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Meghalt Georgi Dimitrov 
A világ  munkásmozgalmának, 

In haladó  emberiségnek  nagy  gyá 
Iga van.  Egy  Moszkva  melletii 
hanatóriumban,  ahol  súlyos  be-
ínsége  ellen  kezelték,  hosszas  szen-
htdés  után  elhunyt  Georgi  Mihaj-
Itoics Dimitrov,  a Bolgár  Kom-
\mnista  Párt  főtitkára,  a Bolgár 
IANépköztársaság  miniszterelnöke. 

Dimitrov  1882-ben  született 
xgény  munkásszülőktől  s korán 
\ei>ismerte  a nehéz  munkás  sor-
i Alig  15 éves,  amikor  megje-
nik  első  cikke  s 18 éves  korában 
_ nyomdászszakszervezet  titkára. 

11902-ben  beU'p  a bolgár  szociál-
Ikmokrata  pártba,  ahol  rövidé-

a balszárny  vezére  lesz,  külön 
...r  vezetet  létesit  elvtársaival,  a 

Imelyből  1919-ben  a Bolgár  Kom 
\mnista  Párt  fejlődött  ki. 

1913-ban  parlamenti  képviselő, 
hgész  Délkeleteurópában  az  első 
linmkásképviselő.  1920-ban  jut  ki 
mször  a Szovjetunióba,  ahol  meg-
\merkedik  Sztálinnal.  Ettől  a pil-
lanattól  kezdve  Dimitrov  Sztálin 
lt%hivebb  és rövidesen  legismertebb 

\lanitványai  közé  tartozik. 
Amikor  a bolgár  fasizmus 

\l923-ban  a parasztpárt  vezéréi, 
iSzlambulinszkit  meggyilkolja  s 
hatalomra  kerül,  Dimitrov  kény-
Mn  külföldre  emigrálni,  ahonnan 
líovább  irányítja  a bolgár  kom 
\mnista  párt  tevékenységét. 

1933-ban  a német  nácik  fel-
Isyujtják  a berlini  képviselőházat  s 
lg gyújtogatás  vádjával  letartóztat-

ják  Dimitrovot.  Dimitrov  az  elsők 
között  ismerte  fel  a fasiszta  ve 
szélyt.  A hires  lipcsei  perben  le-
rántja  a leplet  a fasizmus  iszo-
nyatos  arcáról.  A vádlottból  vádló 
lesz  s az  egész  világ  megismeri 
Dimilróvnak,  az  antifasiszta  él-
harcosnak  a nevét.  A Szovjetunió 
közbelépése  folytán  megmenekül  a 
haláltól  s a szociálizmus  hazájába 
kerül,  ahol  tovább  folytatja  for-
radalmi  tevékenységét. 

1934-től  1943-ig,  a Kommu-
nista  Internacionálé  megszűntéig, 
annak  főtitkára  volt.  A hitleri 
háború  alatt  létrehozza  a bolgár 
Hazafias  Frontot. 

Miután  a dicsőséges  szovjet-
hadsereg  felszabadítja  Bulgáriát, 
visszatér  hazájába,  miniszterelnök 
s a szociálizmus  építésének  élhar-  I 
cosa  lesz.  Dimitrov  súlyosan  meg-  " 
bélyegezte  Tito  és csoportjának 
nacionálista  elhajlását,  aljas  áru-
lását.  Lenin  és Sztálin  hűséges 
tanítványa,  a népek  barátságából 
merített  utmutatást. 

Ravatalánál  a Szovjetunió  Kom-
munista  Pártjának  vezetői,  köztük 
a nagy  Sztálin  álltak  diszőrséget, 
a nagy  mester  a hű  tanítványnak 
megadta  a vígtisztességet.  Holt-
tetemét  külön  vonat  szállította  haza 
Szófiába,  ahol  Bulgária  dolgozó 
népe  mélységes  gyásszal  kisérte 
utolsó  útjára  feledhetetlen  nagy 
fiát. 

Georgi  Dimitrov  meghalt,  de 
neve  élni  fog  a haladó  emberiség 
emlékezetében. 

telni, vagy legalább a véres gyilkos 
sággal szerzett vagyont megmenteni 
saját részükre. 

De nézzük az esemény lényegét. A 
mult idők fekete  lovagjai most is ki-
sértik az általuk szerencsétlenné vált 
áldozatokat, visszaélve a széles töme-
gek vallásos érzéseivel, fekete  ügynö 
keiken keresztül, imádságos leveleken 
tüntették (el >égi csodának* a szeren-
csétlen asszonyt. Értesítették a távoli 
faivak  vallásos érzelmű lakóit az ese-
ményekről, megfűszerezve  nem létező 
csodákkal, hogy minél többen jöjjenek 
össze, mert csoda fog  történni. 

Meg is történt. Máréfalván  nigy 
srámu tömeg jelent meg, mely a csorgó 
estben és a nagy sárban kiment a 
falutól  távolé ső erdő szélére. Var,ás a 
csodát. Egy jól táplált idősebb bácsi 
felhívta  a jelenlevők figyelmét,  hogy 
ha. nem lesznek elég komoiyak és 
nem imádkoznak te jes buzgósággal, az 
asszony nem bir mîgjelenni. Várlak, 
vártak.'Újból megeredt hz  eső. Eljött 
dél, eljött este, de az asszony nem 
bessélt és a tömeg egyrésze buzgón 
imftdkozva,  a más része meg cifrán 

máréffalvi  csoda 
és ami mögötte van 

1949 julius 2 án este és 3 án reg-
ie 1 bámulva nézték Máréfalva  öntu-
latos lakói, hogy gyalog és szekérrel 
ímesszi és közeli falvakból  érkeznek 
í mezítlábas idegen falusiak.  Valami 
..da történik, suttogták az érkezők, 
[ilyen csoda történik ? Hiszen ők is-
irik Pál Lajosnét, Ágnest, együtt 
ídöttek az életért a köves, terité 
ílen máréfalvi  földdel  gyermekkoruk 

Egészen addig, amig a háború és 
|ţ szárazság okozta nehéz években 
nes beteg lett, rizikailag legyengült 
a megyei egészségügyi közegek 

tidelme "ellenére is erőt vett a tífusz 
oesen. 
A székelyudvarhelyi állami kórház-
iin sikerült Ágnest megmenteni a ha-
ltól, de a tífuszból  súlyos epilep-
iája maradt hátra, aminek követfeez-

káromkodva, fáradtan  távozott, mezít-
láb, bőrig ázva. 

Csak néhány kulák bóbiskolt a kó-
bor alatt, jól táplált feleségével  a 
festett  szekéren, fölényesen  elhagyva 
az uton a szegény mezitlábosokat. De 
győzelemnek könyvelték el, hogy si-
került néhány kulák asszonnyal együtt 
mozgósitaniok a szegény, tudatlan né-
pet, mialatt kulturcsoportjaink Csíksze-
redán húszezres tömeg előtt bemutat-
ták, hogy az igazi nép szabadon él 
nyelvében és kultúrájában és az övé 
a jövő. 

A fekete  lovagok keserűen fogják 
tapasztalni, hogy nemsokáig tudják a 
népet vallásos érzésénél fogva  falhoz 
állítani, mert a hazug koholmányok 
megbosszulják magukat, mert a félre 
vezetett tömegek fognak  leszámolni a 
hazug kulákokkal és azokkal, akik a 
háttérből irányítják ezeket a fanatikus 
hazugságokat. Ezt teszik azért, hogy 
a nép igazi kultúrájának a fejlődését 
akadályozzák és elkenjék az osztály-
harcot, ámít a szegénység folytat  a 
falu  népét szipolyozó zsíros parasztok-
kal szemben. 

Ágnes néni nem beszélt, mert a 
megyei főorvosi  hivatal felismerte  a 
szegény beteg asszony helyzetét, hogy 
ha a férje  gyógyíttatni akarja, el kell 
adni tehenecskéjét és ezért a gondozó 
orvos javaslatára, a főorvosi  hivatal 
költségére a marosvásárhelyi klinikára 
szállították. 

Mielőtt elment volna „Ágnes néni", 
az egész falu  előtt kijelentette a gyű-
lésen, hogy meg akar gyógyulni és 
szívesen megy, mert élni akar. Éini 
egy olyan országban, ahol szabad a 
nép. Ha visszajön majd egészségesen, 
ő fogja  a hazug csőcseléket leleplezni, 
mert osztályhelyzeiénéi fogva  ő is a 
munkásokhoz tartozik. 

B. 

Udvarhelymegye katólikus dolgozói 
elítélik Márton Áron népellenes 

magatartását 
Zetelaka öntudatos dolgozói megdöbbenéssel tapasztalté*, hogy egyhá-

zuknak vezetője feltűnően  távoltartotta magát a 9 egyház fejének  értekezle-
téről és ezzel nyiltan kifejezte,  hogy a Román Népköztársaság és demokra-
tikus rendszerünk ellensége. 

A becsületes katólikus dolgozók véleményét fejezi  ki az a nyilatkozat, 
smit Zítelakáról kaptunk: 

Alulírott zetelaki lakosok kijelentjük, hogy nem helyeseljük Márton 
Áron püspöknek azt a tevékenységét, amit demokratiius Népköztársaságunk 
eilen folytat.  A mi érdekünk, hogy a munkások államát, a szociálista társa-
dalmat épitsük s ezért helytelennek tartjuk mindazon cselekedeteit, amikkel 
fejlődésünket  akadályozza. 

Amilyen ölömmel értesültünk arról, hogy 9 egyház feje  kijelentette, hogy 
tevékenyen támogatja Népköztársaságunk demokratikus törekvéseit, éppen any-
nyira elitéijütr, hogy éppen a mi egyházunk vezetői helyezkedtek nyiltan szembe 
a demokráciával. 

Véleményünk szerint helyes volna, ha katólikus egyházunk vezetői is 
hozzájárulnának demokratikus Népköztársaságunk újjáépítéséhez és csatlakozva 
a 9 egyház vezetőinek munkájához, nem rombolnának, hanem építenének, s 
a világbékét szolgálnák, s nem az imperiálista háborús uszitók ügyét. 

Kelt Zetelakán 1949 julius 5 ikén. 

tében percekig önkívületben éi merev 
testtel feküdt.  Magához térése után 
összefüggéstelenül  beszélN Beszélt a 
háborúról, m;ly őt és sok más milliót 
tönkre tett, egyetlen kincsüket rabolj» 
ol, az egészséget és az életet. Beszélt 
a vargyasi nam létező vérforrásról, 
beszélt az emberek rosszaságáról és a 
békéről, beszélt szegény a világosság 
ról és a sötétségről, egyszóval arról, 
ami az ő beteges agyába visszaderen-
gett a mulból. 

Miről is beszélhetne másról ? ő nem 
ismeri a társadalom fejlődését,  a vele-
járó hatcokat, a háború indító okait 
és jellegét. Nem ismeri a haláigyáros 
kapitalistákat, akik az ő és mások éle-
téből és véréből harácsolták össze 
őrültnegyságu vsgyonaikat és minden 
áron szeretnék a háborút megismé 

Nagy  György  tanító 
Szegedi  Istvánné 
Máté  Erzsébet 
Nagy  S.  Mózesné 
Máthé  Dénesné 

llyés  Géza 
Nagy  Sándor 
Biró  József 
Jakab  Gergely 
Biró  Gáspár 

Vass András  s még löbb, mint ezer al&iró. 

Jakab  Istvánné 
Hegyi  István 
T)r.  Szebeny  János 
Both  Károly 
Hajdú  Ferencné 

Az iskolai év munkájának mérlege 
Egy év a tanügyi reform után 

Népköztársaságunk minden iskolájá-
ban befejeződött  az 1948—49 es tan-
év. Megyénkben az elemi és középis-
kolákban heteken keresztül lázas ké 
szülődés folyt.  Egyfelől  a vizsgák kö-
tötték le tanulóifjuságunk  es nevelő-
testületünk figyelmét  és erejét, más-
felől  az évzáró ünnepélyek megren-
dezése mozgatta meg a tanulókat és 

tanítókat. 
Különös jelentősége van mindkettő-

nek. Nem közönséges iskolai óv zá-
rult le a vizsgákkal és évzáró ünne-
pélyekkel, hanem a tanügyi reform 
első tanéve, a szociálizmus építésének 
egyik igen fontos  szakasza. 

A polgári földesúri  iskolarendszer 
felszámolása,  1948 augusztus 3 án, 

(Folytatás  ez  5.  oldalon  ) 



Üzemeink élete 
A szentkeresztbányai 

vasgyár egy éve 
Az államositás döntő fordulatot  je-

lentett a szentkeresztbányai vasgyár 
életében. A munkások, élükön a mun-
kásigazgatóval, keményen dolgoztak az 
eltelt egy év alatt, hogy az üzemet 
tovább fejlesszék. 

A gyár udvarán már üzemben van 
a két előmelegítő, melytől balra a pi-
rosra festett  u| kémény büazkén hir-
deti a munkások lelkes munkáját, amit 
az üzemek fejlesztéséért  végeznek. 

A régi öntöde folytatásaként  már ki 
van mérve az uj öntöde helye, mely 
a Székelyföld  legnagyobb és legmo-
dernebbül berendezett öntődéje lesz. 
A gépházban pedig már dübörög a 
400 lóerős Diesel-gép. A műhely ve-
zetője feszülten  figyeli  az uj kapcso 
lótáblán a voit és ampermérőket: az 
uj generátor kifogástalanul  működik. 

A munkások száma egy évvel eze-
lőtt kb. 500 volt, mig ma 1500 körül 
van. A gyár vezetősége a termelés 
fokozása  érdekében tett intézkedések 
mellett nem feledkezett  meg a meg-
nagyobbodott munkáslétszám igényei-
ről sem. 

A mult évben létesült két munkás-
lakás mellett két uj lakás épül. A 
megbetegedett munkások és család-
tagjaik számára pedig rendelkezésükre 
áll az uj kórház, melyet szintén az 
államositás után készítettek. 

A munkásság kulturízinvonalának 
emelése érdekóbea szintén nagyarányú 
intézkedések történtek. Tervbe van 

véve egy nagy kulturház épitése. A 
megszervezett kulturcsoport már ered-
ményt is tudott felmutatni  s a verse-
nyen egy patefont  nyert. Van egy 
zenekara is a gyárnak. Most a kul-
túrcsoport egy fuvós-zenekar  beindí-
tásán dolgozik, amelynek tagjai mind 
munkások. Rendszeres szórakoztató 
és tanulságos előadások vannak. Ugy 
a szakszervezetnek, mint az ifjúság-
nak van könyvtára, ahol megtaláljuk 
mind azt a könyvet, melyre szüksé-
günk van. Ezek mind a munkásság 
kulturszinvonalának az emelése érde-
kében történnek, ami az elmúlt idő-
ben hiányzott. 

