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Uj szövetkezeti élet 
IA szövetkezeti élet a fejlődés  útjára 
jţett a RMP március 3—5 iki plená 

ülésének határozata nyomán. A 
ározat óta a szövetkezet a fel-
lett terv megvalósítása terén óriási 
telt meg. 

| A szövetkezetek az újjászervezés 
uj tartalommal telnek meg. A 

[ elposványosodott és egyéni cAlokat 
migáló szövetkezetek helyett életerős 
i szociális célokat szolgáló szövetke-
I fakadt.  Hogy ez megvalósulhasson, 
i szövetkezeti élet eddigi beállitottsá-

gyökeres változtatást bellett vég-
hajtani. 

I a szövetkezetet a tagok ösz 
lége alkotja, a szövetkezeti élet-
a múltban olyan elemek is szó 
juthattak, akik nem a közcélokat 

rtják szem előtt, hanem egyéni va-
gyarapitása a legfontosabb 

(lk. Hogy ezek az elhajlások meg 
Anjenek és, hogy a szövetkezeti élet 
íjiászerveződhessék, a tagokat kellett 
ósorban felülvizsgálni. 

A holnap szövetkezete 
[igazi népi szövetkezet lesz, mert 
Itkotó elemei, a trgok, valóban a nép 
•iból tevődnek össze. 
| Ez a szövetkezet a népi érdekeket 
gja szolgálni, Munkaköre, tevékeny-
ig: és hivatása az eddigi határokon 
I terjed és felölel  a tagok életével 
i tevékenységével összefüggő  minden 
dasági ágat. A szövetkezet lesz az 
«Hátasnak, terménygyüjtésnek és a 
nelésnek is egyik legfontosabb  gaz-
ági szerve. A szövetkezet lesz az 

:s, amin keresztül a falusi  és vá-
munkásság gazdasági érintkezése 

klinik. 
Ennél a munkánál a szövetkezetek 
eddig kevéssé ismert munkakörrel 
hogy kibővítsék tevékenységüket : 

mezőgazdasági termékek fölvásárlá-
al, a gyümölcs, a gyógynövény és 
erdei gyümölcsök összegyűjtésével, 
értéktelennek vélt hullidékenyagok 
'isárlást nem az egyéni tőke-hará-
ilást fogja  szolgálni, hanem az egész 
javát. Munkalehetőséget teremt 

iknek kspcsán a gyermekeknek, 
rt a hulladék' anyag gyűjtést, ócska 

rongy és egyebek gyűjtését a 
ebek tudják elvégezni. Ezáltal ők 

belekapcsolódnak abba a munkába, 
ielyet minden dolgozó folytat  a hol 
ipi jobb életért, a szociálizmus kié 
léséért. Nemzetgazdasági szempont 
pedig óriási jelentőségű az, hogy 
eddig értéktelennek tartott, de va-
onokat érő kincsek nem fognak 
zórtan elkallódni, hanem össze-

i felhasználódnak  azoknál a fon 
ipari cikkeknél, amelyeknek alap 

ínyagát képezik. 
A körülöttünk elterülő zöld mezők 

izDtin kincses bányák, amelyekben 
i »gyógyfüvek«  és gyökerek terem-

nek. Ezeknek a összegyűjtése és ér 
tékesitése, azonkívül, hogy pénzszer-
zési lehetőség, óriási jelentőségű fej 
lődő gyógyszeriparunk megteremté 
sénél. 

Hogy mindezeket a munkákat a 
szövetkezet jól elgondolt terv szerint 
és a kívánalmaknak megfelelően  tudja 
végrehajtani, irányító és támogató 
szervként áll mellette 

a megyei szövetkezeti 
központ. 

A szövetkezeti élet kiterjesztése ér-
dekében kormányunk a Román Mun-
káspárt támogatásával a szövetkeze-
teknek szánta az állatér'ékesités meg 
szervezését is. Ennek során a megyei 
szövetkezeti központ és a falusi  szö-
vetkezetek kölcsönösen szerződést köt-
nek mindazokkal, akik sertés-, vagy 
szarvasmarha-bérhizlalást vállalnak. A 
vállalkozó a szerződés megkötésekor 
előleget kap és a hizlilás befejezése 
után állatját a szövetkezet utján ér 
tékesiti, illetve a hizlalt állatot a szö 
vetkezet azonnal átveszi. 

A szövetkezeti tagok mindezért a 
munkáért cserébe hozzájutnak azok 
hoz az ipari cikkekhez, amelyeket az 
a munkásság állit elő, amelynek vi 
szont ezek a termékek szükségesek az 
életfenntartáshoz. 

Az áruellátás terén, 
ha még vannak is hiányosságok, de 
bárki el kell ismerje, hogy a R)mán 
Munkáspárt ál a! irányított tervszerű 
gazdálkodás következtében csak az ez-
előtt két évi állapotodhoz viszonyítva 
is, olyan haladast ertünk ei, ami a 
teljes siker záloga. Mindenkinek tud-
nia kell. hogy nem minden áru áll 
rendelkezésünkre korlátiar. mennyiség-
ben és, hogy ezek az áruk arányosan 

vannak felosztva  az ország minden 
egyes lakosa között. 

A közeljövőben meginduló árusréU 
osztás folyamán  a szövetkezetek ré-
szére a megyei központ mintegy 9 és 
fM  millió lej értékű textil árut juttat. 

Tudnia kell minden egyes falusi 
dolgozónak, hegy amilyen mértékben 
szaporítja termékeit és juttatja a vá 
rosi munkásságnak, olyan mértékben 
fejlődik  gyáriparunk és jut több ipari 
cikk a falusi  munkásság részére vi 
szonzásul az ő árujáért. 

A szövetkezetek széleskörű tévé 
kenységükkel komoly tényezői lesz 
nek országunk gazdasági életének, de 
ugyanakkor . szervezetüknél fogva, 
mellyel a falusi  dolgozó tömegeket 
összekapcsolják, olyan politikai és tö 
megszervezeti erők, melyek által való 
ban meg tudják változtatni a falusi 
tömegek életkörülményeit. 

Szem előtt tartva a Román Mun 
késpárt mindenre kiterjedő és a szö-
vetkezeti életet is irányító utasításait, 
a szövetkezeteket olyan tartalommal 
töltjük meg, hogy azon keresztül min 
den becsületes dolgozó munkalehető 
séget találjon. A különböző szövetke-
zetek felállításával  és a falusi  mező 
gazdasági szövetkezetek megalakításé 
val megszűnnek a kizsákmányolásnak 
a lehetőségei. L 

ösztönzése és állandó 
f e j l e s z t é s e 

A RMP Központi Vezetősége Poli-
tikai Bürója nagyjelentőségű határoza-
tot hozott a testnevelés és a sport 
ösztönzésének és állandó fejlesztésé-
nek kérdésében. A testnevelés és a 
tömegsport megszervezésének különös 
jelentősége van, mivel az jelentősen 
hozzájárulja Párt irányítása mellett, az 
uj exber kialakításához, aki a szoci-
álizmus építésének határozott és te-
vékeny harcosa. Ezért fontos  a sport-
élet helyes irányítása. 

Miután a határozat részletesen 
elemzi az utóbbi évek sportmozgal-
mának helyzetét megállapítja, hogy 
helyes irányítás alapján biztosítani 
kell a sportolók résztvételét az ország 
politikai és társadalmi életében. Már 
a marxizmus-leninizmus klasszikusai, 
a nemzetközi proletáriátus lángeszű 
vezetői Marx, Lenin és Sztálin rámu-
tattak arra a fontos  szerepre, amelyet 
a testnevelés tölt be a kommunista 
nevelésben. 

Ezért találja szükségesnek a RMP 
Központi Vezetőségének Politikai Bü 
rója a jelenlegi sportintézmények új-
jászervezését a megyei ideiglenes bi-
zottságok keretében, hogy s Párt és 
a kormány erköicsi, politikai és anyagi 
támogatásával a különböző sportága-
kat tömegalcpon lehessen megszer-
vezni. A sport fejlesztésében  tevéke-
nyen ki kell venniök a részt a szak-
szervezeti sportegyesületeknek és kü-
lönösen az Ifjumunkás  Szövetségnek. 

A pártszervezeteknek és párttagok-
nak feladatuk,  hogy rendszeresen és 
minden erővel támogassák a testneve-
lést é3 a sportot. 

Ez a nagyjelentőségű határozat, a 
Szovje unió sportfejíődésének  példáját 
véve alapul egészen uj utakat szab 
sportunk fejlődésének  és alkalmassá 
teszi azt az uj embernek, a szociá 
lista embernek a kialakításához való 
hozzájárulásra. 

A határozat teljes szövege megjelent 
az Igazság jul. 1 i és a Romániai 
Magyar Szó jun. 29 iki számában." 

Kilenc egyház fejének az állásfoglalása 
Demokratikus fejlődésünk  szabad 4 

éve alatt számtalanszor felvetődött  a 
felekezetek  állásfoglalásának  fontos 
kérdése. Ezt az á'lásfoglalást  hosszú 
ideig néikülözté't a különböző egyhá-
zak tagjai. A vallásilag széttagolt 
munkásosztály az ujjiépité3 nagyszerű 
munkájábsn vallási különbség nélkül 
hősiesen vesz részt a demokratikus 
rendszer megszilárdításának érdekében. 

A székelyföldi  kulturversenyek 
A székely  megyék  közötti  nagyszabású  kulturverseny  julius  3 ikán, 

vasárnap  délelőtt  9 órakor  kezdődik  Csíkszeredán.  A megyék  közötti 
versenyen  Udvarhelymegyéből  az  oklándi  és szenterzsébeti  kultur-
otthonok  énekkarai  indulnak,  tánc-csoporttal  Kecset,  Korond  és Ho-
moródalmás  kulturotthonai  szerepelnek,  mig  a szinjátszócsoportok 
versenyében  Rugonfalva  kulturotthona  indul. 

A székelyföldi  kulturversenyre  felvonuló  hatalmas  tömegek  mu-
tatják,  hogy  a Székelyföld  dolgozói  felvették  a harcot  a tudatlanság, 
a sötétség,  a babonák  és a népbutitás  ellen.  A kullurforradalom 
székelyföldi  nagyarányú  megnyilvánulása  a dolgozók  politikai  és 
kulturális  törekvéseit  tükrözi  vissza.  Azt  az  eltökélt  szándékot  mu-
tatja,  hogy  a babonák  és sötétség  világából  a tudás  fényére  vezesse 
az  egész  dolgozó  népet. 

A kulturverseny  alkalmával  Kacsó  Sándor,  a MNSz  országos 
. elnöke  mond  nagyjelentőségű  beszédet  Csíkszeredán. 

A dolgozók látták, hogy a történelmi 
pillanat nem vallási hovátartozás sze 
rint szólítja őket, hanem mint a mun -
kásosztály tagjainak jelöli meg együt-
tes feladatukat.  A feladat  elvégzése 
olyan nagy lendülettel indult és foly-
tatódott, hogy az egyházakon belülről 
és kívülről jövő gátló kísérletezés 
minden változata csődöt mondott. 

A munkásság  kitartó  gazdasági  és 
politikai  harca  nyomán  muhtkozó 
eredmények  mindinkább meggyőzték 
az egyházi reakció által befolyásolt 
falusi  dolgozó tömegeket is. Nem ma-
radt tehát egyedül hircában a városi 
dolgozó, mert a falvak  dolgozó népe 
a legkülönbözőbb színezetű egyházi 
vagy nemzeti köntösbín jelentkező 
mesterkedéseket felismerte  és vissza-
utasította. Felismerte azt is, hogy a 
két nagy dolgozótábornak nemcsak 
céljai, de ellenségei is azonosak. A 
felismerés  óta országunkban már ki-
épült a munkás paraszt szövetség. 

A kilenc  felekezet  (görögkeleti, re-
formátus,  német evangélikus, magyar 
luteránus, izraelita, unitárius, örmény, 
lipovén, és mohamedán) egyházfőinek 
junius 23 ikán hozott hatáozata elismeri 
és leszögezi azt az igazságot, amely 
Népköztársaságunk alkotmányában is 
benne van, hogy országunk területén 
biztosítva van a lelkiismereti és val 

(Folytatás  a 8 ik  oldalon.) 

Éljen a Román Munkáspárt, a munkás ifjúság vezetője és irányító ja 
hazánkban, a tömegsport kezdeményezője és szervezője. 



A székelyudvarhelyi 
szakszervezeti munkáról 
A szakszervezetek az uj válasz 

tások óta komoly és eredményes 
munkát végeztek városunkban. Tudjuk, 
hogy a szakszervezetekre nagyon sok és 
szép munka hárul, amit a vezetőség 
egymagában nem birna elvégezni, ha 
a szakszervezeti tagok nem adnák 
meg a kellő segítséget munkájához. 

Vannak ugyan még olyanok, akik 
nincsenek tisztában a szakszervezet 
fontosságával  és igy tartózkodnak a 
szakszervezeti munkától. Ennek elle 
nére minden nehézséget leküzdve, 
nagyon szép eredményeket tudtunk el-
érni a kulturversenyek alkalmával is. 

Alapos munka kellett ahhoz az ered* 
ményhez, amit el tudtunk érni a ver-
senyek során a Román Munkáspárt 
irányitásával. Az elvtársak megértették 
azt, milyen nagy fontosságú  az a kul-
turverseny, amely szoros összefüggés-
ben van az egyéves gazdasági tervvel, 
mert a művelődési szinvonsl emelését 
szolgálja. 

A szakszervezetek közötti kultur 
versenynél egyes szakszervezetek 

eredményes munkát tudtak felmutatni, 
mig egyes szakszervezetek sok mun-
kájukra hivatkozva teljesen elhanya 
golják a munkát és a kulturverseny. 
be nem kapcsolódtak be. 

Külön meg kell említenem a ruhá-
zati vegyes szakszervezetet, ahol ugy 
a vezetőség, mint a tagok, kivesz'k a 
részüket a munkából. A kulturmunka 
terén is szép eredményeket értek el a 
a kulturversenyek alkalmával. Az ok 
tatás és nevelés terén is szépen dol-
goznak. Nemrég kezdtek egy könyve-
lési tanfolyamot,  ahol komoly és ered-
ményes tanulás folyik.  Ugyanakkor 
egy káderiskolát is megindítottak a 
szakszervezeti vezetőség részére s ezen 
72 tag vesz részt. 

Az asztalosok részéről még egy 
rajz-olvasási tanfolyam  is van husz 
hallgatóval. Látszik, hogy a ruhá-
zati vegyes szakszervezetnél az elv-
társak megértették azt, hogy tanú 
lásukon keresztül is Népköztársasá 
gunkat segítik a szociálizmus meg-
valósítása felé.  Máthé  Ilonka. 

