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Történelmi forduló  hatalmas erejű 
hangulata izzik, mélyül és válik az 
égisz emberiséget átfogó  mozgósító 
névé most, 1949 tavaszán. 
Lehetetlen nem érezni eztl 
Rendkívüli jelentőségű ez a tavasz, 

tömé harc ideje a két világ között: 
,a tőke  világa  és a munka világa 
kötött;  a kizsákmányolás  és a rab 
szolgaság  világa,  valamint  a test 
vériség  és a szabadság  világa  között". 
(Lenin május 1 i kiáltványa 1904.) 
Ezt nyilallja a szemünkbe a világ 

nioden «nagynak*, vagy «kisnek* 
nevezett eseménye, (mert az éttéke 
lés is változik ebben az egész világot 
átfogó  hatalmas és nagyszerű küzde-
lemben). Egyértelművé váltak a dol-
gok. Bárhonnan, bármiről és bár 
nelyik oldalról is hoznak hirt a táv 
iró és telefondrótokon,  vagy egysze-
rűen csak a levegőn keresztül az 
elektromos rezgések, minden, ami tör-
tinik, értelmileg is, érzelmileg is egyet-
len csomópontba fut  össze. S ez az 
egyetlen csomópont az, amit május 1, 
i munkásság nemzetközi szolidáritá 
sáriak harci napja, történelmünkben 
eddig jelképezett és ma — jelent. Helye-
lebben: ez az egyetlen csomópont az, 
unit május 1 a nemzetközi proletáriá-
tusnak 59 év óta egyre világosabb és 
telitettebb harci feladatként  jelent, a 
vele szemben álló és közben imperiá 
izmussá vénhedt kapitálizmus tőkései 
(Ktt pedig egyideig csak jelképezett, 
de most már nekik is jelent. 
Nem volt még ilyen május 1 a tör-

ténelemben. Nemcsak az újságok, a 
rádió »nagy« hireiből érthetjük és 
érezhetjük meg ezt, hanem a magunk 
közvetlen környezetében is, a magunk 
utakahelyén, hétköznapi életünk »kis« 
eseményeiben is. Fülünkben zeng még 
i rádió hangja, hogy a kinai néphad 
lereg diadalmas csapatai átlépték a 
Jmg cse folyót  és felszabadították 
Nmkingot, amikor kiegészíti, teljessé 
4eszi ezt a jelentést Népköztársasá-
gunknak akár a legkisebb, legeldugot-
tabb falujából  érkezett levél is, amely 
Bt adja hírül «felszabadult  örömmel*, 
hogy végre leleplezték és kiakolbóli 
tották >a dolgozók szervezetéből* a 
falu  két ravasz és alattomos üzérét, 
Ikizsákmányoló kulákját. Óvassuk az 

igból, hogy kiujult ismét az olasz-
:ági mezőgazdasági munkások 
tráj'ja s már melléje is tesszük, 
ünte öntudatlanul, a napról-napra 
efu'ó  értesüléseket, hogy a mi Nép 
kSztársaságunk falvaiban,  az idei má-
jus 1 tiszteletére, egyre általánosabbá 
lilik a szociálista szellemű munka-

íny a vetési csata teljes sikeréért, 
lét a terv túlteljesítéséért. Tudjuk, 
;y a marshallizáit országokban hő 
küzdelmet folytat  a munkásság a 

imperiálizmus nemzeteket el 

nyomó és országokat kiszipolyozó 
politikája ellen. Sztrájk sztrájkot kö-
vet, nő a termelési válság, gyárak 
kapui csukódnak be és kazánok hűl 
nek ki, nő a munkanélküliség és a 
dolgozó tömegek nyomora, mert a tő 
kések — termelési rendszerük kö 
nyörtelen törvénye szerint — gazda 
sági válságuk költségeit is a dolgozó-
kon hajtják be. S ugyanakkor látjuk, 
hogy nálunk, a Román Népköztársa-
ságban és a népi demokrácia többi 
országaiban, a gazdasági tervek dia 
dalmas kibontakozását uj gyárak, 
ipari üzemek, a termelés ugrásszerű 
emelkedése jelzik mindenütt s mélyről 
eredő s magasba ivelő, elementáris 
erejű tömegmozgalom épit. Épit sza-
kadatlan erőfeszítéssel,  lankadatlan 
szorgalommal s egyre növekvő öntu-
dattal és lelkesedéssel. Epit, mert 

„a munkx  világát,  a testvériség  és 
szabadság  világát" 

épiti, a mi világunkat, a dolgozók vi-
lágát épiti, szemben a tőke, a kizsák 
mányolás és rabszolgaság világával. 

Hol van már mitőlünk, a mi dol 
gozóinktól a sztrájk fegyvere  ? Meg-
változott a munkához való viszonyunk, 
megváltozott tehát a munkához való 
magatartásunk is. A nemzetközi pro 
letáriátus harci ünnepe megkapta ná 
lünk a kivívott győzelem tartalmát, a 
világot megváltó győzelem tartalmát; 
azt, amit egyedül a proletárdiktatúra 
adhatott meg neki: 

a munka ünnepnapja a szociáliz-
must  épitó  munka ünnepe lett. 
Azzá lett, amivé a munka kizsák-

mányolására épült régi világ, a tőkés 
imperiálizmus világa sohasem teheti. 
A munka értelmét és értékét adja 
vissza mindenkinek, tudósnak és ipari 
munkásnak, földmivesnek  és írónak, 
művésznek egyaránt. A munka értékét 
és értelmét adja vissza az egész em 
beriségnek. 

Megváltozott ezzel május 1 ünne-
pének eddigi harci tartalma a világ 
dolgozói számára ? Vagy a mi Nép 
köztársaságunk és a népi demokráciák 
dolgozóinak a számára ? Vagy lega 
lább a Szovjetunió számára, ahol már 
csak dolgozók vannak, dolgozók, akik 
megépítették a szociálizmus nagyszerű 
példaképét s már a kommunista tár 
sadalom kialakításáért küzdenek? 

Nem változott meg. 
Május  1 ma is és mindenütt  a 
proletáriátus  harci  ünnepe és nem 
zetközi  szolidát  itásának  napja,  még 
sokkal  átfogóbban  és mélyebben, 
mint  bármikor  eddig  az elmúlt  59 
év  alatt. 

A történelmi fejlődésért  és az emberi 
haladásért folytatott  küzdelem azóta 
kiteljesedett s a dolgozók 100 milliói 
ban tudatosodott. 

A világ egyetlen szociálista állatná 
nak, a Szovjetuniónak világító pél 
dája, a második imperiálista háború 
ban aratott döntő győzelem és utmu 
tató eredményei nem maradtak és 
nem is maradhattak hatástalanok a 
két szembenálló világ erőire. 

A nagyszerű küzdelem e két világ, 
a tőke és a munka világa, a kizsák 
mányolás és rabszolgaság világa, va-
lamint a testvériség és a szabadság 
világa között általánossá vált és az 
egész világra kiterjedt. Nem ország-
határok jelzik e küzdelem frontját, 
mert ez a front  átszeli 

„a kapitálista  világ  minden  egyes 
országát,  minden  egyes  városát, 
minden  egyes  faluját". 
(A RMP 1949 május 1 re kiadott 
brosúrája). 

Tíz, de immáron a kinai és a gyar-
mati fegyveres  szabadságharcok ered 
ményei nyomán 100 milliók tépték és 
tépik ki magukat az imperiálizmus 
láncaiból. Az élenjáró munkásosztály 
és pártjai a dolgozók hatalmas töme-
geit mozgósítják mindenütt a minden-
féle  elnyomás és kizsákmányolás el-
leni küzdelemre, mert ez az egyetlen 
utja annak, hogy véget vessünk a 
nyomornak, a társadalmi és nemzeti 
elnyomásnak, mert ez az egyetlen 
u'ja a népek szabadságának és füg-
getlenségének. 

S nincs hatalom, amely erről az 
útról letérithetné a nemzetközi prole 
táriátust. Mert harmadik ut nincs s a 
másik, amelyik még van, az álcázva, 
vagy anélkül, demokratikus szólamok 
kai takargatva, vagy nyíltan, de a 
tőkés imperiálizmus utja. 

Ezt a másik utat a monopol tőkések 
keskeny rétegeinek háborús uszitói 
készitgetik már a világ számára. De 
egyben, akaratuk ellenére, le is leple-
zik önmagukat a világ bé«ét akaró 
népei előtt. Mert ez a második ut, az 
ő utjuk, könyörtelen következetesség 
gel vezetne a harmadik világháború-
hoz, ha nem volnának olyan nagyok 
s ha nem erősödnének nap, mint nap a 
béke biztosításáért küzdő erők, a világ 
minden szegletében. A kivénhedt, el 
lentmondásai miatt szétbomló tőkés 
imperiálizmus legfőbb  haszonélvezői 
azonban, gyűlölettől elvakultan, készek 
volnának ujabb s minden eddiginél 
pusztitóbb és embertelenebb háborúba 
hajszolni a népeket csak azért, mert 
ezzel remélik elakasztani a testvériség 
és szabadság, a munka világának dia-
dalmas kialakulását. 

Ezért van Marshall-terv és atlanti 
paktum. 

De ezért van a francia,  olasz, né 
met, angol, sőt az amerikai dolgozók 
hősi küzdelme is a Marshall-terv és 
az atlanti paktum ellen. 

fis  ezért van á párizsi világbéke-
kongresszus, amelyen 62 nemzet 600 
millió dolgozója nevében és akaratá-
ból emelik fel  szavukat a világ legjobb 
szellemiségei a háború és a háborús 
uszitók ellen, a béke védelmében s 
ezzel a mindenféle  elnyomás és ki-
zsákmányolás megszüntetése érdeké-
ben is. Valóban, soha nem voltak még 
az emberiség történelmében ilyen óriá-
siak a béke és a haladás erői. 

Miért Ilyen nagyok és miért éppen 
most ilyen nagyok ? Azért, mert a 
népek soha nem látták még az embe-
riség történetének a folyamán  ilyen 
világosan, i'yen tisztán a háború és 
kizsákmányolás sötét erőinak igazi ar-
cát, soha nem értették meg ilyen ön-
tudatra ébredően a kizsákmányolás és 
a háború közötti összefüggéseket,  mint 
most, az utolsó két imperiálista háború 
tapasztalatai után. 

Ezért érezzük perdöntőnek ezt • 
a tavaszt a kit világ közötti küzde-
lemben. Ezéit nem változott a Szov-
jetunióban sem és a népi demokrá-
ciákban sem, hanem még hangsúlyo-
zottabbá vált május 1 nek eddigi harci 
tartalma. A proletáriátus nemzetközi 
szolidáritása átfogóbb  és mélyebb» 
mint bármikor volt. A küzdelem ele-
mentárisabb erejű, mint bármikor volt. 
A kinai, görög és a gyarmati népek 
fegyveres  szabadságharca egyértelmű 
az olasz, francia,  német és más nem-
zetek dolgozóinak sztrájkjaival, ame-
lyekkel az elnyomás és kizsákmányo-
lás, a Marshall terv és az atlanti pak-
tum miatt és ellen harcolva egyben a 
háborúra uszító imperiálizmus ellen 
küzdenek, Es e nemzetek dolgozóinak 
sztrájkjai egyértelműek azokkal a ha-
talmas, felemelő  ós diadalmas erőfe-
szítésekkel, amelyekkel Népköztársa-
ságunk dolgozói és a szomszédos népi 
demokráciák dolgozói, a szociálista 
munkaversenyekben értelmet nyert és 
emberi méltóságot kapott felszabadult 
munkával építik a szociálizmust. S 
mindez egyértelmű azzal a küzdelem-
mel, amelyet a hatalmas Szovjetunió 
vezetésével a békéért vívnak a világ 
békél akaró népei. 

A mi május 1 i ünnepünk tehát nem 
a pihenés, hanem az ujabb harci fel-
sorakozás napja. A perdöntő küzde-
lemben fokozni  kell az erőket és az 
erőfeszítéseket.  Az elért eredmények 
nem válthatnak ki pihenésre biztató 
megnyugvást, vagy éppen az önteltség 
elbizakodottságát. A munkásosztály 
eddigi nehéz küzdelmeiből tanulta meg, 
hogy az éberségnek és a harci kedv-
nek nem szabad lankadnia egy pilla-
natig sem. E pártjai ujabb és ujabb 
feladatokat  jelölnek ki s e feladatok 
teljesítése a dolgozó és békét akaró 
tömegek egy egy győzelmi állomása 
mindenütt a világon. E.őttünk is vilá-
gosan állanak a feladatok,  amelyeket 
a mi munkásosztályunk élgárdája, a 
Román Munkáspárt jelölt ki. Népköz-
társaságunk szociálista iparosításáért, 
mezőgazdaságunk szociálista átalakí-
tásáért küzdünk most. E küzdelem 
eszközei a szociálista munkaversenyek 
kiszélesítése és elmélyítése városaink-
ban az ipari és falvaintban  a mező-
gazdasági termelés területén. Helyes és 
erős osztálypolitikával meg kell erősí-
tenünk a munkásság és a dolgozó 
parasztság szövetségét s ennek leg-
jobb eszköze a dolgozók életszínvona-
lának emelése gazdasági és kulturális 
téren egyaránt. E teUdatok nem ki-
csik, mert megoldásukhoz az uj veze* 
tők, irányítók ezreit és tízezreit kell 
kiemelnüuk a dolgozók közül. A gyö-
keres és teljes megoldásoknak azon-
ban minden eszköze a kezünkben van 
már. Ujabb sikereink s ezek nyomán 
a végső győzelem nem maradhat el, 
ha egy pillanatra sem feledkezünk 
meg a legfontosabbakról: 

arról, amit május 1 napja ma már 
(Folytatás  a 8 ik  oldalon) 

Éljen május 1, a munkásosztály erőinek seregszemléje* 
a dolgozók nemzetközi szolidáritásának napja! 



Az állami vas-üzlet 
uj árukat hoz forgalomba 
Az egyéves gazdasági terv első ne-

gyedének eredményeit legjobban a Se-
cera állami vasáruházban rendelke-
zésünkre álló hatalmas árukészlet mu-
tatja. Vármegyénk ezen áruházának 9 
kereskedelmi osztálya van és vala-
mennyi osztályán a legjobb minőségű 
átukkal kivánja dolgozóinak szükség-
leteit kielégíteni. 

Nézzük csak meg, melyek azok az 
áruk, amelyek e 9 kereskedelmi osz-
tályon beszerezhetők: 

Mindennapi kenyerünk biztosítása 
szempontjából igen fontosak  azok a 
modern mezőgazdasági gépek, szer* 
számok és eszközök, amelyek lehe-
tővé teszik, hogy szegény és közép-
parasztjaink is kevesebb testi munká-
val több kenyeret és ipari nyersanya-
got termeljenek valamennyiünk szá-
mára. 

Nyersvas is hatalmas készletekben 
várja a vevőközönséget. Mindenféle 
laposvas, gömbvas, patkóvas, horgany-
zott és fekete  lemezek, sodronyszegek, 
láncok, huzalok stb. találhatók nagy 
választékban. 

