták a föld  meg-
művelését és verseny keretében fog 
ják önkéntes munkával a veteményt 
termelni. Igy jutnak a gyermekek bő, 
vitamindús ételekhez, amely egészsé-
güket és fejlődésüket  biztosítja. 

Malomfalva 
Malomfalván  a RDNSz munkája 

nemrég vett nagyobb lendületet. Be 
kapcsolódott a Kultur munkába és tá 
rnogatja a kultúrotthon tevékenységét. 
Riszt vesz a görög szabadságharcosok 
felsegélyezésére  indított akcióban igen 
szép eredménnyel. Tagjai egy szegény 

család újszülött gyermeke részére 
babikelengyét gyűjtöttek. 

Mint minden harcos szervezetben, 
itt is voltak kisebb nézeteltérések, de 
az eszme és a helyes cél megvilági-
tása által és a helyes felvilágosító 
munka utján sikerült meggyőzni azo-
kat, akiket kicsinyes személyi sértő-
dések helytelen útra vezettek. Ma már 
szervezetünk taglétszáma lényegesen 
emelkedett, 24 ről egy hónap alatt 
56 ra és munkánkba mind nag> obb és 
nagyobb számban kapcsolódnak be a 
nők. 

Török  Piroska 

Hogyan működik a RDNSz 
Alsósófdlván 
»Rosszul«. Eít hallottam, pedig ez 

a vélemény téves. Tulajdonképpen azt 
akarták kifejezni  e megjegyzéssel, 
hogy sehogysem. Igy is volt ezelőtt 
pár héttel. Egváltalán semmit se tet-
tünk, de a RMP támogatásával és 
parajdi testvérein» segítségével sikerült 
életre serkenteni községünk asszonyait 
is. Már jónéhányan levetkőzték a múlt-
ban beléjük rögződött visszahúzódást 
és élénk szervezeii élet kezdődött. 

Hogy minél előbb megmutassuk 
munkánkat, legelőször a kulturotihon 
felhívásának  teszünk eleget, egy va-
sárnapi estének műsorral vaió kitöl-
tésével. 

Asszonytestvéreim közül mind töb-
ben kérnek ki könyvet a könyvtárból, 
ami szintén biztató jel. 

Terveink a jövőre nézve: részt 
venni szervezetten községünk gazda-
sági és kulturális életében és a felállí-
tandó napközi otthonnak a legmesz-
szebbmenő anyagi, erkölcsi és főleg 
önkéntes munka általi támogatás 
megadása. 

B. J.né 

Látogatás a korondi államosított 
Bertalan-féle cserépedény-gyárban 

A földesúri  maradványok felszámo-
lása során Bertalan Áron köröndi fa-
zék gyáros üzemét, akinek mellékesen 
100 hold földbirtoka  is volt, államosi 
tották. A kis üzemben az államosítás 
óta vidáman és megelégedetten megy 
a munka. Addig, anvg Bertalan idejé-
ben egy munkás 2000—2500 lejig ke-
resett, ma az államosítás után ugvan 
ennek a munkásnak a fizetése  3500— 
5000 lejig megy fel. 

Gere Márton, az üzem munkás igaz 
gatója elmeséli, hogy ma már előre 
lefektetett  terv szerint dolgoznak. A 
márciusi munkatervüket 50 százalékkal 
haladták tul és munkatervet dolgoztak 
ki, hogy junius 30 ig 80 százalékkal 
fogják  túlhaladni az előirányzatukat. 

Közvetlenül az államosítás után bi 
zony nehézségekkel kellett megküzde 
niök. Nem volt zománc. Bíitalan az 
államosítás előtt megrendelt egy va 
gon zománcot, amit az államosítás 
után hirtelen, táviratilag lemondott, 
hogy ezzel is szabotálja volt üzemé 
nek működését. Természetesen ő ugy 
gondolta, hogy a kifizetett  zománcnak 
az ára majd az ő zsebébe fog  vissza-
vándorolni. Azonban »Bertatan ur« 
nem számolt a munkásság éberségé 
vei, amelyik meghiúsította tervét. 

Azt is megtudjuk Gere Márton igaz-
gatótól, hogy bizony az eladásokkal 
is nehézségek vannak, mert a vevők 
eddig hozzá voltak szokva ahhoz, 
hogy csak egynegyed részét számláz-
ták le a vásárolt edényeknek, hogy 
kijátsszák a forgalmi  adókat. A voit 
tulajdonos tetteiért időközben már el 
nyerte méltó büntetését. A szabotázs 
bíróság egy évi börtönre és 10.000 lej 
kártérítés megfizetésére  Ítélte. 