Igy nyaraltunk 
Régebben azt láttuk, hogy csak a gazdag „hölgyek és urak" 

utaztak káprázatos autóikon a fürdőhelyekre.  Ha egy vasárnap 
kiruccantunk Szovátára vagy a Gyilkostóhoz, számunkra már az 
is nagy élmény volt. 

Fel kellett szabadulnunk a kizsákmányolás alól, a munkás-
osztály kellett kezébe vegye sorsunk irányítását, élcsapata, a RMP 
vezetésével, hogy végre a dolgozók százezrei juthassanak hozzá 
nyári üdüléshez és pihenéshez. 

Igy jutottam én is az első fizetett  szabadsághoz életemben és 
tengerparti ingyenes fürdőhöz  és gyógykezeléshez. Eforia,  a Fe-
ketetenger „gyöngye", ahová régebben csak a milliomosok járhat-
tak, ma tárt karokkal fogadja  a dolgozók ezreit és fogadott  min-
ket is. Ez a gyógyfürdő  is most már azt a célt szolgálja, hogy 
a munkában elfáradt  és törődött testek rugalmasságát és egészsé-
gét adja vissza. 

Ezeken a fürdőkön  most már nem pezsgő-tivornyák, hanem 
inkább politikai viták, megbeszélések, de azért szól a zene is és 
bőven van alkalom táncra, szórakozásra. A táplálék bőséges és 
nagyszerűen készítik el. 

Akik a dolgozók közül fürdőhelyeken  jártunk, megláttuk, ho-
gyan éltek régebben a kizsákmányolók s azzal az elhatározással 
tértünk haza, hogy megfeszített  munkával egészítjük ki Népköz-
társaságunk felépítését,  hogy ezzel minden dolgozó életszínvonalát 
emeljük. S. j e t l ő 

B I L A N T 
f inal de l ichidare 

încheiat la data de 14 Iunie 1949. 
Act iv P a s i v 

Cassa . . Lei 202 000 Capital Lei 626 400. 
Pierdere „ 607.554. Fond dif.  din 

rec, patrimfcn.  183 154 
809.554. 809 554. 

Contul de profit  si pierdere 
Pierdere la vanzarea 
mărfurilor  202'600. Venit de vanz. 

mărfurilor  158.499. 
Pierdere la van-
zarea mobilieru-
lui si instantiu-
nilor 108 926. Diverse bonif.  144.700. 
Chelt. de admi-
nistraţie 149 279. Pierdere 607 554 
C:eanta neiuca-
sabila 449 947. 
Padui i exprop-
riate 1. 

910.753 910.753. 

Tabel de repartitlune 
Numele Nr. acţiunilor Rep. Lei 

Biró Gábor 152 300 bnc. 153.823 
Biró Etisabeta 25.600 „ 25.856 
Szombathelyi László dr. 20.000 „ 20.200 
Máthé László dr. 600 „ 606 
Marcel Stati dr. 500 „ 505 
Takács Lajos 500 „ 505 
Walter Linker 500 „ 505 

Total: 200.000 200.000 

Odorheiu, 23 Iunie 1949 
Mangal  şi  Combustibil 

SAR  în  lichidare. 

Proces-verbalraport 
Domnilor  Acţionari, 

Subsemnatul Lásztóffy  Sándor, cen-
sor unic titular al SAR Mangal şi 
Combustibil în lichidare exercitând 
mandatul nostru conform  dispoziţ'uni 
lor codului de comerţ şi statutelor so 
cietăţ'i în cursul lichidării am consta 
tat complecta exiC'-itate în scriptele şi 
actele respîctive. 

Am verificat  bilanţul final,  coniul 
de profit  şi pierdere, căt şi tabelul de 
repartiţiune a ac'ivului social încheiate 
la dsta ds 14 Iunie 1949 şi le am £ă-
sit îi concordanţă cu registrele ái va 
lor:le reale ce constituesc patrimoniul 
societăţ i Domniilor Voastre. 

Ca ntare propunem aprobarea bi 
larţului final,  a contului de profit  şi 
pierdere cât şi a tabelului de repani 
ţiune, dâadu se totoda ă complec ă 
descărcare lichidatorului peniru ges 
tiunea sa. 

Odorheiu, la 16 Iunie 1949. 
Lászlóffy  Sándor. 

Pentru conf.:  Indescifrabil. 
Grefa  Tribunalului Odorheiu. 

Prezentul extras se vizează de noi 
pentru publicare. 

Odorheiu, la 24 lucie 1949. 
Dos. No. 394-1948, 

N.  Covalev. 

Levél a fürdőről 
Kedves Elvtársak! Nem tudom eléggé megköszönni kort 

nyunknak és Pártunknak azt a nagy jót, amit mostan a munkíj 
sággal tett, hogy minket és többi munkástársainkat üdülésre ki 
dött. Kormányunk áldásos munkát végez ezen a téren is a mu 
kások számára. Oda küldötte őket, ahol gyógykezelésben rési 
sitik és tanulhatnak is mindnyájan. Még hozzá olyan ellátási* 
részesülünk, hogy ennél jobbat nem is lehet kívánni sem. 

Régebben a tőkés rendszerben a munkásnak csak azért kell 
dolgoznia, hogy megkeresse a tőkésnek az üdülésre való pén 
Most a munkás élvezi munkájának gyümölcsét Mi itten solj 
tanulunk, mert nagyon jó elvtársak vannak, akiktől sokat leli 
tanulni. Azt is megtanultam, hogy nemzetiségi különbség néllfl 
becsüljem munkástársaimat. 

Itt nálunk nincsen kivétel, mindnyájan testvérek vagyunk! 
elvtársak és azt szeretném, ha hazatérve odahaza is ezt láss 
minden jó elvtárstól. Lukács  Ján 

IPEIL mun! 

A mentőszolgálat Udvarhelymegyébi 
Az 1949 évi gazdasági terv első 

harmadára az egészségügyi miniszté-
rium tervbevette Udvarhelymegyében 
egy mentőautó beáliitását. A Román 
Munkáspárt helyi szervezetének irá 
nyitásával már a mult évben gyűjtés 
indult, a RDNSz hathatós közremükö 
désével és segítségével és a megye-
főnökség  támogatásával, megyeszerte 
egy mentőkocsi céljaira. A gyűjtésből 
befolyt,  valamint a kórház által adott 
összegből sikerült a mentőszolgálatot 
már a mult év utolsó hónapjaiban 
megszervezni. 

A mentőszolgálat hivatása az, hogy 
a munka mezején szerzett betegségek, 
vagy sérülések esetén elvtársaink ren 
delkezésére álljon. A mer.tőszolgála 
tot csak indokolt esetben lehet kérni. 
Minden kellőleg nem indokolt kihivás 
csak oknélküli anyagfogyasztást  ered-

Évzáró ünnnepély 
a székelyudvarhelyi 

elemi-iskolákban 
Junius 26-án volt a rom5n nyelvű 

és a IV es számú elemi iskolák év-
záró ünnepélye. 

Öröm volt ott látni a kipirult gye-
rekarcokat, amint komolyan vigyáztak 
a rendre s igyekeztek azon, hogy 
minden vendég jól érezze magát. 

Különösen meg kell említenünk az 
első, második, harmadik osztályok nö-
vendékeit, akiken meglátszott az is 
kola uj szellemben való nevelése, 
mely mindenkitől megköveteli az ön-
tudatos fegyelmet.  Ezt a gyerekek 
magukévá is tették minden nádpálcás 
nevelési módszer nélkül, ami már de-
mokratikus iskoláinkban meg is s;ünt. 

A legkiemelkedőbb pontjai a nap-
nak a külön pionir számok voltak, 
mikor a magyar pionírok román nyel 
ven, s a román pionir csoport tegjii 
magyar nyelven énekeltek indulókat 
A szemük ragyogásán látszott az egy 
célért vállvetve küzdők bátor elszánt 
sága. Ez a cél pedig: egy erős ki-
zsákmányolásnélküli társadalmat épi-
teni magunk és gyermekeink számára. 

Egyforma  hévvel szavalták a Cra 
vată de pionér t és a Ma még vörös 
nyakkendőről álmodik cimü verseket 
s hangjukon megérződött, hogy egy-
szerre készek dolgozni, egyszerre ké 
szek tanulni s ha a haza ugy kívánja, 
egyszerre adnák oda életüket, mint a 
hős szovjet pionírok, akiket a Bolse-
vik Párt irányítása után a Komszomoi 
vezet s akiket mi mindenben köve-
tünk, tspasztalataikból példát merítve 
az otthonépitésre, a szociálizmus épi-
tésének szép munkája folyamán  fel 
merülő nehézségek leküzdésére. 

G.  P.  S. 

rnényez. Felhívjuk tehát mindazoi 
gyeimét, akik a mentőkocsit vei 
igénybe, hogy azt csak sürgős 
ben, vagy ped'g suíyos betegség 
tében tegyél», mint pl. lábtóré?, 
nő, szülő nő, komplikált szülés, ti 
gyikos gyermek, lázas tifusz,  bali 
gázolás, stb., mert a meniőszoli 
csak igy tökheti be azt a fontos 
adatot, hogy a megye egészségvéi 
színvonalát emelje. 

A mentőszolgálat működési arai 
zata előírja, hogy az összes fizd 
alkalmazottak és családtagjaik (reii 
kiskorú gyermek) szállítása dljm 
súlyos betegség, vagy sérülés esel 
Díjmentes továbbá a községek 
génységi listáján szereplő egy 
szállítása suyos belegség, vagy 
lés esetén. Ingyenes a terhes an* 
a gyermekek, valamint a két 
aluli gyermekeket kisérő anyák 
szülő asszonyok egy kísérőjének 
litása. Fizetőbetegek szállítási 
km.-ként 40 lej. 

A mentőszolgálatot csak felelős 
mély (latósági orvos, üzemi oi 
jegyző, b ró) hívhatja. M-gánszsi 
csak felelős  személyek távollété! 
saját felelősségére.  Ha egyidőben ti 
helyről hívják a kocsit, a betei 
súlyossága az irányadó. A mi 
szolgálatot semmi kötülmények 
zött nem lehet visszautasítani. Mii 
visszaélés törvénybe ütköző esi 
det; a visszaélő ellen eljárás inditi 

Mivel a nagyjelentőségű msnti 
gálát emberéleteset hivatott megi 
teni, különösen fontos,  hogy meg: 
dolgozói megértsék a jelentőségét 
a szabályzatok pontos betartái 
elősegítsék a működését. 

Az Ardealul 
igazgatósága közli, hogy üve-
ges barna és világos sör i 
fióküzletebben  korlátlan meny 
nyiségben kapható. Hordój 
sörre rendeióst magánosoktól 
is elfogad. 

Árcsökkentések: 
az ásványvíz ára ismét csök-
kent 23 lejről 19 re, keksi 
ára 320 lejről 230 ra. Szabid 
rizs korlátlan mennyiségben 
kapható 219 lej kg. kénti ár 
ban, vegyes íz 104 lejért. 
Borecet kimérve is kapható. 

Likörök nagyban is rendelhetők. 

x SEM MISNEKNYÍLVANITÁS, 
veszett Márton Dénes 1907 éri gi 
születésű katonakönyve (livret milil 
amit a brassói 80. gyalogezred áü 
ki. Semmis. 



Erősítsük meg a szövetséget a középparasztsággal 
A Pártnak és a kormánynak a kö-

liépparasztsággal való szövetség mrg-
Irisitésére hozott határozatai csak ak-
|kor válhatnak tényékké és hozhatják 

_ a kivánt eredményeket, ha azo 
|kit~az ideiglenes b'zottságban, vagy 

szövetkezetben, a miliciánál vagy 
|tz adóhivatalban; a gép és traktor 
llomáson vagy az állami gazdasá-

Ipkban, stb., helyesen alkalmazzuk 
íden falu  lakóira. Viszont a leghe-
sebb politikát is elhibázhatjuk az-
ha a terepen hibásan alkalmazzuk, 

.i kell elsősorban ahhoz, hogy a 
zépparasztsággal való szövetség po 
i'ikéját megfelelően  alkalmazhassuk ? 

Ísorbín arra van szükség, hogy 
tudjuk különböztetni a közép 

rásztot a kuláktól. E tekintetben a 
amân Munkáspárt Központi Vezető 

megfelelően  felfegyverezte  a párt-
okat azokkal az útmutatásokkal, 
aelyek segítségével minden tévedést 
lehet kerülni. 
A falusi  pártszervezetek a legtöbb 
etben meg tudják vonni ezt a kü-
ibséget és helyesen alkalmazzák a 

politikáját a középparesztsággal 
iben. 

A falusi  alapszervezetek nem 
idetütt értették még meg, hogyan 
különbséget tenni a középparaszt 

a kulák között. 
Egyik legveszélyesebb 

hibába esnénk, 
valakit csak azért sorolnánk a ku 
ik közé, mert bizonyos terjedílmü 
lel rendelkezik. 8 hektárnyi földed 
Barát vagy : középparaszt. Ne-
9 hektár földed  van ? Vége, él-

ig vagy : kulák. 
Ahol az elvtársak igy gondolkoznak, 
számos középparasztot igazságta-

sújtanak azzal, hogy a kulákok 
sorolják őket. A kulákoknak 

Ivez az ilyen tévedés. 
Igy például a dorohoimegyei Suhu 
Községben a népi ülnökök válasz-
. alKEImával a szavazók névjegy-
iéből 250 lakost azzal az indokolás-
töröltek, hogy kulákok. A törvény 
inis rem ad szavazati jogot a ki-
mányoló elemeknek. A helyszínen 

,iett vizsgálat során azonban meg 
ipitást nyert, hogy ezek közül mind 
:e 41 volt valóban kulák, mig a 
>i 209 legnagyobbrészt középpa 
l, de akidt köztük szegényparaszt 
Természetesen azonnal intézkedés 
int, hogy az illetőket visszahe 
;ék jogaikba. 

Vegyünk más példákat. Milyen ku-
péidéul a buîăumegyei Parfcov 

peségbeli Ioan Tescaru, akinek 6 
4lár földje  és 6 gyermeke van? 
;is magas edót vetettek ki rá. 

Ine néhány példa, hogyan ne al 
ktaazzuk a középparaszttal való szö-
pg politikáját. 
Semmiesetre sem lehet kimondani 
k hogy bizonyos hektártól felfelé 
•laki középparasztnak vagy kutáknak 
Sintendő. Természetesen nagy fon 
Kága van a földterület  nagyságá 
u is. De sok olyan középparaszt 
k — aki bár 10—12 hektárnyi 
Iddel rendelkezik — mégis súlyos 
•dokkal küzd. Viszont sok olyan 
kiált van, akinek csak 7—8 hektár 
Idje van, de azt másokkal dolgoz-
na, vagy cséplőgépe van, vagy 
kérkedik, pálinkafőző  üsttel rendelke-
Kés más ehhez hasonló foglalko 
kst tlz. Et az sem mindegy, hogy 
Wdául 15 hektárnyi jó termőfölddel, 
fcteményes  kerttel rendelkezik-e, vagy 
Uanannyi szikes földje  van. Két pa 
Ezt közül, akiknek egyenlő hektárnyi 
fejük  van, az egyik lehet középpa-
iszt, a másik pedig kulák. 
Ha  tehát  jól  meg  akarjuk  külön-
ktetni  a középparasztot  a kuláktól, 
lj  esetenként  kell  megvizsgálnunk, 
igy  idegen  munkaerőt  alkalmaz-e, 

amelyből  zsiros  hasznot  huz,  tehát 
kulák,  — vagy  pedig  saját  maga  és 
családja  műveli  meg  a főidet,  senkit 
nem  zsákmányol  és nem  használ  ki, 
tehát  dolgozó  paraszt. 