A sportra is tekintélyes összeget ál-
dozott a gyár vezetősége. Nagy kedv-
vel sportolnak is a munkás ifjak. 

A munkás ifjaknak  és a munkások-
nak alkalmuk van testi és szellemi 
képességük fejlesztésére.  A munka 
után meleg fürdő  várja a munkásokat, 
utána pedig rendelkezésükre áll a 
filmszínház,  könyvtár, sport és klub-
helyiség. 

Ezt jelentette a szentkeresztbányai 
munkások számára az államosítás. A 
munkások bebizonyították, hogy tud-
nak gyárat vezetni és tudnak termelni, 
normát dönteni azért, hogy az egy-
éves tervünk sikeresen befejeződjék. 
Ez biztosit minden munkás számára 
jobb életet és elősegíti Népköztársasá-
gunkban a szociálizmus megvalósí-
tását. Némethy  József 

Szeptemberre  termelnek  már 
a lövétei  msbányászok 

Nemrég  adtunk  hirt  arról,  hogy  a lövétei  vasérckő  bányában  a munká 
sok  mar  augusztusra  termelnek  s a nagyszerű  szociálista  munkaversenyek 
eredmenyekeppen  ma már  arról  számolhatunk  be, hogy  junius  30-ikán  a 
munkasok  befejezték  az  egyéves  tervben  8 hónapra  előirányzott  termelést.  Ez 
a nagyszerű  eredmény  azt  jelenti,  hogy  julius  1 tői  kezdődőlel  már  szeptem 
berre  termelnek  a lövétei  bányászok. 

Természetesen  vannak  azonban  még  nehézségek  és hiányosságok  is  Éppen 
ezert  a RMP  itanyitása  melleit  aug.  23 tiszteletére  munkaprogrammot  dol-
gozottkta  szakszervezet,  hogy  tovább  emelje  a munka  termelékenységét  és a 
munkasoh  teljesítményét. 

Gábos  Antal  szakszervezeti  titkár  szakszervezeti  nagygyűlésen  ismertette 
a teendőket,  amik  alkalmasak  lesznek  a munka  elóbbrevitelére.  Javaslatát  a 
gyűlés  egyhangú  lelkesedéssel  fogadta  el.  A javaslat  főbb  pontjai:  a gyűlések 
látógafasa,  csoportgyűlések  rendes  megtartása,  hetente  kétszer  együttes  ui  ság. 
olvasas,  versenybizottság  felállítása  a versenyben  levő  munkacsapatok  ellen• 
őrzéséte  es elbíralasara,  együttműködési  gyűlések  tartása  a csapat  vezetőkkel 
a javaslatok,  újítások  megtárgyalására,  a munkából  való  késés  megszünte-
tése,  a munkarend  betartása,  stb. 

A lövétei  vasbányászok  uj  jelszava:  kilenc hónap alatt végrehajtani 
az egyéves munkatervet. » j 

József  Mihályné. 

Lendületes munkában a 
zeteváraljai IPEIL-fürészüzem 

és éppen ezért mindig oda teszik, 
ahol hiány van munkásban. Igy jelen 
leg az anyagtóren dolgozik, ahol Egri 
Alberttel együtt osztályozzák a már 
kész árut. A deszkák osztályozása kü-
lönösen nagy figyelmet  és szakértel-
met igényel. 

A gáterteremben az egyik fűrésznél 
Pál István dolgozik kisegítőjével. Dá 
vid Mihállyal, a másik fűrésznél  Szabó 
István segédmunkásával, TJán Már 
tonnái, öx is versenyezve dolgoztak 
és sikerült junius hónapban 23 száza* 
lékos normatulteljesitést elérniök. 

A körfűrésznél  Ambrus Dénes, Mi-
hály József,  András Erzsébet és Jakab 
Béla ugyancsak 23 százalékkal telje-
sítették tul a normát. A stuccolónál 
a fiatal  András Gergely dolgozik nagy 
buzgalommal. Látszik, hogy kedvvel 
csinálja és átérzi, hogy munkájával a 
szóciálizmus építését segíti elő. 

Junius 15-ikén kezdődtek meg a sza-
badságolások az üzemnél, tizenhármán 
mentek szabadságra, de ugy oldották 
meg a kérdést, hogy azért ez üzem 
munkamenete se szenvedjen hátrányt. 
A munkások közül Ambrus Antal 
Vízaknán nyaral és fürdőzik. 

Hiányoságot is láttunk azonban az 
üzemnél, ilyen hiányosság, hogy a 
szabadságra menő munkások nem kap-
ták meg a fizetésüket  egyes tisztvise-
lők hanyagsága miatt. Kiss Károly 
üzemvezető elhanyagolta a munkások 

fizetésének  kimutatásba vételét s ® 
a felhajtás  diját nem kapták 
Karsai János és Koszta Péter. 

De ezen kivül hiányosság mu'at 
zik még más téren is : nincs grafik 
s igy a munkások nem láthatják t 
tán, hogy mennyit dolgoztak. 1 
Károly nem tett semmit annak az_ 
dekében sem, hogy a kollektív szei 
ződés értelmében a munkások h< 
zetén javítson. Vannak még ol 
munkások is, akik nem tudják, me 
a fizetésük. 

Az üzemvezető Kiss Károly 
akarja a norma rendszert minden. 
kánál bevezetni. Ki is jelentette, b 
amig ő ott lesz, addig nem lesz noi 
Jó volna, ha az IPEIL vezetősége 
doskodr.ék arról, hogy a normt 
szer teljes bevezetésének ez az 
dálya megszűnjék. 

Á munkásokkal szemben sem t 
sít Kiss Károly üzemvezető h„ 
magatartást. Mindenkinél többnej ki 
zeli magát s elvárja, hogy a tnut 
sok alázatosan köszönjenek neki el 
Ha a régi rendszernek megvetett» 
tak is a munkások, ma amikor a ML 
feáspárt  irányítja az ország életét, 
munkát és a munkást különös i 
becsülés keli, hogy övezze. Kiss Ki 
üzemvezető sem lenne semmivel 
kisebb, ha néha előre köszöni» 
munkásoknak s ezzel is kifejezné 
hogy megbecsüli őket. 

Dolgozók, 
látogassátok 
a könyvtárat! 

Május 1 én, a világ dolgozóinak 
nagy ünnepnapján nyílt meg Székely-
udvarhelyen a «Dózsa György* Athe-
naeum kölcsönkönyvtára a Malinovski-
tér (volt Kőkereszt tér) 5 szám alatt. 

Itt találják meg a városi és a falusi 
dolgozók széles tömegei a lehetőséget 
tudásuk, politikai, ideológiai, ismereteik 
gyarapítására. 

A több ezer kötetes könyvtár meg 
világítja előttünk azt az utat, amelyen 
minden dolgozónak haladnia kell a 
boldogabb jövő megteremtése érdeké-
ben, 

Minden dolgozónak figyelmesen  kell 
olvasnia, mert a dolgozó nép tudja, 
hogy szociálista társadalmunk csak 
a munka és a tudomány utján épít-
hető fel. 

Használja tehát ki minden dolgozó 
az alkalmat, amikor ilyen szépen beren-
dezett könyvtár áll rendelkezésére, jó 
könyvekkel. Látogassuk a könyvtárat 
és olvassunk minél többit I 

Régebben Zsigmondtelepnek híviák, 
amikor itt hatalmas fürészüzem  szol-
gálta az egyéni gazdagodást. Az ak-
kori kizsákmányoló rendszer nyomai 
ma a letarolt hegyoldalokon láthatók. 
A mérték nélküli erdőtarolás követ-
keztében a fürészüzem  hosszú ideig 
kénytelen volt szüneteltetni a munkát. 

Az IPEIL kezdte el a fürészüzem 
építését az államositás után ós ma 
már 45 munkásnak biztosítja az üzem 
a kenyerét. Szép munkát végeznek a 
mur.LSsoi és munkájuknak még na-

gyobb lendületet adnak a munkaver-
senynek. 

A rönktéren az elmúlt hónapban 
Szőcs Mózes, Karsai Gergely, Karsai 
László, Miklós Árpád, Gergő P. Ferenc, 
Jakab G. Lajos, Kedves János, Jakab 
Márton, Tífán  Imre egymással verse-
nyezve 22 százalékkal haladták tul 
az előző hónapi teljesítményt és ezzel 
40 százalékos ncrmatulteljesitést ér-
tek el. 

Karsai Gergely az üzem egyik legjobb 
munkása. Mindenütt megállja a helyét 

A lövétei 
vasérckőbányáról 

Be akarok számolni a bánya életé-
ről s ezért legelőször is azzal kez-
dem, hogy a munka fegyelmezetten 
megy nálurík, mindig pontosan jelen-
nek meg a munkások, pedig soknak 
hosszú utat kell megtennie, amig Lö-
vőiéről felgyalogol  a bányáig. 

Szépen folynak  a szociálista verse-
nyek is az egyes munkacsoportok kö 
zött ós a munkások mindig nagy fi. 
gyclemmel kisérik, melyik csoport 
nyerte el a versenyzászlót. 

A napi nehéz munka után még ön-
kéntes munkát is vállalnak a bányá-
szok, amennyiben a kantin részére 
egy földalatti  pincét nyitottunk, hogy 
legyen, ahol hűvös helyen tartsák az 
élelmiszereket. A kantinunk különben 
az utóbbi időben még javult, mert az 
étkezők száma 30 ról 80 ra emelke-
dett. Belátták a munkások, hogy sok-
kal jobban jönnek ki és jobb élelmet 
kapnak, ha a kantint veszik igénybe, 
mintha hazulról hoznak magukkal 
ennivalót, vsgy haza mennek étkezni. 

Természetesen minél nagyobb a 
tinban étkezők száma, annál ol 
ban is tudják adni a jó, té 
élelmet. 

Azt látjuk, hogy a munkások ér 
már, hogy nem a kizsákmányoló 
késnek dolgoznak, hanem sajátma, 
nak s ez azt eredményezi, hogy ji 
a munkateljesítményük, igy len 
gyenge munkásból jó munkás, a 
ból pedig élmunkás. 

Sajnos, még sokan vannak, 
félre  líhet vezetni az ablakon nq 
jelenő szentekkel és még a munkásul 
között is akadnak olyanok, akik ha 
nek az ilyen mesékben. Mind többa 
látják azonban be, hogy nagyon so 
kat kell tanulnunk és munkánkban 
tanulásunkban a Szovjetunió példái 
kell követnünk. 

Ifj  Fazakis  Lajos 
bányász. 

Szíj) mnnKateljcsitm$tty 
a parajdi sóbányában 
A parajdi sóbányában lendülete 

folyik  az uj akna épitése. A sóváj 
az előirányzatot junius hónapban 
százalékkal multák felül.  A munkí 
közül különösen kitűntek szép telj 
mónyükkel: Kacsó Tamás, Szász . 
nes, Szász Márton, Bálint Ferenc 
Miklós János. 

De nem maradtak el a teljes tmén 
ben az ácsmesterek sem, mert az e 
irányzatot 69 százalékkal multák fel 
Habár semmi újítást nem vezettek bej 
és tejesen a régi módszerek szeriül 
dolgoznak, azonban öntudatos töreki 
vósüi ós szorgalmas munkájuk megJ 
hozta az eredményt. 

A szállítás a vonal épitése miatt csak 
belül folyt  az aknában, de itt is i 
normát 65 százalékkal haladták tul. 

Az uj bányában a munkásoknak 
nagy segítségükre vannak a viilanyfo. 
rók, amelyek nemcsak a munkaerejű 
ket kimélis, hanem a teljesítmény nö-
velését is elősegíti*. Igy itt is szép ered. 
ményt értek el a bányászok, 69 szá-
zalékban múlva felül  a normát. 

Folyik a munkások politikai színvo-
nalának az emelése is, aminek érde-
kében az együttes újságolvasást ren-
desen megtartják. A káderiskolában 
pedig 18 hallgató vesz részt. 

Munkateljesítményükkel és politikai 
felkészüléssel  igy segítik elő a parajdi 
sóbánya munkásai az egyéves gaz-
dasági terv megvalósítását és tultelje-
sitését. 



Nagyszerűen szerepeltek kulturcsoportjaink a 
megyék közti kulturversenyen Csíkszeredán 

Az oklándi énekkai* mozigépet nyert 
Szombaton délután szokatlan képet 

tjujt a Szabadság tér. Egymásután 
ékeznek gyönyörűen díszített autókon 
i csíkszeredai versenyre induló kultur-
noportok. Énekszótól hangos az egész 
firos.  Az érdeklődők nagy tömege 
ptllekezik a térre, hogy szemtanuja 
lehessen annak a pillanatnak, amikor 
írnak indulnak csoportjaink a nagy 
kultur verseny re. 
A szakszervezeti fúvós  zenekar pat-
togó indulói mellett gyülekeznek a ver-
peoyző csoportok, majd az emelvényre 
[Kp Szikszai Mihály, a megyei ideiglenes 
pottság alelnöke, hogy a vármegye 
tevében útnak indítsa a nagy ver-
senyre megyénk legjobb kulturcso-
Útjait. Az egybegyűlt tömeg nagy 
ienzéssel és lelkes közbeszólásokkal 
heti Pártunkat, amely kezdeményezte 
ktt a kulturális életünkben forradal-
mi jelentő, hatalmas akciót. 
I Szikszai Mihály beszédében kiemeli, 
logy ez a hatalmas, méreteiben még 
ihasem látott kulturális megmozdulás, 
mellett, hogy összemérik a székely 
imiegyék az erejüket, hivatva van 
rra, hogy megalapozza azt a hatal-
Bas felvilágosító  munkát, amit Pár-
ink kezdeményezett az elmaradottság, 
sötétség és a babonák ellen. Hivatva 
in arra, hogy leleplezze az imperiá-
cmus zsoldjába szegődött és az egv-
ízi lepel mögött megbúvó reakciósok 
lesterkedéseit. 
Ezu'án a zenekar hangjai mellett 
(ymásután gördülnek ki a szereplők-
el megrakott gépkocsik és a hosszú 
iraván elindul Csíkszereda felé,  hogy 
ipviselje vármegyénket a négy szé-
eiy megye nagy versenyén. 
Este van, amikor beérkezünk Csik-
teredába, de mégis már messziről 
íjuk azt a hatalmas diszkaput, amit 
csíkszeredai dolgozók építettek a 
endégcsoportok fogadására. 