Mindenütt tisztaság, rend uralkodik 
az üzemben. Látszik, hogy már nem 
az osztályellenség, hanem a munkás-
ság kezében van, az, amelyik tudja és 
érzi, hogy az üzem az övé és rajta 
keresztül az összes dolgozóké. 

Csodálkozva nézzük, amint Józsa 
Mihály gyakorlott kezei között az élet-
telen agyag szabályos szép korsóvá 
formálódta  pillanatok alatt. Boszorká-
nyos gyorsasággal dolgozik. Lábával 
hajtja a korongot, kezei formálják  az 
edényt- Hosszú ideje, 30 éve dolgozik 
már a szakmában és olyan gyakorlata 
van, hogy milliméter pontossággal ké-
szíti a korsókat. 

Makó Imre fiatal  21 éves munkás. 
0 csinálja a korsötüleket. Naponta 
180—í 00 darabot késdt el. Együtt 
dolgozik fiatal  feleségével,  akivel ott 
ismerkedett meg és most már össze-
kapcsolták az életüket. Mir.den szavá-
ból az On'udat, a politikai érettség 
csendül ki. Tudja, hogy mit jelentett 
számukra a kis üzem államosítása. 
Boldog és megelégedett, mindsettőjük-
nek szépen emelkedett a fizetése. 

Ma 24 munkással dolgozik az üzem, 
nők férfiak  vegyesen. A festő  műhely-
ben egymás mellé sorakoznak a szebb-
nél szebo nepi moiivumokkal kifestett 
kancsók, korsók, vázák, stb. 

Szinte nehezünkre esik az elválás. 
Azzal az érzéssel távozunk, hogy Pár-
tunk vezetésének és irányiiásának a 
követ«eztében Korondon is felszaba-
dult 24 munkás a kizsákmányolás 
alól és b csüietes, öntud.ios munká-
val szorgalmasan epttc a jövő uj tár-
sadalmát. 



énik a nagyvilágban? 
Kül- és belpolitikai tá jékoztató 

A párizsi béke-világértekezlet 
A pftrizsi  béke-világértekezleten mint-

egy 1 5C0 kiküldött vesz részt, 600 
millió ember képviseletében. A frarcm 
kormány ugyan akadályokat gördit a 
kiküldöttek beutazása elé és csak kor 
látozo't számban adja ki a beutazási 
engedélyeket, d̂  ez nem tudja megaka 
dályozni az értekezlet megtartását. A 
béke-világértekezlet nagy jelentőséget 
nyer azzal, hogy közvetlenül az At 
lanti-Szövetség megkötése és a három 
nyugati nagyhatalomnak Németország 
ra vonatkozó megá lapodása után tart 
ják meg, válaszul ezekre a háborús 
készülődésekre. 
Országos méretű tiltakozás 

Olaszországban az Atlanti-
Szövetség ellen 
Olaszország munkássága és haladó 

értelmiségiéi nem térnek napirendre az 
Atlanti Szövetség kérdése felett.  Állán 
dóan tiltakoznak Olaszországnak az 
Atlanti Szövetséghez való csatlakozása 
ellen A tömegszervezetek bizottságot 
alakítottak, amelyik ilyen ér elmü til 
takozó tömegbeadványra g\üjt aiáirá 
sokat. Az ország különböző részeiben 
tüntetésekben és sztrájkokban robbm 
ki az olasz nép tiltakozása ez ellen a 
háborús szövetség ellen. 
Trizonia 

Bizoniának hiviák az egyesitett né-
metországi angol amerikai megszállási 
övezetet. Clay tábornok, Németország 
amerikai övezetének parancsnoka be 
jelentette, hogy május folyamán  egye 
sitik Bizoniát a francia  megszállási 
övezettel és igy hármas megszállási 
övezetet, vagyis Trizoniát létesítve, 
azt bevonják a Marshall tervbe. Ezek 
az intézkedések mind beletartoznak a 
háborút szító imperiálisták terveibe, 

amelyekkel Nyugatnémetországot akar 
ják katonai bázisnak kiépi'eni a népi 
demokráciák és a békeszerető népek 
ellen. 
A kinai néphadsereg 