Vegyük tekintetbe azt is, hogy a 
föld  milyen vidéken terül el: vane 
még más termelőeszköze is, és milyen 
termelőeszközök azok; tekintetbe kell 
venni továbbá a művelés módját: 
mennyit termel és mennyit visz a pi-
acra a termésből; nagy e a családja 
és más helyi viszonyokat, amelyeket 
esetenként kell elbirálni. 

A középparasztnak 
tisztán kell látnia a munkásosztály ha-
talmas erejét és számot kell vetnie 
azzal, hogy milyen sors vár a kulá-
kokra. Minél jobban gyengitjük, lelep 
lezzük őket, a középparaszt annál in 
kább fog  közeledni a munkásosztály-
hoz és lép majd a szociálizmus útjára. 
Viszont az engedékenység politikája a 
bulákkal szemben, a középparasztság 
és a munkásosztály közötti eltávolo 
dáshoz vezet. 

Felmerül a kérdés : hogyan támo 
gassuk a középparasztságot, hogy meg 
érezze szokat az előnyöket, amelyeket 
a szociálizmus utja számára nyújt ? 
Kétségtelen, hogy ezt a támogatást 
minden téren, a legcsekélyebb kérdés-
ben is meg lehet és meg keli adni. A 
középparasztsággal való szövetség 
megerősítésének számos módja van. 

Ezeket a módozatokat teljes egé-
szében ki kell használni. 

Melyek ezek a módok? A legfon-
tosabb közöttük a szövetkezés. A 
szövetkezetekben ós elsősorban a fo 
gyasztési szövetkezetekben fonódik 
össze legkönnyebben a középparaszt 
egyéni érdeke a szociálizmus építésé 
nek nsgy érdekeivel. 

Meg  kell  tehát  alaposan  szerveznünk 
a szövetkezeteket  és azokba  be kell 
vonnunk  a középparasztság  millióit. 
A szövetkezetek révén a középparaszt-
ságnak hatalmas gazdasági és politi 
kai segítséget kell nyujtanunk. 

A középparasztsággal való szövet 
ség más fontos  eszközei a gép és 
traktorállomások és az állami gazda 
ságok, Ezek egyre nagyobb támogatás 
ban kell részesítsék a középparaszt-
ságot és tényekkel kell előttük bébi-

zonyitsák a föld  nagy területeken való 
megművelésének előnyeit traktorokkal 
és mezőgazdasági gépekkel, tudomá 
nyos módszerek szerint. 

A közép parasztsággal való szövet-
ség politikájának alkalmazásában nagy 
szerep hárul az ideiglenes bizottságokra. 
Az ideiglenes bizottságoknak behatóan 
kell érdeklődniök a középparasztság 
élete iránt, ki kell vizsgálniok elége 
detlenségeik okait és intézkedniök 
kell, hogy kívánságaik sürgős és igaz 
ságos megoldást nyerjenek. 

Az államhatalom minden szerve, az 
igazságszolgáltatás, a milicia, az adó 
hivatal, stb., az állam törvényeit a kö-
zépparasztsággal való szövetség szel 
lemében kell, hogy alkalmazza. 

A járási és megyei ideiglenes bizott-
ságok irányításával » falusi  pártszer-
vezeteknek az a kötelességüs, hogy 

fokozott  politikai agitációs munkát 
fejtsenek  ki a középparasztság sorai-
ban. Az agitátoroknak világosan rá 
kell mutatniok arra, hogy a Párt és a 
kormány milyen politikát folytat  a 
közép parasztsággal szemben és le kell 
leplezniük a falu  kulákjait. 

Sorakoztassuk fel  a falusi  pártszer-
vező ek mögé a pártonkívüli szegény-
és középparasztság hatalmas aktiváját 
és készítsük elő őket, hogy párttagok-
ká válhassanak. A középparasztsággal 
való szövetség kérdésében a legna-
gyobb eréllyel küzdjünk le minden el-
hajlást a Párt vonalától. 

Erősítsük meg tehát a középparaszt-
sággal való szövetséget és vonjuk be 
a középparasztok millióit a szociáliz-
mus építésének nagyszerű müvébe. 
(A  Scânteia  jun  25  iki  számából) 

cA  munkás  ifjúsági  kupa  megyei  versenyei 

az Julius  3-án,  vasárnap  délelőtt  9 órai  kezdettel  rendezi  meg 
Ifjú  Munkás  Szövetség  megyei  kupa-bizottsága  a munkás  ifjúsági 
kupa  megyei  versenyeit. 

A versenyen  a megye  legjobb  munkás,  földműves-  és diák-
versenyzői  mérik  össze  erejüket.  A verseny  a városi  sportpályán 
lesz. 

A verseny  atlétikai  számokból,  torna-bemutatóból,  röplabda  és 
kézilabda-számokból  áll. 

Felhívjuk  a dolgozók  figyelmét  erre  az  egésznapos  sportünne-
pélyre,  melyen  a megye  dolgozó  ifjúságának  legjobbjai  szerepelnek. 

Elhangzott az Ítélet 
Több, mint egy héten keresztül a 

temesvári katonai törvényszék előtt az 
osztályelienségnek azok a vadállatai ál-
lottak, akik a mult év folyamán  egy 
földalatti  fasiszta  és terrorista, katonai 
jellegű bandát alakítottak, szzal a cél 
lal, hogy fegyveres  erővel eltávolítsák 
kormányunkat ós megdöntsék népi de-
mokráciánkat. 

Az összeesküvők dolgozó népünk 
legádázabb ellenségei: kulákok, nagy 
kereskedők, kisajátított földesurak,  vot 
antoneszkánus és vasgárdista deblokált 

ÁGOSTON  SÁNDOR, 
a ssékelyudvarhelyi  városi  ideiglenes  biaottság  elnöke 

elmondja  hányatott  életét 
— Székely udvarhelyen születtem 

1908 ban. Szüleim szegény munkás 
emberek voltak. Apám 46 évig volt 
szolga egy helyben, s azután két el-
ismerő oklevéllel és 100 lej havi kegy-
díjjal nyugalomba vonult a kapitálista 
társadalmi rendszer dicsőségére. Anyám 
mosónő volt, aki a gazdagok asztalai-
nak ételmaradékaival pótolta apám 
keresetét, hogy valahogy felnevelje 
négy gyermekét. 

— Iskoláimat helyben végeztem, 
6 elemit, 2 középiskolát ós 3 tanonc 
iskolát. A lakatos mesterséget helyben 
tarultam, s azután a helybeli bőr-
gyárnál, majd Bukarestben és Câmpi 
nán dolgoztam. Itt alkalmam volt 
megismerni még jobban a dolgozók 
nehéz helyzetét. 

— 1930 tólf  mint lakatos mester dol-
goztam primitív berendezésű műhe-
lyemben, nehéz anyagi körülmények 
között. 1944 nyarán katonának hivtak 
be. Szovjet fogságba  kerültem, ahol 
egy évig voltam. Itt megismertem és 
megszerettem a szovjet-embereket. 
Megláttam, milyen egészen uj lehető-
ségeket ad a Szovjetunió az uj em-

bertípus, a szociálista ember kiala 
kulására. 

— 1945 november végén kerültem 
haza, mint gyengélkedő. Nemsokára 
bekapcsolódtam az uj társadalmi életbe 
és célom az volt, hogy a Szovjetunió-
ban szerzett tapasztalataimat használ-
jam fel  és ugy* dolgozzam a szociá-
lizmusnak hazánkban való felépítésén. 

— 1948 nyarán az államosított 
szeszgyárhoz neveztek ki munkás 
igazgatónak. 1948 október havában 
Székelyudvarhely megyei város pol-
gármesterévé neveztek ki, majd május 
22 óta a városi ideiglenes néptanács 
elnöke vagyok. 

— Feladatunk nehéz, de szép. Meg 
v8gyok győződve arról, hogy munka 
társaimmal, valamint a tömegszerve 
zetek segítségével és a Román Mun 
késpárt irányításával a dolgozók érde-
keinek megfelel  őleg fogjuk  megoldani 
feladatainkat.  Irányelvünk, hogy hiva-
talunkban megszüntessük a bürokra 
tizmust, városunkat széppé, rendessé 
tegyük és minden tekintetben a dol-
gozók érdekeinek megfelelően  fejlesz-
szük. 

tisztek, nemzeti parasztpárti Terror le-
gények és korcsmárosok. Ezek a fa-
siszta fenevadak  útszéli banditák mód-
jára fosztogatták  a békés falvak  Uko 
sait, kommunista parasztokat, munká-
sokat kínoztak meg és gyilkoltak le. 

Államcsínyre szövetkeztek, fegyveres 
erővel akarták elfoglalni  Arad és Ta-
mesvir közhatóságait, majd később 
megdönteni az államhatalmat, hogy 
visszaállíthassák a tőkések és bojárok 
uralmát, a kapitálista kizsákmányolók 
gonosz világát. 

Ezek az elvetemült emberek a nép 
tömegeivel szemben, a terrorra, gyuj-
togalásra, börtönökre, gázkamrákra tá-
maszkodó fasizmus  ideológiáját magá-
gukévá téve, esküdtek össze a szoci-
álizmust épitő dolgozó milliók ellen. 

A temesvári per vádlottjai összees-
küvésük alkalmával a háború kitöré-
sére spekuláltak, az angolszász impe-
riálizmus rádióhireiből táplálkoztál:. 
Zsoldosok voltak, az imperiálizmus 
megátalkodott, kegyetlen zsoldosai. Há-
borúban reménykedtek, ahol elvetemült 
szadista hajlamaikat tömeggyilkolá-
sokban élték volna ki. Rabolni, hará-
csolni akartak és béklyóba, gúzsba 
kötni a dolgozó népet. 

Tervük nem sikerült, hatóságaink 
ébersége rájuk csapott és odaállította 
őket, ahol a nép hallatta szavát. Es 
az ítélet méltó volt a néphez. Mert a 
temesvári katonai törvényszék vasököl-
lel suj'ott a fasiszta  fenevadakra  : a 
12 vádlott közül ötöt halálra, hetet 
pedig 10 évi fegyháztól  életfogytigla-
nig terjedő kényszermunkára ós va-
gyonelkobzásra ítélt. 

A nép ítélt, de ezzel az ítélettel nem 
irtottuk ki teljesen az osztályelletisé-
get. A vérszomjas, emberbőrbe bujta-
tott fasizmus  lesben áll, hogy elveszett 
pozícióit visszaszerezze. 

Ezért az öntudatos dolgozók foko-
zottabb éberségére is szükség van, 
hogy állambiztonsági szerveinket tá-
mogatva a leselkedő banditákat eset-
ről-esetre leleplezze és könyörtelenül 
megsemmisítse. Sz  E. 



A gabona betakarítása 
Nemsokára megkezdődik az aratás. 

Meglátjuk az eddigi munkálatok ered-
ményét. 

Minden téren igen fontos  a takaré 
kosság és ez alól a mezőgazdaság sem 
kivétel. A minél bővebb ellátás bizto 
sitása érdekében, ugy kell végrehaj-
tani az aratási, hordási és cséplési 
munkálatokat, hogy egyetlen szem 
gabona se vesszen el. 

Ezért szem előtt kell tartani a föld-
művelésügyi minisztérium által kidol-
gozott munkatervet és követni a Szov-
jetunió előrehaladott mezőgazdaságé 
nak példáját. A szociálista államban 
nemcsak politikai téren történt vál-
tozás, nemcsak az államhatalom ke-
lült a munkásság kezébe, hanem a 
tudomány és annak gyakorlati alkal-
mazása is. A nagy szociálista forra-
dalom kihatással volt a tudományra 
és lényegesen elősegítette a tudomány 
fejlődését.  Igy magyarázható a gya-
korlati tudomány nagy sikere és igy 
érthetjük meg a M csurin, Lissenko 
és Williams által elért növényneme-
sitési eredményeket. Az ő tudomá 
nyos munkájuk nyomán következett 
be a terméstöbblet, uj a zord vidé 
keken is megtermő növények előállí-
tása. A tudományos ismeretek és 
irányelvek alkalmazásával a szovjet 
mezőgazdaság lényegesen megváltó 

zott és a világ leghatalmasabb és leg-
előrehaladottabb mezőgazdaságává lett. 
A szovjet-tapasztalat mezőgazdasági 
szektorunknak uj utal jelölt ki. 

Mezőgazdasági szektorunkban föl-
tétlenül alkalmaznunk kell a tudomá-
nyos ismereteket. Á'landóan figyelni 
kell a gabonák fejlődési  fokát  és ugy 
kell megszervezni az aratást, behor-
dást és cséplést, hogy a megállapított 
irányelvek szerint végezzük, megelőzve 
a veszteséget és a munkatorlódást. A 
gabonát akkor kell aratni, amikor 
viaszérésben van. A teljes érési fokát 
kalangyákban éri el a gabona. A be-
takarítást az érés után, a cséplést pe-
dig minél hamarább kell elvégezni. 

A viaszérési fokban  learatott gabo-
nával és annak behordásával és elő 
vigyázatos kicséplésével nagy általá-
nosságban 10 százalékos veszteséget 
előzünk meg. Ez a 10 százalékos 
veszteség megyénkben vagonnyit fesz 
ki, országos viszonylatban pedig 1000 
vagontételeket jelent. 

Ezért feltétlenül  fel  kell hagyni az 
zal a szokással, hogy a gabonát túl-
érett állapottan arassuk le, hanem a 
viaszérésben levő gabonát kell aratni. 
Gondoljuk meg. hogy kár minden el 
pocsékolt kalászért, kipergett szemért, 
mellyel a munkásság kenyerét rövi 
ditjük meg. Kozseni  András. 

Nyaralnak a dolgozók gyermekei 
Demokratikus kormányunk a RMP irányítása mellett nagy gondot fordít 

a dolgozók és azok gyermekeinek egészségére, ezt mutatja az idei széleslörü 
nyaraltatás is. Megyénkből több szellemi és fizikai  munkás ment már nyaral-
ni, a visszatértek boldogan mesélik, milyen ellátásban részesültek s felfrissülve, 
uj munkakedvvel fognak  ismét munkához. 