A megmunkáltvas osztályán minden-
féle  épület- és butorvasalások, kovács, 
lakatos és asztalos szerszámok talál-
hatók. 

Háztartási edényekben és tárgyak-
ban minden megtalálható, legyen az 
porcelán, bádog, vagy üveg áru. A 
legmagasabb hőfokon  készült üveg-
áruból üveghónapot rendez az állami 
üzlet és 10 százalékkal leszállított 
áron juttatja minden fogyasztóhoz  a 
legszebb kivitelű üveg-edényeket, szer-
vizeket stb. A május 5 ig tartó üveg-
hónap idején az állami vasüzlet min-
dt n lerakatában a legválasztékosabb 
üvegáru áll leszállított áron a vevők 
rendelkezésére. Mindenki használja ki 
ezt az alkalmat üvegbészletének fel-
frissítésére  és kiegészítésére. 

A villamossági cikkekben is igen 
nagy fejlődés  látható, mert ma már 
sorbanállás nélkül és korlátlan meny-
nyiségben kapható a villanyégő is, va-
lamint a legváltozatosabb villamos-
sági felszerelések. 

A műszaki osztályon gyönyörű mű-
szaki felszereléseket  lehet találni, ame 
lyeket mostanáig városunkban egyál 
talán nem lehetett beszerezni. 

Az egészségügyi felszerelés  beszer-
zési lehetősége szintén egészen uj vá 
rosunk, illetve megyénk kereskedel-
mében, mostanáig ilyesmit itt nem le 
hetett kapni. 

Az autóalkatrészek és felszerelések 
Osztálya most van szervezés alatt. Itt 
rövidesen, kezdve a gépkocsitól egé 
szen a gummikerékig és az utolsó 
csavarig minden beszerezhető lesz. 

A vegyi osztályon minden nemű 
víz és olajfestékek,  savak, gummi-
áruk, kozmetikai- és piperecikkek meg 
találhatók. Igen nagy közkedveltség 
nek örvend gazdaságos volta miatt az 
ujgyártásu kálciumszóda, amelyből 
az eddig használatos közönséges mosó 
szódénak csak egyharmad mennyi 
sége szükséges. 

Nagy meglepetést jelentenek nem-
sokára városunk és megyénk dolgozói 
számára a közeli napokban megér 
kező motorkerékpárok, férfi  és női 
kerékpárok, rádióit észülékek, varró 
gépek, aragáz tűzhelyek és tartályok, 
melyeket havi részletfizetésre  lehet 
majd beszerezni. 

A Secera állami vasüzlet fejlődése, 
áruval való elhalmozása is mutatja, 
hogy kormányunk a RMP utmutatásai 
alapján eredményesen fáradozik  a 
dolgozók életszínvonalának az eme 
lésén. Az uj árukban már az egyéves 
gazdasági terv eredményeit élvezik a 
dolgozók. 

A Vörös Kereszt 
és az IOVR 

közleményei 
Hadigondozottak tájékoztatója 
Hadigondozottak orvosi kezelése. 

Tudomására hozzuk az összes hadi-
gondozottaknak (OVR eseknek), hogy 
minden hadigondozottnak, — tehát 
azoknak is, akik a vagyon-átvizsgálás 
során segélyüket elvesztették — joguk 
van, hogy orvosi és kórházi kezelés-
ben, valamint gyógyszerekben ingye-
nesen részesüljenek. Községüktől kell 
egy községi bizonyítvány arról, hogy 
hadigondozottak (IOVR esek). — ezt a 
bizonyítványt a megyei IOVR-irodában 
láttamoztatniok kell, s a láttamozott 
bizonyitvány alapján a poliklinikán 
(volt betegsegélyző épületében) része-
sülhetnek ingyenes vizsgálatban, gyógy-
szerben vagy kórházi beutalásban. 

A Vörös Kereszt taggyujtéBi ver-
seny. A május 1 i nagy versenyben a 
Vörös Kereszt megyei fiókja  ugy ki-
ván részt venni, hogy minél több uj 
tagot szervez be a népünk egészsége 
felett  őrködő Vörös Kereszt egyletbe. 

A rokkantak átképzése érdekében 
hatalmas akciót indított az egészség 
ügyi minisz érium. Művégtagok készí-
tése, különleges munkahelyek felállí-
tása és a jelentkezők ingyenes kitani-
tása által adja vissza a háború rokkant 
áldozatait övéinek és a társadalomnak. 
Bővebb adatokat készséggel ad a 
Vörös Kereszt székelyudvarhelyi IOVR-
fiókja  (Sztálin tér 24 szám). 

Az IOVR megyei irodája régi he-
lyéről a megyenaz épületébe költözött. 
Minden IOVR ügyben készséggel ad 
felvilágosítást  a Vörös Kereszt irodája 
is (Sztálin tér 24). 

A görög 
szabadságharcosokért 

A RDNSz az egész országban ak-
ciót indított a görög szabadságharco-
sok megsegítése érdekében. Az asz-
szonyok ismertették a görög nép hősi 
harcát, az angol amerikai imperiálisták 
által támogatott reakciós erők ellen. 
Ez a harc az összes szabadságszerető 
népek közös ügye. 

A városban és a falvakon  gyűjtő-
központokat létesítettek. Ide hozták 
el adományaikat azok, akik támogatni 
kívánták a görög szabadságharcoso-
kat. Az eddigi jelentések szerint Ud 
varhelymegyében összegyűlt 340ö5 
lej, 154 kg. kukorica liszt, 30 kg. bab, 
44 kg. krumpli, 109 kg. kenyérliszt, 
1 kg. szalonna, 69 kg. csepü és 5 5 
kg. gyapjú és még különböző adomá-
nyok. 

Jud. Populară Mixta Odorheiu 
Dos. No. 869—1949 

Mihály Rozalia r&sc. Andorka din 
comuna Zetea conform  cererei inregis 
trată la această judecătorie sub No. 
869—1949 in baza Legii No. 293— 
1944 cere declararea morţi prezumate 
a lui Mihály Dionisie fost  cu ultimul 
domiciliu in comuna Zstea jud. Odor-
heiu decedat in lagărul No. 7.618 din 
Magnitogorszk la data de 13 Iunie 1945. 

Invităm pe cei cari au ştiri despre 
dispărut să anunţe Parchetul Tribu-
nalului Odorheiu, care face  cercetările 
respective. 

Judecător Sef:  Dr.  Balogh Iosif. 
Grefier  principal: Carol  Sabău. 

SPORT 
Labdarúgás 
Marosvásárhelyi CFR—UMTE 3 :0 
A CFR fölényes  szép iátékával meg-

érdemelten győzött. Az UMTE szivvel-
lélekkel küzdött és különösen a köz 
vetlen védelem tünt ki. Sajnos azon 
ban a mérkőzés a mésodik félidőben 
eldurvult, ami a gyenge bíráskodásnak 
az eredménye volt. 

Kézilabda 
Keresztúr válogatott—Udvarhely vá-

logatott 15:1 
Az udvarhelyi válogatott kézilabda 

csapat fölényes  játékkal, gólzáporral 
győzött a lelkesen küzdő, de még 
kezdő keresztúri csapat fölött. 
Teke 

A Román Népköztársaság kupaver-
senyének II ik fordulóját  D;csőszent-
mártonban játszotta az UMTE baj 
nokcsapat f.  hó 25 én és győzelmével 
tovább jutott az országos III ik for-
dulóba, melyet előreláthatólag helyben 
játszanak le május hó 8 án. 
Eredmény: UMTE Odorheiu—Fabrica 

Nitrogen Târnăveni 1.306—1.290 

SAKK 
Az OSP megyei szervezetének sakk-

szakosztálya lehetőséget kíván adni 
minden sakkozónak arra, hogy bekap 
csolódhassék Népköztársaságunk mind 
erőteljesebbé váló sakk életébe. Ezt cé 
lozzák a népi sakkversenyek is, melyek 
megyénkben már a döntősig jutottak 
el. A résztvevők száma meghaladta az 
ezeret. 

Ugyancsak az előbb említett célt szol-
gálnák a megyei sakk körök csapatver 
senyei, melyek nagy jelentőségűek a vá-
rosi válogatott csapat szemDontjából. 
Városunk részt óhajt venni a RNK 1949 
évi városok közötti sakk-kupaverse 
nyén, május és junius hónapokban. 

Kívánatos lenne minél több sakkozó 
hivatalos leigazolása valamelvik sakk 
körhöz (UMTE, ARLUS. CFR, stb.), 
mert csak leigazolt játékosok vehetnek 
részt a városok közötti mérkőzéseken. 
A leigazoláshoz mindössze 2 drb. 3x5 
cm nagyságú fényképre  és 40 lejre, 
mint igazolvány díjra van szükség. 

Röplabdapálya-avatás 
Székelyudvarhelyen 
Városunk dolgozói és tanuló ifjúsá-

ga, valamint demokratikus hadseregünk 
katonái lelkesedéssel kapcsolódnak 
bele a népi sport fejlesztésébe  és a 
színvonalának emeléséért indított harc-
ba. 

Ebben a harcban a nagy szociálista 
haza, a Szovjetunió sportolói mutatnak 
példát. Sportolóink lelkesedéssel tanul-
nak a szovjet sportolóktól és vallják 
azok jelszavát: >Orszégunk sportjának 
egyre jobbá és tökéletesebbé kell vál 
nia. Egészségesebbnek kell lennie, 
mint a tőkésrendszerü államok sport-
jánakc. 

A népi sport szolgálatába állítják 
városunk uj röplabda pályáját, melyet 
a műszaki középiskola tanulói önkén-
tes munkával épi'ettek ujjá. A pálya 
»Május 1« elnevezést kapta, ünne-
pélyes keretek között 1949 április 30-
án délután 3* órakor adták át a hasz 
nálatnak. 

Az ünnepségen városunk 5 egyesü-
letének 7 csapata mérkőzött az ugyan 
csak május 1 tiszteletére elnevezett 
vándor kupáért. 

x Kerékpár-engedély érvénytele-
nítése. Elveszett Kelemen János kis 
galambfalvi  lakos 1948 junius havában 
kiadott 337 számú kerék pár-forgalmi 
engedélye (Permis de circulaţie). Ér-
vénytelen, felhasználása  jogtalan. 

Tiltakozó nagygyűlés 
Franco spanyolországi 
terrorja ellen 

Április 22 én a RDNSz udvarhely-1 
megyei bizottsága a moziteremben ti! I 
takozó népgyűlést tartott az angolj 
amerikai imperiálisták által támogiJ 
tott Franco spanyolországi terrorrend-l 
szere ellen. 

A spanyolországi helyzetet romfel 
nyelven Hecserné Ferencz Vilma dr,[ 
a RDNSz megyei bizottságának tagjij 
magyar nyelven Mihály Lujza, a RDNSi 
megyei titkárságának tagja ismerteitét 
Ma Spanyolország minden rétzk 
folynak  a partizán harcok és a spi 
nyol kommunista párt vezetőjének, 
La Passionáriának a vezetése alatti 
dolgozjk 12 év óta tartó harcuU 
annyi bátorsággal és hősiességgel 
folytatják,  hogy ezáltal a világ dolgo-
zóinak megbecsülését és szereteti' 
vívták ki. A spanyol nők is rém 
vesznek a harcban, vállalják a börtönt,! 
a halált, inkább, minthogy rabszolgi-
ságban töltsék életüket. 

Udvarhely dolgozói a nagygyűlésről 
táviratot küldtek az ENSz hez, amelj 
ben követelték, hogy az ENSz hasmJ 
oda, hogy az angol amerikai imperii] 
listák Franco támogatását szüntessiil 
meg ós a halálraítélt spanyol szabadi 
ságharcosok kivégzését függesszék  fet| 

Táviratot küldött a nagygyűlés i[ 
párizsi nemzetközi világbéke értekal 
letnek is, támogatásáról biztosítva J 
béke megszilárdítása érdekében ülésof 
kongresszust. 

Szabotázs-i téletek I 
A székelyud varhelyi törvénynél 

szabotázs bírósága Mihálv Imre, Már 
ton Rozália lövétei és Boros Db* 
zetelaki lakosokot egyenként 6000-
6 000 lej pénzbírságra ítélte, mert pl 
linkafőző  üstjük után az adót os 
fizették  meg. Csíki Erzsébet máréfali 
lakost tiltott kereskedés miatt S.OOS 
lej pénzbirsággal sújtotta, megves 
tegeiési kísérletért pedig 6 hu 
elzárással, utóbbi büntetés vej 
rehajtását 3 évi próbaidőre felfüggd 
tette. Dodó Sándor bögözi házaló kJ 
reskedőt tiltott üzérkedés miatt 1 han 
elzárásra és 10 000 lej pénzbirságra itl] 
te, Ditnény Domokos homoródszemj 
páli lakost 4 000 lej pénzbirságra itéltd 
mig az itt felsoroltakat  megdorgálta Iţ 
figyelmeztette,  hogy tartózkodjunk 
szabotázs cselekményektől: Csíki ZJM 
mond és Botár Sándor firtosmartoncJ 
Vaszi Miklós, Péter István, Szabó DOJ 
mokos kisgalambvalvi, Sándor Jánoü 
Tókos János, és Demény Lajos homol 
ródszentpáli, Jobb István, Burján Doj 
mokos, Székely Dénes, Székely Bálin] 
Máthé Domokos homoródszentpfot, 
Antal Mihály kőrispataki, Pásztor Déi 
nes, Sipos Péter, Derzsi Mózes, Faw 
végi János, Asztalos Mózes, Simt* 
Ágnes és özv. Szabó Andrásné nagj. 
solymosi és Szakács Imre meg Dtfl 
Lajos kissolymosi, Deák Józsefül 
Szász Róza, Kovács Józsefné  Kiss El 
zsébet, és Kovács Dénesné Fekete Et 
zsébel szentmihályi, Sinka Miiül 
marostorda megyei, Vass Dániel mj 
deséri, Szász Lajos és Vas Dinesíi 
tosváraljai lakosokat. 

Judecătoria Populară Mixtă Odorból 
Dos. 156—1949 
Soţia lui Simó Iuliu, dom. in Odol 

heiu conform  cererii înregistrate k 
această judecătorie sub Nr. 156-191 
in baza legii Nr. 293—1944, cere di 
lararea morţii prezumate a lui SU 
Iuliu născut la 26 Decembrie 1919| 
Odorheiu, mobilizat pe front  in ui 
1944 care că?ând prizonier a fa 
transportat in URSS, unde a decedi 

Invităm pe cei ce au ştiri des» 
dispărut să anunţe Parchetului Trtaj 
naiului Odorheiu care face  cercel» 
respective. 

Balogh Iosif  dr.  judecător şef.  I 
Carol  Sabău, grefier  principali 

ELJEN A ROMAN MUNKÁSPÁRT KÖZPONTI VEZETŐSÉGE! 