Csíkszereda nagy napja 
Vasárnap kora reggel zenekarok 

Ébresztőjére virrad az ünnepi diszbe 
•tűzött város. Nemcsak a középüle-
fttk,  hanem a magáoházak is kídiszitve, 
•lobogózva jelzik, hogy Csíkszereda 
lolgozói tudják, milyen hatalmas je-
lentőségü kulturesemények történnek 
I városban. A verseny színhelye, a 
kosi szálloda mögötti tér, csodálaté-
In szép. Csíkszereda dolgozói több, 
hint 3000 önkéntes munkaórát dol-
loztak, amig elvégezték ennek a tér-
Itgnek a díszítését. 
Az udvarhelyi csoportok már a 
na reggeli órákban megnyerik a 
icdég'átó város közönségét, amikor 
Ínpompás menetben fegyelmezetten 
Dúlnak le a csoportok gyülekező 
elyére. A többi megyék csoportjaira 
Imi kell még, mert a marosmegyeiek 
ásö éjszaka érkeztek meg és még 
ra készültek el a felvonulásra.  Ver-
nyzőink azonban vidáman töltik az 
St és a homoródalmási zenekar 
tagjaira rögtön táncraperdülnek. 
Mindenfelől  végeláthatatlan tömeg 
inlik a felvonuló  csoportok után. 
italmas szekérkaravánok hozzák a 
ötnyező falvak  dolgozóit. Zászlóerdőt 
ibogtat a szél és a felvonuló  falvak 
Ipekkel, jelmondatokkal díszített me-
llben érkeznek, bi zonyságául annak, 
igy Csík megye dolgozóit sem lehet 
levezetni. Megértik annak a fontos-
Igát, ami Csíkszeredán történik. Érzik 
it, kogy a dolgozóknak olyan ün-
ipnapjuk van, amilyen még sohasem 
ilt. A tömeg fegyelmezetten  helyez-
Kük el a padsorokban és már tiz-
eire megy a számuk, amikor Ma-
|ui Károly, a csikvármegyei ideigle • 

nes bizottság elnöke a színpadra lép, 
hogy megnyissa a versenyt. 

A verseny alatt is állandóan növek-
szik a tömeg. A 8000 nézőre elkészí-
tett ülőhelyek már kevésnek bizonyul-
nak és a későn érkezőknek már csak 
állóhely jut. A filmhíradó  és a buka-
resti rádió emberei megszakítás nélkül 
dolgoznak. 

Kacsó Sándor 
beszél a tömeghez 

A tömeg már meghaladja a húsz-
ezret, amikor az emelvényre lép Kacsó 
Sándor, a MNSz országos elnöke. A 
tömeg szűnni nem akaró lelkesedéssel 
fogadta  népszerű vezetőjét. Kacsó 
Sándor beszédében kiemeli a kultur-
versenyek fontosságát,  majd arról be-
ezél, hogy egyes reakciós körök meny 
nyíre igyekeznek a versenyek sikerét 
megakadályozni, azzal, hogy megpró 
bálták az ifjúságot  elvonni az előké-
születektől, mindenféle  álhírek és rém-
hírek terjesztésével. Beszédében le-
leplezi Márton Áron püspök népellenes 
magatartását. Az egybegyűlt tömeg 
egy emberként kiáltja: »!e a nép el-

lenségeivel*:. 
Kulturcsoportjaink 

hatalmas sikert arattak 
Megyénk kulturcsoportjai a verse-

nyeken mindannyian hatalmas sikert 
arattak. Az oklándi vegyes énekkar 
nagyszerű szerepléséért egy teljes 
mozivetitő gépet kapott, de nem ma-
radtak el mögötte a homoródalmási, 
korondi és kecseti tánccsoportok sem, 
valamint a szenterzsébeti férfi-énekkar 
és a rugonfalvi  színjátszók sem. 

Egyöntetű volt a megállapítás, hogy 
Udvarhely megye szerepelt a legjobban 
a négy megye közti versenyen. Ered-
ménye ez annak a kitartó és céltuda 
tos munkának, ámít kulturcsoportjaink 
végeztek a tél és a tavasz folyamán. 
Dolgozó dalosaink, táncosaink és szín-
játszóink bebizonyították négy várme 
gye egybegyűlt közönsége előtt, hogy 
becsületes munkájuk mellett, amit 
egyéves gazdasági tervünk sikerének 
az érdekében végeztek, egy pillanatra 
sem feledkeztek  meg kulturális szin 
vonalunk emeléséről sem, mert tisztá-
ban vannak azzal, hogy virágzó, bol-
dog élet, csak fejlett  kulturával lehet-
séges. //. 

Hatalmas lelkesedéssel 
fogadta Oklánd díjnyertes 

énekkarát 
Késő estére jár az idő, amikor az 

oklándi dalosokat szállító gépkocsikkal 
megérkezünk Oklándra. Mégis az egész 
község apraja nagyja ott van a disz-
kapunál, amit O lánd dolgozói építettek, 
hogy méltóképpen fogadhassák  a köz-
ségüknek oly nagy sikert és hírnevet 
szerzett énekkart. A községháza és 
a kulturház környéke csupa zöld galy. 
Egetverő éljenzés fogadja  a gépko 
csíkból kiszálló, fáradt  dalosokat. 

Csáka Tamás, a RMP oklándi járási 
titkára üdvözli a hazatérőket a Párt 
és az összes demokratikus tömeg-
szervezetek nevében. Mindenki elől 
szeretne állni, mindenki legalább sze-
mével szeretné megsimogatni a haza-
térteket. Nagy a tömeg és óriási a 
lelkesedés. Csáka Tamás keresetlen 
szép szavakkal köszönti a dalosokat, 
akik ebben a nagy versenyben olyan 
nagy sikert szereztek a községnek. 

Az énekkar nevében Pap Zsigmond 
köszöni meg a gyönyörű és lelkes fo-
gadtatást és togadalmat tesz arra, hogy 
még fokozottabb  munkával fognak 
ezután haladni azon az uton, amin 
Pártunk vezeti a dolgozókat egy bol 
dagabb élet ós nagyobb kultura elé-
réséért. 

Ezek után az egybegyűlt tömeg 
bevonul a kulturotthonba, ahol az 
énekkar rögtönzött hangversenyt tart 
az egybegyűlt óriási tömeg lelkes él-
jenzése mellett. A hangverseny után 
az ifjúság  és a felnőttek  is táncra 
perdülnek, s késő esti órákig tart 
a rögtönzött mulatság. 

Nagy ünnepe volt ez a nap az 
oklándi dolgozóknak. Felemelő szép 
ünnep, amelyik bebizonyította, hogy 
Oklánd község nem akar lemaradni 
a fejlődésben,  hanem élenjáró harcosa 
akar lenni a szociálizmus építésének. 

A munkás ifjúsági kupa 
megyei döntő versenyének eredményei 

100  m-es  síkfutás  ifjúsági.  — 1. 
Halász Zsigmond Udvarhely 11 8 mp. 
2. Zsigmond László Sz-keresztúr, 3 
Demeter Domokos Firtosmartonos, 4, 
Orbán Sándor Szentkeresztbánya. 

100  méteres'  síkfutás  (szenior).  — 
1. Sebők Ákos Sz keresztúr 11 perc 
9 mp., 2. Kiss Pál László Parajd, 3. 
Pit'goi udvarheiy. 

100  m. női.  — 1. Halász Piroska 
Udvarhely elméleti 13 7 mp., 2. Mes 
ter Ibolya Rugonfalva. 

80 m. női.  — 1. Veress Ilus Sz> 
keresztúr 11 mp., 2 Fekete Erzsébet 
Bögöz, 3 Kásácky Ella Kisbacon, 4. 
Elekes Katalin Kápolnásfalu. 

400  m. ifjú  férfi.  —  Fülöp; Tibor 
homoródi szakiskola 1 03, 2. Fosztó 
András Bardóc, 3 László Árpád ho-
moródi szakiskola, 4. Cseresznyés 
Sándor Parajd. 

1. Sebők Ákos Sz keresztúr, 2. Pi 
ţigoi Udvarhely. 

500  m. női.  — Pincsu Piroska Gagy 
1-35, 2. Nagy Teréz Sz-keresztur, 3. 
Mózes Erzsébet Sz keresztúr, 4 Szőke 
Irén Rugonfalva. 

800  m. női  —  1. Albert Margit Sz 
keresztúr 2 584, 2. Elekes Katalin 
Szentkeresztbánya, 3. Ozsvát Rozália 
Udv. ped. iskola. 

800  m. szen.  fir  fi.  — 1. Oprea Io-
an Udv. Securitatea 2 24, 2. Demeter 
Domokos Firtosmartonos, 3. Dániel 
Zsigmond Szolokma, 4. Benkő Pál 
Kissolymos. 

800  m. ifjúsági  férfi.  — 1. Győr-
ke Aladár Kadács 2 255, 2. Mag Jó-
zsef  Szentkeresztbánya. 

1500  m. szen.  férfi.  — 1. Kolum-
bán Károly Bardócz 4.378, 2. Dumit-

ru Dumitru Udv. D.'namo, 3. Păgu 
Ioan Udv. Dinamó. 

1500  m ifjú  férfi.  —  1. Barabás 
Béla UJv. műszaki iskola 5 214, 2. 
Vaszi Sándor Ss keresztúr, 3. Elekes 
Péter Orlánd, 4. Bokor László homo-
ródi szakiskola. 

3000  m. ifj.  férfi.  — l. Lukács 
Imre Udv. elméleti 9 47-8, 2. Bokor 
László homoródi szakiskola, 3. Máthé 
Antal Szentkeresztbánya, 4. Jakabfi 
Sándor Sz keresztúr. 

3000  m. szen.  férji,  — 1. Dániel 
Béla Szolokma 9 48 3, 2 Fóris Áro» 
Kénos, 3. Macedón Pintelion Udv. 
Securitate, 4. Malnos Ioan Udv. Se-
curitate. 

4x100  m. staféta  férji.  —  1. Udv. 
elméleti Iskola 52'3, 2. Udv. Securitate. 

4x100  m. staféta  női.  — 1. Udv. 
elméleti 1 03, 2. Sz keresztúr vegyes 
lic. 

4x3x2x100  m. staféta  női.  — 1. Udv. 
elméleti iskola 3*508. 

Szen.  férfi  távugrás.  — 1. Tőzsér 
Dénes Kénos 493 cm., 2. Fazakas 
Mihály Kismedssér, 3. László Árpád 
Hodgya, 4. Heníer Márton Parajd. 

Ifjú  férfi  távugrás.  — 1. Marék 
Sándor Udv. elméleti 480, 2. Jakabfi 
Sándor Sz-keresztur, 3. Györké Aladár, 
4. Szem ovics Sándor. 

férfi  magas  szenior.  — 1. Csiki Mik-
lós Sz keresztúr 150 cm., 2 Józsa Ignác 
UJv. elméleti, 3. Tőzsér Dénes Ké-
nos, 4 Kiss Udv. 

Magasugrás  ifjú  férfi.  —  1. Faza-
kas Sz-keresztúr 147, 2. Egyed Udv. 
3. Tőzsér Dínes Kénos, 4. Zsigmond 
Sz-keresztur. 

Gránátdobás  ifjú  férfi.  — 1. Ko-
vács Albert Oilánd 44 80, 2. Antal 
József  Miklósfalva,  3. Csehi Béla Parajd. 

Szen.  férfi  gránát.  —  1. Ghică Ioan, 
Udv. Securitate 55 80, 2. Albert Sán 
dor Szentmihály, 3 László Albert 
Hodgya, 4. B:de L»jo3 Udv. 

Szen.  férfi  sulydobás  — 1. Egyed 
Gábor Udv. elméleti 9 53, 2. Cseke 
Sándor Fíatfalva,  3. Cap Zacharia Udv. 
Securitate, 4. Fazakas Mihály Kisma-
desér. 

Ifjú  férfi  sulydobás.  — 1. Cseke 
László Gyepes 11 60, 2. Mózes István 
Kissolymos. 

Női  magasugrás  ifju.  — 1. Széki 
Irma Gagy 1 14, 2. Jakab Veronika 
Malomfalva. 

Női  sulydobás  szenior.  — 1. Simó 
Jolán Bözöduj falu  8.40. 

Női  távolugrás  ifju.  — 1. Pincsu 
Piroska Gagy 316, 2. Szécsi Rozáiia 
Gtgy, 3. Sebestyén Irma Malomfalva, 
4. Sükei Anna Olasztelek. 

Női  gerelydobás.  — 1. Mózes Er-
zsébet Szenterzsébet 16 90, 2. Hígyi 
L'na Gagy, 3 Sipos Mária Petek, 4. 
Andrási Ilona Udv. pedagógiai leány-
iskola. 

SPORT 
Bajnoki mérkőzésen volt Székely-

udvarhely vendége jul. 3 án a med-
gyesi IRTI női és férfikézilabda  csa-
pata. Sáros pályán, csaknem állandó 
esőben folyt  le mind a két mérkőzés. 

Eredmények: 
IRTI—Autósport  (nli)  3:0  (1:0) 
Autósport-IRTI  (férfi)  1:0 (1:0) 
A sáros pálya gyönyörű sportese-

ményt tett kellemetlenné a sárban va-
lósággal fetrengő  játékosok számára. 
De kellemetlen látványt és szórakozást 
biztosított az egyébként precíz labda-
kezeléssel és lelkesedéssel, uj védeke-
zési »vonalvédelemc re felépített  játé-
kot játszó együttesünk lelkes nézőinek 
is, amit még tetézett a bukaresti biró, 
precíznek a legjobb akarattal sem mi-
nősíthető, sok >tévedéssel< tarkított 
játékvezetése. Csapatunk teljes fölény-
ben volt az egész játék alatt s hogy 
az eredmény ilyen kis arányú különb-
séget mutat, annak a bírón kívül fő-
képpen a medgyesiek nemcsak sze-
rencsés, hanem csodálatosan is védő 
kapusa az oka. 
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A homoródszentpáli legelő lecsapolása 
Megyénk területén igen sok olyan 

föld  van, amelyet semmmire sem lehet 
hasznosítani és a községek nyilvántar-
tásában, mint használhatatlan teiület 
szerepel. Ezeken a területeken nincs 
erdő, és szánté földi  növényeket sem 
lehet termeszteni, mert megrongálódott 
a talaj szerkezete és alkalmatlan lett 
a növényzet tenyészfeltételeinek  biz 
tositására. 

Udvarhely megye területin kb. 
16 300 hektár kopár, használhatatlan 
terület van. Ezek a területek a régi 
gondolkozásmód szerint használha-
tatlan földeknek  voltak minősítve és 
senki sem gondolt arra, hogy azoknak 
m?gfelelő  használhatóságát visszaadja. 

Pártunk javaslatára kormányunk 
már megind totta a talajjavitási mun-
kálitokat és megkezdődött az a mun 
ka, amelynek folytán  országunk szán-
tóterülete ki fog  bővülni. Ilyen termé-
szetű munka a Duna partjának sza-
bályozása és a Duna Feketetenger 
csitorna melletti területeken levő viz 
ecsapolása, ilyen a Pruth mellett, va-
lamint Olténiában már végrehajtott 
lecsapolási munka. 

E nagy fontoságu  munkálatok mel-
lett, országunk területén igen sok 
helyen megkezdődött a talajvizsgálat 
és talaj megjavításával kapcsolatos 
munkálatok. 