A gyermekek nyaraltatása is megkezdődött. Megyénkből az egészségügyi 
minisztérium 120 gyermeket, a munka és népjóléti minisztérium 52 vegyes 
szakiskolai tanulót küld nyaralni a hegyek közé és a tengerpartra. Az első 
gyermekcsoport julius 3-án indul útnak Eforiára  és Ágotára. 

A szakiskolások első csoportja jun'us 19 én indult el Câlimăneş'ibe. In 
dúlás előtt a munkaügyi felügyelőség  vezetője, az iskola igazgatója és az IM3z 
kiküldöttje lelkes szavakat intézett az ifjakhoz. 

Nem titkolhatjuk azonban el, hogy a nyaralást előkészítő bizottság fel 
világosító munkájának ellenére, az indulás előtt egy ifju  visszalépett, ami azt 
jelenti, hogy az előre kiállított vasúti jegy kárba ment és a h:lye, amelyikre 
10 jelentkező is lett volna, üresen maradt, mert akkor már nem lehetett pótol-
ni. Ezért felhívjuk  a szülők figyelmét  arra, hogy miel5tt gyermekeiket felírat-
nák, fontolják  meg a dolgot, ne hallgassanak a rémhírterjesztőkre: »Anyák, 
ne engedjétek el gyermekeiteket, sohse jön vissza. A tavaly 4 leányka bele 
fult  a tengerbe stb « 

Értsék meg, hogy kormányunk rajtuk is akar segíteni a nyaraltatással s 
olyan élményben akarja részeltetni gyermeküket, amilyenben eddig nem volt 
résiük. A ruha kérdése se izgassa, 1—2 változó fehérneművel  és egy mele 
gebb ruhával meg lehet oldani. 

Boldog lehet az a szülő, akinek a gyermeke nyaralni megy, semmiben 
sem fog  hiányt szenvedni, vitamindús ételeket kap, gyermekszerető, szakkép-
zett felügyelő*  gondozzák. Minden nyaralóhelyen kórház, ápolószemélyzet, 
minden nap kétszer orvosi vizsgálat van. A környezet- és levegőváltozás kö 
vetkeztében megerősödnek, megszokják a közösségi életet, szélesedik látókörük. 
Megismerkednek más «emzetiségü testvéreikkel, feloldódik  tennük a más nem 
zet iránti idegenkedés. Sok sok tapasztalattal, uj benyomásokkal térnek vissza. 

A mult rendszerben nem küldték nyaralni a dolgozókat és azok gyer 
mekeit. A vezetők, gyárosok és azok gyermekei árasztották el az üdülőhelyeket. 
A dolgozók agyon dolgozhatták magukat, a vezetőknek nem jutott eszükbe, 
hogy ezeknek az agyonhajszolt embereknek több joguk van a pihenéshez, 
mint nekik, hisz az ők verejtékes munkájukon keresztül gazdagodtak meg. 
A mai vezetők belátják, hogy csak egészséges test, pihent agy tud egészséges 
munkát kifejteni  s hogy a nyaraláshoz minden do'gozónak joga van s meg is 
adják arra a lehetőséget. Benedek  Boriska 

Sportélet a székelykereszturi vajgyárban 
Az egyéves állami terv megadta a 

lehetőséget minden vonalon afejlődésre. 
A székelykereszturi vajgyár is ht 
talmas fejlődésnek  indult, már 220 
százalékkal emelkedett a termelés 
szemben az 1946 évivel. 

A vajgyár kollektívája nem régen 
elhatározta, hogy az alkalmazottakból 
labdarugó és tekecsapatot szervez, 
alkalmat adva a dolgozóknak, hogy 
szabadidejükben a politikai és kultu 
rális fejlődés  mellett a sportban is te 
vékeny részt vehessenek, ezzel is elő-
segítve Pártunk célkitűzéseit, hogy az 
eddig elszigetelt sportélet valóban tö-
megsporttá alakiljon át. 

A határozatot tett követte, megala 
kultak a csapatok, melyekben, az al 
kalmazottak 90 százaléka részt vesz. 
Az elmúlt hetekben a két csapat öt 
ízben mérte össze erejét más csapa 
tokkal és annak, hogy a kollektíva 
komoly munkát teljesít, a sport terén 
is a legfényesebb  bizonyítéka, hogy 
mind az öt esetben megnyerte mérkő 
zéseit a vajgyár csapata. 

Űrömmel dolgozunk és sportolunk, 
meri mindannyian tudjuk, hogy mun-
kánk az igazságos szociálista társa-
dalmi rend építésének egyik alapköve. 

Barabás  József. 

Szövetkezetben dolgozó cipészeinknél 
Ezelőtt két évvel próbáltak először 

termelőszövetkezetbe tömörülni a szé-
kelyudvarhelyi cipészek, de akkor a 
szövetkezeti központ egyik hanyag 
tisztviselőjének az asztslfiókjában  meg-
rekedtek az erre vonatkozó iratok. 

A cipész kisiparosok most újból 
próbálkoztak. 1949 március közepén 
volt az alakuló gyülésük. A szövetke 
zetbe Székelyudvarhely legbecsülete 
sebb és legöntudatosabb c'pészmeste-
rei léptek be. Kezdetben 48 an voltak, 
pár nap múlva már 64 re emelkedett 
a számuk. 

A szövetkezeti tagok 
számára az első naptól kezdve uj élet 
kezdődött. 

— Megszűnt számunkra a kilincse-
lés és a feketézés  — mondja Bir-
talan DDmokos, a szövetkezet legidő-
sebb tagja, a szövetkezési eszmék leg-
lelkesebb harcosa. 

— Hatszor akartam szövetkezeti 
életet élni — mondja elgondolkozva. 
Egyszer sem sikerült, mert sehonnan 
semmiféle  támogatást nem kaptam. 
Csak most, mikor már hítedszer pró-
bálkozom — sikerült. Talán én vagyok 
a legboldogabb ember, hogy ezt is 
megérhettem. 

A szövetkezetbe tömörült cipészek 
magukkal hozták szerszámaikat, gé-
peiket. A gépek árát közösen állapí-
tották meg. A volt tulajdonosnak az-
tán kifizették  s igy az köztulajdonba 
ment át. Az Állami Bmk 1015.000 
lejes kölcsönnel sietett az uj szövet 
kezet segítségére, igy megindulhatott a 
munka. 

— Kezdetben nyersanvaghiányról 
panaszkodtunk — meséli Bordás Sán-
dor üzemveze:ő. Azonban, minden-
felőlről  támogattak. A szükséges 
anyagkiutalást azóta is a brassói >Au-

rora« és az ágotai «November 7*  â 
gyáraktól kapjuk. 

Igy aztán megkezdődhetett a cf 
gyártása. A kellékek-, alj és a fi1 
rósz készítő műhelyekben megáll 
tották a normákat. A lendüle'es m 
kának meg is volt az eredménye, 
juniusi 300 pár cipő előirányzatot 
pár bakancs elkész lésével teljesiíe 
tnL 

Nagy hiányosság, hogy még n 
alakultak ki sem egyéni, sem cso 
versenyek. A szövetkezet vezető" 
még kevés gondol fordított  arra, hoj 
az üzemköltséget csökkentse, 
csak a norma tulhaladásával órhe 
el. Ezt a jövőben sürgősen p5tolnit 

Hogy milyen fontos  szerepe» 
egy faliújságnak  az üzem életi 
az már sokszor bebizonyosodott. 
»Dózsa György* szövetkezetből r 
ban ez még hiányzik. Joggal felteh 
a kérdés: Miért nincs faliújság 
Vagy talán nem volt idő megcsinálni 
Éz annál is hihetetlenebb, mert 
dául most is a bőrszállitmány nr 
késése miatt a felsőrész  és sza' 
szati műhelyben senki sem dolg 
Azok a férfiak  és nők, akik ezen 
osztályon dolgoznak, felhasználhat 
volna ezt a szabadidő', hogy faiiuj 
got készítsenek. Di ez még nem 
den. S'.ükséges egy állandó szerke 
bizottság, mely törődik a faliujsá 
és ösztönzi a szövetkezet tagjait, h 
cikkekkel, papírra vetett javaslataik 
bírálják a szövetkezet egyes tagja; 
a munkáját és az üzem fej.őd 
Csak igy lehet eredményesebb m 
kát végezni. A faliújság  hatal 
fegyver  minden egyes szövetke 
tag részére, hogy egészséges, ko 
tiv munkasftllemet  honosítsanak » 
maguk között. 

B. P 

Mit kell tudnia mindenkinek 
a tifusz-járvánnyal  kapcsolatba 
Székelyudvarhelyen tífuszjárvány  van. 

A kórházban ápolt városi betegek szá-
ma 25. Ez  a város mir den lakóját 
arra kötelezi, hogy részt vegyen a 
védekezés nagy munkájában. 
A Küküllő vize fertőzött.  Ezért tiltotta 

meg a ha;óság a KUíüllőben való íür 
dést, és azért javasolja, hogy annak 
vizét a háztartásokban csak felfőzés 
után használják. Étért kellett ideigle 
nesen lezárni a városi fürdőt  is és 
ezért kell szigorúan betartani a tiszta-
sági rendelkezéseket, ugy a háztartások-
ban, mint a közhivatalokban, nyilvá-
nos helyeken és az utcán is. 

Tudjuk, hogy a tifusz  súlyos fertő-
ző betegség, amelynek csirái, bacillu 
sai a betegtől, annak ürülékével, bél-
sarával, és vizeletével távoznak el. 
Ebből következik, hogy mindenki, aki 
a beteg használati tárgyaival érintke-
zik, vagy a beteg bélsarával, vagy 
vizeletével szennyeződik, maga is 
megfertőződik.  Előfordul  az is, hogy 
a betegségből való felgyógyulás 
után némelyek hosszabb rövidebb 
i ieig, hónapokig, esetleg évekig 
is a kórokozó bacillust emésztő-szer-
veikben hordják. Elképzelhető, mek 
kora veszedelmet'jelentenek ezek az 
úgynevezett bacillus-gazdák. Ezeknek 
a felkutatása  történik mindazoknál, 
akik élelmiszerkészitéssel, vagy á:u 
sitással foglalkoznak. 

A megbetegedés elleni védekezés a 
tisztaság, de leghatalmasabb védelmi 
fegyverünk  a betegség elleni védőoltás, 
Ezért kell mindenkinek magát beoltat 
nia. 

A tifusz  városunknak már évtizedes 
problémája, amelynek végleges 
megoldását csak a város csatornázása 
és vízvezetékkel való ellátása által le 

het remélni. Ezért mondották ki 
csatornázás és vízvezeték megépit 
nek sürgősségét. Ennek értelmében 
város felmérése  már meg is kezdő 
és az 1950 évben az egész műnek i 
százalékban való megépítése költ: 
vetésileg biztosítva van 

A kórház kibővítése szintén r 
kivül fontos  és sürgős megold 
váró kérdés, mert az épület a 
terjedelmében nem elegendő a bst»-
kellő befogadására,  kivált, ha a m 
taniiioz hasonló nagyszámú msgb 
tegedés fordul  elő. 

Uj század 
a cime annak a képes ífolyóira!" 
amely az ARLUS kiadásban jel 
meg magyar nyelven, mint a V 
nou testvórlapja. Ez a lap a SzoJ 
uniót, az emberi haladásért ktf 
demokratikus világtábor vezetőe. 
mutatja be az olvasófenak,  szemlél 
képek kíséretében. 

A Szovjetuniót a béketábor ve-
jét minden dolgozónak meg kell is~ 
nie. Csak ugy veheti fel  a küzde 
a háborús uszítók belföldi  ügynö 
vei szemben, ha ismeri a nagys 
szovjet-megvalósításokat. Egyben 
gitséget nyújt a lap minden dolg 
nak a szociálizmus épitésének ut' 
való haladásban is, bemutatva a s" 
jet példát. 

Az Uj század- nemcsak barátja 
olvasmánya Népköztársaságunk . 
gozóinak, hanem fegyver  is abban 
harcban, melyet országunk munk 
osztálya közös erőfeszítéssel,  élén 
Román Munkáspárttal a szociálizm 
építéséért folytat. 

Minden sportoló mutasson példát a munkában és sportolásban 



Hatalmas lelkesedés mellett zajlott le 
Udvarhelyen a megyei kulturverseny 
Nigy esemény volt Udvarhely megye 

-dolgozó népének életében a megyei 
kulturverseny. Ünneppé emelkedett ez 
a nap, megyénk dolgozóinak kultur-
ünnepévé. líj, nemzeti formában  jelent-
kező, osztályharcos népi kulturánk 
győzelmét jelentette ez a nap. Győ-
/etmet jelentett azok felett  a reakciós 
erők felett,  amelyek mindent elkövet-
tek, hogy ennek az uj tartalmú kul-
túránknak a kibontakozását megaka-
dályozzák, azok felett,  akik aknamun-
kával, vagy nyilt uszítással szeretnék 
visszafordítani  a rejlődés kerekét, po-
litikai, társadalmi és gazdasági téren is. 

A versenyen nagyhatású beszédet 
mondott Révy Ilona, a MNSz központi 
politikai bizotságának tagja. 

— Minek nevezhetjük azt az elve-
temültséget — mondotta Rivy Ilona — 
amely véres merényleteket is szított a 
kulturversenyek résztvevői ellen ? Kik-
nek érdeke, hogy a népet to/ábbra is 
tudatlanságban ós sötétségben tartsák? 
Kik szeretnék, hogy a föld  munkása 
még mindig fatkóvel  szántson és 
deresre húzzák, ha kizsikmányolóinak 
ellent mer mondani? És ki az, aki 
maga köré gyűjti a reakciós világ le-
vitézlett, falusi  haszonlesőit és a hí-
veket szembe akarja fordítani  a tör 
ténelmi fejlődés  tötvényeivel ? 

A falvak  egyszerű dolgozói odaadás 
sal figyelték  Révy Ilona beszédét és 
szemükből látszott az a mély gyűlölet, 
amit azok ellen éreztek, akik meg 
szerették volna akadályozni, hogy ezen 
a hatalmas kulturmegnyilvánuláson 
•részt vegyenek. Ki ne tudta volna a 
résztvevők közül, hogy a katólikus 

egyházi lepel mögött megbújó Márton 
Áron katólikus püspökről, az ameri 
kai vezetés mellett dolgozó imperiá-
lista tábjr egyik hazai csatlósáról és 
annak ügynökeiről, kufárokról,  a dol-
gozó nép vámszedőiről van szó ? 