A székelykeresztari szövetkezeti vajgyár munkája 
A jó hirnévnek örvendő udvarhely-

Begyei vajgyártás színhelyére, a szé 
kelykeresztúri vajgyárba, az a gondo 
kt vezetett, hogy megismerjük az iz-
Ittes, országszerte keresett vaj gyártá 
ait 

Ai aránylag kis gyárüzemben, ahol 
feszesen  19 alkalmazott van, a hófe 
bérre meszelt falak  között ragyogóan 
teta gépeket, óriási edényeket és más 
berendezéseket láttunk. 
A munkát frissenmozgó,  fehér  ruhás 

munkások, nők és férfiak  végzik. Szinte 
nélkülöíhetőnek látszik az ellenőrzés, 
olyat tisztán és olyan gondossággal 
készítik itt a dolgozók egyik legérté 
kesebb táplálékát, s egyben gazdáink 
legjövedelmezőbb termését, a vajat. 
Ellenőrzés azonban mégis van, a tisz 
taségon kivül szigorúan ellenőrzi, 
hogy a 85 fok  zsírtartalom meg legyen. 
Ellenőrzik, hogy a viz kellően ki le 
gyen préselve és végül, hogy a hűtő 
ház, a raktár fagypont  alatt legyen. 

A tapasztaltak és látottak eredmé 
nyeként megáll»piiottuk, hogy a gyári 
vij messze felülmúlja  a «falusi*  vajat, 
mert súlyban, minőségben és egész-
légügyi szempontból is megbízható, 
tehát öcsóbb is. Megismertük a jó 
nj gyártásának titkait. Udvarhely-
megye állattenyésztésre nagyon alkal 
mis és igy vajtermelésünk nagy je 
lentőségü. 

összehasonlítva a gyár mostani ter 
melését az előző évek eredményével, 
ut látjuk, hogy a tébbtermelós terén 
jelentős eredményt ért el a gyár. 
1947 ben a termelés 5 tonna volt, 
1948 ban 50 tonna, 1949 első negye 
débeo már 21 és fél  tonna volt a ter-
melés, mely az 1948 as év első ne 
gyedévi termeléséhez viszonyítva 165 

| názalékos emelkedést jelent. 
Ezt az eredményt a gyüjtőtelepek 

szervezésével érték el. Mig az elmúlt 
évben megyénk területén összesen 
csak 83 giüjtőtelep volt, addig 1949 
április 1 ón már 125 helyen volt be 
izervezve a gyűjtés és egyben a fö 
Bzés is. 

A szövetkezeti élet fejlesztése  során, 
imelyet a Román Munkáspárt és kor 
mányzatunk feladatként  tűzött elénk, 
tovább folyik  ez a szervező munka 
és május elsejére elérik, hogy me 
gyéok minden falujában  a gazdák 
helyben értékesíthetik tejfölöslegeiket. 
Nem elég azonban, hogy minden 

faluból  eljut az ott feleslegessé  vált 
tej a fogyasztóköspon'o*ba.  Ki kell 
használni minden lehetőséget, hogy 
szaporítsuk is a tejmennyiséget. Ilyen 
gondolat vezette a szövetkezeti gyár 
vezetőségét, amikor tervbevette, hogy 
i korondi havison fejőtelepet  létesit 
i nyár folyamán  a künn legelő tehe 
nek tejének Összegyűjtésére, illetve 
értékesítésére. Uymódon az eddig kel 
Ifién  nem értékesített tejjel Parajd és 
Szentkeresztbánya dolgozóit fogja  el 
járni A terv végrehajtása nemcsak a 
közellátás szempontjából fontos,  hanem 
ízért is, mert a szegény és középpa 
(isztok jövedelmét is jelentősen fokozza. 
Tervezik továbbá Homoródalmáson 

és Korondon egy egy juhsajt (kaska 
»ál) telep beszervezését is, melynek 
jelentf  ségét a juhtartó ga2 dák is fel 
Ismerték, a kezdeményezést örömmel 
fogadják  és támogatják. 

Megyénk mindkét városának, Szé 
kely udvarhely nek és Székelykeresztur 
Dik pasztörizált teijel való rendszeres 
ellátása is, mint sürgősen megoldandó 
kérdés szerepel napirenden. A város 
dolgozói rövidesen rendes áron kapják 
i gyermekeiknek életet jelentő és sa 
ját munkaerejüket felfrissítő  tejet, a 
mindennapi kenyér mellé. 
Láttunk azonban hiányosságokat és 

hibákat is. Igy például egyáltalán nem 
látszanak nyomai a politikai nevelés-
nek és a kulturéletnek. 
Jóllehet erre a célra berendezett, 

alkalmas terem van a gyárban, sőt 
elszavakkal is fel  van diszitve, de 
>orlepte könyvtára és a terem nyomolt 
levegője tanúsítja, hogy mindez csak 
az idegen látogatóknak szól, és nem 
szolgálja a múlhatatlanul szükséges 
politikai nevelést és a kultura fejlesz 
tését. 

Másik hiba, hogy hiányzik a mun-
kás elem az irodából, illetve a veze 
tésből. A múltból visszatért, rossz em 
lékként látjuk a kis számú fizikai 
munkás mellett a nagy tisztviselői lét 
számol. Lehet, hogy a nagy területről 

gyűjtendő nyersanyag megkívánja a 
a túlzottnak látszó adminisztrátiv lét 
számot. Azt láttuk azonban, hogy a 
«titkárkisasszonyt* nem érdekli, hogyan 
állanak a termeléssel, mi agyár mun 
katerve, hogyan lesz az megvalósítható. 
A tisztviselőknek nem csak a kirótt 
kötelességüket kell teljesíteniük, hanem 
az üzem sorsa iránt is érdeklődniök 
kell ismerve a célkitűzésűket, munka 
versenyeket és az üzem egész mene 
tét, Igy tűnik el a különbség a mun-
kás és a tisztviselő között. 

Imets  János 

A RATA munkássága 
május 1 

munkalendUletöben 

A székelyadvarhelyí  IPEIL  munkája 
május  U  tiszteletére 

Nemrég hajtották végre a munkások 
kérésére ugy a zeteváraljai üzemnél, 
mint a szételyudvarhelyi fűrészüzem 
nél a norma felemelését,  előbbinél napi 
36 köbméterről 38 ra emelve azt fel, 
utóbbinál pedig 36 ról 40 re. Azonban 
a munkások az igy felemelt  normákat 
is túlteljesítik. 

Május l tiszteletére a székelyudvar-
helyi IPEIL fürészüzem  műhelye vál-
lalta 4 szállító kocsi elkészítését s már 
elkészített 5 öt, négy fordító  korongot 
vállalt s elkészített hatot. Ezt a mun-
kát Mucha Emil fáradhatatlan  főgé 
pész vezetésével végezték el s ugyan-
ezen idő alatt rendbeszedték a nagy 
gátért is, javították a szerszámokat és 
az alkalmi rongálódásokat, mint ami-
lyen volt legutóbb a kazán tüzszekré 
nyének beomlása. 

A munkások egy ifjú  csoportja vál-
lalta a felgyülemlett  nagymennyiségű 
hamu önkéntes munkával való kihor-
dását. Ebben a munkában Balázs 
Alajos, Bartók Antal, Fülöp László, 
Mihály János, Mihály Róza, Bijnóczky 
Erzsébet és Ilyés Erzsébet vettek 
részt. Ezt a munkát is május l tisz-
teletére vállalták és végeztéi el. 

A rönktéren szociálista munkaver-
seny folyik  a rönkölő munkások ket-
tős csoportjai kőzött. Eddig a munka-
verseny győztesei Ráduly József  ós 
Simma Mihály, akik eddig 35 száza 
lókkal teljesítették tul az előirányzatot, 
habár 20 százalékos normatulsiárnya-

lást vállaltak május elsejére. Eredmé-
nyüket annak köszönhetik, hogy nagy 
gyakorlatra tettek szert s a munkával 
járó mozgásokat leegyszerűsítették s 
igy nagyobb lett a munkate jesitményük 

A legnagyobb változás az uj anyag-
téren látható. Erre az anyagtérre kel-
lett azt az iparvasutat felépíteni,  mely-
ből 400 m. elkészítését vállalták má-
jus l-re, de ezt a teljesítményt már 
rég felülmúlták.  Az üzem egész mun 
kássága részt vett az anyagtér rend-
behozatalában. 

A »kásztázók«, a kész deszka-
árut elraktározó emberek közül kü 
lönősen Kovács Dénes, Dakó József, 
Mihály László és Simon István tűn 
tek ki, akik az előirt munkát 40—45 
százalékkal teljesítették tul. Különös 
figyelmet  érdemel Kovács Lajos mun-
kája, aki Nagy György és Bsrki Ltjos 
munkástársaival elsajátította az uj»bb 
anyag osztályozási módszert és lelki 
ismeretes, alapos munkájával nagy 
ban elősegíti az üzem termelékeny 
ségét. Kovács Lajos már 27 éve foly-
tatja a fás  mesterséget és igy olyan 
gyakorlatra tett szert, hogy az első 
pillantásra meg tudja állapítani az áru 
minőségát. 

A székelyudvarhelyi IPEIL fűrész-
üzem olyan lendületes munkát végzett 
ebben az évben, hogy március hónap 
ban az elmúlt, 1948 évi havi átlag-
termelést I5l százalékkal multa felül. 

MUNKAVERSENYBEN 
a szentkeresztbanyai és lövétal Ifjúmunkások 

málus 1 tiszteletére 
Meglátogatva a szentkeresztbányai 

vasgyárat, különösen aziránt érdeklőd 
tem, hogyan dolgoznak az ifjak.  A 
munka tüzében izzó, boldogan sugárzó 
ifjú  szemek néznek rám, amikor a 
munkájuk iránt érdeklődőm. Örömmel 
látom, hogy a munkásifjak  példát mu-
tatnak a munka lendületében, amit 
május 1 tiszteletére, a világ dolgozói 
szolidáritásának napjára még inkább 
fokoztak. 

Május 1 tiszteletére egyéni munka-
versenyeket rendeztek, amelynek so-
rán az ifjúmunkások  gyönyörű ered 
ményeket értek el. Lázár István 80 
százalékkal, Péter László 60 százalék-
kal, Ferenc Imre és T*mó Balázs 
46—46 százalókkal, Hatos János 40 
százalékkal Gábos Antal 25 százalék-
kal, Szőcs Béla 14 százalékkal multa 
felül  az előirányzatot a vasöntődében, 
amint azt a padjaik feletti  grafikonok 
mutatják. 

Megtudjuk azt is, hogy nem csak a 
termelés terén értek el az ifjak  ilyen 
szép eredményeket, h»nem igyekeztek 
politikailag is fej  ődni. Szorgalmasan 
tanulnak káder iskolában, tanulmányi 
körökön és a környező községekben 

A munkások nemzetközi ünnepének, 
május 1 nek a tiszteletére a székely -
udvarhelyi RATA munkássága két cso-
portban folytat  munkaversenyeket. A 
munkaversenyek kitűzött célja a jára-
tok késésének kiküszöbölése, az uta-
sokkal szemben tanúsított magatartás 
megjavítása és 10 autóbusz megjaví-
tása (revíziója). 

A jegyszedők közül az utóbbi idő-
ben kitűntek Korponai Károly, Csutak 
László és Gál Vince. Az autóvezetők 
kőiül különösen Macskási András tünt 
ki 15 százalékos benzin megtakarítás-
sal. 

Május 1 tiszteletére, egyéni munka-
vállalások során, Deé Mózes garázs 
mester vállalta a többi garázsbell 
munkásokkal együtt egy szívó nyomó 
vízszivattyú kijavítását, Salló Lajos és 
Kovács Albert szerelők Czicze Kálmán 
ós Szász Domokos kovácsokkal együtt 
vállalták egy teljesen szétszedett teher-
kocsi önkéntes munkával való össze-
rakását. 

Nagyobb hiányosságok inkább az 
udvarhelyi RATA-igazgatósághoz tar-
tozó csíkszeredai RATA-üzemnél ta-
pasztalhatók. Ez politikai hátrami-
radottságuknak lehet a következmé-
nye. 

falulátogatásokon  terjesztik a kul túrát. 
Az esztergályos műhelyben megtud 

juk, hogy Csog Oszkár esztergályos 
segéd egyéni versenyben 46 százalék-
kal haladta tul a normát. A csiszoló 
műhelyben Mihály Vince és Mihály 
Ottó testvérpár dolgozik vállvetve és 
munkájuk eredményes is, az előirány 
zatot sikerült 50 százalékkal tulteljesi 
teniök. 

A lövétei vasérekő bányában meg-
tudjuk, hogy az ifjúmunkások  szintén 
derekasan veszik ki a részüket a mun-
kából és a versenyből. A csillések 
közül különösen András Lajos és 
András Ferenc tűntek ki, előbbi 47. 
utóbbi 38 százalókkal teljesítette tul 
az előirányzatot. 

Azzal a jóérzéssel és tudattal távo 
zunk a szentkeresztbányai és lövétei 
ifjúmunkások  köréből, hogy megértet 
ték a szociálista munkaversenyek gyö 
nyörü eszméjét és mindnyájunknak 
példát mutatnak munkateljesítményük 
kel, amivel egyéves gazdasági tervünk 
megvalósítását és túlteljesítését szol 
gálják. 

ifi.  Ágoston  Sándor 

KerUszeti KoztplsKolánK 
Nemrég nyitotta meg kapuit Szé-

kelyudvarhelyen a magyar tannyelvű 
kertészeti műszaki középiskola. Ez az 
iskola, a Székelyföld  természeti adott-
ságainak megfelelően  uj kádereket hi-
vatott biztosítani a gyümölcstermesz-
tés és kertészet fellendítéséhez. 

Azóta a düledező kastélyba uj 
élet költözött s most szorgalmas ifjú 
kezek készülnek a munkásság nagy 
ünnepére, május elsejére, arra a napra, 
melyre minden munkás testvérünk 
tudásának ós termelőképességének leg-
javát igyekszik adni. 

Tervszerű az a munka, amelyet az 
általános gazdasági terv keretein belül 
az udvarhelyi kertészeti műszaki kö 
zépiskolának is el kell végeznie. Az 
iskola 62 85 százalékát teljesítette a 
vetési előirányzatnak, a helyi éghajlati 
adottságok mellett fentmaradt  37'15 
százalékot még nem is teljesíthette. . 

A tavaszi árpa vetésében 144 szá-
zalékos túlteljesítést ért el. A ta-
vaszi vetéssel egyidejűleg számtalan 
más munkaterv megvalósítása igy fo-
lyik az isíolában. Igv pl. az üzem-
tervben előirányzott 200 ma melegágy 
elkészítését, bevetését ós kezelését 50 
százalékkal teljesítették tul és május 
l-ig további 50 százalékkal akarják 
túlhaladni. 

Elvégezték 919 gyümölcsfa  tavaszi 
kezelését : törzstisztitását, koronaalakí-
tását, termőre metszését és rügyfaka-
dás előtti permetezését. 