Megyénk területén Homoródszent-
pál határában megindult egy ilyen ter-
mészetű munkálat, melynek segítsé-
gével a község legelő területének egy 
részét le akarjuk csapolni, fölösleges 
talajvizétől mentesíteni és növényzetét 
megjavítani. A község legelőterületének 
nagyobb része ugyanis i talajvíz és 
sósforrások  miatt használhatatlan. E-
zért a talajjavító intézetnek a kikül-
döttjei felmérték  a területet, kijelölték 
a készitenJő csatornák helyét és el-
készítették a munkaprogrammot. 

A munkálatok végrehajtására kor-
mányunk több, mint 600,000 lejt 
utalt ki. A falu  lakosságából mindenki 
örömmel ajánlotta fel  munkáját, hogy 
kivegye részét e fontos  műveletből. 
A munkát megfelelő  technikai személy-
zet vezeti. 

A munkálat végrehajtásával igen 
nagy területet adunk vissza mezőgaz-
daságunknak. kibővítjük Homoród-
szentpál község legelőjét, megváltoz-
tatjuk a mostani, gyenge, sóstalaj mi-
nőségét és visszaállítjuk a föld  meg-
felelő  szerkezetét. 

A munkálattal végrehajtunk egy kis 
részt az állami tervből és hozzájáru-
lunk állattenyésztésünk emeiéséhez és 
az állati termékek fokozott  menyiségü 
előállításához. 

Kozseni  András. 

Íídülni mennek 
a munkában kitűnt dolgozók 

Napról-napra halljuk, hogy a mun 
kában elfáradt,  elcsigázott elvtársak 
mennek nyaralni, hogy rövid pihenő 
után uj erővel és lendülettel vegyék 
fel  az otthonhagyott munkaeszközöket 
és dolgozz; nak a szociálista társadalom 
felépítéséért. 

A mult rendszerek idejében azok 
mentek üdülni, akik a dolgozók ki-
zsákmányolásából villákat építettek a 
tengerparton és klimatérikus gyógy-
fürdőkön.  Ma ezeknek a villáknak 
kapui nyitva állnak a dolgozók előtt 
és betöltik igazi hivatásukat. A régi 
időben a munkásság nem lehetett ré 
szese annak a kedvezménynek, amit 
ma népi demokráciánk a társadalom-
biztosítás utján lehetővé tesz. Lehe-
tővé teszi azt, hogy a dolgozók tel-
jesen ingyenesen, vagy 70—80 száza-
lékos kedvezménnyel és ingyenes vo-
natjeggyel utazzanak a kijelölt üdülő-
helyekre. Mindenütt berendezett szo-
bák várják és jó konyha az érkezőket. 
Az egész pihenési idő alatt a 70 szá-
zalékos kedvezménnyel nyárelők fi-
zetni valója is csak egy pár 100 
lejbe kerül, amit minden dolgozó köny-
nyen meg tud fizetni,  mert itthoni 
ellátása is sokkal többe kerülne. 

Érdekes jelenség mégis, hogy a 
szakszervezetek felhívására  igen keve-
sen adták bs kéréseiket és nem na-
gyon volt, kik közül kivá'asztani az 
arra legérdemesebbeket. Lehet, hogy 
sokan nem ébredtek még annak tuda-
tára, hogy a demokratikus rendszer a 
dolgozók jobblóiéért minden lehetősé 
get biztosit, nem hittek a társadalom-
biztosítás lehetőségeiben, nem érezték 
magukat kitűnt munkásoknak és nem 
mertek jogaikkal élni. Ha megfigyeljük 
kormányunk intézkedéseit, azt látjuk, 
hogy azok mindenben a dolgozók 
életszínvonalának emelését szolgálják. 
Nekünk dolgozóknak értékelnünk kell 
munkánkat és el kell bírálnunk, hogy 
munkánk által mennyire szolgáljuk 
Népköztársaságunk előmenetelét és 
akkor megítélhetjük, hogy részesei le-
hetünk-e egy üdülési akciónak vagy 
sem ? 

Örömmel és nagy megelégedéssel 
üdvözöljük kormányunknak az üdü-
lésre vonatkozó intézkedéseit is és 
Ígérjük, hogy a jövőben még jobban, 
eredményesebben fogunk  dolgozni 
Népköztársaságunk felvirágoztatásáért. 

L, D. 

A dolgozók első kantlnja 
Székelykereszturon 

A szociálista újjáépítés most már 
egyre több embert magával sodró len-
dületében julius 1 újból örömünnepet 
jelent Székelykeresztur dolgozóinak az 
életében. Ekkor nyílt meg ugyanis az 
UMGISz szabók szövetkezetének kan-
tinja. 

Fényes vendéglőkre gondolunk, ami-
kor belépünk az egyszerű, de tiszta-
ságtól tündöklő, tágas helyiségbe. Itt 
azonban már olyanok fognak  étkezni, 
akik dolgoznak és nemcsak olyanok, 
akik nagy pénzen meg tudják fizetni 
a keveseknek főző  kapitálista konyhát. 

Az UMGISz keresztúri szabók szö-
vetkezetének kb. 50 munkása kollek-

tive gondolta el, hogy nemcsak ennek 
a szövetkezeti közössSgnsk, hanem 
több más, család nélkül Kereszturon 
élő szakszervezeti dolgozónak is mi-
lyen nagy dolog lenne egy ilyen kö-
zös étkező. 

Ezt az elgondolást tett követte. 
Kölcsönkért bútorokkal, edényekkei, 
kis emberek filléreivel,  majd az UMGISz 
15.000 lejes segélyével ma már 57 
tagnak (abonensnek) naponta egyszer 
Ízletes ebédet tud adni a szövetkezet. 

Fülöp József  megnyitójában el 
mondta, hogy a Szovjet Hadsereg fel-
szabadítása után a Román Munkás-
párt legfőbb  gondja a dolgozók élet-

színvonalának emelése, mert meg akar-
juk mutatni, hogy a burzsoázia nélkül 
sokkal jobb és boldogabb lesz a dol-
gozó élete a szociálista társadalomban. 

Zagyi elvtárs,- a Román Munkáspárt 
részéről fejezte  ki, hogy ennek az uj 
szövetkezetnek is minden embere se-
gítsen a Román Munkáspártnak to-
vább harcolni a dolgozók jobblé'éért. 
A Néptanács részéről Sándor Margit, 
a Szakszervezetek részéről Bódi elv-
társ, a MNSz és az ARLUS részéről 

Fürkas Jenő tanár, a NSpiA'.he 
és a Demokrata N5k részéről DM 
Lili fejezték  ki a dolgozó töa 
nagy örömét a kantin megnyitánj 
kalmából és ígérték meg tá nógat 
kat az intézmény megerősítésében| 

Hisszük, hogy ez a kollektív 
mény Székelykereszturon csak kei 
s a többi üzemek és intézményül 
mindent megtesznek dolgozóik 
nak megkönnyítéséért. 

F.  J.  levele 

A szovjetmezőgazdaság gépesítés 
A mezőgazdaság fejlődésében,  melytől egyes országok ga: 

sági jóléte függ,  a gépesítésnek van a legfőbb  szerepe. De a 
gas technikai színvonal és a mezőgazdaság teljes gépesítése 
rólag ott lehetséges, ahol nagy közösgazdaságok vannak, vi 
csak szociálista államban. A Szovjetunió, a világ legelső szí 
lista állama, bebizonyította, hogy a szociálista gazdasági szervi 
milyen magasra fejlesztheti  a mezőgazdaságot és mennyire ei 
heti a parasztság életszínvonalát. 

Valóban, a kisgazdaságok megszüntetésével, melyeket kol 
zokkal helyettesitettek, majdnem minden munkavonalon áttérhi 
a gépesítésre. A Szovjetunió hatalmas gép- és traktoripara e:. 
kérdést az 1929. évtől kezdve három ötéves terv folyamán  roi 
oldotta. Igy történt, hogy 1940 ben a szovjetmezőgazdaság 523 
traktor, 182.000 kombájn és 216.000 egyéb gép felett  rendelkezett, 
ehhez még hozzáadjuk, hogy a Szovjetunió a gabona- és főzelékfélé 
termelő országok élén áll, kitűnik, hogy a szovjetmezőgazdasá 
világ legelőrehaladottabb mezőgazdasága. A falvak  folyamat 
levő villamosításával, melyre a jelenlegi ötéves terv a legnagyi 
súlyt helyezi, a szovjetmezőgazdaság további hatalmas lépést 
a szovjetnépek még nagyobb jóléte, a kommunizmus felé. 

A szovjetmezőgazdaság távlatai és lehetőségei hatalmasak 
kolhozrendszer győzelme a szociálista rendszernek a kapitálizu 
feletti  győzelmét jelenti. Ez a fellendülés  csak arra ösztönözhe 
mi mezőgazdaságunkat, hogy ugyanezen az uton haladjon. 

Ezeket tárgyalja „A szovjetmezőgazdaság gépesítése" ci 
érdekes tanulmány, mely az „Orosz Könyv" és „Arlus Könyu 
sorozatában jelent meg. Kapható a Könyvesboltunkban. 

MANGALIA!  LE  VEL 
KEDVES ELVTÁRSAK I 

Szerencsésen megérkeztünk Mangá-
liába, a kijelölt üdülőhelyre. Hosszú 
volt az ut, nagyon hosszú és drágán 
kellett a munkásosztálynak megfizetnie 
érte. A második világháború 50 millió 
munkás vérét és életét követelte nrg, 
amig a dicsőséges szovjet hadsereg 
felszabadítása  után, a többi, sokmillió 
munkás elvtársunk most már a mun-
kája után jól megérdemelt jogokat 
élvezheti Népköztársaságunkban. 

Ms már a munkások üiüinek ott, 
ahol eddig a kizsákmányoló gyárosok 
és pénzmágnások üdültek. 

A vendégszobában, gyönyörű tiszta 
ság és kényelem várja a pihenőket. A 
szobák ablakai a tengerre nyílnak. Le 
sem lehet írni azt a természeti szép-
séget, amelyben részünk van. A kosz-
tunk is kifogástalan.  Reggelire kávé, 
vajaskenyér. Déiben 3 fogásos  étel. 
Este szintén 3 fogásos  finom  étel. 
Szórakozásunk is biztosítva van, kul 
turelőadások sora, klub, könyvtár ál! a 
dolgozók rendelkezésére, amelyen ke-
resztül a kultura színvonala emelke-
dését biztosítja. 

Boldoggá tesz és felejthetetlen  él-
mény látni azt a sok boldog munkás 
arcot, akik örülnek, hogy megérték, 
hogy a Szovjetunió segítségével Nép-
köztársaságunk, a Román Munkáspárt 
vezetésével egy uj társadalmi rend 
szert, a szociálizmust építi. A munkás-
osztály közös érdekeiért folyó  harcba 
be kell kapcsolódnia minden becsüle 
tes, öntudatos dolgozónak, hogy mi-
nél előbb felszámolhassuk  a még meg-
lévő kapitálista maradványokat. Har-
colnunk kell a nyugati háborús uszí-
tók ellen, akik egy ujabb háborút 
akarnak kirobbantani, ami csak ujabb 
nyomort jelentene nekünk dolgozóknak. 

Mi, dolgozók épiteni akarunk, b 
mind több és több munkás éivezb 
azt, amiben most nekünk részünk 
Mangá'iában, s azt ugy érhetjük ê  
Pártunk vezetésével harcolunk a 
kásosztály ellenségei ellen ós 
kánkfc'l  igyekszünk a szociálista 
sad almi rendszer kiépítését elő no 
tani. Szőke  Endre 

UMGISz asztal» 

A műszaki középi 
kola kiállítása 

Tartalmában szokatlan, érdeki 
kolai kiállítást láttunk a székelyül 
helyi műszaki középiskola tomatei 
ben. Hasznos munkaszerszámok, s 
ségleti tárgyak sorakoztak előttünl 
változa'o3ságban, az iskola tanulói 
készítményei. Legtöbbjük olyan 
dóson, ügyesen megmunkálva, I 
mes'ermunsának is tekinthetnők. 

Természetes, valamennyi tanári 
zetés mellett készült, s ahogy az I 
táIyo3okon kezdve végignézünk 
dent a IV. osztályos vizsgamunkl 
teljes elismeréssel kell meglátnui 
vezetés gondosságát, agyakorlati 
re nevelő iskola uj irányát, ami 
elérték, hogy a kis repülőgép min 
és az ásó-gereblye szerszámtól a 
tos fúrógépig  és dinamóig szinte 
kéietes darabokon állapithatjuk 
az iskola hasznosságát éí az időli 
megfelelő  korszerűségét. Ugyanezi 
tulajdonságok, előnyök jellemzik 
ügyes faipari  munkákat, a gondo 
kidolgozott szobaberendezést és 
gyéb faragványokat. 

Az érdekes iskolai kiállítás 
szombaton és vasárnap megtekinth 
amit ajánlunk is a közönségnek. 

L 



Az iskolai év munkájának mérlege 
(Folytatás  az  első  oldalról) 

forradalmi  lépést jelentett Népköztár-
saságunk életében. A kizsákmányoló 
uralkodó osztály iskolarendszere helyé-
ben szociálizmust épitő társadalmunk, 
élén a Román Munkáspárttal, egész;n 
uj, szerkezetében, formájában  és tar-
talmában szociálista iskolarendszert 
teremtett meg. 

Ez az uj iskola már a munkásosz-
tály, a szegény- és középparasztság 
iskolája, mely nem â kizsákmányolók 
önző érdekeit nézi és szolgálja, hanem 
a dolgozó tömegekét. Ennek az uj 
iskolarendszernek az alapja a marxista-
leninista sztálinista ideológia, reális tu-
dományosság, a materiálista életszem-
lélet, a szociálista humánizmus, a pe 
dagógiai optimizmus. Ennek az iskola-
rendszernek a célja kiirtani az ifjúság 
ilyen nevelésén keresztül a társada-
lomból a kispolgári és tőkés gondol-
kodásmódot, a miszticizmust, a hazug 
tudományosságot, az álhumánizmust, 
a sovinizmust és a nacionálizmust, 

A tanügyi reform  eiső esztendejének 
eredményeiről 
beszélnek a számok is. 

Udvarhelymegyében 35 óvoda, 2 
napközi oltthoc, 101 négy osztályos 
elemi, 61 hét osztályos elemi, egy bá 
nyászati és kohászati, egy erdészeti, 
rgy állattenyésztési szakiskola, két el 
méleti vegyes liceum, két pedagógiai 
középiskola, egy fém-,  fa  és építészeti 
szakkal működő műszaki iskola, egy 
közgazdasági közigazgatási és egy ker 
tészeti középiskola működött. Közép-
iskolás, elemi, valamint óvodás tanu-
lóinknak a száma összesen 19.070 volt. 
Ezenkivül 103 analfabéta  tanfolya-
munkon összesen 2 130 Írástudatlan 
tanult írni és olvasni. 