— Nagyon tévednek némelyek, 
folytatta  Révy Ilona, ha azt gondolják-
hogy most ott folytathatják,  ahol 
1944 ben kénytelenek voltak abba, 
hagyni. (A hallgatóság soraiból önként 
töri fel  a kiáltás: Vessük ki soraink-
ból az ujabb háborúra uszítókat I) 

— A vallásos katólikus néptöme 
geknek egy az érdekük a más vallású 
és más gondolkozású dolgozó társaik-
kal : a béke és haladás ügye. Életük, 
szabadságuk, demokratikus fejlődésük 
egyaránt azt követeli, hogy a hitleriz-
mus véres nyomdokaiba lépő, minden 
eddiginél borzalmasabb rablóháborut 
szitó, amerikai irrperiálistákkal szem-
ben, abba a béketáborba tömörülje 
nek, amelynek az élén a Szovjetunió 
áll s meiynek országunkban a Román 
Munkáspárt az élharcosa. Vallásra 
való tekintet nélkül felsorakoznak  az 
emberiség nagy eszményeit a gyakor 
latban megvalósító, a társadalmi 
igazságtalanságot, a nyomort, a sira-
lom világát megszüntető munkásosz-
tály és annak forradalmi  élcsapata 
nyomában. 

A kulturversenyek szép eredményei 
azt mutatják, hogy a székelyföldi 
dolgozó tömegek — valláskülönbség 
nélkül — népi demokráciánk hasz 
nos, eleven tagjai, akik igénylik az 
egészséges kulturát és a tudást. 

Lőrincz  Kálmán 

T a n u l n i a k a r 
falvaink  dolgozó földmüvessége 

Hatalmas arányú lapterjesztést kez-
«deményezett vármegyénkben a MNSz, 
azzal a céllal, hogy minden dolgozó 
löldmüves asztalára egy olyan sajtó-
terméket helyezzen, amelyik amellett, 
hogy hatalmas segítséget nyújt poli-
tikai felvilágosításához,  ellátja korszerű 
mezőgazdasági szaktanácsokkal is. 
."Népi demokratikus rendszerünk mai 
fejlődési  szakaszában, amikor a RMP 
KV nek március 3—5 iki határozata 
szellemében nekifogtunk  mezőgazdasá-
gunk szociálista átalakításához, elen-
gedhetetlenül szükségesnek mutatko 
zott, hogy a Falvak Népe újság, a-
melyik Népköztársaságunkban a dol-
gozó földművesek  egyedüli magyar 
nyelvű heti lapja, eljusson legeldugot-
tabb községeinkbe is. 

Falvaink dolgozói örömmel fogadták 
a MNSz akcióját, megértették annak 
rendkívüli nevelési fontosságát  és tö-
megesen jelentkeztek, hogy előfizes-
senek a lapra. Az eddig beérke-
zett megrendelésekből megállapíthatjuk, 
hogy több, mint háromezer falusi  dol-
gozó rendelte meg az újságot s ezzel 
az előfizetők  száma 5.000 re emel-
kedett megyénkben. 

Ez a tömeges előfizetés  azt jelenti, 
hogy falusi  dolgozóink nagy többsé-
ge felismerte  azt az egyedül helyes 
utat, amelyiken haladni kell, hogy élet-
körülményein javítani tudjon, nem 
hagyja magát félre  vezetni az impe-
riálizmus zsoldjába szegődött kulákság 
és egyes egyházi vezetők reakciós mes 
terkedéseitől, hanem öntudatosan sora-
kozik a szociálizmust épitő dolgozók 
hatalmas táborához. 

Különösen szép eredményt értek el 
Kisbacon, Homorődjánosfalva,  Magyar-
hermány, Abásfalva,  Felsőrákos, Ho 
moródujfalu,  Varság, Üike, Zetelaka. 
Küküllőkeményfalva.  Székelyvécke, 
Magyarzsákod, Székelyszentmihály, 
Siménfalva  és Rava MNSz szerve-

zetei, ahol a lakosságból nagyon 
sokan rendelték meg a Falvak Népét. 

Akadtak azonban olyan községek is, 
ahol sem a MNSz, sem pedig a köz-
ség lakói nem értették meg ennek az 
ujságakciónak a fontosságát  és külön 
böző ürügyekkel elzárkóztak a rend-
kívül leszállított előfizetési  dijak mel 
lett is az előfizetéstől.  Ilyenek Telek 
falva,  Mátisfalva,  Ége, Kisgalambfalva, 
Csehélfalva. 

Az akció tovább folyik  és az ered-
ményekből ugy látjuk, hogy falvaink 
többsége tanulni és fejlődni  akar, Rí 
méljük, hogy a lemaradt községek 
is tövidesen megértik egy ilyen nél-
külözhetetlen falusi  lap olvasásának a 
fontosságát  és ők is tömegesen je 
lentke:nek előfizetőinek  a táborába. 
Abba a táborba, amelyik Pártunk ve 
zetésével szilárdan áll és harcol a 
tartós békéért és a városi és falusi 
dolgozók jobblétéért. 

Mihail  Sadoveanu:  A BAL  TA 
A balta cimü regényben a havasok világába vezet el Sado-

doveanu, a nagy román elbeszélő. Nichifor  Lipan elmegy, hogy 
juhokat vásároljon. Felesége, Vitoria egy ideig várja, várja, de hiá-
ba. Kétségbeesésében hol a falusi  pap, hol a javasasszony házát 
járja, csakhogy a férjéről  valamit megtudjon, majd maga mellé 
veszi fiát  és keresésére indul. Útközben egyre-másra derülnek ki 
apró részletek férje  juhvásárlásáról, eltűnéséről s végre az apró 
jelekből következtetve Vitoria megtalálja a gyilkosokat. A regény 
szálait Sadoveanu mesteri biztonsággal és kiváló lélektani éles-
látással szövi. 

Az Állami Könyvkiadó kiadásában jelent meg ez az érdekes 
regény. Kapható a Könyvesboltunkban. 

Pionir  Elvtársak! 
Az első pionir osztagok megalaku-

lása után, amelyekben a RMP útmu-
tatásai alapján az IMSz vezetésével 
dolgoztok, ujabb örvendetes hirt kö-
zölhetek: Junius 13-án megjelent a ti 
lapotok, a Pionierul, amely segítsége-
tekre siet munkátokban. 

RSgebb is voltak nálunk is külön-
böző lapok az ifjúság  03 a gyerekek 
részére, de ezekben csak a jómódúak 
fiai  írhattak a hasonszőrű gazdagok-
nak, s nem foglalkoztak  az ifjúság 
legfontosabb  kérdéseivel. 

Most a Pionierul arra tanit',bennete-
ket, hogy csak igazságos munkával 
lehettek hasznára a dolgozó népnek. 

Arra tanit, hogy nem kell tele le 
gyen a zsebetek pénzzel ahhoz, hogy 
jó mérnökök, jó technikusok, jó orvo 
sok, stb. legyetek, csak a munka és 
lanulás komoly szeretete kell, hogy 
vezéreljen. 

A tudás az, amely emberré tesz s 
közületek mindegyik azt akarja, hogy 
hasznos dolgozója legyen a hazának, 
akitől mások is megtanulhatják, mi 
az igazi hazaszeretet, amely párosul 
a szomszédaink iránti szeretettel. 

Ti is tudjátok, hogy a Szovjetunió, 
élén a gyermekek legnagyobb barátjá 
val, a nagy Sztálinnal szabadított fel 
a fasiszta  iga alól és tapasztalataival 
segített építeni egy olyan országot, 
ehol senki sem zsákmányolja ki em 
bertársát. A Szovjetunióban a vilég 
legboldogabb gyermekei élnek. Mi is 
elérhetjük ezt a boldogságot, ha tu 
dunk dolgozni és tanulni ugy, ahogy 
azt ők csinálták és csinálják. 

A Pionierul lap tanítani fog,  meg 
mutatja, hogyan használjátok ki az 
időt minél jobban a tanulásra. Sok 
szép szórakoztató és nevelő játékra 
tanit. 

A ti lapotok megmutatja, mi a fela-
data a pionir mozgalomnak és mi a 

' feladata  minden pionírnak a szerveze 
tében, megismertet azokkal a hősök-
kel, akik a mi boldog életünk bizto 
sitásáért haltak meg. 

De, hogy ezt az újságot minél job 

ban fel  tudjátok használni a minden-
napi munkátokban, szükséges, hogy 
rendesen olvassátok és olvasás után 
meg is vitassátok, hogy érthető legyen 
mindeniketek számára. Szükség van 
levelezőkre is akik a helyi eseménye-
ket papirra vetik és azt az orsíág 
minden részéből beküldik igy lesz 
mindent átfogó,  nevelő és irányító 
Pionierul újságaik. 

Gálpál  Sándor 

Az  Állami  könyvkiadó  újdonságai 
M.  Sadoveanu  . . . . A balta 
Kanin  Garson  . . . . Ócskavas nagyban 
Dimény  István  . . . . Kovács Pál uj élete 
Csőgör  Lajos  dr.  . . . Vigyázz a fogadra! 
Győry  György  dr.  . . . Hogyan éljen a terhes nő ? 
Bianki  Vitalij  . . . . A viztaposó (mesék) 
Kovács  György  . . . . Foggal és körömmel 
Tolnai  Lajos  Nemes vér 
Kurkó  Gyárfás  . . . . Nehéz kenyér 
Salamon  Ernő  . . . . Gyönyörű sors 
Kaphatók a Román Munkáspárt könyvosztályán és a 

Könyvesboltunkban. 

I N G Y E N E S 
képzőművészeti 

tanfolyam 
Haáz F. Rezső és Teleki József 

tanárok a dolgozó ifjúság  számára 
ingyenes képzőművészeti tanfolyamot 
tartanak. Hitenként kétszer, csütör-
tökön és szombaton délután 5 7 óráig 
tartják a rajz, festészet  és szobrá-
szati oktatásokat, az elméleti liceum 
raj '.termében. Beiratkozni lehet ugyan-
ekkor. Minden dolgozó ifjút  szere-
tettel várnak. 

Sacco és Vanzetti 
1920 május 5 ikén az amerikai 

Bostonban letartóztatták Nicolla 
Saccot és Birtolomeo Vanzettit, Boston 
munkásainak vezetőit, azzal gyanú-
sítva, hogy megölték és kirabolták az 
egyik ottani bőrgyár két pénzszállító 
kocsijának kísérőit. A letartóztatottakat 
a hatóságok hét esztendeig tartották 
vizsgálati fogságban,  végül elrendelték 
halálraitólésüket is, 1927 julius 1 én. 

Ki is végezték őket, villamos széken, 
annak ellenére, hogy az igazi gyilkoí 
és rabló időközben önként jelentkezett. 
Zaccónak és Vanzettinek azonban 
meg kellett halniok, mert a legkemé-
nyebb élharcosai voltak az Ameri-
kában is ébredezni kezdett munkás, 
mozgalomnak, ők ugyanis az első vi-
lágháború után tiltakozó mozgalmat 
indítottak a fiatal,  Szovjetunió ellen 
irányuló nemzetközi háború ellen 
és Vanzetti volt az, aki egyik barát-
jához intézett levelében ezt irta, hogy 
az Októberi Nagy Szociálista Forra-
dalom a történelem legnagyobb ese-
ménye ís azt ugy kell tekinteni, mint 
„kezdetét egy uj korszaknak". 

Ma, amikor az amerikai imperiáliz-
mus még fokozottabb  tevékenységet 
fejt  ki a Szovjetunió és a békeszerető 
államok ellen és háborús uszitó poli-
tikát folytat,  a föld  minden becsületes 
dolgozója kegyelettel emlékszik meg 
Sacco és Vanzetti vértanuságáról, 
akik azért haltak meg, mert a mun-
kásság elnyomását akarták megszün-
tetni. 

x PIPERE SZAPPAN KAPHATÓ 
olcsó áron, bármilyen mennyiségben, 
minden megkötés nélkül az állami 
textilüzlet koafekciós  osztályán. 

Kövessük a Szovjetunió példáját, fejlesszük  a tömegsportot! 
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Ismerjük meg a szociálizmus hazáját 
A kultúrházak szerepe a Szovjetunió falvaiban 

Szverdlovszk vidékón nemcsak 
körzeti központokban, hinem számos 
més nagyobb községben is működnek 
kulturházak. A kulturházak nagyrészét 
az o'cfó  »népi* építkezési módszerek 
segítségével, vegyis a falvak,  a kol-
hozok, szevhozok és az ipari artelek 
lakosságának és tagjainak bevonásá 
val készítik el. 

A kulturházak fontos  és változatos 
munkát fejtenek  ki. 

Igy például a Krasznoufimazk  kör 
zetben levő Nizsnij Irginszk falu  kul-
túrháza nagy egyemeletes házban 
működik. A földszintet  a színház fog 
lalja el, 400 ülőhellyel, jól felszerelt 
színpaddal és filmszinhézteremmel.  A 
tágas előcsarnokban kifüggesztették  a 
kolhozok és termelési artelek legjobb 
sztahanovistáknak fényképeit,  akik 
időelőtt teljesítették az Ötéves terv elő 
irányzatait. A földszinten  találjuk még 
a falusi  könytárat és az olvasótér 
met. Ezek állandóan látogatókkal van 
nak tele: egyesek könyvet cserélnek, 
mások figyelemmel  tanulmányozzák a 
könyvújdonságok lajstromát, vagy uj 
ságot és folyóiratot  olvasnak. Az első 
emeleten kis előadótermet, továbbá a 
műkedvelők rendelkezésére bocsátott 
termet rendeztek be, a harmadik szo 
bábán pedig a «felvilágosító  iroda* 
működik. 

Mindenütt példás rend és tisztaság 
uralkodik. Az ablakokat szépen kidol-
gozott függönyök,  az asztalokat pedig 
hímzett teritők takarják. 

Nagyon jól megszervezték a falusi 
agitációs és propaganda osztályt is. 
Gyönyörűen feldíszített  kirakatokban a 
termelés emeléséért folyó  harcot áb-
rázoló fényképeket,  valamint a Szov 
jetunió életének forradalmi  eseményeit 
megörökítő dokumentumokat mutatnak 
be. Különösen érdekesek azok a do-
kumentumok, amelyek a szovjet em-
berek hazafiasságáról  tanúskodnak. Az 
országos viszonylatban is fontos  do 
kumeniumok mellett grafikonokat  ta 
lálunk, amelyek a helybeli ipar és 
mezőgazdaság termelési adatait tartal 
mázzák. Az egyik grafikon  a háború 
utáni ötéves terv főbb  számadatait ro-
rolja fel.  Valamivel arrébb számada-
tokat taláiunk arra vonatkozólag, hogy 
a >Leszokimik« és >Metaliszt< artelek, 
valamint a »Lsnin« és >Pahaz* kol-
hozok kollektívái hogyan küzdenek az 
ötéves terv időelőtti teljesítéséért. Ezek 
a grafikonok  azt bizonyítják, hogy 
minden szovjet ember munkája, dol 
gozzék az üzemben, vagy kis termelő 
szövetkezet műhelyében, kolhozban, 
vegy  szovhozban egyaránt fontos  és 
értékes, mert az ötéves terv feladatai 
csak a szovjet emberek együttes erő-
feszítésével  teljesithe ők. 