Az iskola állatállománya január 1 
óta 160 százalékkal emelkedett. Ez 
szükségessé tette egy uj nagyobb be-
fogadóképességű,  modern istálló épí-
tését. Az épitést jól megszervezett 
munkakoilektiva végzi, a növendékek 
pedig önkéntes munkavállalással se-
gédkeznek a munkálatokban. 

Ezek az adatok is bizonyítják, hogy 
a még gyerekcipőben járó kertészeti 
műszaki középiskola derekasan ki-
veszi részét az általános gazdasági 
terv teljesítésében. Az iskolának min-
den egyes tagja tudásának, munkájá-
nak legmagasabb fo<át  nyújtja, hogy 
méltóképpen köszönthesse a munkás-
ság nagy ünnepét, május elsejét, a-
melynek szabad m-günneplóséért oly 
sok százan és ezren adták életüket. 

R o m á n N é p k ö z t á r s a s á g d o l g o z ó i ! Fejlesszétek az állami t e r v 
te l jesí téséért és túl tel jesítéséért folyó szociálista versenyeket I 
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A növények 
megnevezése 

Vo % •/o •/» °/O % 

1 Tavaszibuza 69,34 87,00 140,00 140,00 125 00 78 00 81,14 
2 Tavaszi rozs 25,00 — — lOi 00 35,29 28 33 
3 Tavaszi árpa 74,46 95 60 100 00 100 00 100 00 93 53 93,62 
4 Z<b 84 13 89,90 100 00 100 00 100 80 85 85 93 08 
5 Tengeri 98 75 85,60 86 00 96 20 93 uO 81 00 90,43 
6 Takarmánynövények 73,46 71 53 77 64 103 37 97,24 48 49 84 13 
7 Iparinövények 44 68 52 31 52 06 81,17 72 33 12,50 61,85 
8 Zöldségfélék 54 94 62 60 66 25 84 86 84,44 60,23 68 26 
9 Olajosnövények 95,69 83 04 97,62 87,35 104 79 83 33 95 91 

összesen 7253 78,07 82,08 99,60 92,16 71,14 84,37 
(A  táblázat  százalékadatainak  összesítő  eredményei  tekintettel  az egyes  térületek  eltérő  nagyságára,  csak  az összterület 

és az összvetés  együttes  adataiból  számithatók  ki  és néma százalékos  részlet  ^mény^aLpján.) 

, „ A Z f/"'1!3  2?'J? J 6 g z e t i munkálatokból megállapítható, hogy megyei átlagban elértük a 84 37 százalékot az 
előirányzott ve és. tervből. Egy pár nap és befejezzük  a vetési csatát és mindent megteszünk, hogy befejezzük  még 
május 1 je előtt és május elseje jegyében. 6 

A járási eredmények vizsgálatából uj képet láthatunk, uj eredményekkel. Már két hete jó előmenetelt ész-
leihetünk a keresztúri alsó járás községeiben. Annyira növekedtek a végrehajtott munkálatok adatai hogy meavei vi 
szonylatban a keresztúri alsó járás lett az első 97 08 százalékkal. Az eddigi vezető oklándi járás á második helyet 
foglalta  cly yc* lt> szaZAldKkal. 
. . W I * J ? í eredményeket mutathatnának a keresztúri felső  és az udvarhelyi alsó járások. Lemaradtak a munká-
latok elvégzéséDen a parajdi és az udvarhelyi felső  járások. mun»» 

.. A ««nálatok elvégzésében kitűntek Kissolymos, Nagysolymos, Bordos, Olasztelek, Vargyas, Homoródalmás, 
Homoródszentpál, Kisbacon, G/epes, Homoródremete, Abásfalva,  Homoródkeményfalva,  aho a vetési kamoánvt befe 
^ t h t ^ T ültetendő zöldségféléken  kívül. Ezen községeknél teljes harmónia" tapasztalható aközségTbizotságok 
működésénél és nagy munkakészség a felvilágosított  dolgozó parasztságnál. 8 

Lemaradtak a munkálatok elvégzésében Udvarhely város, Bethlenfalva,  Fenyéd, Máréfalva,  Fancsal és Ülke. 
E-ne községekben nem szervezték meg jól a munkát és nem dolgozták fel  megfelelően  az Állami Bizottság által ki 
adott utasításokat és emiatt hiányzik a munkálatokból a lendület és hiányzik főképpen  a tervszerűség. 

Kitűntek a munkálatokban özv. Gál Mihályné, Kerekes Dénes és ifj.  Dimeter István Gvétjesben 
Gyula, Szőcs Mihály Szőcs Lajos, Csomó Mózes, Benedek Ferenc és Lőrincz Gyula Abástalván. A felsorolt  doSozók 
minden odaadásukkal igyekeztek elsőknek befejezni  a munkálatokat és jó példát mutattak a falu  munkásai előtt Kor 
mányunk uiból segítségére jött a dolgozó parasztságnak, mikor 43 000 kg. bükkönyt adott megyénk részére. 

Az állami birtokok befejezték  a vetési munkálatokat és a vetési csatában kitűnt a vargyasi állami gazdaság. 
Kozseni  András 

Idejében teljesítette a vetési tervet 
a vargyasi állami gazdaság 

A földesúri  maradványok államosí-
tása során állami tulajdonba került 
vargyasi, erdőfülei  és olaszteleki gaz 
daságokban megkezdődött a korszerű 
termelési munka. Az ezekben a köz 
ségekben államosított birtokok egysé-
gesvezetés alá kerültek vargyasi ál-
lami gazdaság elnevezéssel. 

A gazdaság vezetősége az erdő-
fülei  gazdaságban juhászatot, az olasz 
telekiben növendékállat- és sertéste-
nyészetet, a vargyasi birtokon pedig 
tehenészetet és baromfi  tenyészetet 
állított be. 

A vargyasi birtokon nagyszámú 
baromfi  nyüzsög az udvaron. Meg-
tudjuk, hogy ezek a baromfiak  még 
nem fajállatok,  még negy munkára 
van szükség, amig a baromfiállományt 
fel  tudják frissíteni. 

A »báró ur« volt kastélyában jelen-
leg a birtok adminisztrációja működik. 
Azokban a szobákban, ahová eddig 
egy szegény dolgozónak be sem volt 
szabad lépnie, ma az állami birtok 
mezőgazdasági munkásai laknak. 

Az irodában a falak  tele vannak 
tervrajzokkal és grafikonokkal,  amik 
a gazdaság beosztását és a termelési 
feladatokat  mutatják. A birtok igaz 
gatósága mindössze 27 hold őszi 
szántást kapott. Ma már az egész te 
rület fel  van szántva és a vargyasi 
állami birtok elsőnek hajtotta végre a 
a járásban teljes egészében a vetési 
tervet. A birtok gazdasági vezetője 
elbeszéli, milyen elhanyagolt állapot-
ban vették át a birtokokat. A volt 
gazdáknak csak az volt a törekvésük, 
hogy kincseket gyűjtsenek és lehető-

leg minél inkább szabotálják a ter-
melő munkát. 

Most a kertészetnél az előirényza 
tot 500 százalékkal teljesítették tul. A 
gazdaság alkalmazottai erejüket meg-
feszítve  küzdenek azért, hogy a volt 
>gazdák« garázdálkodásának a nyo 
mait minél hamarább eltüntethessék. 

A címerekkel díszített ebédlőben 
ma a munkások kantinja működik, 
ahol a gazdaság alkalmazottai napi 

30 lejért háromszori kitűnő étkezést 
kapnak. 

A gazdaság ma még munkájának 
kezdetén van, de rövidesen be fogja 
bizonyítani Erdővidék gazdálkodói 
előtt, milyen eredményeket képes fel 
mutatni a korszerű szociálista mező-
gazdálkodás. 

Kifeié  jövet a »báró ur« ottfelejtett 
kutyája, sűrű farkcsóválások  köze 
pette, dörgölőzik hozzánk. Ügy látszik, 
már megszokta uj környezetét és 
egyáltalán nem busul »kékvérüc gaz 
dája után. Ugyanígy felejtette  el Var 
gyas dolgozó népe is >báróját« és 
örvend, hogy rendszerünk következe-
tes harcának eredményeként megsza-
badulhatott parazitáitól. fi. 

Udvarhely vármegye egészségügyi kérdései 
az egy éves állami terv kereteiben 

A Román Népköztársaság szociáliz 
must épitő munkásosztálya, é'csapata 
a RMP vezetésével harcol az egy éves 
gazdasági terv megvalósi'ásáért. A 
közegészségügy szervesen beilleszke 
dik, ennek a gazdasági tervnek a ke 
reteibe. Célkitűzései felölelik  mind 
azokat az intézkedéseket, amelyek a 
kétkézi és szellemi dolgozók testi ép 
ségét fenntartani,  erősíteni és betegség 
esetén gyógyítani hivatottak. 

A munkásság egyik legfájdalmasabb 
kérdését, a régi betegsegélyző intéz 
ményt felszámolták  már. Ehelyett, mint 
az átszervezés uj alapokra fektetett 
első komoly intézménye, a székelyud-
varhelyi orvosi rendelő intézet (poli-
klinik»;, megnyitotta kapuit a gyógyu-
lást kereső dolgozók számára és je-
lenleg hat osztállyal, jól felszerelt 
gyógyszertárral működik. A gyógy 

szer-feketepiac,  valamint a gyógyszer-
uzsora letörése a megye legnagyobb 
gyógyszertárainak államosításával meg 
oldottnak tekinthető és az államosi-
tott gyógyszertárak anyagellátása köz 
pontilag zökkenés nélkül történik. 

A mego'dandó legfontosabb  két kér 
désünk a magas arányszámu csecse 
mőhalan dóság leküzdése és a fertőző, 
valamint társadalmi betegségek elleni 
harc. 

1949 év folyamán  a már meglévő 
és működő szülőotthonok mellett fel 
állítjuk a síékelykereszturi 12 ágyas 
modern szülőotthont, emellé sorakoz 
nak Oklánd, Etéd, Andrásfalva  és 
Szentkeresztbánya készülő szülőottho 
nai, amelyek hivatva vannak a szülő 
anyáknak a szülés alatt, valamint utá-
na korszerű orvosi segítséget és ta 
nácsadást nyújtani. 

A szülőotthonokkal párhuzamosaa 
működő, anya és csecsemővédelmi ta-
nácsadások a diszpensárok kereteiben 
folynak  és a védőnők rendszeresítésé 
vel a tanácsadást kiterjesztjük a szülői 
házhoz és ellenőrizzük a fejlődő  gyer-
mekeket, a legdrágább kincset, 

A megyénkben jelenleg működő 34 
diétetikus tejkonyha számát felemeljük 
és a terv szerint az év végére a leg 
eldugottabb faluban  is állítunk fel  tej-
konyhát. A Romániai Demokrata Nők 
Szövetségének segítségével, a fentiek 
megvalósítása u jân el fogjuk  érni i 
csecsemőhalandóság csökkenését és 
évente száz meg száz gyermeket 
mentünk meg szüleiknek és az állam 
nak. 

Nagy feladatunk  a gümőkór (tuber-
kulózis) elleni küzdelem megszervező» 
és sikeres véghezvitele. 1949 folyamán 
a megye területén 11000 tulercuin-
oltást, 7000 BCG oltást és 2.500 Rönt-
gen átvilágítást végeznek orvosaink 
a betegség korai ellenőrzése, felisme-
rése és megelőzése folyamán. 

A poliklinika bőr és nemiosztályi, 
valamint a rendelkezésre álló igen 
nagymennyiségű vérbaj elleni gyógy-
szer és a közegészségügyi laboratórium 
munkája, a betegség felderítésére  foly 
tátott küzdelem, hozzájárul a vérbaj 
elleni harc sikeréhez. 

A fertőző  betegségek elleni küzdelem 
egyik főtényezője,  a közegészségügyi 
intézet felállítása  rövidesen befejeződik 
és az eddig szük keretek között mü 
ködő laboratóriumból megyénk büsz 
kesége lesz. A járványos betegségek 
magelőzése céljából a védőoltások 
folyamaiban  vannak, a sok áldozatot 
szedő vörhény, diftéria  és a megyénkben 
a rossz vízellátás miatt igan gyakori 
tífusz-megbetegedés  leküzdése a meg 
előző oltások révén folyik.  A mult 
évben végzett, kiütéses tífusz  ellem | 
kampány komoly eredménye a beteg 
ség teljes megszűnése. 

Ebben az évben gondot fordítunk 
orvosaink továbbképzésére és az 
egészségügyi segéd személyzet tudá 
sának kibővítésére. 

Munkánk azonban csakis az égés 
társadalom összefogásával  és a kol-
lektív munka megszervezésével vezet-
het komoly eredményekre. A lakos-
ságnak meg kell értenie az egészség 
ügy fontosságát  és tömegszervezeteink 
céltudatos munkájukkal nagy segítsé-
get adhatnak a megye egészségügyi 
karának a nagy feladatok  elvégzésében. 

Szilasi  András  dr. 
vármegyei főorvos 

Kisbacon 
az egyéves terv sikeréért 

Az egyéves gazdasági terv sikerééit) 
harcot viv ma Népköztársaságunk 
minden dolgozója. 

A kisbaconi szegény, és középpa-
rasztok is megértették az idők szavát 
és éjét nappallá téve igyekeztek a ta-
vaszi vetést minél előbb elvégeani. A 
RMP helyi szervezete, a földmunkái 
szakszervezet és a MNSz vezetősége 
mindent elkövetett, hogy a vetőmag, 
nélküli szegény és bözépföldmüvesel 
vetőmaghoz jussanak. Igy került szét-
osztásra 4000 kg tavaszi vetőmag. 

A községi bikák takarmányozásának 
biztosítására 3 és fél  hektár területet 
vetettek be Önkéntes munkával. EzenP 
az önkéntes munkán 25 fogat  dolgo-P 
zott egy napig. 

A községi elöljáróság faiskola  céljá-
ra 1000 négyzetméter területet jelölt' 
ki, amelyet az ott levő fáktól  18 ifjul 
önkéntes munkával tisztított meg. E3I 
a csemetés kert igen szükséges, hogy I 
a mult rendszer okozta károkat az! 
erdőkben minél előbb pótolni lehessen. I 

A falu  dolgozói be akarnak kapcso-
lódni minden munkába, amit a RMP 
vezet, hogy a kitűzött célt, a szoci-
álizmus felépítését  minél hamarabb1 
elérhessük. Vida  József  ' 

Éljen a Hónán tfnnKíspárt, a Romín JKpKüztírjasáj Vczetfereje, győzdnuinK szertfcz&je! 