bekerítette Hankaut 
A középkinai síkságot mér csaknem 

teljesen megtisztította a kinai felsza 
baditó hadsereg a Kuomintang csapa 
toktól. Hinkaut is te'jesen körülzáriák 
a felszabadító  csapatok. A néphadse 
reg által elfoglalt  területeken folyik  a 
háborús rouok eltakarítása és az or-
szág újjáépítése. 
Feloszlott a magyar 

nemzetgyiilas 
Szakasits Árpád, a Magyar Népköz-

társaság elnöke a minisztertanács ja 
vaslaiára feloszlatta  az 1946 ban meg 
választott nemzetgyűlést. Az uj vá 
lasztárokat május 15 ikére irák ki. 
Az uj nemzetgyűlés junius 8 án ül 
össze. 
Magyar-csehszlovák barátsági 

egyezmény 
Budapesten aláírták a magyar-cseh-

szlovátc barátsági, együtmüködési és 
kölcsönös segélynyújtási egvezményt, 
csehszlovák részről Antonin Zspotocky 
miniszterelnök és Klementisz külügy-
miniszter, mfigyar  részről Dobi István 
miniszterelnök és Rajk László külügy-
miniszter. Ez az egyezmény bezárja 
azon szerződések sorát, melyek a népi 
demokrácia államait egy nagy szövet-
ségbe vonják a Szovjetunióval. Ezek 
az államok a béke szilárd őrei s a ba-
rátsági, együtmüködési és kölcsönös 
sê élynyuj ási egyezmények alapján 
fognak  össze a Szovjetunió vezetése 
mellett a szociálizmus megvalósítására. 

A m e r i k a i t ö r t é n e t 
James Forrestal még néhány héttel 

ezelőtt az Egyesült Államok hadügy-
minisztere volt. Neve azért vált hir 
hedtté, mert az amerikai békés polgá 
rokat azzal ijesztgette, hogy a vörös 
hadsereg New Yoraot készül megtá 
madni. Nem rég lemondott hadügy 
miniszteri állásáról és visszatért — 
nem a hadseregbe — amelynek köte 
lékébe sohasem tartozott —, hanem 
a Dillon Read et Co. bankházhoz, 
amelynek viszont elnökigazgatója volt. 

Addig emlegette a «vörös veszedel 
met«, amig megjelent, ha nem is New 
York falainál,  de a saját képzeletében. 
A szomszédságában lakó békés pol 
gárok egyik áprilisi reggelen furcsa 
esetnek voltak szemtanúi. Egy hiányos 
öltözetű úriember szaladgált le és fel 
az utcán s azt kiáltozta : «megjelent 
a vörös hadsereg*. 

A ni w yoiki rádió hírmagyarázója 
szerint Forrestalnak az a rögeszméje 
támadt, hogy >az oroszok megszállták 
az Egyesült Államokat*. Barátai be 
szállították a Bethseda i elmegyógy 
intézetbe. 

Az amerikai, szenzációkra éhes ri 
porterek számára ez egy «érdekes 
eset*. . Karinthy szavaival élve «még 
érdekesebb* lett volna, ha például eze 
lőtt néhány héttel tört volna ki az el 
meháborodottsága s a washingtoni 
hadügyminisztérium épületéből rohant 
volna ki Forrestal, mondjuk, Marsnak, 
a római hadistennek öltözve s gágogott 
volna, mint a capitoliumi ludak, 
amelyek a monda szerint, Róma pol 
gárait figyelmeztették  a veszedelemre. 
Ez igy sokkal stílusosabb is lett volna, 
mert James Forrestalnak egy másik 
rögeszméje is volt, hogy vissza akarta 
fordítani  a történelem kerekét az ókor 

ba, a rabszolgaság korába, 
A mi számunkra az Ugy nem any-

nyira érdekes, mint tanulságos, hogy 
ez, a Visinszkij által az ENSz ben 
ország világ előtt leleplezett háborús 
uszító még néhány héttel ezelőtt az 
USA hadügyminisztere lehetett s ilyen 
minőségében a kongresszuson beszé 
det mondott, melyben többek között 
az atlanti paktumra is kitérve, valami 
rejtélyes bolygóközi tervezetre hivat-
kozott, amelynek hivatása lesz meg 
védeni az «atlanti katonákat*. 