A kulturház vezetői, Nahimovszki 
adminisztratív igazgató és I. Mihajlov 
müvfszeti  igazgató munkájában jól 
megszervezett kollektívára, de elsősor-
ban a kulturház tanácsára támaszkod 
aak. A tanácsnak az élén a kulturház 
igazgatója áli és annak tagjai a köz-
ségi tanács elnöke, a kolhozok és 
szövetkezetek vezető aktiváinak kikül 
döttei, a község tanítója és a müked 
velő színjátszó együttesek aktivistái. 
Tekintettel arra, hogy a kulturtanács 
kollektív vezetőszerv, havonta, vagy 
havonta kétszer ülésezik. Ezeken az 
üléseken beszámolnak az elvégzett 
munkáról és elkészítik a következő 
időszak tervét. 

De a kulturház aktívájának tevé 
kenysége nemcsak erre a kulturta-
nácsre támaszkodik. Nizsnij-Irginszk-
nek több, mint negyven tanítója, me 
zőgazdásza, mérnöke, technikusa és 
orvo6a van. Ezeket az értelmiségieket 
mind bevonták a munkába. 

A kulturotthonban ismeretterjesztő 
előadó kör létesült, amelyet a kultur 
tanács egyik tagja, S Komarov tanitó 
vezet. Az ismeretterjesztő előadásokat 
előzőleg nyilvános üléseken megbe 
szélik. Az előadások műsora igen vál 
tozatos. Az utóbbi időben előadást 
tartottak A. Fagyejev »If,u  gárda* 
cimü könyvéről, a gabonanemüek és 
takarmányfélék  váltógazdálkodásának 
jelentőségéről, továbbá »Lenin és Sztá-
lin, győzelmeink sugalmazói és meg 
szervezői* címmel. 

Számos további ismeretterjesztő 
előadásra készülnek. Igy például a 
községi tanács elnöke, Szmelev, a 
napokban >a kolhozparasztok önfel 
áldozó munkája — a kolhozok bőíé-
gének egyik forrása*  cimmel, Abaku-
nov mérnök pedig >a villamosság sze 
repe a mezőgazdasági termelésben és 
mindennapi életünkben* cimmel tar-
tanak előadást. 

A kulturház a kolhoz idősebb tagjai 

sorában is fáradhatatlan  kulturtevé-
kenységet fejt  ki. Minden héten átlag 
50 —60 idősebb kolhozparasztnőnek 
küldenek személyes meghívót, hogy 
jelenjenek meg meghatározott időben 
és hozzanak magukkal kézimunkát. A 
kolhozparasztnőket a szolgálatos ak-
tivista nők fogadják.  A vendégeket 
tágas, meleg, világos terembevezetik. 
A 78 éves Ivanovna Szmeleva is reed 
szeresen látogatja ezeket az üléseket. 
Az asszonyok dolgoznak és közben 
előadásokat hallgatnak. Ezek az ösz-
szejővetelek nagy népszerűségnek ör-
vendenek a kolhozokban. 

A kulturház kollektívája állandóan 
uj és változatos eszközöket keres 
ahhoz, hogy a kulturmunkát minél 
vonzóbbá tegye. A nyár folyamán 
a kulturház agitációs brigádja gyak 
ran míglátogatja a szántóföldeken 
dolgozó kolhozparasztokat, érdeklőd-
nek és dicsérnek, vagy bírálnak ott, 

ahol szükség mutatkozik. 
A kulturház büszkesége az énekkar. 

Jóllehet kezdetben nagyon szerény 
körülmények között működött, mert 
mindössze csak 20 személyből állott, 
az énekkarnak ma 47 tagja van. 
.. Az énekkaron kivül a kultúrházban 
több szinjáíszóegyüttes, valamint pró-
zai és táncegyüttes is tevékenykedik. 

1948 decemberében a körzeti tanácj 
végrehajtó bizottságának ülésén jelen, 
tést olvastak fel  Nizsni Irginszk köz-
ség kultúrpalotája tevékenységéről. A 
jelentés hangsúlyozta a kulturmunh 
terén elért nagyszerű eredményeket. 
Ennek során 12 műkedvelő színészt 
tüntettek ki. A kulturház uj és font., 
feladatokat  kapott. Ezek közé tartozik 
a mezőgazdasági élmunkások tapasz 
talatainak népszerűsítése, a falvak  ír-
telmiségiei által támasztott igények 
teljesítése és feladatául  tűzték ki, hogj 
nagy súlyt helyezzen a sportmozgalom 
fejlesztésére. 

Nizsnij Irginszk kulfurháza  sikerr. 
teljesíti a körzeti szovjet határozatát) 
kijelölt feladatokat. 

Évzáró ünnepély a székely udvar helyi 
ipari szakiskolában 

A székelyudvarhelyi ipari szakiskola 
évzáró ünnepélyét Bírta József  igaz 
gató elvtárs nyitotta meg, üdvözölve a 
tömegszervezetek kiküldötteit és a 
megjelent közönséget. Az igazgató 
elvtárs kiemelte, hogy azok a tanonc 
ifjak,  akikről eddig oly sok rosszat 
mondtak, akikről az egész városban 
az a hír terjedt el, hogy csak vere-
kedni és rombolni tudnak, munkájuk 
kai bizonyították be, hogy ez a hír 
tra már nem igaz. 

Iskolájukat, amelyet a RMP segitsé 
gével kaptak meg, gyönyörűen feldí-
szítették és az egész iskolai év alatt 
rendben tartották. Az iskolalátogatás 1 

terén is az eddigi évekhez viszonyítva 
nagyobb szorgalmat tanúsítottak. A 
közoktatásügyi minisztérium jóváha-
gyásával az eddigi tanonciskola ez év 
elejétől kezdve ipari szakiskolaként 
működött s igy ide nem csak a tanon-
cok járhattak, hanem minden mester-
séget tanulni vágyó gyermek. A gya 
korlati kiképzést, akik nem tanoncok, 
a szövetkezetekben kapták meg. 

Birta igazgató elvtárs a III és IV. 
osztályt emeli ki. E két osztály ifjai 
ugy az elméleti, mint a gyakorlati 
tananyag elsajátítása terén szépen ha 
ladtak, ugy, hogy az elmúlt iskolai 
évben egyetlen növendék sem bukott 

A DUDA  GYURI 
suékelyudmrhelyi  előadásáról 
A MNSz minta színjátszó csoportja junius 13 ikán, hétfőn  szépszámú kö-

zönség előtt mutatkozott be Székelyudvarheiyen a Duda Gyuri c. tragikomé 
dia előadásával Rendkívüli anyagtorlódásunk miatt nem tudtunk a megszo 
kott időszerűséggel beszámolni az előadásról. Annak folytán  azonbsn, hogy 
ennek az eiőadásnek az általános művelődési munkában való jelentősége igen 
nagy, nem tudunk lemondani arról, hogy ha megkésetten is, ne móltassuk 
ezt a kulttreseményünket, annál is inkább, mert szándékunk az itt legutóbb 
látott szinielőadásokat együttesen elvi szempontból is megbeszélni. 

Az előadáson megjelentek a testvérszervezetek kiküldöttei, valamint a 
MNSz által kiküldött bírálóbizottság. A darab, mely Mol ere Georges Dandin 
cimü müvének Major Tamás és Hont Ferenc által átdolgozott változata, a 
műkedvelő szereplőket nehéz feladat  elé állította, amit minden dicséretes 
igyekezet mellett is csak részben tudtak megoldani. Ennek ellenére az együt-
tes mégis ki tudta emelni a darab politikai és társadalmi mondanivalóit. 
A kezdeti lámpaláz leküzdése után, melyet még fokozott  az a tény, hogy a 
darabot rendkívül rövid idő alatt tanulták be, t szereplők mégis élvezetes elő-
adást nyújtottak, különösen a harmadik felvonősban. 

Az egyes szereplők közül ki kell emelnünk Miklós József  alakítását, aki 
báró Uritök szerepében mindvégig jó volt, Fosztó Olga, báró Uritökné szere-
dében inkább megjelenésével ért el sikert, de szerepét nem tudta eléggé a 
komédia felé  kihegyezni. Benedekfi  Györgyi, Angyalka szerepében nem min-
dig tudott megbirkózni a hivatásos színészek számára is nehéz feladatával. 
Tömöri Ödön, Duda Gyuri szerepében elfogadható  volt, bár felfogása  néni 
volt mindig helyes, túlságosan filozofált.  Ifj.  Csiszár Antal, mint Aladár báró 
,ó volt, Nagy Jolán, Kata szerepében elfogadható  alakítást nyújtott, kár, hogy 
a harmadik felvonásban  kissé visszaesett. Kovács Sándor, Laci szerepében 
komoly színpadi tehetségről tett tanúságot. Gállovits József  jó humoru, ruti-
nos színjátszó, aki rövid szerepében is kitűnt. Tomcsa Sándor, & darab ren-
dezője, a rendelkezésére álló rövid idő alatt is érdemes munkát végzett bár 
felfogásával  nem mindenben érthettünk egyet. 

Az előadást különben a bemutatás utón még kétszer megismételték 
Székelyudvarhelyen. 

Ezzel az előadással a mintaszinjátszócsoportok versenyének első ciklusa 
be is fejeződölt,  az előadások kiértékelése most ven folyamatban  és az ered-
ményt a közeljövőben ismertetjük. 

osztályismétlésre. 
A mesterek részéről Lukács And 

rámutatott az év folyamán  tapasz 
eredményekre és hiányosságokra, 
löp Dénes tanonc pedig az iskola. 
vendékei nevében ígéretet tett in 
hogy az eddigi eredményeket ig 
kezni fognak  a követfrező  iskolai, 
ben fokozni,  mert tudják, hogy Né̂  
köztársaságunknak a szociálizmus épí-
tésében szakképzett és politikailag é 
fejlett  káderekre van szüssége. 

Az Ifjumunkás  Szövetség me. 
bizottsága nevében beszélve, Piac 
Tibor elvtárs, megyei titkár, min 
tanuló ifjúnak  feladatává  tette, h„, 
ki-ki o'.honában igyekezzék mir 
többet tanulni, hogy a következőé 
ben munkájukkal sokkal jobban hoc 
tudjanak járulni sz országunk ipst_ 
nak a felvirágoztatásáért  vívott ha:c| 
hoz. Példaképül állította az ifjak  elé a 
Komszomoi ifjúságát,  azt az ifjúságai 
amelynek példáját követik az egti 
világ haladó szellemű ifjai. 

Az IMSz és a többi tömegszerve™ 
tek által a legjobb előmenetelü itjakl 
részére adott jutalomkönyvek kiosi-1 
tása után szép kulturmüsor követ 1 
kezett-  ifj.  Ágoston  Sándor. 

jKagyarlitrníiiybaii 
ţiltsrottkost {pitiig 

Magyarhermányban, Udvarhelyvár-
megye egyik legeldugottabb és leg-
nehezebben megközelíthető községében 
hatalmas munka indult a RMP irányi-
tása mellett: a község dolgozói a me-
gye legújabb kulturotthonát építik fel 

Vasárnap, junius 26 án történt meg 
az ünnepélyes alapkőletétel. Miután 
ez alapokat önkéntes munkával kiás-
ták, a közbirtokosság elnöke helyezte 
el rövid beszéd kíséretében az alap-
követ. Az ifjúság  lelkesen vesz részt 
önkéntes munkával a nagyszabású 
kultúrotthon építésében, de különösen 
a bányászok tevékenykednek szor-
galmasan. 

Az évtizedek óta „épülő" kultúr-
otthon most már végre tényleg meg-
épül egy év alatt, mert a dolgozók 
vállalták, hogy a cementkiutalás meg-
érkezésétől számítva két hónap alatt 
tető alá hozzák az épületet. 

x Zsombolyai caerepet tart állan-
dóan raktáron a Comlemn állami ke-
reskedelmi vállalat Székelybethlenfal 
ván. (Volt Guttman féle  raktér.) 3-$ 
x Eladd makulatura papír. Érdeklődni 
lehet a kiadóhivatalban. 



F AL VAINKBÓL - F ALV AINKN A 
Siklód 

A Siklódról ed Jig megjelent újságcik-
kek bizonyára rossz képet adtakerről az 
eldugott községről. Azonban a helyzet 
megváltozott itt is. A község az újjá-
építés lendületében van. 

A demokratikus szervezetek élénkeb-
ben működnek és éberebb lett a köz-
ség dolgozó parasztsága. Ennek a kb. 
1800 lelkes községnek csak néhány 
helyén van ivóvíz, s abból is hiányzik 
a jód és a vas s igy sok aBasedow 
kóros. Ezen a hiányosságon akar se-
gíteni most Siklód dolgozó népe, a 
népi demokratikus rendszerünk által 
nyújtott lehetőségek alapján, s egy 3 
és félkilométeres  vízvezetéket akar épí-
teni ebben az évben. 

Kivette a község dolgozó népe a 
részét az önkéntes munkából is. A 
község egyik határában levő patak, 
nagy esése miatt, esős időben hatat 
mas szakadásokat idézett elő s ve-
szélyeztetett kb. 50 hektár szántóte-
rületet. A község dolgozói önkéntes 
munkával építettek az erdészeti ható-
ságokkal együtt egy 200 m hosszú gát-
kerítést, amely a beomló földdarabkásat 
felfogj  i s lehetővé teszi, hogy kötö 
növényt ültessünk. Építettek még 10 
hatalmas gátat a patak fenekébe.  Etek 
nél a munkálatoknál 40 fogat  280 
munkanappal s 210 kéztnapsjám 1500 
munkanappal vett részt. Nem csak a 
község felnőtt  lakossága dolgozott itt, 
hanem az IMSz tagjai is. 

Kulturális téren községünk hatalmas 
lépésekkel halad előre. Az IMSz-nek 
118 tagja van és ezek 3 színjátszó-
csoportban és egy négy szólamu ve-
gyeskarban működnek szép eredmény-
nyel. Községünk fculturotthona  részt 
v.*tt a községek közötti kulturversenyen 
és több győzelmet aratott. 