Szentkeresztbánya normadöntéssel és njitással 
köszönti május elsejét, a munka ünnepét 

A dolgozók nemzetkőzi szolidáritá 
sának napjára szorgos készülődés lá-
ziban ég a szentkeresztbányai vasön-
töde és a hozzátartozó üzemek mun-
kássága A szentkeresztbányai üzem-
nél folyik  a szorgos munka, május 1 
tiszteletére. Az üzemi dolgozók, az 
előirányzott munkaterv túlteljesítésével 
köszöntik májusi-ét, a dolgozók harci 
és munkaünnepét. Tudják, hogy mun-
kájukon keresztül, a terv megvalósí-
tásával és annak túlteljesítésével Nép 
köztársaságunk jólétét és saját maguk 
életszínvonalának emelését biztosítják. 
A készülődés nem közvetlen a nagy 

l Qonep előtt kezdődött meg, hanem 
I már hónapokkal ezelőtt komoly ter-
[ veket készítettek, amelyek az üzem 
életiben hatalmas változást hoznak 

I magukkal 
Mig a mult évi november 24 én 

I hozzákezdtek, egy súlyosan megron-

gált és hiányos Diesel motor javitásá-
hoz, amely biztosítani fogja  a máso-
dik kohó megindítását. A Diesel mo-
torok atyamestere, Kiss főgépész  el-
mondja, hogy ez a 8 hengeres nyers-
olaj-motor 90 százalékban használha-
tatlan állapotban volt. A hatalmas gép 
mellett eltörpülve nézünk fel,  a tete-
jében utolsó simításokat végző két 
fiatal,  szorgalmas munkásra, akiknek 
olajos arcán a győzelem boldog mo-
solya látszik. A Diesel javítók meg-
nyerték az 5 hónapos csatát. Felelős-
ségteljes munkájuk gondos végzésé-
sével pótolták az alkatrészek 30 szá 
zalékos hiányosságát s a fénylő  réz-
cimke ragyogva hirdeti az erős beton-
alapzaton álló, munkára kész gép 400 
lóerejét. Május l-e buzdító hatására, 
lelkes do gozók megmentették a pusz-
tulásnak indult anyagot, hogy még 
több termelő eszköz álljon a szoci-
álista termelés szolgálatában. 

Országos Jelentőségű újítást vezettek be 
az öntölányok 

Már több izben beszámoltunk az 
Ifotőlányokról,  akik munkájukon ke-
tesztül bebizonyították egyenrangusá-

I gukat a férfiakkal. 
A szentkeresztbányai öntőlányok 

latról is bizonyságot tettek, hogy meg-
inttették az î ők szavát, tudják, hogy 
II munka termelékenységét is emetni 
I kell, hogy a tervet tul kell teljesíteni., 

Sándor  Regina  szentegyházaslalvi 
I ésE$yed  Rozália  lövétei munkáslányok 
II hegesztő pálcák öntésével dolgoznak, 
"[végezték azt a munkateljesítményt, 
I amit évek hosszú során elének mun-
lkás társaik, 8 órai munkaidő alatt 15— 
116 kg. hegesztő-pálcika öntését, de a 
myok nem nyugodtak meg ezzel az 
redménnyel, addig súgtak búgtak, ta-

|ükodtak egymással, amig >kiokumu-
lákc az uj eljárást. 
Az öntőmester panaszkodott is rá-

íjak: nem ugy csinálják, mint régen, 

de az alig 3 hónapi szakmai kiképző 
iskola után a lányok tudták már, hogy 
éppen az a lényeg, hogy nem ugy 
kell csinálni, mint régen, hanem job 
ban. Az uji'ás eredményeként 8 óra 
alatt, kevesebb fátadtsággal  30—32 
kg. öntvényt értek el. 

Ma már mind a 26 on az uj eljárás 
szerint dolgoznak, amely könnyebbé 
teszi a munkát és mégis 100 száza-
lékkal emeli a munka termelékenységét. 

Megkérdeztük Eegyed Rózát, hogy 
jutott erre a gondolatra? 

— Átéreztem ez idők szavát, hogy 
a tervet mi is hamarabb teljesíthessük. 

Az ujitók szerényen vették tudomá-
sul, hogy hat hónapon keresztül az 
igy megtakarított költség 5 százaléka 
őket illeti meg. >Nem azért csináltuk, 
hanem, hogy mindnyájunk élete jobb 
legyen.* 

Normadöntés 
Mindenütt folyik  a munka, a mü-

fclyek  dolgozóinak teljesítményei iga-
k, hogv a szentkeresztbányai dol-
6k valóban mindannyian megértet-

ek >az idők szavát*, ugy, hogy pl. 
nuár óta nem akadt az egész üzem-

iben egyetlen munkás sem, aki a nor-
át ne teljesítette volna. 

A hámorüzem 22 százalékkal, a 
csiszoló mühe'y 77 százalékkal, a szál-
lítási osztály 17 százalékkal, a lakatos 
üzem 39 százalékkal, a vaseszterga 
műhely 27 százalékkal, az öntöde 37 
százalékkal, a kohó — a felemelt  nor-
mát — 32 százalékkal teljesítette tul. 

A szociálista munkaversenyek, a-

lasznos találmánnyal támogatja 
szentkeresztbányai vasgyár munkájának 
folytonosságát Vidám János műhelyvezető 
Olyan nagy üzemekben, mint a 
mtkeresztbanyai vasgyár, előfordul, 
ogy egy egy eddig külföldön  készült 
terszám, vagy eszköz hiánya a mun 
Mt akadályozhatná. Ilyenkor aztán 
rendesen akadnak öntudatos munká. 
ok, akik tudva, hogy az üzem mun-
ija, termelőképességének fenntartása 
: 6 saját ügyük és érdekük, gondol-
ózni, tervezgetni kezdenek, hogy a 
[íny; pótolják, a gyár munkájának a 
olytonosságát biztosítani tudják. Ilyes-
lit cselekedett és ért el legutóbb 
ientkeresztbányán, a vasgyár csiszoló, 
Eerelő és nikkelező mühdyeinek ve-
(tóje, Vidám János. 
A gyárban öntött darabok »lepuc 
o'ásához* ugyanis drótkefékre  van 
zükség. Ezekkel távolítják el a dara-
okról az öntésnél rárakodott homo-
ot. A drótkeféket  eddig külföldről 
(erezték be, de az utóbbi időben nem 

lehetett kapni. A kefe  hiánya miatt 
megakadt volna az öntött áru szállí-
tása, mert lepuccolatlan árut nem 
vesznek át a megrendelő cégek, de 
Vidám János ötlete megmentette az 
üzemet ettől az akadálytól. Az üzem 
raktárában lévő acéldrótot, amelyből a 
háború alatt gránátrugókat készítettek, 
most felhasználta  a békés termelés 
céljára. Elsőrendű puccoló keféket  ké-
szített két társával, Zamfiru  Gheorghe 
munkástársával és Tóth József  lakatos-
tanonccal. 

A «házilag* készült drótkefék  egy 
kicsit keményebbek, mint a régi, gyá-
riak, de viszont sokkal tartósabbak, 
sokkal hosszabb ideig bírják a hasz-
nálatot. 

A milliméteres acéldrótból látogatá-
sunkig 150 darab puccoló kefét  álli-
tottak elő. 

melyek egyének és csoportok kőzött 
folytak  le, komoly munkateljesítményt 
eredményeztek. 

A munkások közül kitűntek a nor-
ma túlteljesítésével: 

A csiszoló műhelyben: Tamás D. 
György (110%), id. Maié Antal (105°/,), 
Mihály F. S:ócs idős és i'ju (102%), 
Tankó Jínos süket néma (87%) 

A hámorütemben: Mihá'v István 
K. (47%), Hrenya* Ferenc (42%), Or-
bán Mitiály ifj  (32%). 

A szíUitáai osztályban: Salamon 
Sándor géptocsivezető és Lukács Mó-
zes kisegítő (40%) Policsek András 
gépkocsivezető és V,zi János kisegítő 
(50%), Egyed István szerelő (40%), 
Galfi  Lajos gépkicsiveze ő (40%), Or-
bán András (6:%), Bakó Sándor (70%) 

A szerelő műhelyben : Lukács Ákos 
(607o), Bálint Ferenc (66%), Mihály 

Vincze (65%), Szőcs József  (65°/»\ 
M*non S uidor (62%), Mihály O.ió 
(62%). Péter Ferenc és Bjrbáth Ist-
ván (61%) 

A nikkelező műhelyben t Püvár 
Ernő (63%), Szőcs Raza (61%). 

Az irodai munkások együtt Készül-
nek a kétkézi munkásokkal, a minden 
dolgozók legn»gyobb ünnepének méltó 
ünneplésére, önként vállaltak az iro-
dák előtti kert rendbehozását, díszíté-
sét, hogy ezzel is ünnepélyesebbé 
tegyék a napot. Külön meglepetést 
tartogatnak a gyár munkásai részére: 
6 nappal hamarább, május 6 helyett 
április 30 ra elkészítik az elszámolást, 
hogy önkéntes munkájuk utján a 
szentkeresztbányai dolgozók május 
1 re hozzáju hassanak fizetésükhöz. 

A munkások teljesítményére büsz-
kén távozunk az üzemből. Távolról 
már csak az üzem tetejéa elhelyezett 
világító vörös csillag fénylik  felénk, 
Adynak, a nagy költőnek szavait jut-
tatva eszünkbe: 
„Vörös  csillag  ragyogj  is trónolj, 
Mióta  ember  néz az égre, 
Vörös  csillag  volt  a reménye*. 

Imets  János 

Ab UMGISz  hatalmas  fejlődése 
a termelő  szövetkezetekben 

A RMP megmutatta azt az utat, amelyen a kisiparosságnak haladnia kell, 
hogy megélhetését biztosithassa és beleépülhess en az épülő uj szociálista 

társadalmi rendbe. Az UMGISz a RMP utmutatásai alapján ebben az évben 
kezdett a termelési szövetkezetek megvalósításához. Az ipari termelési szövet-
kezetek ezt a célt szolgálják, hogy az eddig kisüzemekben dolgozó és nyo-
morgó kisiparosokat nagy termelőszövetkezetekbe vonják és biztos megélhe-
tést nyújtsanak nekik, megmentve őket a napi gondoktól. 

Székelyudvarhíly kisiparossága is mindinkább megérti, hogy a magán-
tulajdonban levő termelési eszközökhöz való görcsös ragaszaodással nem 
tudja megélhetését biztosítani és nem tudja felvenni  a versenyt a gyáriparral 
A termelő szövetkezet egyesíti a nagyipari üzem előnyeit a kisipari képesítés 
kihasználásával s igy a gazdasági fejlődés  ebbe az irányba mutat 
N igy szolgálatot tett Székelyudvarhely kisiparosainak az UMGISz, amikor 

megszervezte a különböző termelő szövetkezeteket: az asztalos üzemet, • 
seprű és kefekötő  üzemet, a láda üzemet, a szabászati koafekciós  üsemet, a 
téglagyárat, a sütődét, a faosztályt  és legutóbb a fodrászatot.  Esekkel a kü-
lönböző szövetkezeti üzemeakel ebben az évben majdnem 300 kisiparos biz-
tos megélhetését biztosította városunkban. 

Ennek a számadatnak óriási jelentőségét csak akkor tudjuk felmérni,  ha 
meggondoljuk, hogy városunk egyik jelentős rétegét éppen a kisiparosok al-
kotják, akik a legnagyobb nyomornak volnának kitéve, ha a termelő szövet-
kezetek nagyipari előnyeit nem használhatnák ki. 

A termelő szövetkezet gondoskodik arról, hogy állandóan legyenek munkával 
ellátva a munkások és meg is tudj* szerezni azokat az anyagokat, ame-

lyek szükségesek a termeléshez. Az állam és a közintézmények hatalmas 
megrendeléseit szinte nem is tudják teljesíteni ezek a termelési szövetkezetek, 
annyi munkájuk van. 

Nehéz volt az első időben megértetni a kisiparosokkal a szövetkezeti 
üzem előnyeit. Húzódoztak tőle. Ma azonban már 136 munkás dolgozik • 
szabóüzemben és ők maguk is megállapíthatták, mennyivel gyorsabban és 
jobban megy a munka munkamegosztással és tervszerű termeléssel. Ugyanígy 
a többi üzemekben dolgozó kisiparosok is meggyőződhettek a nagyüzemi ter-
melés előnyeiről. 

A székelyudvarhelyi volt bőrgyár állott már 1926 óta, amikor Rotnániá 
ban a gazdasági válság megkezdődött, habár a város egyeilen nagyipari 
üzeme volt. Most uj élet támadt a hatalmas épületben. Itt állította fel  az 
UMGISz az asztalos üzemet, kefekötő,  seprükötő üzemet és nemsokára ide 
költözteti a szabó műhelyét is. 

Az asztalos üzemben Verestóy Istvánnal beszélgetünk, a város egyik leg-
régibb kiváló asztalosmesterével, aki Verestóy Lajossal együtt a legszebb 

mübutorokat készítette. Már több, mint két hónapja dolgozik a szövetkezeti 
műhelyben. Megelégedéssel mondja, hogy a nagyüzemi termelés előnyei ho-
gyan haaználnatók ki az üzemben, óriási fejlődés  lehelőségét látja a szövet-
kezeti üzemben, amelyiknek munkája most a nép háló készítésére is kiterjed. 
Ezzel a munkával el lehet érni, hogy a dolgozók részére megfizethető  áron 
adhassa az üzem az Ízléses kiállítású hálószoba.butort. Ejzel a dolgozók élet-
színvonalának nagyarányú emelése valósul meg, 

Az asztalos üzem állami megrendelésre ós raktárra eddig már mintegy 
3.500000 lej érlékü munkát végzett. Ez az üzem hivatott Uivarhelymegyé-
nek, a fának  a hazáját iparilag fellendíteni  é3 a megye faipari  munkásainak 
munkát adni. Euitán nem feldolgozatlanul  szállítják ki megyénkből a fát,  ha-
nem bútornak, ládának stb. feldolgozva  s igy sok munkáskézre lesz szükség 
s hovatovább, mind több és több kisiparos és munkásnak nyújt kenyeret. 

Igy szolgálják az UMGISa termelőszövetkezetek az iparilag elmaradt 
Udvarhelymegye iparosítását. 

Technikai akadályok miatt nem sikerült tervünket megvalósí-
tanunk, hogy lapunk már május l-re, mint az Udvarhelyi Dolgozók 
Szava jelenjék meg. 

ÉLJEN szeretett hazánk, a Román Népköztársaság! 



Ismerjük megr a szociálizmus hazáját 
Hogyan ünnepli a szovjet-nép május elsejét 

Május elseje a munkás osztály is 
az egész világ dolgozóinak harci napja. 
A dolgozók nemzetközi szolidáritásá 
nak, a termelő munkának az Qnnepe. 
Az Öntudatos dolgozók mindentltt az 
egész világon határtalan lelkesedéssel 
és harcos öntudattal ünneplik meg 
ezt a napot, az imperiálisták láncaiban 
még sínylődő dolgozók éppsn ugy, 
mint a már felszabadult  népek dol-
gozói 

Azt hiszem, nem lesz érdektelen, ha 
megpróbálom leírni, hogyan ünnepli 
meg ezt az ünnepet a szovjet-nép, 
amelyik elsőnek rázta le magáról a 
kapitalizmus bilincseit és a világon 
elsőnek építette fel  a dolgozók szo-
ciálista hazáját. 

fin  szemtanuja voltam ezeknek az 
Ünnepségeknek Sztálingrádban, a hősi 
városban. Azok az élmények, amiket 
akkor átéltem, még ma sem mullottak 
el, sőt mind erősebben törnek fel  a 
képzeletemben, amint látom, hogy 
halad előre Népköztársaságunk a szo-
ciálizmus utján. 