Ezekben az iskolákban a tanulók 
legnagyobb többsége a dolgozó mun-
kásság és szegényperasztság gyerme-
keiből került ki s 1380 ösztöndíj évi 
14 millió 867 000 lejjel biztosította a 
munkás és szegényparaszt gyermekek 
tanulási lehetőségeit. 

A tanulás terén elért eredmények 
is világosan bizonyítják azt a tényt, 
hogy a dialektikus módszerekkel ta-
nitó és nevelő iskolák nem önmagu-
kért, hanem a dolgozó népért, a mun-
kásosztály ideológiáján felépülő  tudo-
mányos színvonal emeléséért vannak. 
A vizsgák eredményei szerint a tanu-
lók 94 százaléka fejezte  be sikeresen 
ez évi tanulmányait, 4'2 százaléka 
maradt javítóvizsgára és csak 1'8 szá-
zalékának kell osztályát megismételnie. 

Tanulóink azonban nemcsak a ta-
nulásból, hanem a közösségi munkából 
is kivették alaposan a részüket. Rész 
ben az IMSz keretén belül és a má-
jusban megalakult pionir szervezetek-
ben, részben az iskolai nevelői-mun-
kaközösségi munkán keresztül az ifjú-
ságnak sikerült az önszervezkedés és 
önfegyelmezés  utján leráznia a régi 
iskolák szellemét és sikerült forradal 
mi építőmunkát végeznie a szociálista 
iskola megerősítése érdekében. Az 
osztályközösségeken kivül majdnem 
minden iskolában működtek a tanul-
mányi körös, ahol a tanulók ideológiai 
és tudományos színvonaluk emelése 
érdekében fejtettek  ki hatalmas mun-

A tantestület két arca 
A tantestület szintén az önmaga 

képzésével fogctt  hozzá az uj iskola-
típus kialakításához. Szemináriumain, 
szakszervezeti káderiskolájában, peda-
gógiai tanácsi üléseken, pedagógiai 
köri értekezleteken nemcsak szakmai, 
hanem ideológiai színvonalukat is 
emelték. 

Az' eredmény mindenesetre szép. Az 
építőmunka eredményes volt. 

Azonban nem szabad megfeledkez-
nünk a hiányosságokról és a hibákról 
sem. És nem szabad megfeledkeznünk 
azokról az ellenséges magatartást ta-
núsító tantestületi tagokról sem, akik 
az iskolába, az ifjúság  és a tantestű-

Tanügyi kádereink nevelése 
let közé furakodva  az építőmunkát 
rombolással, a hsladást reakciós akna-
munkával akarták meggátolni. 

Vagy talán nem kell a munkásosz 
tály ellenségének, a nép ellenségének 
tekinteni azt a tanitót vagy tanárt, 
aki az imperiálista háborús uszítók 
szolgálatába szegődött és népét az 
egyházi köntös tekintélyének felhasz-
nálásával a sötétség, a tudatlanság és 
háború felé  vezető Márton Áron kató-
likus püspök uszályhordozójává válik 
az udvarhelyi >buc3un« ? 

Nem ellensége-e az épülő szociáliz 
musnak az a tanító, vagy tanár, aki 
Márton Áron kedvéért beszünteti az 
éppen folyó  v.zsgákat, hogy tanulói 
résztvehessenek a reakciós »főpap« 
tüntetésén ? 

De éppen olyan nagy ellensége a 
népnek az a tanító is, aki megtagadva 
a munkás néppel való közösségit, azt 
hirdeti falujában,  hogy a széselyföldi 
kulturversenyek helyett inkább a csík 
somlyói bucsun vegyen réizt az ifju 
ság, ahol nem kulturát, hanem erőt 
merít magának a reakciós egyház és 
zsirosparasztok szövetségének támo 
gatására a szociálizmus elleni harcban. 
És az eredmény... 
Ezek után nem nagyon lehet csodál-
kozni azon, hogy a székelyudvarhelyi 
középiskolák utolsó éves növendékei 
közül néhányan abszolváló jelvénye 
ikkel kabátjuk hajtókáján, szolgalel 
küen vitték a baldachint reakciós püs 
pökük feje  felett  s tömjéneztek az 
imperiálizmus hazai főparancsnokának. 
A tanáraik közül egyesek velük egy 
sorban lépkedtek. 

De éppen igy volt ez néhány vidé 
ki iskolával is. Ha nem is sorban jöt-
tek be a városba, mégis sorba állottak 
a tanulók, nem vallásos meggyőző 
désből — mert ez náluk nem nagyon 
lehet — hanem tanítóik példáját kö 
vetve, a vallásosság köpenyébe bur-
kolózott reakció oldalán. 

A katólikus tanítóság és tanárság 
nagyrésze elítéli azokat a nevelőket, 
akik a burzsoá földesúri  rendszer szol-
galelküségét kívánják vissza s akik 
zsoldjába szegődnek a háborús uszí-
tók, népbutitók számító és önző ve-
zetőjének, Márton Áron püspöknek. 

Már megindult a megyében is a 
szervezkedés az öntudatos katólikus 
dolgozók között, hogy nyilvánosan le 
leplezzék azokat, akik uszályhordozói 
lettek a népek közötti barátság ellen 
ségének és a kizsákmányoló, elnyomó 
kapitálista rendszer barátjának. Ter-
mészetes. hogy a tantestület határo 
zottan állást kell, hogy foglaljon  ezek 
ellen, akik ellenségei minden építésnek 
és haladásnak. 

A hibák és h'ányosságok az isko 
Iából el fognak  tűnni, mint ahogy el 
kell tűnnie az egyházi reakció kísér-
tetének is, mert tömegeink és a tan-
testület nrgyrésze világosan látja mind 
ezeket. 

A tanügyi reform  első évének ered-
ményeit mérlegre téve világosan lát-
szik, hogy semmiféle  akadály nem 
tudta megállítani a fejlődést,  az állán 
dó emelkedést. Az ifjúság  összefogva 
a hsladószellemü tantestülettel, már 
meglátta, hol az igazság és biztos lé-
pésekkel halad a szociálizmus felé  ve-
zető uton. Rövid idő alatt maga az 
ifjúság  fogja  felszámolni  azokat a még 
megmaradt kis egyházi klikkeket — 
reformátust  és katólikust egyaránt — 
melyeket reakciós tanáraik és tanítóik 
irányítanak. 

A munkásosztály a Román Munkás 
párt vezetésével és irányításával ha-
tározott lépésekkel halad a szociáliz-
mus felé  Politikai, gazdasági és kultu-
rális életszinvonalunk soha nem látott 
arányban emelkedik. A munkásosz-
tály forradalmi  harcában pedig az is 
kólának is jelentős helye van, csak az 
eredmények mellett észre kel vennünk 
a hibákat is, hogy azokat az uj isko 
lai évben teljesen ki lehessen küszö-
bölni. 

céljából a közoktatásügyi minisztérium 
ebben az évben is megtartja a tan-
testület és az adminisztrációs személy-
zet ideológiai, politikai és szakmai 
továbbképző, úgynevezett ICD (Indru 
marea Corpului Didactic) tanfolyamait. 

A Román Munkáspárt kezdemé 
nyezésére és irányítása mellett 

1948 tavaszán megindu't közép és 
alsófoku  tanfolyamokat  már igen sok 
tantestületi tag végezte el, hogy az 
itt nyert elméleti és gyakorlati ismere-
teket az életbe, az iskola és a falu 
közösségi munkájába vigye át, a szo-
ciálista társadalom épitése érdekében. 

N ívelőtestületünk ideológiai és po-
litikai színvonalának emelése 

azonban egy pillanatra sem állhat 
meg. Ezért ezen a nyáron is julius 
8—28 között az egész ország terüle-
tén, a megyei központokban 3 hetes 
tenfolyamot  rendez a minisztérium. 
Megyénkben Székelyuivarhely és Szé-
kelykeresztur központokban közel 500 
tanító, tanár és adminisztratív személy 
vesz részt a tanfolyamon. 

A minisztérium intézkedései szerint 
a tanfolyamon  kötelezően résztvesznek: 
azok az iskolaelőtti, elemi iskolai és 
középiskolai tantestületi tagok, akik 
két hetes, 1—4 hónapos alsó, vagy 
középfokú  tanfolyamot  nem vógeztes ; 

a pöd'gógiai iskolák most végzett nö-
vendékei ; a középiskolák és 7 osz-
tályos elemi iskolák igazgatói és tit-
kárai, még abban az esetben is, ha 
tanfolyamot  már végeztek; a bentla-
kással rendelkező iskolák nevelői (pe-
dagógusok) és a megyei szakszerve-
zeti vezetőség tagjai. 

Minden előkészületet megtett a 
megyei szervező bizottság a 

tanfolyamra  érkező tanszemélyzet fo-
gadására, elhelyezésére és élelmezé-
sére vonatkozólag. A tanfolyam  hall-
gatói hozzák magukkal ideológiai 
könyvtárukat, esetleg az iskola ideo-
lógiai könyvtárát is. 

Akkor, amikor az imperiálista ha-
talmak egy ujabb háború előkészíté-
sén fáradoznak,  Népköztársaságunk a 
Szovjetunió oldalán kitartóan küzd a 
béke és haladás érdekében. Tantestü-
letünknek komolyan fel  kell készülnie 
az ifjúság  és a tömegek nevelésére, 
az egyházi reakció és a miszticizmus 
elleni könyörtelen harcra, az imperiá-
lista háborús uszítók kérlelhetetlen le-
leplezésére. Ezt a feladatot  csakis az 
önnevelésen keresztül, a marxista-le-
ninista ideológiai ismeretek birtokában, 
a materiálista világszemléletben való 
elmélyülés utján tudja megoldani. 

H.  J. 

Pedagógiai-est 
Makarenkóval, a legnagyobb orosz 

pedagógussal sokat foglalkoztunk  eb-
ben az évben, a pedagógiai leányis-
kolában. Az uj tipusu ember neveié 
sének módszerét próbáltuk elsajátítani 
tőle, s hogy ezt a dolgozók tudomá-
sára hozzuk, pedagógiai estet rendez 
tünk julius 2-in este szépszámú kö-
zönség jelenlétében. 

Csáky Magda III. évfolyamos  tanuló 
előadásában rámutatott arra, hogy az 
óv folyamán  milyen nagy hévvel ta-
nulmányoztuk Makarenko pedagógi-
áját, a Makarenko körben. Társadal 
munknak bátor, öntudatos emberekre 
van szüksége, azzá nevelni pedig nem 
lehet a régi nevelési eszközökkel. 

Uj módszereket próbáltunk alkal-
mazni Az önkormányzatot részben si-
került megteremtenünk. A növendékek 
nem rájuk kényszeritett szabályoknak 
engedelmeskedtek, hanem maguk álla-
pitottók meg a szabályokat és ezek 
megtartását maguk ellenőrizték. 

Megjelenítettük a pedagógiai esten 
a szülői tanácsadót. A tanácsadó leg-
nehezebb feladata  megértetni a szü-
lőkkel, hogy ők a társadalom megbí-
zásából nevelik gyermekeiket és meg-
dönteni a szülőknek azt a felfogását, 
hogy »iz enyém a gyermek, azt tehe-
tek vele, amit akarok*. Meg kell érte-
nie minden szülőnek, hogy oda kell 
hatni a neveléssel, hogy a gyermek 
saját akaratából vesse alá magát a 
közösségi szabályoknak. Fel kell ven-
niük a kapcsolatot a nevetőkkel, meg-
hallgatva azok jóindulatu utmutatását 
és követve azt. 

Megjelenítettük a családlátogatást is, 
amelyben a tanítónő bekopog a gyer-
mek szülői otthonába, hogy megkeresse 
az okát a gyermek rossz magatartá-
sának. Az ismertetett esetben a gyer-
meket verik és azzal büntetik meg, 
ha nem tanul, hogy nem adnak enni 
és nem engedik játszani. Igy megutálja 
a tanulást, félénk,  gyáva, bátortalan 
emberré lesz. A tanítónő észreveszi, 
hol a hiba és megérteti a szülőkkel 
nevelési módszerük helytelenségét és 
utmutatást ad a további nevelésre. 

Pedagógiai estünk csak egy kis ré 
szét mutatta be a nevelési hibáknak 
és lehetőségeknek, de felhívta  a szülők 
és tanítók figyelmét  arra, hogy for 
ditsanak nagyobb gondot a nevelésre, 
mert a szociálizmus és kommunizmus 
felépítését  csak az a nemzedék tudja 
bevégezni, amsly uj tipusu emberek-

i bői áll. Jakab  Irma 

A pedagógiai 
leányiskola kiállítása 
idén újítást jelent. A kézimunkákon 
és rajzokon kivül megjelentek a kiál-
lításon uj tanszerüzemünk termékei is. 

Ugyanis május 1 tiszteletére egy 
tanszerüzemet állítottunk fel,  melyhez 
a nyersanyagot szociálista versenyben 
gyűjtötték össze az egyes osztályok 
tanulói. A gyűjtés során otthonainkból 
több ócska tárgyat gyűjtöttünk össze: 
kiégett villanykörtét, ócska fogkefét 
stb., melyeket mint hőpalackot, vagy 
az elektromos inga kellékel láttunk 
viszont. 

A tanszerüzemben folyó  munkában 
összekapcsoltuk a tanulást a termelő 
munkával és a nagy, tágas terem 
csakhamar a növendékek legkedvesebb 
tartózkodási helye lett. 

A kiállítás anyagát képezték még a 
tanszereken kivül: faliújságok,  kézi-
munkák, rajzok stb. Munkánk legér-
tékesebb termékeiként viszontláttuk 
azokat a faliújságokat,  amelyek az év 
folyamán  a versenyekből győztesen 
kerültek ki. Meglátszik a kézimunká-
kon, a szépen, gondosan elkészített 
teritőcíkótől a felsőruháig,  hogy a nö-
vendékek koruknak és képességeiknek 
megfelelően  fokozatosan  sajátították el 
a kézimunka ismereteket és komoly 
munkát végzett az első elemi osztá-
lyostői kezdve a tanítóképző IV. 
évfolyamának  hallgatójáig minden nö-
vendék, 

Vájjon azért dolgoztunk csupín, 
hogy kiállításunk szép és gazdag le-
gyen? Nemi Tanszerüzemünk hasz-
nálható segédkezet ad a tanulónak a 
szociálizmus építésében, mert ezsknek 
a segítségével az uj nemzedéknek, a 
jövő nemzedékének alapos, biztos 
tudást nyújthatunk. 

Jakab  Irma 

Felhívás 
a műszaki középiskola 

tanulólhoz I 
Tudomására hozzuk tanulóinknak, 

hogy a nyári szünidőben szépirási és 
helyesírási tanfolyamot  tartunk julius 
10 ikétől minden nap d. e. 10—12 
óráig. A tanfolyamon  az első évfolya 
mot végzett városi tanulók kötelesek 
megjelenni, de a felsőbb  évfolyamok 
tanulólnak is ajánlatos ez. 