A kongresszus sok tagja valószínű-
leg nagy áhítattal hallgatta az atom-
diplomáciának ezt az ujabb >kinyilat 
koztatását* — gondolom, hogy igy 
történt —, mert nem akadt senki, aki 
megkérdezte volna tőle: nem hiány 
zik e egy kereke, Forrestal hadügy 
miniszter ur ? Nem kérdezte meg senki, 
de James Forrestal elnökigazgató kér 
dezetlenül is válaszolt. «Válasza* pe-
dig ujabb tanulságos példája az ím 
periálista kapitálizmus rothadásának. 

Barátai az esetet el akarták hallgat-
ni, hogy az «eszmét* ne kompromittál 
ják, de Drew Pearson, a new yorki 
rádió haladó szellemű hírmagyarázója 
beolvasta a new-yorki rádióba és igy 
vehettek róla tudomást az egész vilá-
gon azok az egyszerű emberek, aki-
ket a háború rémével ijesztgetett For-
restal hadügyminiszter ur s végül maga 
zavarodott bele a saját maga koholta 
hírbe. 

Nem áprilisi tréfa  — még ha annak 
látszanék is — ez az amerikai törté 
net, hanem valóság, melyet a new-
yorki rádió sem hallgathatott el, — 
amerikai történet, az imperiálisták 
Amerikájában, iames Forrestal fura 
históriája. g 

Május I. ünneplésére lapunk is uj külsőt ölt és ezután mint 
Udvarhelyi Dolgozók Szava jelenik meg. Ezzel is ki akarjuk fejezni, 
hogy lapunk a dolgozók harcos hangadója. Fogadják szeretettel az 
Udvarhelyi Dolgozók Szavát, dolgozó népünk akaratának ós törek-
vésének megszólaltatóját. 

A párizsi béke-világértekezletet 
ünnepelték az udvarhelyi dolgozók 
Április 18 ikán délelőtt összejöttek 

az udvarhelyi tömegszervezetek, in-
tézmények, az üzemek, valamint a 
haladó értelmiségiek ki üldöltei, hogy 
az április 20 án kezdődő párizsi béke-
v'lágKongresszusra elküldjék Udvar-
helymegye dolgozóinak üdvözletét és 
bejelentsék csatlakozását. 

A gyűlést Pásztor Tibor, a RMP 
megyei titkárságának tagja nyitotta 
meg, majd Pilfi  Sándor ismertette 
azokat a küzdelmeket, amiket a demo 
kratikus erők vivnak a béke megszi 
lárditása érdekében, szemben az ím 
periálisták háborús uszításaival, A vi-
lág dolgozói nem akarnak még egy 
háborút, amelyik az imperiálista tő 
kések egyéni érdekeiért isa ét vérpadra 
akarja vinni a dolgozók millióit. A vi-
lág dolgozói nem hajlandók még egy 
csavart sem készi'eni azért a célért, 
hogy azt az imperiálisták felhasznál-
ják fegyvetül  a Szovjetunió és a de 
mokratikus fejlődés  ellen. 

A gyűlés táviratot szövegezett meg, 
amit eljuttattak a párizsi béke-világ-
kongresszus előkészítő bizottságához. 
A távirat szövegét szószerint közöljük. 

A nemzetközi  világ  békeértekezlelnek 
Párizs. 

Mi,  a Román Népköztársaság  ud-
varhelymegyei  munkásai,  dolgozó  föld 
művesei,  női,  ifjai  és haladó  értelmi 
ségiei  üdvözletünket  küldjük  a nemzet 
közi  béke világértekezletnek,  amelyik 
hatalmas  alapja  a tartós  békének. 
Szolidáritást  vállalunk  az összes béke 
szerető  népeknek,  a Szovjetunióval  az 
élükön  folytatott  harcával  az angol 
amerikai  imperiálizmus  ellen,  s egy-
ben tiltakozunk  az Atlanti  Szövetség 
háborút  elökésziiö  törekvései  ellen. 
Megfeszített  munkánkkal  és harcunk-
kal  meg jobban megerősítjük  a béke 
alapjait.  Elitéljük  a munkás népek 
ellenségeit,  az imperiálistákat  és har 
colunk  ellenük.  Sikert  kívánunk  a 
nemzetközi  világ-békeértekezlet  mun 
kájához 

O szágszerte hatalmas népgyűlések 
voltak ezen a nepon a városokon, 
a falvakon,  az üzemekben. Ezeken a 
gyűléseken nyilvánították ki országunk 
fizikai  és szellemi munkásai békevá 
gyukat és foglaltak  határozott állás 
pontot a nyugati imperiálisták háborús 
törekvéseivel szemben. 