A Volga túlsó partjáról vörösen 
felkelő  májusi nap még el sem önti 
•ugaraival a történelmi várost, amikor 
a Vörös Hadsereg tüzérségének disz-
lövései remegtetik meg levegőt, je-
lentve a városnak, hogy felvirradt 
május elseje, a szovjet-dolgozók és az 
egész világ dolgozóinak az ünnep-
napja. 

Z4szló erdőt lobogtat a szél min-
denfeé,  az épületek ünnepi diszbe 
öltözötten köszöntik az ünnepet. Min-
den lépésünknél ránkmosolyog J. V. 
Sztálinnak, a szovjet-nép atvjának jó-
ságos, mosolygós arcképe. Feldiszitett 
villamosok és autóbuszok szállítják az 
ünneplő dolgozókat. Mindenki boldog, 
mosolyog, énekel, élvezi az igazi sza-
bad életet. 

A város lakossága, amelyik hosszú 
hónapokon át csodálatos eredménye-
ket hozó, szociálista munkaversenyek-
ben készült, a Traktorgyár, a Vörös 
Október kohói mellett, vagy a többi 
üzemek, gyárak munkapadjai mellett 
az ünnep tiszteletére, most éljenezve, 
hatalmas jelszavakat emelve vonul fel 
a népgyűlések re. Zenekarok indulói 
pattognak, amiknek harsogása közben 
az ünneplő tömeg határtalan lelkese 
déssel élteti mindnyájunk nagy veze 
tőjét, Sztálint. 

A népgyűléseken a munka hősei, a 
sztahanovisták, az élmunkások, mellű 
kön a munka érdemjeleivel beszélnek 
a tömeghez, éltetik és ünneplik május 
elsejét, a munka és a munkásosztály 
nagy örömünnepét. 

A népgyűlések lezajlása után Sztá 
lingrád főterén  megkezdődik az Un 
nepi diszfelvonulás.  A zenekarok hang 
jai mellett egymásután vonulnak el az 
üzemek, gyárak, intézmények, a kör 
nyezó kolhozok színes népviseletbe 
öltözött parasztjai a munka hősei, a 
szovjet-élet kiválóságai előtt. Alig ha 
ladnak el, máris feltűnnek  a Vörös 
H'dserrg diszosztagai. Dübörögve vo 
nulnak el, a nehéz harcikocsik, a tü 
zérség, gyalogság, műszaki csapatok 
osztagai, a szovjet haza legyőzhetetlen 
erejének képviselői. A levegőben a 
ligi flotta  egységei szabályos alakzat-
ban repülve hasítják a ragyogó ég 
boltot. 

Délután a stádionokban minden 
képzeletet felül  muló óriási méretű 
sportesemények zajlanak le, amik a 
sportolók ezreit mozgatják meg. Ezek 
a sportünnepsógek a szovjet tömeg 
sport seregszemléi, ahol a munkás 
sportolók óriási tömegei mutatják be 
tudásukat, ügyességüket a különböző 
sportágakban. 

A lebukó nap utolsó sugarai alig 

tűnnek el a környező dombok mögött, 
máris kigyúlnak az égen az ünnep 
örömtüzei. Kezdődik az a hatalmas 
tüzijátéc, amilyenhez hasonlót soha 
életemben nem láttam. A nappali fény-
árban uszó tereken óriási tömeg feke-
téllik és táncolni kezd. A terek sima 
aszfaltjain  ezer és ezer pár táncol, 
összefonódva,  önfeledten,  mint meg-
annyi sok sok ezer testvér. 

Mindenki ünnepel, mindenki nevet 
is táncol ezen a napon a Szovjetunió-

ban, szabadon, boldogan, mintahogy 
csak egy olyan országban lehet, ahol 
megelégedettség, virágzó élet van. 
Ahol a dolgozóknak nem kell szo-
rongva gondolni a holnapra, mert • 
szovjet haza minden dolgozójának biz-
tosítja a biztos holnapot, a derűs 
nyugodt öregséget. 

Igy ünnepli mindenütt a nagy Szov-
jetunióban a dolgozó nép május else-
jét, a munka, az uj társadalom nagy 
nemzetközi ünnepét. fi. 

A szovjet mezőgazdaság 
fényes sikerei 

Irta:  I.  Iakuskin,  as akadémia  tagja 

Az 1948. iv dicsőséges fejezete  lesz 
a szovjet-mezőgazdaság történetének. 
A Szovjetunió mezőgazdaságtudomá-
nyi akadémiája nyári ülésszakán vég-
legesen kiküszöbölték a biológiából az 
összes reakciós elméleteket s egyide-
jűleg nagy lendületet vett a haladó-
szellemű irányzat, amelynek alapja a 
micsurini elmélet. 

A minisztertanács és a Kommunista 
(b) Pá't központi vezetősége ok óber 
ben határozatot hozott >az európai 
Oroszország sztepés vidékein véderdők 
ültetésére, a föld  váltómüvelésének 
bevezetésére, árkok és vízgyűjtőmé-
dencék építésére, a termés feljavítása 
fiijából.* 

•Ennek a hatalmas tervnek a meg 
valósítása — mondotta V. M. Molotov 
a Nagy Októberi Szociálista Forrada-
lom 31 ik évfordulóján  tartott beszá-
molójában — amely hidat üzen a 
szárazságnak és a gyenge termésnek 
hazánk európai részének sztepés vi-
dékéin, állandó bő termést biztosit 
mezőgazdaságúiknak, sokkal termelé-
kenyebbé teszi a kolhozdolgozók mun-
káját és fokozza  a Szovjetunió nem-
zetgazdasági erejét. Ennek a hatalmas, 
történelmi jelentőségű tervnek biztos 

megvalósítása bizonyítja, milyen óriási 
arányban nőnek erőink, sikereink és 
lehetőségünk, mert a Kommunista Párt 
és a nagy Sztálin Által kijelölt uton 
haladunk.* 

Az emberiség története nem ismert 
még a természet átalakítására irányuló 
ilyen hatalmas tervet Ezek a véder-
dők megóvják a vidéket a Káspi-ten-
ger felől  jövő szelektől, fokozzák  a 
levegő és a föld  nedvességét s meg-
akadályozzák a száraz szelek és a 
•fekete  viharok* pusztítását. Az erdő-
ültetvények előmozdítják a hó felgyü-
lemlését a sztepés vidékeken s ezáltal 
fokozzák  a föld  nedvességét. 

Negyvenezer, olyan vízgyűjtőmé-
dence építése, amelyek kiterjedés: 
többszázezer hektárt tesz ki, jelenté-
kenyen növeli a mesterséges vizfelfo-
gók hálózatát, miáltal hovatovább mind 
nagyobb földterületeket  lehet rendsze-
resen öntözni a sztepés területeken. 

Az erdők és a >védfüggonyök«  tel-
jes kihasználása, a váltótermelés és a 
talaj termékenységének észszerű fo<o 
zlsa állandó bő termést biztosit bár-
mily időjárási viszonyok között. 

* 
* » 

1948 ban kezdődött a kormány ön-

V.  1. LEBEDJEV  : 

A technika  birodalma 
Ez  az érdekfeszítő  könyv  megismertet  bennünket  a nagy  feltalálók  életé 

vei  és tilálmányaival.  A könyv  megkapó  képet  nyújt  a legkülönfélébb  gépek 
ről,  kezdetleges  formájuktól  a legbonyolultabb  modern  gépekig.  A szerző  külön 
fejezetet  szentel  a közlekedési  eszközök  történetének.  A könyv  értékét  nagyban 
emeli,  hogy  részletesen  ismerteti  a nagy  orosz  feltalálók  alkotásait,  amelyekkel 
a technikát  gazdagították.  Lebedjev  könyve  jól  rendszerezett  adataival  és nép-
szerű  formájával  tanulságos  olvasmány  a széles  tömegek  számára. 

G. BAB AT: 

cA villamosság  birodalma 
A kiváló  orosz  szerző  e munkáidban  ismerteti  a villamosság  gyakorlati 

életben  vaó alkalmizásának  történetét.  Megmutatja,  hogy  milyen  fontos  sze 
repet  tölt  be a villamosság  a kultura  fejlődésében  és hogy  tanulmányozása 
milyen  távlatokat  nyit  meg az emberiség  számára. 

Külön  figyelmet  érdemel  e könyv  előadási  módja.  A szerző  pedagógiai 
okokból  aoból a feltételezésből  indul  ki,  hogy  olvasója  előtt  a tárgy  teljesen 
ismeretlen  s ezért  az összes fogalmakat  a legnagyobb  egyszerűséggel  és vilá-
gossággal  magyarázza  meg. 

Prof.  V.  VORONCOV  VELJÁMIHOV: 

Létezik-e  élet  mis  bolygókon  ? 
Létezik  e élet  más bolygókon  ? Ezt  a kérdést,  amely  az emberiséget  már 

oly  régóta  foglalkoztatja,  a szerző  tudományosan  tárgyalja  e munkájában 
A kiváló  orosz  tudós  feltárja,  hogy  a régi  tudományok  miképpen  próbáltak 
közel  jutni  e kérdés  megoldásához,  majd  a kérdés  lényegét  ismerteti,  leirja 
azokat  az időjárási  és légköri  viszonyokit,  amelyek  az éleihez  szükségesek  es 
megvizsgálja,  hogy  az egyes  bolygókon  megvannak  e ezek  a feltételek.  A szerző 
a legpozitivebb  eredményekhez  jut  el:  Az élet  más bolygókon  lehetséges  s a 
tudomány  és technika  fejlődése  ezt  a feltevést  bizonnyal  teljes  mértékben  tisz 
tázni  fogja. 

tözésl rendeletének végrehajtása a kö-
zéporoszországi feketeföldes  (cserno-
ziomos) vidéken, ahol az azelőtti év-
ben szárazság volt 1948 ban az ön-1 
tözés folytán  jelentékenyen javult a j 
termés. Nagy befolyással  volt a ter-
mésre az uj földművelési  módszerek 
alkalmazása is. Az őszi szántás több» 
métermázsával növelte a hektáronkénti 
hozamot. Folytatták az öntözőcsator-
nahálózat építését és felavatták  » 
Sztavropol vidéki Novinoomiszk csator-1 
nát. Moszkva és más ipari központot I 
közelében ismét létesítettek esővizfel-
fogó  tartályokat. A mezőgazdaság gí 
pesitése keretében ujabb gépeket ne-j 
lyeztek üzembe, különösen gép cocsi-1 
kombájnokat. A »Ŝ tálinec 6« t'pusJ 
kombájn az alacsony vágással gazdi-
ságosibbá teszi az aratást, mert csök 
kenti a kalászvesz'eséget. Eredménye-
sen végződtek a gyapotfelszedő-gépet 
kel, valamint a répatelszedő kombíj 
nokkal folytatott  kísérletek is. Az uj 
gépek használata gyökeresen megvál-
toztatja az ipari nyersanyag célján! 
termesztett növények művelési forml-l 
ját. A termésfelszedés  gépesítése megl 
könnyíti az ipari feldolgozás  első mül 
veleteit. 

Az elmúlt évben 7000 kolhozvillanj 
telep épült. Készen vannak a villamol 
ekék is és 1949-ben már ezekkdl 
szántják a villamosított kolhozok földjiu * 

* * 
Az 1948. évben a kolhozok, szovhol 

zok és a mezőgazdasági gépállomáséi) 
dolgozói fényes  sikereket arattakj] 
munka termelékenysége jelentékenyei! 
növekedett az egész szovjet mezőgul 
daságban. Számtalan példa igazolja 
K. A. Tímirjázev szavait : »Az embv 
rek művelődése és a földmüvelés  mini 
dig párhuzamosan halad*. 

A mezőgazdasági élmunkások ÍM; 
ban uj eredményeket értek el. Ij[ 
Czernij Márkus, a hires ukrajnai kol 
hozdolgozó, a «Szociálista MunU 
Hőse* 209 métermázsa tengerihoal 
mot ért el hektáronkint. Borin Konsi 
tantin kombájnkezelő két, egybekap 
csolt »Sztáiinec 6* kombájnnal 46 oJ 
alatt több, mint 2000 hektár buzd 
aratott le és több, mint 1000 hektátj 
ról gyűjtött be napraforgómagot.  EM 
által legalább tízszeresen teljesítette J 
a tervelőirást. Oszkin Arhip kombáji 
kezelő is óriási területekről aratta lei 
termést kapcsolt kombájnjával. 

Ukrajna összes szovhozainak hei 
táron&énti gabonahozama meghalad» 
a 15 mázsát, a Kiev vidéki élszovh» 
zoxé pedig elérte a 22—24 mázsát.! 
Charkov vidéki répatermelő szovtal 
hektáronkinti hozama 320—350 m 
zsa között mozog. Egyes szovhozi 
hektáron tint 22—23 mázsa répamagi 
termeltek. 

A kirgiz cukorrépatermelő tröszti 
szovhozai az ipari répa termését 70 
mázsával növelték hektáronkint, miit 
tal 150 százalékkal teljesítették tul 
tervet. 

1947 ben több, mint 2000 mezőg» 
dasági dolgozó nyerte el a «Szociálisa 
munaa hőse* kitüntetést. Az 1948 bn 
kitüntetettek száma még nagyobb lei 
noha a kormány jóval felemelte 
normát. 

Az uj szovjet területek is büszk 
lehetnek teljesítményeikre. Igy \ 
Usrán Köztársaság Ismail vidéke tt 
jesen végrehajtotta a kollektivizálást 
Kárpátalján is nagy sikereket ért el 
kolhozmozgalom. A Lett Köztársasáj 
ban ezelőtt egy évvel mindössze! 
kolhoz volt. ma pedig már többszál 
van. A háboruutáni sztálini, ötéves ten 
negyedik évében a szovjet falu  dolgo 
zóinaR ujabb sikereket kell elérniöki 
mezőgazdaság minden ágában, a (ej 
lődött szovjet-mezőgazdaságtudomáDi 
minden vívmányának gyakorlati alb 
mazásával a kolhozokban is a szo; 
hozottban. 

Lenin  és Sztálin  zászlaja  alatt  előre  a szociálizmus  győzelme  feléi 



FALVAINKBÓL—FALVAINKNAK 
Olasztelek is készül 

májas 1 megünneplésére 
A RMP ólaszteleki szervezetének 

kezdeményezésére a tömegszervezetek 
-összeállították május 1 megünneplé 
sínek műsorát. 
Május 1 tiszteletére fokozzuk  a ve 

tési kampány ütemét ugy, hogy május 
1 re minden előirányzott vetési tervet 
teljesítünk, A vetési munkában ver 
senyre hivjuk ki Székelyszáldobost 
mennyiségi és minőségi szempontból. 
A vetési csatával egyidöben teljesít-

jük az erdészeti minisztérium cseme 
tezési és csemetekert létesítési-tervét 
is, szintén május 1 ig. 
Május elsején a tömegszervezetek, 

jenésébresztő után felvonulnak,  hogy 
i RMP, az ARLUS, a MNSz, a RDNSz 
és az IMSz együttes ünnepélyén részt-
tegyenek. 