Az  igazgatóság 



Ismerjük meg a szociálizmus hazáját 
A Szovjetunió szovhozaiban és kolhozaiban 

hatalmas tSmegmozgalom indult a 
KUKORICÁM.4 (aVAK NEMESÍTÉSÉRE 

„Az egész emberiség elismerését ér-
demelné ki az, akinek sikerülne két 
kalászt termeszteni ott, ahol eddig 
csak egy termett, vagy két szál füvet 
termeszteni egy helyett." 

Swift  halhatatlan müvéből, „Gulliver 
utazásaiból" idézve ezeket a szavakat, 
Klementij Timirjazev, a nagy orosz 
természettudós még hozzáfűzte  : „Ugy 
hiszem, hogy a két kalász kérdése 
talán a legalapvetőbb és legégetőbb 
kérdés, amelyet országunkban a legrö 
videbb idfn  belül meg kell oldanunk." 

Ezek a szavak 1905 ben hangzottak 
el, amikor hivatalos kimutatások sze-
rint a lakosság ellátásának feladatát 
betölteni hivatott orosz paraszt szintén 
súlyos élelmiszerhiányban szenvedett. 

Azóta több, mint negyven év telt el. 
A kolhozrendszer megszilárdult a szov-
jet falvakon.  A tőkés földesúri  rablán-
cokból felszabadult  szovjet parasztság 
a Kommunista(b)Párt irányítása mellett 
bőségesen termel kenyeret nemcsak a 
maga, hanem a lakosság számára is. 
A szovjet falvak  dolgozói a micsuri-
nista haladó agrobiológiai tudományok 
elveitől vezéreltetve ma már két ka-
lászt termelnek ott, ahol azelőtt csak 
egy kalász termett. Ezeknek az em-
bereknek a cselekedeteiről szeretnénk 
néhány szót szólni, mert amint Swift 
is mondotta, megérdemlik az egész 
világ elismerését. 

A népi közmondás azt mondja: 
„Ki mint vet, ugy arat " 

Ézt a bölcs népi közmondást alkal-
mazza Iván Kolesznik akadémikus, a 
nép soraiból kikerült fáradhatatlan 
ujitó, aki Ukrajna kolhozainak szán-
tóföldjeit  való: ággal laboratóriumának 
tekinti. A kiváló tudós elhatározta, 
hogy tudományos módszerekkel meg-
szervezi a magnemesitő eljárásokat. 

Ivan Kolesznik akadémikus felszólí-
tást intézett a kolhoznak élenjáró pa-
rasztjához és a szovhozok munkásai-
hoz, hogy a tudomány embereinek, 
valamint a mezőgazdászoknak a ve-
zetése mellett inditsanak széleskörű 
magnemesitő mozgalmat uj tengeri, 
napraforgómag,  cukorrépamag és hris-
ka termesztésére. A kolhozparasztok 
soraiból kikerült micsurinista kísérle-
tezők és bőséges terméshozamu mes'e-
reik százezrei teljesítették ezt a fel-
hívást. 

Különösen a tengeri nemesítésére 
irányuló akció járt eddig feltűnő  jó 
eredményekkel. 

Ukrajna parasztjai már rég megfi-
gyelték, hogy szántóföldjeiken  akad 
olyan kukoricaszár is, amelyen a szo-
kásos 2-3 kukoricacső helyett 5 6 is 
megterem. A kolhozok és szovhozok 
micsurinista kutatói és kísérletezői ösz-
szegyüjtötték az ilyen rendkívül bő< 
hozamú tengerit. Az összegyűjtött ku-
koricát elvetették különálló szántóföld-
részeken. 

Ez a magkiválasztó akció kezdetben 
csak néhány kolhozban indult el. Ké-
sőbb azonban egész körzetekre és 
tartományokra kiterjedt. 

A kolhozok, az illetékes mezőgazda-
sági osztályoknak ma már bőhozamu 
kukoricát szállítanak, amelyet hivatott 
magkiválcsztók felügyelete  alatt 
takarítottak be. A válogatott vető-
magvakat a körzet legtöbb kolhozában 
alkalmazzák. Ugyanakkor a bőhozamu 
kukorica magvakat az egész köztársa-
ság teiületén összegyűjtötték és azokat 
egy  szántóföldön  elvetették. 

Ezek a vetések azt bizonyítják, hogy 
Ukrajna kolhozparasztjainak a vető 

magvak kiválasztásával sikerült több 
kukoricacsövet termő kukor'cafajtát 
nemesíteni. A kísérleti parcellákat 
megművelő parasztok ma már 5-6, 
sőt néha 10 kukoricacsövet termő 
kukoricát is ültetnek el. A múltban 
ezeken a területeken alig nőtt a kuko-
ricaszáron két kukorica csőnél több. 

Ezzel msgvalósuit Klementij Timir-
jazev és a többi haladó szellemű tu-
dósnak vágyálma, amelynek jelszava 
„Egy kalász helyett kettőt" 

A aok kukorieacsövet 
termő kukoricamagfajta  nemesítésében 
előljárnak Kalina Farbun, a Boriszopol 
körzetben lévő „Lenin'' ko.boz csoport-
vezetőnője, aki négy csövet termő ku-
koricamagvikat választott ki, a szmo 
lenszki körzetben lévő „Novij Pobut" 
kolhoz Matróna Pancsenko nevű cso-
portvezetőnője, aki azáltala megművelt 
területen öt csövet, sőt helyenként 8 
csövet térerő kukoricamagot is kivá 
lasztott. Ugyancsak az első kelyen áll 
Anton Kuznecki, a Cserkaszk körzet-
ben lévő „Proletár1' kolhoz elnöke, aki 
már tíz csövet termő kukoricát is ter-
mesztett. A magkiválasztó tömegmoz-
galom résztvevőinek, a szociálista ha 

zához hűségesen ragaszkodó és bátor 
munkájukkal a természet akaratának 
ellenszegülő hősök száma állandóan 
emelkedik. 

A hősök között van többek közöt 
Mark Ozernij, a hires kutató kolhoz-
paraszt, a bőséges tengeritermésnek 
kiváló mestere, aki megdöntötte az 
amerikai farmer  csúcsteljesítményét. 
1948 ban Mark Ozenij rendes szán ó-
földön  az általa kiválasztott bőhozamu 
kukoricamaggal hektáronkint 208.65 
mázsa kukoricatermést ért el, mig az 
amerikai farmer  mesterségesen öntözött 
szántóföldön  hektáronként mindössze 
csak 204 mázsás kukoricatermést ta-
karított be. 

Mark Ozernij évről évre összegyűjti 
a legbőségesebb terméshozamu mag 
vakat, ugyanakkor pedig hűségesen 
követi Liszenkó akadémikus utmutatá 
sait. Mark Ozernij tudja, hogy a nö-
vények életkörülményei átfejlesztik 
öröklött tulajdonságaikat és ezért kü 
lön leges agrotechnikai eljárásokat al-
kalmaz, amelyek kedvezően hatnak 
a növényre és a'termőföldre  egyaránt. 

A bőséges terméshozamok élenjáró 
mestereinek tapasztalatait a Szovjet 

unió földművelői  gyorsan magukévá 
tették. A Gallezki körzetben lévő 
„Sztálin" kolhoz Dzuka Regvana 
nevű georgiai kolhozparasztja 
versenyre hívta Mark Ozernij kolhoz-
parasztot. A georgiai mezőgazdasági 
éltermelő túlszárnyalta mesterét. Dzuka 
Regvana hektáronként 210 mázsás 
termést ért el és ezzel uj világrekor-
dot létesitett. 

A magkiválasztó szakértők főtörek-
vése most az, hogy az összes kol-
hozokban emeljék a terméshozamot. 
Ezért bőségesebb hozamú, több csö-
vet termő kukoricamagfajtát  nemesíte-
nek. Ugyanakkor a legkiválóbb kísér-
letezők ellenőrzése mellett Ukrajna 
különböző körzeteiben kísérletező ál-
lomásokat létesítettek. 

— Meglátogattam a „Proletár" kol-
hoz kísérleti szántóföldjeit,  mondja 
Ivan Kolesznik akadémikus, aki nem-
rég tért.vissza ukrajnai útjáról. Ezeken 
a kísérleti telepeken a legtökéletesebb 
és bőhozamu kukoricát termelik. A 
kolhozparasztok nagy gondot fordíta-
nak a nemesitett kukorica művelésére 
és ennek tulajdonitható, hogy a növé-
nyek nagyszerűen fejlődnek.  Leírha-
tatlan örömnél néztem, hogy a 
szovjet parasztok a micsurinista ha-
ladott agrobiológiai tudományok al-
kalmazásával milyen ügyesen neme-
sitik a vetőmagvakat, hogyan töké-
letesitik a régi magfajtákat  és hogyan 
teremtenek a szovjet-hazának bőhoza-
mu, nagy termelékenységű újfajta  nö-
vényeket. 

A sport a szovjet-nép kincse 
Népi demokráciánk, mint a közös-

ségi élet annyi más területén, a sport 
terén is a kiutat, a legmegfelelőbb 
megoldásokat keresők érdeklődésével 
figyeli  a szovjetsportot: fejlődésének 
folyamatát,  fejlettségének  sokirányu-
ságát, minőségét, óriási tömegeket 
mozgató erejét és a sportvezetés titkát. 

A munka államának legfőbb  és leg-
féltettebb  kincse az ember, Ezért a 
sport, amely egyik fontos  népnevelő 
eszköz, a Szovjetunióban államproblé-
ma. 

A szovjetsport a népé : a munkás-
millióké, tömegsport. Terjesztését, fej-
lesztését nagyobbrészben a munkás 
szakszervezetek sportegyesületei vég 
zik. Az egyesületen belül sportkörök 
és sportklubok működnek, melyek ál-
landó öszszeköttetésben állanak a köz 
ponti vezetéssel és a helyi testnevelési 
bizottsággal. Anyagi támogatásukról 
és tevékenységük ellenőrzéséről az 
állam és a szakszervezetek gondos-
kodnak. A vezetőség nagyrészt a sport-
mozgósítást végző Komszomol-ifjak 
közül kerül ki 

A sportélet alapjai az egyesületi 
stadionok, a különböző sportágak lói 
megépített gyakorló pályái, kitűnő 
tornatermek, a fejlett  testnevelő-és 
edzőképzés, amatőr sportnevelő tan-
folyamok,  fizetett  és önkéntes edzők 
alkalmazása, bőséges felszerelés,  erős 
sportsajtó és kellő költségvetési keret. 

Külön említést érdemel a szakszer-
vezeti sportegyesületeken kívül a 2 
millión felüli  taglétszámú „Dinamó" ; 
a „TDKA": a szovjethadsereg sport-
egyesülete; a „Spartak", amely a ter-
melőszövetkezetek 25.000 falusi  sport-
körét, 1 milión felüli  tagot, 6 773 fi 
zetett és 12.700 önkéntes edzőt ma-
gában foglaló  sportegyesület. 

Az egyesületekbe szervezett 10 
millió sportolón kivül az ifjúság  tö-
megesen vesz részt a helységenkénti, 
kerületi és regionális „népi sportver-
seny" eken. Tömegmozgató erejüket 
példázzák az 1945. évi 9,050.000 főnyi 
(ebből falusi  1,560.000) és az 1947. 
évi, több mint 10 millió ifjút  mozgó-
sító népi sportversenyek. 

Minden évi julius hónap utolsóelőtti 
vasárnapján a Szovjetunió legjob spor-
tolói résztvesznek a moszkvai nagy 
„Sportparádé" n. Ugyanezen a napon 
a Szovjetunió minden tagállamában 
hasonló sportparádék vannak. Az 1947 
évi moszkvai spor:parádén pl. 27 000 
ifju  sportoló vett részt a 16 szovjet-
köztársaság legjobb sportolói közül. 
Jellemző a szovjetsportra, 
hogy a kapitálista országok kis számú 
gazdagjainak sportjai közül a sizést, a 
tenniszezést, az alpinizmust, vívást az 
U3zást, a kerékpározást, stb. a töme-
gek sportjává tette. 

És mindez a gondoskodás miért 
történik ? A sportolók egyéni céljain 
felül:  önfegyelmező,  becsületes, ön-
magát helyesen értékelni tudó, szerény, 
egészséges, ifju  társaiban nem a szóra-
kozó, hanem a munkatársat kölcsö 
nősen megbecsülni tudó, bátor, meg-
nemalkuvó és jellemszilárd, kollektiv-
ember, a Szovjetunió jövő munkás-
állampolgárának és védelmezőjének a 
kialakításáért. 

A szóvjetsportban ismeretlen a já-
tékos adás vétel és a vezetők élős-
fcödése  a játékosok vállain. 

Az u. n. hivatalos sportokon kivül 
nagy gondja van a Szovjetuniónak 
a 16 köztársasági állam jellemzetes 
nemzeti játékainak és sportágainak a 
fenntartására  és fejlesztésére  is. 

A női-sport a Szovjetunióban már 

nem probléma. A szovjetlányokat az 
ifjakkal  azonos módon és feltételek 
között ott találjuk a sport minden ágá-
ban. Sok sok dicsőséget hoznak hazá-
juknak, mint N. Dumbadze diszkosz-
vető, Majucsea és Anochina gerely-
vető .Karelina. Isakova és Halscsev-
nikova korcsolyázó-világrekord bajnok-
nők. A könnyű atlétikában a világ-
bajnokságokban az első helyeket 
szovjet nősportolók tartják. 

A férfi  Európarekord számok közül 
kiemeljük a 4,30 m es rudugrást, a 
16 73 m es sulydobást, az utóbbi 12 
év legjobb 7.780 pontos dekatlon baj-
nokságát, a boxbajnokságot; 8 próba-, a 
175 kg. súlyemelő-világbajnokságot̂  
a foot-ball,  kosárlabda, a voley-ball, a 
sakk, a kerékpározás, a sí és az uszés 
szovjet-sikereit, amelyektől kiviláglik, 
hogy a szovjetsportolók a világ spor-
tolóinak az élén állanak mind techni-
kai, mint erkölcsi és fizikai  tulajdon-
ságaikat illetőleg. 

A szovjet hadsereg Moszkva előtti, 
leningrádi, sztálingrád-i, ukrajnai ra 
gyogó győzelmei, valamint az egész 
második világháború megnyerésének 
fegyverténye,  nagymértékben a szovjet-
sportszervezetek és klubok nevelő 
munkájának az eredményei. 

Országunkban az IMSz be tömörülő 
ifjúság  feladata,  hogy a dicső szoviet-
példa alapján sportkörökbe és klu-
bokba tömörítse az iskola, üzemek és 
falvak  ifjúságát,  szociálizmusunk mi-
nél előbbi kiépítése érdekében. 