Kiss  Hegyi  István 
MNSz levelező 

Nagygalambfalva 
kulturotthona a RMP irányítása mel 
lett szépen dolgozik és szép eredmé-
nyeket ért el a kulturversenyeken. 
Dolgozó ifjaink  az egésznapi nehéz 
testi munka után késő éjszakákig ké 
szültek az egyes versenydsrabokkal. 
Legnagyobb sikert a feledés  homályá 
oól előkotort »Kádár PáU-tánccal 
trattunk. 
Amig a közíég dolgozói szorgalmas 

munkával készültek a versenyekre, 
voltak olyanok, akik Mester János pap-
pal az élükön nem érdeklődtek a mű-
velődési színvonal emelése iránt, ha-
nem azt éppen akadályozni igyekeztek. 
Mester  János  református  pap ku 

lakokkal vette magát körül s igazán 
nem követendő példát mutat. Amig a 
szószékből vizet prédikál, addig ő maga 
bort iszik vagy pálinkát, még pedig 
annyit, hogy Kecseti Zsigmond zsíros 
paraszttal együtt Székelykereszturról 
hazaérkezve lődörögve megy végig az 
utcán. 
A presbitérium, Kecseti Zsigmond-

dal és Major Alberttel az élén, ahelyett 
hogy építené Népköztársaságunkat, 
tényleges rombolásra vetemedik. Le 
bontattak egy szint, ami mint beálló, 
sok fáradt  utast védett meg az idő 
viszontagságaitól és lebontották a teke 

yát is, megfosztva  ezzel az ifjakat 
ettől a szórakozási és sport-lehetőség-
tíl 
A legérdekesebb a dologban az, 
"gy a lebontott szin és tekepálya 
m <s az egyházé, hanem szövetke-

zeti közvagyon volt, igy az egész köz-
lég lakosságát illeti. A szövetkezet 
tn is hagyja annyiban a dolgot és 
vetéli a lebontott anyagot, mert az 
m arra hivatott, hogy Mester János-

nak disznópajtája legyen, hanem a kö-
zösség érdekeit kell szolgálnia. 

Az egyházi vezetőség népellenes te-
vékenysége nem áll azonban meg a 
középületek lerombolásánál. Akkor, 
amikor a dolgozó földműveseknek  ép 
pen a legnagyobb szükségük van a 
kukoricára, mint táplálékra, a presbi-
térium 50—60 vékányi kukoricát rej-
teget, ami az egyházi birtokon termett 
és abból a községben nem ad senki-
nek. 

Véleményem szerint a községi alap 
szervezetnek kellene oda hatnia, hogy 
az elraktározott kukoricát hivatalos 
áron osszák szét a szegényparasztok 
között, minél hamarább. 

— b — levelező 

Fiatfalva 
A fiatfalvi  IMSz színjátszó csoportja 

a MNSz taggyűlésén előadta Tomcsa 
Sándor : »Jubileum« cimü színdarabját. 
A kulturversenyen szépen szerepeltek 
községünk ifjai,  de akkor még nem 
adhatták elő a darabot, mert még nem 
voltak kellőképpen felkészülve.  Az 
előadáson különösen kitűntek Györfi 
Sándor, Györfi  Anna, Kiss Mózes és 
Táuczos János jó szereplésükkel. Az 
előadás jövedelmét egy tekepálya épí-
tésére fordítják. 

A napközi otthonnak az elöljáróság 
juttatott egy félholdnyi  kertet. A 
RDNSz tagjai vállalták ennek a meg-
munkálását, amit 11 en végeztek el 
Peti Jánosné K. és Bács Lukácsné 
F. vezetésével. A RDNSz helyi szer-
vezete még vállalta egy egészségház 
felszerelését  is s erre a célra gyűjtést 
rendezett. 

Imre  Ferenc,  levelező. 

Petek 
ezelőtt pár évvel, amikor a bécsi 
döntés Erdélyt kétfelé  vágta, Romániá-
hoz csatolódott. Nagy nyomorban élt 
akkor Peték község lakossága. Rosszul 
bánt vele a határszéli katonaság. Gyer-
mekeinket eltiltották az iskolában az 
anyanyelvtől, nem ergedték színdara-
bokat tanulni és a kultura fejlődéséről 
szó sem lehetett. Ma azonban, hála 
demokratikus rendszerünknek, napról-
napra fejlődünk,  annyira, hogy a kul-
turversenyeken is szép eredményt ér-
tünk el. 

A tavasz folyamán  legelőinket tisz-
títottuk ki, egy 4 kilóméteres útsza-

kaszra kavicsot hordtunk és hidakat 
javítottunk ki. A tavaszi vetést jókor 
elvégeztük s ennek gyönyörű eredmé-
nye is van, jó termésre van kilátás. 
A kapálást másodszor is nagyjában 
elvégeztük. Az őszi vetésünket a gyom 
nagyon felverte,  de a dolgozó nép 
szorgalmas in dolgozott a gyomirtással. 
Tervbe vettük egy apaállat-istálló épí-
tését nagyrészben önkéntes munkával. 

A RMP alapszervezete a demokra-
tikus tömegszervezetek és a községi 
munkálatok irányításával foglalkozik 
és tagjainak megadja a nevelést. 

A MNSz. a bérmunkás szakszerve-
zel, az ARLUS és utóbbi időben a 
RDNSz szép munkát fejtenek  ki. 

A kuiturotthon munkájának érté-
kelése az a patefon,  amit az agyag-
falvi  versenyen nyertek az ifjak  szép 
szereplésükkel. 

Kerekes  A. P.  Ferenc 

Székelybethlenfalva 
Is nét hallat magáról Barra Ignác, aki 

Székelybethlenfalván  volt jegyző. Mig a 
dolgozó parasztság a békés termelés 
utján halad a szociálizmus felé,  addig 
a »jegyző ur«, ahelyett, hogy felvilá-
gosítaná a falusi  dolgozókat, inkább a 
korcsmába megy és jól megrészegedik, 
nem törődve az irodában hagyott köz-
ügyekkel és a falusi  dolgozók érdi 
keivel. 

Barra Ignác a reakciósokkal, a so-
vinistákkal részegeskedik és arról foly-
tat eszmecserét, hogyan lehetne bom 
lasztani a Népköztársaság egységét és 
szabotálni a munkásosztály szabta 
törvényeket, a gazdák félrevezetésével 
és a rendeletek végrehajtásának kés-
leltetésével. 

Barra Ignác ilyen munkájával ki-
tűnt már Csikban és Kecsetkisfaludon 
is. Székely bethlenfalvi  beköszöntőj ében 
is hangsúlyozta, hogy aztán őt jól 
becsülje meg a falu.  Ö azonban nem 
becsülte meg magát és állásából fel-
függesztették,  mert igyekezett a mun-
kásosztály becsületes munkáját aláásni. 

Több hasonló részeges táisával 
együtt elment Diák Sándor -földbirto-
koshoz, Demeter Márton gazdálkodó-
hoz és ifj.  Barabás Díneshez, ahol 
különböző összegeket vett fel  a kol-
lektív szerződés kötésének költsége 
cimén. Ez is pálinkára kellett. 

Az ilyeneket a nép saját maga kell, 
hogy kizárja soraiból, hogy a reak-
ciósok és szabotálók lássák meg a 

Gazdanaptár 

Aratásig végezzük el! 
A mezei utakat és hidakat haladék-

talanul hozzuk rendbs, hogy a termés 
betakarításakor ne akadályozzák a 
szállítást. 

Figyeljük a káposztarepce érését at-
tól az időponttól, amikor a vetés sár-
gás-vörhenyes lesz. Az aratás meg-
kezdésének legbiztosabb ideje az, ha az 
alsó becőkben levő magvak féloldala 
már pirulni, barnulni kezd. 

A dohány kapálásakor a sárguló 
beteg leveleket távolítsuk el. 

A zab és árpavetésekben kártevő 
vetésfehéritő  bogár meztelen csigához 
hasonló lárvái ellen leghatásosabban 
szappanos nikotin oldattal védekezhe-
tünk. (100 liter víz, 200 gr. nyers ni-
kotin és 1 kg. háziszappan.) 

A helyes istállótrágya-kezelés alapja: 
az érés egész idejére biztositani a 
szükséges nedvességtartalmat és kellő 
tömöttséget. 

A tavaszi vetésű lucernákat meg 
kell tisztítani a gyomoktól, mer t más 
ként nem fejlődnek  jól. 

A tejettermelő tehenek vízellátására 
különös súlyt kell helyezni. Bőven 

tejelő tehenek napi vízszükséglete 
60—80 liter, melyet részben a takar-
mány vizében, részben az ivóvízben 
vesznek fel. 

A sertésekkel jól lehet hasznosítani 
a konyhakerti termények leveles hul-
ladékait, ha azok frissek  és nincsenek 
befülledve. 

A felmagzó  hagymát a táblából 
szedjük ki és zölden értékesítsük. 

A hajtószemzést megkezdhetjük ugy 
termőfáiuk  átoltásánál, mint a faiskolai 
alanyoknál. 

A futórózsák  elvirágzás után hjj-
tásdugványozással szaporítható*. A 
félig  megtásodott, gyengébb hajtásokat 
leszedjük és homokos ágyba tűzdeljük. 
Árnyékban ablak nélkül is msggyöke 
resednek. Naponta többször permetsze 
rüleg megöntözzük, hogy ne lankad-
janak. Gyökeresedés után további ár 
nyékrt nincs, szükség. 

Végezzük el a szőlő zöldhajtásainak 
kötözését, mikor már akkorák, hogy 
az eső, vagy szél letörhetné. By. 

(A Falvak Népe 1949 jun. 28 iki számából.) 

munkásosztály és a dolgozó paraszt-
ság éberségét, hogy a gazembereket 
nem tűri meg soraiban. B. 

A székelykereszturi 
erdőőri iskoláról 

Mi erdőőrök örömmel vettük tudo-
másul, hogy a tavaszi munkálatok 
miatt szünetelő székelysereszturi erdő-
őri iskola most isrnét megkezdte a ta-
nítást. 

Mi hallgatók mindannyian munkás 
emberek gyermekei vagyunk és ki • 
akarjuk használni azt a lehetőséget, 
amit demokratikus kormányunk adott, 
hogy tanulhassunk. 

Ezért fel  is használjuk minden időn-
ket a tanulásra, hogy meg tudjunk fe-
lelni kormányunk bizalmának, amely 
mindannyiunkat felelős  tisztségbe állí-
tott. Tanulunk mindannyian, hogy 
tudjunk másokat is tanítani. Meg kell 
tanulnunk, hogyan védhetjü'i meg azt 
a hatalmas közvagyont, amit az erdflk 
jelentenek, az állati és emberi kárte-
vőktől. A nép közös vagyonának meg-
oltalmazása mindannyiunk nagy felada-
ta. Esen kivül meg kell tanulnunk azt 
is, hogy a sorainkból a befurakodó-
kat eltávolítsuk és a kizsákmányolókat 
leleplezzük. Nskünk, öntudatos erdő-
őröknek nagy feladatunk,  hogy az 
ilyen egyéneket, akik a nép háta mö-
gött megbújnak, leleplezzük. Mi nem 
csak az erdőben járunk, hanem a nép 
között is és meg kell tanulnunk, hogy 
ne c3ak a rossz fákat,  hanem a rossz 
embereket is felismerjük  a nép között. 

Karácsony  Gergely 

Udvarhelymegye szélén, a Küsmőd-
vize mentén fekszik  Bözödujfalu.  Van 
községünkben néhány, «tekintetes ur«, 
egy pár jobb gazda, de a lakosság 
túlnyomó része szegény. A nagyobb 
gazdák nincsenek megelégedve a rend-
szerrel s igy a reakciósok hangoztat-
ják, hogy régebb volt jó vitSg. Az 
igaz, hogy jó volt nekik, de csak ne-
kik néhányuknak. 

Hej... de elég rossz volt a szegény 
do'gozó népnek kis falunkban  is. Még 
a >tekintetetes ur« ötéves kisfiát  is 
magázni és >urfizni<  kellett, az ötven-
éves napszámosnak, János bácsinak 
pedig a huszokét éves «tekintetes ur« 
átkiáltott a patakon, hé . .. János hol-
nap gyere bé az udvarbi 1 

Jánosbának sem vagyona, sem be-
csülete nem volt é3 sok sok ilyen Já-
nosbá, Vsszibá és Marcibá volt, a 
nagy világon kb. kilencven százslé'j» 
az embsreknek, akiket a tiz százalék 
kizsákmányolt és a munkás réteget 
nem engedte előbbre jutni sem gazda-
sági, sem kulturtéren ámult rendszer. 

A világ kereke azonban fordult  s ott, 
ahol a tekintélyuralom idején közsé-
günk román lakosságának ablakait be-
verték és őket félig  agyonverték s a 
félzsidókat  lágerbe hurcolták, tönkre 
tették, majd a Rădescu-iormâny a 
a magyar lakosságot hurcolta meg, 
ma soha nem látott jó kedv és han-
gulat uralkodik községünkben. Ma a 
»premilitar* parancsnok és a levente 
oktatók helyett, akik az ifjúnak  egy-
sxerre két fogát  ütötték -ki, szeretet 
honol és folyik  a szórakozás, a neve-
lés, oktatás. Mig a mult >jó világ* 
gyilkosokat nevelt, mi békét akaru-jk. 
Mig a mult ifjainak  egyetlen szórako-
zása a korcsma és bicska volt, ma 
Bözöd é3 Kőrispatak versenyre hiv, a 
vegyes lakosú községünket szeretettel 
fogadja  és nem ismerünk mást, csak 
munkás testvért. A mostani kulturver-
senyek megmutatták, hogy a szegény 
munkás fiaibtn  és lányaiban van te-
hetség, mert ugy a szindarabban, mint 
a szavalatban, sportban, táncban és 
énekben a legszegényebb emberek 
gyermekei tűntek ki. MNSz  levelező 



Kilenc egyház fejének az állásfoglalása 
(Folytatás  az  etső  oldalról) 

lásszabadság, valamint a hagyományok 
szerinti szervezkedési jog is. 

A határozat megemlíti, hogy nagy 
megelégedéssel tölti el mind a kilenc 
felekezet  hivöit és vezetőit a felekeze-
lek közötti egyenlőség elvének meg 
valósítása. Csupán egy felekezet  ve-
zetői mutatnak elégedetlenséget, akik 
az értekezleten nem is jelentek meg. 

Az értekezlet elitéli azon személyek 
ellenséges magatartását, akik az isko 
Iák államosításával kapcsolatban a hi-
vek kötött izgattak és azoknak tör 
vényszerinti megbüntetését helyénva-
lónak találja. Háláját fejezi  ki az ér 
tekezlet az iránt, hogy az állam ma-
gára vállalta az egyházi öregek, árvák, 
betegek támogatását és az egyházi 
alkalmazottak társadalombiztosítását is. 

Hangsúlyozza a határozat, hogy a 
Román Népköztársaságban egyetlen 
hivőt, vagy papot sem büntettek meg 
azért, hogy a hitét gyakorolta, csak 
azokat büntették meg jogosan, akik 
imperiálista érdekek szogálatába sze-
gődtek és a Román Népköztársaság 
érdekei ellen dolgoztak és törvényeit 
megsértették. 

Örömmel állapítja meg az éríekez 
let, hogy a dolgozók életszínvonalát 
felemelő  épitő munka érdekében a 
Román Népköztársaság békét akar. 
ígéretet tesz, hogy mind a kilenc fele 
kezet fokozottabban  fogja  hirdetni a 
békét és szembeszáll minden imperiá-
lista, háborús kísérlettel. 