Este a községi kuUurotthon-tanács 
tánielóadással szórakoztatja a közön-
séget. 
Az IMSz ifjai  a mozitermet május 

l-re rendbe hozzák és BaláíSi András 
•íokéntes munkával a mozi teljes be-
«terelését elvégzi. 

Nagy  Sámuel 

Munkában 
a tarcsafalvi ifjúság 
1944 őszén, a felszabaduláskor,  Tar 

«safalva  községben 50 nyomorgó, 
rongyokba öltözött család volt. Talán 
kívánságaik sem voltak, annyira el 
toltak nyomva. Nem is remélték, hogy 
az élet és a történelem fejlődése  sza-
mukra hozhat valami változást, ami 
az 6 életkörülményeiket megjavítja. 
Nem sokára a tudatlanságban és 

elmaradottságban élő szegény népünk, 
amely az alig 400 lelkes községben a 
jobbágy sorsot élte a híres »Pálffi 
Dénes* és >Daniel bárók* földbirtokán, 
uj hirt hallott. A Román Kommunista 
Párt javaslatára a Groza kormány 
földet  oszt a földnélküli  szegény nép 
nek. 
Az agrárreform  során 50 család ju 

lott földhöz,  lakosságunk jórésze. 
Egy csapásra megváltozott közsé 

günk élete. A földnélküli  zsellérek most 
a saját földjüaön  szántanak. 

I De megváltozott népünk gondolko-
zása is. Demokratikus szervezeteink 
Jivó szavára elsők voltak mindenütt, 
ahol a közért tenni kellett valamit. 
A tavaszi önkéntes munkateljesít-

mények közül a fontosabbak: 
; 50 drb. villany póznát termeltünk 
I ki és szállítottunk le Székelykerasztura. 
[ Ezekben a munkálatokban 50 kézi és 
130 igás napszámot teljesítettünk. Cse 
I hétfalva  is segített a póznák beszálli-
I tásánál. 

Az állami csemetekertben, amely 
I ezelőtt «Daniel báró* tulajdona volt 
I és amely teljesen elhanyagolt állapot 
I ban került a dolgozók tulajdonába. 
I Tarcsafalva  ifjúsága,  szegény- ós kö 
I zépföldmüvesei  2 500 négyzetméter 
I területet ástak fel  120 munkanap ön-

kéntes munkát teljesítve. Ez a munka 
annál is értékesebb, mert az egész 
területet kivágott fák  csutakjai és el 
száradt fenyőfák  borították, mutatva 
«Daniel báró* rablógazdálkodását. 
Gyöngyösi Berta volt bencédi lakos 

újonnan államosított birtokán, 16 mun 
kanspon segédkeztünk a gyümölcsös 
takarítási munkálataiban. 
Ezekben a munkákban kitűntek: 

ifj.  Tóth Ferenc, Szilveszter Árpád, 
• Szilveszter András, Simó András, Lő-

rinoz Ferenc, Kocs Domokos, Kocs 
János, Tamási József,  Dudi József, 
Orbán Mihály, Karda Mihály, Pálffi 
Zsigmond, György Árpád és Ágoston 
Dénes szakszervezeti elnök, akinek a 
vezetésével Tarcsafalva  dolgozó ifjú 
sága öntudatosan kivette részét a 
munkából. 

A község lakossága, amely a föld 
reform  során felszabadult  a kizsákmá-
nyolás igájából, igy mutatja meg, hogy 
dolgozó építője akar és tud lenni Nép-
köztársaságunknak. Munkánkkal szol-
gáljuk a munkás paraszt szövetség 
megerősödését, mely alapja a szoci 
álizmus építésének, D. J. 

Székely bethleni alva 
Szervezeteink nagy lendülettel dol-

goztak május 1 méltó megünneplésé 
nek előkészítésén, mert tudták, hogy 
ez a nap a dolgozók igazi nemzet 
közi napja kell, hogy legyen. 

Asszonyok, lányok és ifjak  kész 
séggel dolgoztak a kulturterem javí-
tásának befejező  munkáján. Énekszó 
csendült fel  ajkukról, miközben seré 
nyen jártak a munkás női kezek. 
Örömmel és önként vállalkoztak mind-
ezekre, mert tudták, hogy érdekük 
minél szebbé tenni kultúrtermüket. A 
fiuk  rendbehozták az udvart. 

Ezen munkálatokban kitűnt Csiki 
Mózes, a kulturtanács pénztárosa, 
Sándor Mózes, MNSz elnök, akik a 
terem rendbehozásán odaadással dol-
goztak és az ifjúságból  8 leány és 
3 ifju. 

Mózes Irén, 
MNSz levelező. 

Széke lydá lya 
Hogy Székelydályában a vetési kam-

pány kellő időben befejeződjék,  akad 
tak öntudatos dolgozók, akik saját 
igás állataikkal siettek Bálint Mózes 
segítségére, aki most tért haza hadi-
fogságból  s aki saját igásállat hiányá-
ban, segítség nélkül képelen lett volna 
földjét  megmunkálni. Ezek: Csorna 
József  és Sándor Lajos Hasonló mun 
kát végeztek még: Balázsi Mihály, Pé 
ter Sándor és mások, akiknek ezen 
a téren a kifejtett  tevékenységét a 
helyi MNSz szervezete 1949 április 9 
én tartott beszámoló jelentésében is 
elismerte. 

Fülöp  András 
MNSz levelező 

Folyik Erdovidék 
ujrafásitása 
Kormányunk a népért van és a nép 

érdekeit szolgálja. Meg is győződik 
arról, hogy a munkánkat jól hajtjuk-e 
végre. 

Az erdőfülei  határban a mult héten 
javában folytak  a csemetezési munká-
latok, amikor megjelent egy autó. Két 
elvtárs kiszállt belőle és a munkálato-
kat vezető erdésptiek bemutatkoztak, 
Nagy László és társa, mint az erdé 
szetügyi minisztérium kiküldöttjei. Az 
erdész pár szóval felvilágosította  az 
elvtársat a munkálatokról. A miniszteri 
kiküldött szóba állt Erdőfüle  önkéntes 
munkásaival és megmagyarázta nekik, 
hogy célszerűbb és biztosabb az ülte-
tés. 

Este az olaszteleki erdészeti hivatal 
ban lámpavilág mellett készültek el a 
jegyzőkönyvek, melyek élesen megvi 
lágitják hibáinkat. Bizony itt-ott felü 
letes volt a munka, nem tartottuk be 

a szabályokat és az elültetett csemete 
nem fogamzott  volna meg. Azok a 
munkások, akik elüttették, nem gon 
doltak arra, hogy a csemete Népköz-
társaságunknak igen drága anyag s 
munkájukat felületesen  végezték el. 
Egyes helyeken hát újra kell ül 
tetni, jobban, gondosabban. 

Székelyszáldobos, amely eddig is a 
legszebb teljesítményt mutatta, vállalta 
az ujraültetés munkáját és versenyre 
hivta ki ebben Vargyas községet, hogy 
május 1 ig befejezzék  a tervet. 

Bardócz és Erdőfüle  szintén ver-
senyre kelnek, hogy a hibát jóvá tegyék. 
Vargyas is hozzálátott a terv végre 
hajtásához és 6 hektár terület beülte 
tése mellett még a községi csemete 
kertet is elkészítette. 

Kormányunk, látjuk, szivén viseli 
Erdővidék sorsát és gondot fordit  arra, 
hogy munkánk ne vesszen kárba Vaj 
jon ki emlékszik arra, hogy Mihály 
vagy Horthy államában valaha is olyan 
elvtársak vagy tisztviselők mentek 
volna ki a terepre, mint Nagy László 
miniszteri kiküldött, volt resicai mun 
kás is, akik tanítanak szívvel és lé 
lekkel, mert a nép közül valók. 

Nagy  Sámuel 

Z e t e l a k a 
Zetelaka dolgozó népe annak elle-

nére, hogy az időjárás nem a legked-
vezőbb, a vetésitervet 80 százaiéiban 
már teljesítette és a RMP és MNSz 
irányítása mellett azon fáradozik,  hogy 
ne csak az előirt tervet hajtsa végre, 
hanem azt tul is haladja, azzal, hogy 
az eddig parlagon maradt területeket 
szántó területté alakítsa át. 

A RDNSz 15 tagja önkéntes mun-
kával április 9 én, a községháza kör-
nyékét hozta rendbe, Tornay Imréné 
vezetésével. Április 14 én a Romániai 
Demokrata Nők Szövetségének tagjai 
az újra meszelt kulturterem kitakart 
tását vállalták és azt önkéntes mun-
kával meg is valósították, A tanítói 
kar feldíszítette  a kultúrtermet és igy 
a kultúrtermünk teljesen elő van ké-
szítve, hogy a kormányunktól kapott 
mozigépet üzembe helyezhesse. 

Az Ifju  Munkás Szövetségben Í9 
megindult a munka s különösen • 
népi sport fejlesztése  érdekében fejte-
nek ki tevékenységet. 

Az ifjúság  minden tagja azon van, 
hogy a május 1 tiszteletére rendezett 
versenyeken minél jobban kivegye « 
részét. llyés  Géza és Biró  Mihály 

Hadnagy Mária 
16 éves bethlenffalvl  leány meghalt 
a szektáriánus sötétség miatt 

Bethlenfalva  úgyszólván össze van é-
pülve Székelyudvarhellyel. A várme-
gyei közkórháztól alig félkilóméternyire 
v«n. A mentőautónak öt perc. 

Mindezt a behatóbb földrajzi  ismer-
tetést abból az alkalómból közöljük, 
hogy ebben a Bethlenfalva  községben, 
április 6 án este 6 órakor meghalt egy 
Hadnagy Mária nevü falusi  lány Egész-
séges volt, szép volt és 16 éves. 

A halálesetet bejelentették Székely-
udvarhelyen, ahonnan kiszállt a tiszti-
orvos. Es az orvos arra a kérdésre, 
hogy melyik orvos kezelte a lányt, azt 
a meglepő választ kapta, hogy orvos 
egyáltalán nem járt a lánynál, viszont 
kiderült, hogy a faluban  lévő 
„Ujjászületök Gyülekezete" 
nevü szektának vénasszonyai körülül-
ték az egyre súlyosabb állapotban lévő 
lányt és imádkozással próbálták pótol-
ni azt, amit az orvosi tudomány nyújt-
hat egy betegnek. Persze a betegség, 
amelyet meg lehetett volna állítani né-
hány injekcióval, nemigen törődött az 
„ujjászületök" imájával és ezek némi 
csodálkozására 6 án este 6 órakor vég-
zett Hadnagy Máriával. Mondják, hogy 
a szegény lány segitségért könyörgött, 
de erre csak a szektás ima monoton, 
könyörtelen szava volt a válasz. 

A tiszti orvos nem adta meg a te-
metési engedélyt és a holttestet beszál-
littatta a székelyudvarhelyi kórházba, 
ahol felboncolták.  A boncolás meg-
állapította, hogy Hadnagy Mária úgy-
nevezett fertőző  sárgaságban pusztult 
el. Ez a betegség, az orvosok felvilá-
gosítása szerint meglehetősen ritkán 
fordul  elő és igen igen kivételes ese-
tektől eltekintve feltétlen  gyógyítható. 
Természetesen nem ráimádkozással, 
hanem megfelelő  gyógymóddal, illetve 
gyógyszerekkel. Hadnagy Mária fiatal 
szervezete kis segítéssel játszva meg-
küzdött volna a betegséggel. De a ba-
bonával szemben elvesztette a harcot; 
április 11 én temették el általános * mély 
részvét mellett. 

És most álljunk meg egy pillanatra 

a sirja mellett. Álljunk meg s az induló 
tavasz, a megujuló élet zsendülésében 
kérdezzük meg : miért kellett meghal 
nia Hadnagy Máriának? Miért kellett 
párszáz méternyire olyan kitűnően fel-
szerelt kórháztól, mint a székelyudvar 
helyi is, ahol lelkes, felkészült  orvosoie 
küzdenek eredményesen a halál ellen, 
eltűnjön a földről  egy ifju,  szép élet, 
olyan betegségben, amelynek halálos 
eseteit csak ezrelékben lehet kifejezni  ? 
Miért kell belehulljon a semmibe két 
dolgos kéz, örökre kialudjék két szem 
fiatalos  tüze, a vegyvizsgáló állomás, 
mikroszkopok, mentő autó, kitünö 
gyógyszerek, általában egy korszerűen 
felszerelt  egészségügyi intézmény 
tövében ? 

miért 7 
Az apa, a szülő minden kétségbeesé-

sével azon volt, hogy rögtön hivassa-
nak orvost. A leány két bátyja befogta 
a lovakat és erővel be akarták szállí-
tani a beteget a kórházba. A józan 
szomszédok tanáccsal és korholással 
próbáltak segíteni. De mindez megtö-
rött az anya szektárius makacsságán. 
Testével állott ellen. Inkább hitt az 
„Ujjászületök Gyülekezetének" kegyet-
len és buta hitcikkelyeiben vagy alap-
szabályában, mint az orvosi tudomány-
ban és penicilin vagy diéta helyett mor-
moló imát és monoton éneket adagolt 
beteg gyermekének. 

Itt a babona a hibás. A babona, és 
válfajai.  A babona, amely mint a hié-
na kiváj hullákat a földből  és a holt 
szivet átüti karóval. A babona, amely 
éjfélkor  kiül a keresztutra, amely Lu-
ca-széket készít, szerencsétlennek tartja 
a pénteket, kinin helyett „vizet vet" és 
a fertőző  sárgaságot ráimádkozással 
gyógyítja. 

Es itt csak a tudás és felvilágosítás 
fényszórója  segit, hogy tiszta fényé-
vel megvilágítsa az agyakat és szi-
veket. 

(A  Romániai  Magyar  Szóból) 

Tomcsa  Sándor. 

Élien a munkásosztály és a dolgozó parasztság szövetsége, 
népi demokratikus rendszerünk megingathatatlan alapja! 
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(Folytatás  az első  oldalról) 

nemcsak a munkásosztály, hanem a 
köréje tömörült fizikai  és szellemi dol 
gozók 100 milliói részére is az egész 
világon jelent; 

arról, hogy minden  mozdulatunk, 
amely  nálunk  a dolgozók  győzelmét 
politikai,  gazdasági  és kulturális 
téren  elősegíti,  egyben  a világ  min-
den  dolgozójának  az ügyét  is előbbre 
viszi: 

arról, hogy a Marshall tervnél hatal 
masabb és élesebb fegyver  minden 
terv, amelyet állami tervünk keretében 
megyei, járási, vagy akár falusi  nép 
tanácsaink állítanak össze a dolgozók 
életszínvonalának emelésére, mert ezt 
a fegyvert  nem csak mi, hanem a vi 
lég összes öntudatos dolgozói eme 
lik ütésre a tókés imperiálizmus há 
borús uszitóival, az elnyomáB is ki 
zsákmányolás levitézlett lovagjaival 
szemben. 