Székely 
elméleti gim. tanár 

Szociálista versenyben 
az udvarhelymegyei ARLUS alfiókok 

Junius 6 án az udvarhelymegyei 
ARLUS alfiókok  vezetői értekezletre 
gyűltek össze, hogy megtárgyalják 
annak a versenynek a feltételeit,  mely 
Udvarhely-alsó járás és Parajd, Udvar-
hely felső  járás és Oklánd, Székely-
keresztur alsó járás és Székelykeresz-
tur felső  járás, valamint Udvarhely 
város és L Szentkeresztbánya alfiókjai 

között indul. A verseny julius 1 tői 
október 30 ig tart, a Nagy Októberi 
Szociálista Forradalom 32 éves for-
dulójának tiszteletére. Az értekezletre 
az összes ARLUS alfiókok  pontosan-
elküldték megbízottaikat, kivéve az 
oklándi alfiókot. 

Az alfiókok  megvitatták és elfogad* 
{Folytaiái  a 8. oldalon) 



F AL VAINKBOL - F ALV AINKN A K 
Petek 

Junius végén uj vezetőség került a 
peteki szövetkezet élére. Munkás em-
berek, szegény- és középparasztok vet-
ték át a szövetkezet irányítását, hogy 
az az egész dolgozó nép érdekét szol-
gálja. Julius 3 ikán már egy szövetke 
zeti napot tartottunk, ahol ünnepély 
keretében ismertettük a falu  és város 
közötti árucsere forgalmat  és az uj 
szövetkezeti alapszabályt. Az ifjúság 
nagy tetszésnyilvánítással fogadta,  a-
mikor megtudta, hogy 16 éves korá-
tól minden dolgozó ifju  tagja lehet a 
.szövetkezetnek. 

Az aratási és cséplési előkészületek 
községünkben a befejezéshez  közeled 
nek. A falu  dolgozói, nagy munkát 
végeztek még az esőzés beállta előtt, 
mert a búzát ügyesen megtisztították 
a gyomtól s igy az aratás elé még na-
jyobb reménységgel tekinthetnek. 

Mánya  István 

Megnyílt ZetelaKán 
a napHözictfhon 

Junius 15 ikén nyílt meg Zetelakán 
két napköziotthon. Hosszas készülődés 
folyt,  hogy a gyermekeknek mindenük 
meglegyen. Szerető szivü enyák a 
RDNSz vezetésével gondosan rendbe-
tették előzőleg a helyiséget. 
Mi szülők boldogok vagyunk, hogy 

demokratikus kormányunk lehetővé 
tette a szegény dolgozó nép számára 
a gyermekek gondozását. Örömmel 
küldjük gyermekeinket a napköziott-
honba, de nagyon küldeni sem kell 
őket, mert a kicsinyek is kéz a kézben, 
örömtől sugárzó arccal indulnak. A 
napköziolthonban szeretettel fogltlkoz 
nek velük és jól ellátják élelemmel, 
amilyen élelmet mi szegény szülők ott-
hon sem tudnánk nekik biztosítani. 
Ezért köszönetünket fejezzük  ki el-

sősorban a Román Munkáspártnak és 
kormányunknak azért a támogatásért, 
amit a dolgozó falusi  népnek nyújta-
nak és szeretettel gondolunk azokra a 
xstvérnőkre, akik gyermekeinket nagy 
hozzáértéssel gondozzák a napköziott-
ónban. 

Sebők  Jánosné 

A fenyédi szövetkezet 
megjutalmazza a kultur-
munkában kitűnt ifjakat. 
Az elmúlt napokban a fenyédi  szö-
etkezet ajtajára kifüggesztettek  egy 
névsort, azokról, akik kedvezményes 
~ övetkezeti textil árukból részesülnek. 
t a tény magában még egyáltalában 
nem feltűnő,  hiszen a többi falusi 
övetkezetek is igy tesznek. Azonban 

a fenyédi  szövetkezet kifüggesztett  egy 
sík névsort is ezzel a felirattal 

At ifjúságnak  a kulturmunkájáért". 
en a névsoron sorakoznak azoknak 

i tenyédi ifjaknak  a nevei, akik a 
ostani kulturversenyek;n derekasan 
vették a részüket. Ezek esti szabad 
;jüket, a napi fáradságos  munka 
ta arra használták fel,  hogy szorgal 
•san készüljenek a kultur versenyekre. 
>zek nem ültek fel  a reakció bom-
'sztó kísérleteinek, ameiy meg akarta 
tkadályozni a kulturversenyekre való 
készületeket és az azokon való 
vételüket. 

Tizenöt fiu  és tizenöt leány neve 
rakozik egymásután, akik egyenként 
'-így  ingnekvaló gyolcsot, vagy 
egy karton ruhának valót kaptak 

nával együtt. 
Sokan állanak a szövetkezet ajtaja 
"tt és olvassák ezt a kimutatást. Egy 
g nénike büszkén mutatja nekünk, 

a negyedik a névsorban az ő 

leánya, ő is ott volt a versenyeken, 
s most neki is lesz egy uj karton-
ruhája. 

Vannak azonban olyan ifjak  is, akik 
szomorúan olvassák ezt a névsort, 
mert az ő nevük nem szerepel azon. 
Nem szerepel, mert nem vettek részt 
abban a művelődési csatában, amit 
Pártunk kezdeményezett. Nem értették 
meg Pártunk hivó szavát, amikor erre 
a munkára szólította csatasorba ifjú-
ságunkat. 

Dicséretes és példamutató a fenyédi 
szövetkezet vezetőségének ez az elha-
tározása, nagyszerű példája annak, 
hogy az átszervezett szövetkezet ve-
zetősége valóban a dolgozó nép szol-
gálatába kívánja állítani falusi  szövet-
kezeteinket. 

A fenyédi  dolgozó ifjak,  pedig bol-
dogan veszik majd fel  uj ruhájukat, 
vagy ingüket, amit Népköztársaságunk 
juttatott nekik a fenyédi  szövetkezeten 
keresztül, becsületes és öntudatos 
munkájuk elismeréseképpen. 

m 

Egy év 
a szentábrahámi is-

kola életéből 
ősszel a gyermekek immel ámmal 

indultak el hazulról az iskolába. A 
tanítók is hiába beszéltek hozzájuk, 
Igy ment egy ideig. Egyszer csak 
megjött az a hír, hogy iskolánk bent-
lakást kap, a RMP kezdeményezésére. 
Nem telt bele sok idő, a hirből való-
ság lett. 

Rögtön segítségül jöttek a RDNSz 
ós a MNSz lelkes tagjai, akik önkén-
tes vállalkozással igyekeztek a szük-
séges felszerelési  tárgyakat beszerezni, 
elsősorban a bentlakók hálószobájának 
berendezését. 

Vidám napok következtek. A gyer-
mekek szorgalmasan segítettek a mun-
kálatokban. Nap-nap után jobbak, vi-
gabbak és kedvesebbek lettek. Most 
még csak annyi volt a baj, hogy 
nem volt mindeniknek tankönyve. De 
ezt az akadályt legyőzte az állam 
gondossága. 

A gyermekek igyekeztek osztályu-
kat feldíszíteni,  faliújságokat  készí-
teni és azokra ujabb es ujabb cikke-
ket írni. A könyveiket megbecsülve 
igyekeztek tanulni. Az év vége felé 
versenyezlek a tanulásban. Végül a 
vizsgák után következett az évzáró 
ünnepély, gyönyörű műsorral. Az ün-

nepélyen nagyon sokan vettek részt 
és azon tanulóink egy év alatt szer-
zett tudományukat mutatták be. 

Az ünnepély végén következett az 
értesítő kiosztása és az állam által 
adott ruhaanyag szétosztása. Minden 
egyes gyermek részesült az ajándé-
kokból. Eltávozásuk csak ennyi volt: 
miért is kell hazamenni ? Sokkal jobb 
volna ezután is csak tanulni és itt-
lenni. DJ ha már el kell mégis menni, 
akkor éljen a RMP, éljen a RNK, 
hogy a közeljövőben legyen, aki irá-
nyítson, aki életünket szebbé, jobbá 
és még boldogabbá tegye I 

Koronia  Dénes,  levelező. 

Kultúrotthon alapKőUtí-
telc JWagyafbtrwínyban 

Szokatlan ünnepe volt Magyarher-
mánynak junius 26 ikán. Évtizedek 
óta nincsen ennek a községnek isko-
láján kívül olyan helyisége, amely a 
felnőttek  kulturális érdekeit szolgál-
hatta volna. Régóta gondolkodik en-
nek a községnek a dolgozó népe azon, 
hogy az egészen szűk, de formájában 
is alkalmatlan községházát felváltsa 
a mai követelményeknek megfelelő 
kulturotthonnal. Ezen a napon he-
lyezte el alapkövét annak az épület-
nek, amely valóban otthona lesz a 
község dolgozó népének. 

Kulturolthonunk építéséhez az erdő-
birtokosság megadott minden anyagot. 
Azonban a munka elindítása mindad-
dig késett, amig a Román Munkáspárt 
helyi szervezete nem vette kezébe a 
kezdeményezést. A demokratikus szer-
vezetek tagjaiból ós az erdőbirtokos-
ság vezetőségéből alakított építési bi-
zottság megosztott munkával, hétről-
hétre alaposan elkészített munkaterv-
vel jutott el addig, hogy megrendez-
heti e az alapkőietételi ünnepséget és 
ma már falak  emelkednek ezen a kö-
vön, bizonyítva, hogy a Párt irányítá-
sával dolgozó nép akarata előtt nincs 
megállás. A tervszerű munka ered-
ményeképpen napról napra tűnnek el 
a nehézségek és látszik meg a dol-
gozó nép munkájának eredménye. 

Alapkőietételi ünnepségünkön részt-
vett a falu  egész dolgozó népe. Öröm-
től sugároztak a szemek, amikor látták 
a megvalósítás felé  közeledő munkát. 
A kételkedők, akiknek fáj,  hogy náluk 
nélkül is megvalósul a terv, láthatták, 
hogy a dolgozó nép akarata erősebb 
minden gáncsoskodásnál. 

A munkás-énekkar a Köztársasági 

himnusz eléneklésével nyitotta meg az 
ünnepséget. Majd Komporály József 
községi biró üdvözölte a vendégeket 
és Baló G. Dénes, az erdőbirtokosság 
elnöke, rövid beszéd után elhelyezte 
az alapkövet. Utána a Román Mun-
káspárt helyi alapszervezetének titkára 
és a tömegszervezetek vezetői tettek 
hitet amellett, hogy a község dolgozói 
megvalósítják a kulturház épitésének 
tervét és f.  évi augusztus 23 ig tető 
alá helyezik az épületet, mely nem-
csak ennek a községnek, hanem a 
vármegyének is büszkesége keli, hogy 
legyen. Az ifjúság  közül sokan a kiá-
sott alapárokban elhelyezett alapkőre 
való ráütéssel fejezték  ki akaratukat a 
kemény munka megvalósításához. 

Az ünnepségen jelen volt a várme-
gyei ideiglenes bizottság és kulturak-
tiva képviseletében Kósa István és a 
Magyar Népi Szövetség megyei szer-
vezete megbízásából Flórián László, 
vármegyei közművelődési felelős,  akik 
felszólalásaikban  utat mutattak a mun-
ka megvalósítása felé. 

A lelkes ós emelkedett ünnepség az 
énekkar műsorszámaival, szavalatok-
kal, majd az Internácionálé eléneklé-
sével fejeződölt  be. 

Baló  Dénes  L. 
levelező. 

Szaţszenfezeti fyilturcso-
portol; ZeteVáralján 

Demokratikus országunkban, a Ro-
mán Népköztársaságban a kormány 
biztosítja a munkásság kulturszinvona • 
Iának emelését, a RMP irányitáss 
mellett. A múltban is volt kultura, de 
az nem a munkásságé, hanem a kizsák-
mányoló kapitálistáké volt. A munká-
sok ki voltak zárva a legtöbb kultur-
megnyilvánulásból. A tőkések féltek, 
hogy ha a munkások hozzá kíz lenek 
a kultura fejlesztéséhez,  az a rend-
szerüket veszélyezteti. 

Most másképp van, most a kormány, 
a Román Munkáspárt irányításával 
biztosit ja a dolgozók művelődési szín-
vonalának az emelését. A szakszerve -
zetek országszerte nagy lendülettel 
kapcsolódtak be a kulturforradalombi. 
Mi szakszervezeti tagok vagyunk hi-
vatva arra, hogy a falusi  dolgozókat 
bekapcsoljuk a kulturmunkába. 

Junius 25 án a ruházati és a háztar-
tási alkalmazottak szakszervezeteinek 
műkedvelői Zeteváralján vendégszere-
peltek. A lakosság nagy örömmel 
fogadta  a kulturcsoportokat. Láttuk, 
hogy a falusi  dolgozók mennyire vár-
ják az udvarhelyi színjátszó csoporto-
kat, hogy ők is tanulhassanak tőlük. 
De mi is tanulunk ezeken az elő-
adásokon. 

Nagyon szép élmény volt mindnyá-
junk számára a zeteváraljai szereplés 
és az ezt követő bál, ahol a falusi  é3 
városi munkások, mint testvérek együtt 
szórakoztunk. A falusi  munkásoknak 
is jól eső érzés az, hogy a városból 
mennek ki az ők szórakoztatásukra ós 
a városi dolgozókkal együtt felszaba-
dultan ünnepelhetnek. Hogy haladni 
és tanulni akarnak a kultura terén 
falusi  testvéreink, abból is meglátszik, 
hogy állandóan kérik, hogy minél 
gyakrabban látogassuk őket. 

Mi, akik talán több időt szentelhe-
tünk a színdarabok tanulására, tanul-
junk, hogy minél többször mehessünk 
a falusi  testvéreinkhez. A szakszerve-
vezet minden lehetőséget megad arra, 
hogy a munkások minél nagyobb 
mértékben emelhessék kulturszinvona-
lukat. Ezután még nagyobb lendülettel 
kapcsolódjunk be a kulturmunkába, 
azzal a tudattal, hogy a kultura a szo • 
ciálizmusnak egyik fontos  alappillére. 

Máthé  Ilonha. 

_Az  Állami  könyvkiadó  újdonságai__ 

Együtt - împreună (irodalmi almanach) 120 lej 
26 elbeszélő válogatott novellája 190 , 
Horváth  Imre  . . Amit az idő parancsol (versek) 75 „ 
Kovács  György  . . Foggal és körömmel (regény) 165 „ 
Kurkó  Gyárfás  .. . Nehéz kenyér (regény) 165 „ 
Laffitté  Jean  . . . Életre-halálra (regény) 175 „ 
Sadoveauu  Mihail  . A balta (regény) 95 „ 
Sahia  Alexandru  . Lázadás a kikötőben (novellák) 90 
Salamon  Ernő  . . Gyönyörű sors (versek) 150 
Tolnai  Lajos  . . . A nemes vér (regény) 105 

SZÍNHÁZ-SOROZAT: 

Caragiale  Ion  Luca  . Elveszett levél 60.lej 
Metz  István  . . . Jánoska (két egyfelvonásos)  55 „ 
Szemlér  Ferenc  . . A hid elkészül (3 egyfelvonásos)  80 „ 
Szigligeti  - Móricz  . A csikós 100 „ 
Tomcsa  Sándor  . . Jubileum 55 „ 

Kaphatók a Román Munkáspárt könyvosztályán és a 
Könyvesboltunkban. 