Hétfőn  reggel Bukarestből elindul-
tak Párizsba Népköztársaságunk ki 
küldöttei is, akik képviselni fogják 
országunkat a kongresszuson. A kül 
döttség tagjai: Miha-1 Sadoveanu aka-
démikus, Petre Constantinescu Jaşl 
akadémikus, Leonte Răutu egyetemi 
tanár, Ztharia Stancu akadémikus, 
Mihail Roller, Constantin Lepădatu, 
Florica Mezincescu dr, professzor  és 
Mircea Malica. 

— Ingyenes rajzoktatás. Mosta-
náig az iskolánkivüli rajzoktatás a 
műszaki középiskolában folyt,  április 
7 ikétől az elméleti líceumban van 
minden csütörtökön d. u. 5—7 óra 
között. Jelentkezni lehet Teleky József 
rajztanárnál szerdán és csütörtökön 
délelőtt az elméleti liceumban, kedden 
délelőtt a pedagógiai leányiskolában 
a szünetek alatt. Kívánatos volna, hogy 
minél többen vegyenek részt különö-
sen a munkás ifjak  közül ezen az 
ingyenes tanfolyamon. 

Itt meg kell jegyeznünk, mint »l 
háborús uszitók békétől való rettegé- [ 
sére jellemző tünetet, hogy a 40 ta-
gura tervezett román küldöttség helyettf 
csak 8 kiküldötinek adta meg a reak-
ciós francia  belügyminiszter a beuta 
zási engedélyt. 

Országunk és az egész világ dol-| 
gozói és haladó értelmiségei békél 
akarnak és ezek az erők olyan hatal-
masak, hogy nem tudják legyőző 
Amerika és Anglia tőkés kizákmáj 
nyaló urai. fl. 

A kulturotthonokj 
munkavállalása 

május I 
t iszte letére 

A kulturotthonok is bekapcsolódti 
a RMP által irányított és május 
tiszteletére folyó  munkaversenyekl 
és ujabb versenyeket kezdeménye 
uj munkát vállaltak. 

A parajdi «Petőfi  Sándor* kuli 
otthon vállalta a kulturház két n 
termének teljes rendbehozatalát és 
festését  önkéntes munkával, a szín: 
berendezésének megjavítását és eg 
színpadi függöny  beszerzését, a mi 
gép felállítását,  20 köbméter tűi 
beszállítását, 30 kötet könyv vás 
sát a könyvtár részére, 400 olvasónil 
a beszervezését és egy szavaló, éne) 
és táncverseny megrendezését. 

Az alsósófalvi  «Petőfi  Sándor* kei 
turotthon a kulturház kimeszelését ri 
lalta. Ezen kívül a könyvtár olvasd 
nak számát 50-nel emeli és a szi: 
padhoz megfelelő  függönyt  készít öo 
kéntes munkával. 

A bogárfalvi  «Arany János* kulin 
otthon tagjii vállalták, hogy a kulin 
házat kimeszelik és feldíszítik,  a könji 
tár olvasóinak számát 10 zel növeli 
a kultúrotthon rádióját kijavíttatják 
felszerelik,  az uj kulturház építéséi] 
szükséges faanyagot  beszállítják. 

A farkaslaki  «Bonda Péter* kulit 
otthon tagjai vállalták mindkét kulit 
ház kimeszelését és rendbehozatal 
a könyvtár olvasóinak számát 50 
emelik, a könyvek számát száz: 
szaporítják. 

A zetelaki «Petőfi  Sándor* kulit 
otthon vállalta a kulturterem kimesi 
lését, a padlózat kijavítását, a moziţi 
részére a vetitőkamra felépítésit, 
napköziotthon részére a vetemény) 
kert felállítását  és bevetését, egy 
sárlabda pálya és egy asztali It 
elkészítését, valamint a községházi 
a kulturház környékének a megtisi 
tását és rendbehozatalát. 

A fentemiitett  kulturotthonok kézi 
ményezéséhez munkavállalással ci 
lakozott Udvarhelymegye 140 kuli 
otthona, bebizonyítva munkaválli 
saikban, hogy igazi építői akaró 
lenni a szocializmusnak. 

K-i 