Mi történik a nagyvilágban? 
Lemondott az amerikai 

hadügyminiszter 
Kenneth Royall, a Forrestal helyére 

nemrég kinevezett amerikai hadügy 
miniszter, lemondott. Truman elnök 
elfogadta  lemondását. 

A párizsi béke-világ-értekezlet 
és a prágai kongresszus 
A párizsi béke világértekezleten egy-

más után tesznek hitet a népek leg 
jobbjai a béke mellett és leleplezik le 
a háborús uszítók mesterkedéseit. 
Ezen az értekezleten a világ összes 
népei találkoztak és megmutatták, 
hogy a dolgozók a világ minden táján 
az in periálizmus elleni egységes, szer 
vezett és állandó harcban látják a bé 
ke megőrzésének és a népek fejlődé-
sének föltételét. 

A párizsi béke-világértekezlettel pár-
huzamosan folyik  Prágában is a béke 
kongresszus. Itt azok a kiküldöttek 
vesznek részt, akiknek a francia  kor 
mány, az amerikai imperiálisták uta-
sítására nem adott beutazási engedélyt. 
Itt üléseznek a Szabad Kína, a Szov-
jetunió, a Mongol Népköztársaság, a 
Koreai Demokrata Népköztársaság, a 
Spanyol Köztársaság, a demokratikus 
Görögország, Vietnam kiküldöttei és 
a Lengyel köztársaságból, a Román 
Népköztársaságból, Bulgáriából stb. 
Franciaországba be nem engedett 
kiküldöttek. 

A két béke értékezlet állandó kap 
csőlátót tart fenn  egymással, az in-
dítványokat közlik egymással, hogy 
azokat megtárgyalhassák. Igy hiusult f 

Kül- és belpolitikai tá jékoztató 
meg az imperiálisták törekvése, hogy 
megakadályozzák minden békeszerető 
és békevágyó nép kiküldötteinek, hogy 
nemzetközi értekezleten nyilvánithas 
sák békevágyukat. 
Megindult a kinai néphadsereg 

nagyarányú támadása 
Április 20 án járt le az időpont, 

ameddig a Kuomitang kormánynak 
válaszolnia kellett volna a Mao Cse 
Dun békefettételeire.  Mivel a Kuomi 
tang kormány nem fugadta  el a béke 
feltételeket,  a felszabadító  kínai nép 
hadsereg csapatai megkezdték az ál 
talános támadást. Ennek során táma-
dásuk elsősorban Nanking ellen irányult. 
Több helyen átkeltek a Jangcse folyón 
és széles szakaszon indítottak általá 
nos támadást, hogy elseperjék az im 
periálista érdekeket szolgáló bábkor-
mányt. A Koumintang kormány Kan 
tonba menekült. A felszabadító  had 
sereg elfoglalta  Nankingot és körülzárta 
Sanghájt. 

Uj miniszterek 
Népköztársaságunkban 
A Nagy Nemzetgyűlés Elnöki Ta 

nácsának határozata értelmében Miron 
Constantinescut az állami tervbizottság 
elnökévé nevezték ki. A bánya és 
petróleumügyi minisztérium vezetését 
Gheorghe Vasilichi vette át, mig a 
közoktatásügyi minisztérium élére Ni-
colae Popescu Doreanu került. Con-
stantin Mateescut a bánya és petró 
leumügyi minisztérium, és Florica 
Mezincescut a közoktatásügyi miniszté 
rium miniszterhelyettesévé nevezték ki. 

A béke párizsi világértekezlete 
A béke hívei párizsi világkongresz-

szusán több, mint 60 országból gyűl 
tek össze a kétkézi és szellemi mun-
kások kiküldöttei, akik több, mint 600 
millió békeszerető ember képviseleté 
ben hallatták szavukat a tartós béke 
érdekében a háborúra uszitó imperiá-
listák ellen. 

Az április 21 iki gyűlésen többek 
között beszédet mondtak Fágyejev, a 
szovjetküldöttség vezetője, az Ifjú 
gárda világhírű írója, Bereczky Albert, 
a magyarországi református  egyház 
püspö<e, a kivetkező napon Népköz-
társaságunk nevében Mihail Sadoveanu, 
a népszerű iró, az írószövetség elnöke. 

A párizsi békekongresszuson a két 
kézi munkások találkoztak a kultura 
képviselőivel és ez a történelmi ta 
lálkozás a béke táborának legyőzhe 
tetlen erejét képviseli. 

Amikor az elnök átsdta a szót Fá-
gyejevnek, az összes kiküldöttek állva, 
hos9zmtar ó tapssal üdvözölték. 

Fágyejev hatalmas beszédében lelep-
lezte a háborúra uszitó imperiátis-
ták mesterkedéseit, ahogyan fegyver-

kezést folytatnak,  háborús támponto 
kat létesítenek, ellenezik a Szovjet-
unió békejavaslatait, a leszerelés és 
az atombomba kérdésében. 

— Nem mondhatom,  hogy  a há 
ború  már  ajtónkon  kopogtatna.  De ez 
csak  annak köszönhető,  hogy  a világ 
népei nem kívánják  a háborút,  amit 
ez a fontos,  a béke érdekében  össze 
hivott  kongresszus  is bizonyít. 

A «tömbpolitikusok* azzal rágal-
mazzák a Szovjetuniót, hogy támadó 
szándékai vannak és ők a veszélyt 
akarják megelőzni a különféle  tömbök 
megalakításával. A népek azonban 
látják a Szovjetunió békés szándékait, 
az épitő munkát, amely a Szovj-st 
unióban folyik.  Egy másik indokolása 
az úgynevezett Atlanti tömb politlku 
sainak, hogy a kulturát akarják meg 
védeni s hogy a Szovjetunió a nyu-
gati kultura ellensége lenne. 

Fágyejev rámutatott arra, hogy a 
Szovjetunióban a haladó nyugati kul 
tura képviselői nagyobb megbecsülés 
nek örvendenek, mint saját hazájuk-
ban. A nyugati kultura szószólói a 

kozmopolitizmust (nemzetietlenséget) 
hirdetik, tagadják a nemzeti kulturát. 
pedig mindaz, ami az angol, a francia, 
az olasz kulturában nagy, saját nem 
zeti területükön született. Az emberi 
ség kulturája kis és nagy népek szá 
zai kulturális fejlődésének  gyümölcse, 
melyek jellegzetes és eredeti részüket 
adták hozzá. 

— A hazánk  iránti  szeretet  és or 
szágunkban  a különféle  világpolgári 
elméletek  ellen  folyó  harc,  szorosan 
összefügg  azzal,  amelyet  minden  nép 
haladó  kulturája  iránt  érezünk. 

Rendkívül érdekes és tanulságos 
Fágyejev beszédének az a része, 
amelyben az imperiálisták «kulturáját* 
leplezi le, William Vogt, a pán ame 
rikai szövetség igazgatójának »Uc a 
menekülés felé«  c. könyvével kapcso 
latosan. Hogy a könyv az imperiálista 
Amerika kultúráját jelenti, igazolja az 
a tény is. hogy az előszavát a hires 
Bsrnárd Baruch, a hírhedt imperiá 
lista politikus, az atombizottság volt 
elnöke irta. 

Vogt, könyvének «Sok az amerikai* 
c. fejezetében  abból indul ki, hogy »az 
Egyesült Államok számára legjobban 
megfelelő  lakosság 100 millió főnyi 
volna*, mert az ország 45 millióval 
«túlnépesedett*. Ebből természetesen 
arra a következtetésre jut, mint an 
nak idején Hitler, hogy Amerikának 
élettérre volna szüksége és arra izgat, 
hogy más népek területeit és nyers 
anyagtorrásait kell eltulajdonítani. 

íme mi fáj  az imperiálisták éneke 
sének, aki «sajnálattal* emlegeti, hogy 
a háború és a német embertelenségek, 
valamint Európa népeinek rosszultáp 
láltsága ellenére e földrész  lakossága 
az 1936—46 közötti években 11 mii 
lióval növekedett. A kapitálista Mait 
hus elméletét ujitja fel,  aki szerint 
sok az eszkimó és kevés a fóka,  s 
ebből azt az erkölcstelen és emberte* 
len következtetést vonta le, hogy a 
háborúk, a ragály az emberiség javát 
szolgálják. Lássuk mit ír erre vonat 
kozólag William Vogt, az imperiális-
ták teorétikusa : «Mindaz, amit a la-
kosság növekedéséért teszünk, Európa 
és a mi kárunkra történik. A stabili 
zéció és Európa lakosságának lecsök 
kentése a legfontosabb  hozzájárulás a 
béke ügyéhez*. 

Vogtnak tehát az a véleménye, hogy 
Amerika sok sok millió angol kiirtá 
sával segítheti Angliát. A félrevezetett 
angol nép, valószínű, nem ilyen «se 
gitségre* gondolt. 

A kapitálizmus «bölcs orvosának* 
ugyanaz a receptje Kina számára is. 
«Az egész emberiség érdekeinek szem 
pontjából lehet, hogy az éhség Kíná-
ban nem csak jól jött, hanem szük-
séges is*. 

A görögökre is hivatkozik Vogt ur, 
akik szintén rájöttek a túlnépesedés 
veszélyére és ez ellen a prostitúció-
val, csecsemőgyilkossággal, kivándor 
lássál és gyarmatosítással védekeztek. 

Még az igazi orvosok ellen is kikel 
William Vogt, akik erőfeszítéseket  tesz 
nek az emberiségnek a haláltól való 
megszabadítására. «Megjavítván az or-
vosi segitség megszervezését és az 
egészségügyi feltételeket,  viselik a fe 
lelősséget a szegény emberek milliói 
életének meghosszabbításáért.* S ezt a 
cinikus tartalmú könyvet «tudományos* 
műnek jelentik ki az imperiálisták 
Amerikájában. 

Fágyejev hivatkozik egy másik 
«̂ u'turtényezőre*, a dráma- és regény-
író Eugene O'Neil re is, aki azt irja: 
«Ideje, hogy az emberi fajta  eltűnjék 
a földről  és adja át helyét a han 
gyáknak, hadd népesítsék be a világ 
egyetemet.* 

Henry Miller, az amerikai imperiá 
lizmus egy másik «kultur* képviselője 
peiig ezt mondja: «Remélem és hi 
szem határozottan, hogy az egész ci 
vilizátt világ a jövő században el lesz 
seperve a föld  színéről * 

Ki nem látja, hogy ezeknek az esz-

méknek terjesztise, nem más, mis 
uj köntösbe öltöztetise a hitleri fijel 
méletnek, amelyek az emberek ib 
Csony ösztöneire hivatkoznak a k 
zsákmányolók kapzsi érdekében, hog 
egy uj világháborúba taszítsák az eo 
beriséget. 

Ezek ellen ̂ emeli fel  kemény elitül 
szavát a nagy szovjstiró; 
—Függetlenül  attól,  milyen  országin 

születtek  az ilyen  emberek,  akik  hasoik 
véleményekel  nyilvánítanak,  netiú 
különböző  népek embereinek,  fügtt 
lenül  különböző  polttikii  és válla 
meggyőződésünktől,  elvitathatatlan  ii 
jogunk  van,  hogy  az emberiség  ellal 
ségemek  nevezzük  őket  és elsősorbul 
saját  népük ellenségeinek. 

A béke híveinek  ez a világkongresl 
szusa bizonyítja  a kultura  embertm 
legyőzhetetlen  erejét,  ha a munkása 
millióival  egységesek. 

— 4z uj  háborúra  uszítóknak 
kell  tudniok,  hogy  a világ  népei J 
szánhatják  magukat  és kegyetlen» 
megbüntethetik  őket. 

Fágyejev beszéde után Eugenie CoJ 
ton szólalt fel  a Nők Nemzetközi Stíl 
vétségé nevében. 

Dolgozó ifjak a nagyvárad 
közigazgatási 
tanfolyamon 
Alig három hónapja, Udvarhely™ 

gyéből 9 munkás és parasztifju  indul 
el Nagyváradra a közigazgatási tanfo 
lyarnra. Szokatlan tantárgyakkal kellet 
megismerkednünk, mert a mult rend 
szer kapitálista «urai* nem ad ak irri 
lehetőséget, hogy mindenki tanulhu, 
son, akiben tehetség és akarat volt, 

Egyik legkedveltebb tantárgyunk i 
tervgazdaság alapelvei. A múltban i 
tervszerűtlen termelés és a kizsáumi 
nyolás következtében súlyos gazdaii; 
válságok robbantak ki. Ezeknek CSÜ 
a munkásság itta meg a levét, mer 
csak azt bocsátották el a gyárból, 
csak neki szállították le a fizetését, 

Az egyéves tervünk keretében ne-
héziparunk megteremtése és a kollel 
tiv gazdálkodás bevezetése terén, ni 
ránk munkás paraszt ifjakra  vár i 
nagy feladat.  Nekünk kell lelkiismer1 

tesen teljesítenünk kötelességünk 
leleplezni a nép ellenségeit, a kulák 
kat, akik még most is mindent elkö 
vetnek tervünk meghiúsítására. 

Több képzett kádert, traktort 
mezőgazdasági felszerelést  kell adnm 
hogy több kenyér legyen és több k 
nyeret kell adnunk, hogy több trák 
és gép legyen. Ez a célunk l NektL 
ifjaknak  kell a jövőt, építenünk, m 
azt magunknak építjük és olyan ji 
vőnk lesz, amilyent építünk. 

Ebbe a mun iába állunk be mi 
kilencen, amikor kikerülünk a m 
hátralévő 3 hónap után az iskola pi 
jaiból. 

Kertész  István. 

— Eleimis ?erkiutalás érvényte.. 
nités . 1949 aprins 5 ón elveszeit l 
arb., a székelykereszturi pedagógia 
iskola nevére 544—5 IV. 19491 
545-5 IV. 1949 szám alatt 35 
olajról, illetve 28 kg. cukorról kiállító;;] 
élelmiszerkiutalás. Ezen élelmisze 
utalások érvénytelenek, felhasználá 
jogtalan. 

Az igazgatóság. 

x Elveszett kedden délután egy r 
ros bőrtárca a Koncz patika tajekai 
A nyomravezető a tárca pénztár_ 
mán felül  még 1000 lej jutalmat kap, 
ha a személyi okmányokat Székelyül 
varhelyen, Szent Imre utca 57 alatti 
károsultnak visszajuttatja. 

Nyooiaiott az «UMGISz* könyvnyoal 
dájában Székelyudvarhelyt. 

ÉLJEN J. V. SZTÁLIN, A NÉPEK WG1 VEZETŐJE! 