Vigül leszögezi a határozat, hogy 
a kilenc felekezethez  tartozó dolgozók, 
tehát az ország lakosainik 94 száza-
léka teljesen beilleszkedik a népi de-
mokrácia alkotta szociálista rendbe és 
annak minden támogatást megad. 

Igy  nyilatkoznak  meg  azon egyház» 
fők,  a'aik a dolgozók mindent elsodró 
tömegében menetelni kívánnak a jobb 
lét felé,  a szociálizmus utján. Bizo 
nyára azt akarják, hogy becsületes 
kiállással siessenek a dolgozó nép se-
gítségére a további megvalósításokban, 
a béke védelmezésének érdekében. 

Tiszta vizet kellett hát önteni a po 
hárba, még mielőtt bármelyik feleke-
zet vezetőit a dolgozó nép ellenségévé 
nyilvánította volna. Megkövetelte ezt 
elsősorban a dolgozók mind határo 
zottabb fellépése  a demokratikus rend 
szer mellett. Másodszor pedig teljes 
joggal meg akarja ismerni a szövet-
ségbe tömörült munkásság és do'gozó 
parasztság nemcsak barátait, de el-
lenségeit is. 

4z  értekezletről  távolmaradó  római 
katolikus  egyház  vezetői,  mintahogy 
edd g magatartásukból érezhető volt, 
vállalták azt, hogy szembeforduljanak 
a hivők békeakaratával, a tanulnivá 
gyásukkal és egy jobb, boldogabb élet 
biztosítására irányuló törekvésükkel. 

Ha a katólikus «egyházfejedelmek-
nek* nem kell a béke, ez érthető, 
hiszen fegyverszentelő  munkájukért 
harcra lelkesítő, fajgyűlöletet  hirdető 
szolgálataikért a tőkések busásan 
megfizettek  nekik. Ezért az ágyutöl-
teléket szállító, soha le nem mosható 
véres munkáért kaptak első helyeket 
a mult kormányzataiban, azért kaptak 
támogatást a mérhetetlen földi  javak 
megszerzésében akkor, amikor a dol-
gozók milliói vándorútra kényszerültek, 
vagy éhen pusztultak. 

Érthető, hogy kiváltságos egyház, a 
gazdagok érdekeit védelmező katólikus 
egyházi vezetők, élükön Márton Áron 
nal tiltakoznak minden olyan intézke-
dés ellen, rrely a széles dolgozó nép 
rétegek felemelése  érdekébei történik 
Népköztársaságunkban. Ellene voltak 
a földreformnak,  felhördültek  az ipari 
vállalatok, bankok, biztosító társulatok, 
stb. a nép tulajdonába való vételekor. 
Tetőpontjához ért és leleplezetlenül 
kifakadt  gyűlöletük a dolgozók akarata 

elten, amikor a nevelés eszközét, az 
iskolákat és a tanügyet szolgáló be 
rendezéseket (kivéve az egyházi alkal-
mazottak oktatását) kezébe vette. Ezzel 
az intézkedéssel kiesett bűnös kezük 
bői az az eszköz, amellyel a dolgozók-
ból megalázkodó, hűséges szolgát ne 
veitek tőkés gazdájuknak, maguknak 
pedig vakon hivő, kezet csókoló el-
tartókat. 

Azóta már a falusi  és városi dol-
gozók tehetséges gyermekei benépe-
sítették a régi és az újonnan létesített 
szakmai és elméleti iskolákat. Való-
ságos kulturforradalom  folyik  szakmai, 
elméleti és világnézeti szempontból 
egyaránt. Éppen ezt, a tudáshoz, és a 
felvilágosultsághoz  vezető kulturforra-
dalmat akarták aknamunkájukkal meg 
akadályozni, Jól tudták, a babonater-
jesztésért, a dolgozó nép szabad ha 
zájának rágalmazásáért, a pusztító há-
ború támogatásáért, a gazdagokkal 
való együttérzésért nem fogja  egy fel 
világosult, munkájából élő keresztény 
sem támogatni őket. 

Ugyanakkor, amikor a kilenc fele-
kezet vezetői őszinte nyilatkozatban 
leszögezik, hogy az alkotmányban 
biztosított vallásszabadság gyakorlati 
valósággá vált, a katólikus vezetők 
minden munkája oda irányul, hogy 
«bebizonyítsák* a mai rendszer vallás-
ellenességét. A bebizonyítást ugy vég-
zik, hogy törvényes és törvénytelen 
vallásos összejöveteleken terjesz ik az 
állítólagos vallásüldözést. Ezért titkos 
összejöveteleket szerveznek magánhá 
zaknál a vallás gyakorlására, amikor 
minden templom nyitva áll és egyetlen 
pap vagy hivő sincs akadályozva hite 
gyakorlásában, amint a junius 23 iki 
határozat is megállapítja. 

Kihasználva beteg embereket, akik 
elmebajuk miatt felelősségre  sem von 
hatók, ezekből «Istennel beszélőket* 
álli'anak be, amint ez Máréfalvfn  is 
tőrtént, hogy az imperiálista háborús 
uszítók érdekeit szolgálva a do'gozó 
népet elvonják a békés építéstől. így 
akarják tétlenségbe és bizonytalan 
ságba kergetni a hiszékeny embereket, 
hogy a demokratikus fejlődéssel  szem-
be állithassák őket. Kihasználva az 
emberek korlátoltságát, túlvilági jelen-
ségeket fedeznek  fel,  mint pl, hogy 
egyes ablaküvegeken szen'es és an-
gyalok jelennek meg a petróleummal 
bekent üveg szivárványszínű csiliogá 
sábsn. 

Á kulturversenyek alkalmával is le 
akarták beszélni az ifjakat  a művelő 
dési megmozdulásban való részvétel 
ről, mert tudatlanságban akarják tar-
tani, a dolgozó népet. Azonban a dol-
gozó nép fiai  átláttak ezen a törekvé 
sen és nem lehetett őket eltéríteni a 
művelődés útjáról. 

A római katólikus dolgozók nzon 
ban nem azonosíthatók a katólikus 
főpapság  és népellenes szövetségeseik 
magatartásával. A dolgozó nép fele 
kezeti különbség nélkül részt vesz a 
szociálizmus építésében és ennek a 
népnek a nevében nincs joguk be-
szélni a dolgozó néptől elszakadt egy-
házi vezetőknek. 

PUBLICAŢIUNE 
Se aduce la cunoştinţă publică, că 

buletinul No. 6954—1947, eliberat pe 
numele Iui Orbán Anton de către 
Biroul Populaţiei a fostei  Poliţi de 
reşedinţă Odorheiu, fiind  pierdut, se 
consideră nul în mâinile orcui s'ar 
afla. 

SEM MISNEKNYÍLVÁNITÁS 
Elveszett Miklós Péter nevére szóló 

29—1949 számú, a fenyédi  (Brădeşti) 
elöljáróság által kibocsátott buletin és 
a mezőgazdasági bérmunkások szak-
szervezete által ugyancsak Miklós Pé-
ter nevére kiállított 211 200 számú 
tagsági könyv. Semmisek. 

A székelykereszturi felsojárás 
ideiglenes bizottságának munkája 

Az állami egy éves gazdasági terv 
értelmében a székelykereszturi 

felső  járás községei 11 apaállatistállót 
építenek fel.  A községek elöljáróságai 
örömmel fogadták  az apaállatistállók 
felépítésének  tervét, de majdnem min-
den községben a megfelelő  telek ki-
választásánál akadtak meg a munká 
latok. 

A sok huza vonának az ideiglenes 
bizottság gyors intézkedéssel vetett 
véget. 

Miután az állatorvos jelentést tett az 
ideiglenes bizottságnak az épit 

kezések menetéről. Szin Ferenc elnök 
elvtárs azonnal intézkedett. Kiszállott 
Csekefalva  és Rugonfalva  községedbe, 
ahol a legnehezebben mentek az elő-
munkálatok és a helyi demokratikus 
szervekkel együtt tanácskozást tartott, 
bzhiva azon gazdátat is, akiknek a 
telkeit az állatorvos a demokratikus 
szervezetekkel együtt mint apaállatis-
tállóra alkalmas helyeket kijelölte. 

Az elnök elvtárs szép szóval pró 
bálta meggyőzni a behivottakat az 
apaállatistálló épitésének szükségessé-
géről és gazdasági előnyeiről. Ezt na 
gyon sokan meg is érte'tték és önként 
ajánlották fel  a szükséges teiületet a 
közös cél érdekében, sajnos azonban 

voltak olyanok is, akiknek minden; 
közcél ̂ hangoztatása hiábavaló volt. 

Rugói falván  Sebessy  Marika  (Kle-
mentina), akinek 16 hold elsőosz-

tály u földje  van és aki egyedül, illetve 
«szo'gá'ójával* műveli «csekély* bir-
tokát, határozottan kijelentette, hogy 
senkinek sem ad egy talpalatnyi föl-
det sem. Megjegyezni kívánjuk, hogy 
«Marika* kisasszony egyedül és utód 
nélkül él és minden demokratikus 
megmozdulásnak nyilt ellensége. 
n ekefalván  Török  Áronité  kulák 
vS asszony próbálta megakadályozni 
a munkálatokat. Szomszédjai önként 
szívesen ajánlották fel  parcelláikat az 
apaállatistálló építéséhez, mig a 20 | 
holdas Tőrök Áronné egy vékás föld 
jét is sajnálta a közösségi cél javára 
felajánlani. 

Szin Ferenc elvtárs, látva a \ ulákok 
ellenállását és makacsságát, a helyszí-
nen kijelölte és felmérte  az apaállat-
istállók helyét és intézkedett, hogy az 
emiitett kulákoktól a szükséges par 
cellákra nézve a közcél érdekében az 
elöljáróság kérje a kisajátítást. 

A dolgozók örömmel látják, hogy a 
régi közigazgatás helyett uj szellemű,.) 
népi és osztályharcos járá3i vezetőség 
intézi a dolgozók ügyeit. 

Egészségügyi téren is sok a teendője 
a megyei ideiglenes bizottságnak 

A megyei ideiglenes bizottság egész-
ségügyi tevékenysége junius hónap-
ban főleg  két hatalmas közegészség 
ügyi kérdés megoldására irányult. 

Iskolai kiállítás 
Az iskolai év befejezése  alkalmával 

az elméleti vegyes liceum rajz és ké 
zimunka kiállítást rendezett Székely-
udvarhelyen. Szütségesnek és érde 
mesrek látjuk a kiállítással foglalkozni. 
A rajzolás és festészet  ugyanis nem-
csak kézügyesség kérdése, hanem el-
sősorban, mint minden egyéb művé 
szet, világlátásé, életfelfogásé.  Egy fes 
tő, iró vagy egyéb művész hivatottsá 
gát az mutatja meg a legbiztosabban, 
menyiben tud korával együtt haladni, 
mennyiben tudja a körülötte zajló 
életet, a szociális valóságot megöröki 
teni. Aki ezzel ellenkezőleg, csak a 
múltban vegy egy álomví'égban tud 
révedezni, abban nincs meg a kellő 
fogékonyság,  látni tudás, nem lehet 
hivatott művész 

Sajnos, ezen a kiállításon, még ke 
vés biztató jelét láttuk a művészet 
ilyen formában  való jelentkezésének, 
bár tudjuk, hagy inkább csak kezdő 
fiatalok  kisótletezését kereshetjük azo 
kon, s nem lehetünk túlságosan nagy 
igényűek. A rajzoló tanulók között 
pl. örömmel fedeztük  fel  a X osztá-
lyos N«gy Bélát, akinek jellemző 
készségét, kézügyességét el kell ismer-
nünk, s ugyanabban a teremben meg 
láttuk a IV osz'ályos Szakáts Béla 
karakterábrázoló hajlandóságát, korá-
hoz képest fejlett  rajzoló képességét 
is Az ő néhány munkájuk, s még egy 
két társuk megcsillanó ügyessége a 
zonban még nem elég, hogy meg-
nyugtasson a fiatal  nemzedék kellő 
haladottsága, öntudatra ébresztett volta 
tekin tetében. 

Feltétlenül szükségesnek tartjuk, 
hogy tanáraik, tanítóik ebből a szem 
pontból is behatóbban, érdemlegeseb-
ben foglalkozzanak  fiataljainkkal,  s 
megmutassák nekik azt az irányt, a-
melyet a jövő felé,  a szociálizmus felé 
haladásban mindenélni akaró, azösz-
szességgel együtt működő dolgozónak 
követnie kell I 

Egyik volt a tuberkulózisos betegek 
és tuberkulózisra hajlamos egyének 
felkutatása  oltások segítségével az | 
egész vármegyében, hogy a már fel 
szerelés alatt álló s a közeljövőben 
megnyíló tuberkulózis diszpenzáriunt j 
nyomon tudja követni a fertőző  tu-
berkulótikus betegeket és törzslapok 
felfektetésével  figyelni  fudja  az e be 
tegségre hajlamos ifjak  egészségét. A. I 
legfontosabb  munka volt a tuberku'c-j 
zison át nem esett gyermekek védő-i 
oltása, amit a Szovjetunió példáját | 
köveíve valósított meg Népköztársa-
ságunk. Ez óriási lépés a tuberkuló-
zis leküzdése terén. 

A másik nigy probléma a minál 
jobban és jobban elharapózó tifuszosj 
megbetegedések megelőzése és a kez 
dődő járvány leküzdése volt. Ebből a I 
célból ugy a közegészségügyi intézet,, 
mint a város orvosai közös erővel és 
megfeszített  munkával felkutatták  t 
fertőző  gócokat s háromszor egymás- [ 
után beoltják Székely udvarhely egész-) 
lakosságét, hogy ezáltal mindenki el-
lenállóképességet nyerjen egy esette- j 
ges tífuszos  fertőzéssel  szemben. 

Ezeken kívül a város orvosai tevé-1 
kenyen bekapcsolódtak a Vöröskereszt:| 
munkájába, hogy rendszeres előadá 
sokkal uj, a mai haladó szociálista | 
szellemnek megfelelő  kádereket képez 
zenek ki, akik képesek lesznek arra, I 
hogy egészségügyi téren is vigyék a 
harcot és biztosan megállják helytlket| 
a Párt által mutatott uton. 

Mindezek a tevékenységek napi 3 41 
órai munkatöbbletet jelentenek és nagyi 
feladatokat  rónak az orvosokra és azl 
egészségügyi személyzetre. De mind-| 
annyian önként és szivesen vállalták,! 
mert nem akarnak a termelésben élen-f 
járó s normájukat túlszárnyaló fizikai  I 
dolgozók mögött maradni Igy építjük I 
együ.t a szociálizmust Népköztársí | 
gunkban. 

x Gyermekágyak olcsón kaphatók I 
Benedek Gábor asztalosnál. Szenti 
Imre-utca 16 szám. 
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