» 



Szociálista versenyben 
az udvarhelymegyei ARLUS-alfiókok 

(Fol)taiás  a 6. oldalról) 
Iák a verseny feltételeket,  amelyeknek 
célja szervezetileg, kulturálisan és 
pénzügyi téren fokozni  az alfiókok  és 
körök tevékenységét. 

Az alfiókok  a versenypontok feldol-
gozása után lázas munkába kezdtek, 
aminek eredménye megmutatkozott 
már az első hónapban. Az oklándi al 
fiók  kivételével ez összes alfiókok 
megtartották körzeti értekezleteiket, 
ahol a körök egymást hivták verseny-
re és megukévá tették a versenyfel-
tételeket. 

Az első hónap mérlegéről 
megállapítható, hogy a munka nagy-
része a szervezés körül összpontosult, 
amit bizonyít az alfiókok  és körök 
ált8l beszervezett tagok számának 
emelkedése, valamint a verseny ideje 
alatt megrendezett 1£3 közgyűlés, 140 
műsoros nagygyűlés és 168 műsor 
nélküli gyűlés. A körök közgyűlései 
szervezetileg erősítették meg az ARLUS 
köröket, mert értékes munkás elemek 
kapcsolódtak be a munkába. A mű-
soros nagygyűlésen a Szovjetunió bé 
kepolitikáját ismertették, mig a műsor 
nélküliek tudományos felvilágosítást 

nyújtottak a babona, a miszticizmus 
és a téves hiedelmek ellen. 

Részletesen elemezve az egyes al-
fiókok  munkáját, kitűnik, hogy az 
első hónepban Szentkeresztbánya  al-
fiókja  minden vonalon a többi alfió 
kok fölé  emelkedett. Tagszervezési 
munkáját 196 63 százalékban, kultur-
tevékenységét 100 százalékban teljesi 
tette. Szép eredményt ért el ugy kul-
turális, mint ügyvezetési vonalon a 
keresztúri  felső  járás,  de sajnos, szer 
vezeti téren munlájában hiányok mu 
tatkoznak. A leggyengébb  az  oklándi 
járás.  ugy szervezeti, mint kulturális 
téren a többi mögött kullog. 

Ezek csak az első hónap eredmé-
nyei. Reméljük, hogy minden kör pó 
tolni fogja  a mulasztottakat és foko 
zott munkával bizonyi ják be verseny 
készségüket. Az alfiókok  és körök 
munkája bizonyítja, hogy a szovjet tu-
domány ismertetése hozzá járul a né 
pek felvilágosodásához,  a babonák ós 
a miszticizmus leküzdéséhez, hogy ké 
pesek legyenek kivenni részüket abból 
a harcból, amit a békeszere; ő népek, 
élükön a Szovjetunióval folytatnak  a 
béke megszilárdítása érdekében. 

Stemmer  József 

Homoródalmás 
Szövetkezetünk régi vezetőit lecse-

rélve, a dolgozó nép soraiból válasz 
tot tunk földmunkás  öntudatos elemeket 
vezetővé. Az uj vezetőség lelkes oda-
adással vette át a vezetést és készseg-
gel látott a munkához. A régi vezetők 
közül egyesek akadályozni próbálják 
a szövet cezet menetét, mig mások 
készséggel segédkeznek a munkában 
éi to/ábbra is szervezeti életet foly-
tatnak. Megkezdtük a tagok átvizsgá-
lását is és igyekezünk megnyerni min 
den kösép és szegényparasztot, hogy 
a szövetkezet tagja legyen. 

Megkezdtük a tervbe vett bikaistálló 
építését. Jelenleg a téglát készítik a 
a téglavetők, a gyalogos emberek a 
földmunkát  végzik, a napszámosok 
és mesteremberek a fa  felvágásával 
és kifaragásával  vannak elfoglalva.  A-
mint az időjárás kedvezőbbé válik, 
megindulhatnak a követ és homokot 
szállító szekerek is. Mi asszonyok szi 
vesén vállaltuk odaírna a reánk ma-
radt férfimunkát,  hogy férjeink  nyu 
godtan dolgozhassanak legalább öt 
napi önkéntes munkát. 

Sándor  Gyuláné 

A VörosKereszt 
Kongresszusa titán 

Junius 28 29 én tartotta a Román 
Népköztársaság Vöröskereszt-Egyesü 
lete országos kongresszusát, amelyen 
megyénkből négy kiküldött vett részt. 

A gyűlésről napiWpjaink részletesen 
beszámoltak. Azt szeretném inkább 
megírni, milyen nagy öröm hatott át, 
hogy én, egy székelymuzsnai család-
ból származó proletár ember, aki min-
dig munkámmal kerestem kenyeremet 
— most Bukarestbe utazhattam egy 
olyan kongresszusra, amelyre az ilyen 
magam sorsú ember régebben még 
akkor sem mehetett el, ha éppen Bu-
karestben dolgozott. 

Soha nem felejtem  azt az élményt, 
amit számomra a kitűnően megszer-
vezett fogadtatás  jelentett és az a gon-
dos törődés, amellyel állandóan körül-
vettek minket és az a közvetlenség, 
mellyel kormányunk tagjai (köztük 
Pauker Anna és Groza Péter) résztvet-
tek a kongresszuson. Magam nem ju-
tottam ugyan a közelükbe, csak a sze 

memet törülgettem az örömkönnyektől, 
tudva, hogy sohasem vehettem 
volna részt ilyen ünnepségen, ha a 
dicsőséges Vörös Hadsereg ereje és 
Munkáspártunk hathatós munkája idáig 
nem segítették volna országunk dol-
gozó lakosságát. 

Világosan megláttam, milyen jó ke 
zekben van most már országunk sor 
sa, s milyen helyes uton jár Vörös* 
kereszt Egyesületünk, mikor az orszá-
got ; újra épitő egyéves terven beiül 
kivánja végezni egészségügyi segítő-
munkáját népünk érdekében. 

Bizonyára hamarosan megérzi or-
szágunk egész lakossága az újjászer-
vezett Vöröskereszt munka gazdag ál-
dásait. Támogassuk mindnyájan azt 
a Vöröskeresztet, amely asaját egész-
ségünkért és egy egészségesebb jö 
vendő nemzedékért harcol, a béke 
zászlóját emelve. 

Mester  Mihály  titkár. 

A Vöröskereszt hitei 
Elsősegély-tanfolyamunk 

a mult hó végén megkezdődött. Fel 
kérjük az üzemek iskolák és vállala-
tok vezetőségét, hogy egészségügyi 
felelőseiket  a tanfolyamokon  való pon-
tos megjelenésre kötelezzék. Az elő 
adások hetenként hétfőn,  szerdán és 
pénteken este fél  8 órakor kezdődnek 
a Vöröskereszt-székházban (Sztálin tér 
24) 

Anyák iskolája nevű Vörös 
kereszt tanfolyamunk  f  hó 12 éa kez 
dődik. Ismételten felhívjuk  azon édes 
anyák figyelmét,  akiknek 3 éven aluli 
gyermekük van, hogy ezen az igen ér-
tékes tanfolyamon  feltétlenül  vegyenek 
részt. A tanfolyam  célja a csecsemő 
betegségek elleni védekezésre való ta-
nítás, a bélhurut és más betegségek 
megfelelő  kezelésére való oktatás stb. 
Az előadások hetenként kétszer, ked-
den és pénteken este lesznek. Jelent-
kezni a Demokrata Nők Szövet-
ségénél és a Vöröskereszt Sztálin-tér 
24 sz. alatti helyiségében lehet. Az 
előadások helyét szóbelileg közöljük. 

Az üzemek, intézmények 
Vöröskereszt-felelőseinek  figyelmét  fel-
hívjuk arra, hogy az elmaradt junius 
havi tagdijak beszedése érdekében 
minden lehetőt tegyenek meg és szá-
molják is el. 

Ezt  írják  a székelyudvarhelyt 
állatni  gazdaságból 

A székelyudvathelyi  állatni  gazdaságban  megnyílt  a konyha  a 
munkások  és tisztviselők  részére.  A volt  tulajdonos,  Orbán  Endre,  lerom-
bolva,  elhanyagolva  hagyta  az  épületeket  ó csak  a saját  szobáját  díszít-
gette  és nem  törődött  azzal,  milyen  lakásban  lakik  a munkás. 

Ma  rendbe  van  hozva  az  épület,  kivül  belül  megvakolva  és a fedil 
is  rendbehozva.  A gazdaságban  dolgozó  munkások  feleségei  önkéntes  mun-
kával  meszelték  ki  és díszítették  fel  az  ebédlőtermet,  hogy  minél  hamarább  | 
meglegyen  számukra  a konyha.  Mihály Lászlóné 

A székelyudvathelyi  állami  gazdaság  zöldségtermelési  mintaker-
tészete  szép  eredménnyel  dolgozik.  Munkánkkal  a székelyudvarhelyi  dol-
gozóknak  kívánunk  segítséget  nyújtani,  hogy  minél  olcsóbban  juth  issanah  l 
hozzá  a veteményhez.  Azt  akarjuk,  hogy  minden  munkás  meg  tudj»[ 
fizetni  a legfinomabb  zöldségeket  s letörjük  a piaci  magas  árakat. 

Györtfi  Juliánná, kertész. 

Ki a hibás? 
A székelyudvarhelyi pedagógiai le-

leányiskola valóban tömegsportot űzött, 
amikor 130 növendéke vett részt a 
munkás ifjúsági  kupa városi selejtező 
versenyén. Szép eredményeket is ér 
tűnk itt el. Az iskolák közötti verse-
nyen első lett a pedagógiai leányiskola 
a torna gyakorlatban, magas és tá 
volugtásban, kézi labdában, sulydo-
básban, gerelyvetésben, több futó 
számban stb. 13 versenyszámból 11 
ben. 

A megyei sportkupa verseny idő-
pontjáról azonban nem értesítették sem 
az iskolát, sem a versenyzőket. Az 
OSP vezetősége ugyan többszöri elő-
ze«s éídcniődésre megígérte, hogy 
értesiti a növendékeket a verseny idő 
pontjáról s ecélból elkérte és meg is 
kapta a versenyzők pontos cimét. 

Mindezek ellenére az iskola vezető-
sége is csak julius 2 n án, szombaton 
déiután értesült az újságból, hogy más 
nap, julius 3 ikán lesz a verseny. Ak 
kor már telefonon  minden igyekezet 
ellenére sem tudott minden vidéki ver-
senyzőt értesíteni s igy a legtöbb 
számban nem indulhattak a selejtező 
verseny győztesei. 

Hogyan történhetett meg az'is, hegy 
a megyei versenyen egyáltalában ir-
dult az a tornecsspat, amelyik az 
iskolák közötti selejtező versenyen már 
kieseti ? 

Tudtra azt, hogy Pártunk határoza-
ta mekkora fontosságot  tulajdonit a 
női sportnak, különösen érdekel, ki a 
hibás abban, hogy egy egész leányis 
kola növendékei nem indulhattak a 
versenyen ? 

Keresztes  Vilma 
Zsigmond  Rozália 

A RATA a kuIturáért. 
A székelyudvarhelyi RATA mun-

kássága átérezte a kulturverseny fon-
tosságát és hozzájárult a dolgozó nép 
kulturszinvonalának emeléséhez. Tud-
ják a RATA alkalmazottai, hogy ne 
kik, mint munkásoknak kell jó példát 
mutatniok a kuiturmunkában és ezért 
lelkesen járultak hozzá a kulturverse-
nyek sikeréhez, amivel kiérdemelték 
dolgozó népünk elismerését és szere-
tetét. 

x Motorkerékpár 500 cm® DKW 
generáljavitva 90 '/o os gummikkai ela-
dó, vagy elcserélnénk egy kis autóval. 
Értekezni: Comisia de Organizare a 
Cooperpţiei Odorheiu. 

x Eladó 20.000 tégla, 3 köböl kő. 
Cim a kiadóhivatalban. 1—2 

x Talált holmik, egy pullover és 
apróbb gyermekholmik a kiadóhiva-
talban átvehetők. 

x Modern, nj gyermek sportkocsi 
olcsón eUdó. Arany János u ca 6. 

Judecătoria populară mix á Odorheiu 
Dos. 937—1948. 

Sofia  lui Lőrinc K. Mihail născ 
Elekes Etisaveta din comuna Căpâlnţt.l 
conform  cererei înregistrate la aceasáj 
judecătorie, in baza legii No. 293—K 
cere declararea morţii prezumate a| 
lui Lőrincz K. M hail născut în co-
muna C&pâln ţ i in ziua de 27 Ianu-
arie 1917. mobilizat pe front  la 5l 
Martie 1944. căiând in prizonierie aj 
decedit in desenterie in luna Febru-
arie 1946 in oraşul Korosten. 
Invi ăm pe cei cari au ştiri despic| 
dispărut să anun(e Parchetul Tribu 
naiului Odorheiu, care f«ce  cercetările 
respective. 

Balogh  Iosif  dr.  judecător şef. 
Balázs  Irma,  grefieră. 

Szabotázs-i tél etek 
A székely ud varhelyi törvéayszél 

szabotázs bírósága a miklósfalvi  ma 
lomnál elkövetett visszaé'ésekre le-j 
sújtva Keresztes Pál és Lőrincz Albei 
miklósfalvi  lakosokat 6—6 havi el: 
rásra és 10-10.000 lej pénzbirsáL 
ítélte, Benczédi István miklósfalvi  la 
kost 4 havi elzárásra és 15 0C0 li 
pénzbirságra, itj. Jánosi Lsjos és Mol 
nár Albert mixlósfalvi  lakost 10 
lej, Keresztes Mózest 8000 lej. id. 
ifj.  Barabás Józsefet  e000—6000 lej| 
pénzbirságra, mig Vizi Géza székely-
udvarhelyi lakost dorgálásra ítélte, 

Ezen az ügyön kívül Fancs 
Juliánná, Pikót Vilma, Pakot 
Tamás, Hegyi Erzsébet, Duka L 
jos é3 Gergely Dénes farkaslaki  u 
kosokat, akik borjut vágtak le 
annak a bőrét nem szolgáltatták bi 
hanem tiltott módon akarták kiérli 
tetni 4 000—4.000 lej büntetéssel súj-
totta a szabotázs bíróság. 

Szabó István recsenyédí lakos 
Mihály Mária lövétei lakos 4.000—4j 
lej pénzbüntetést kaptak, Enyhéi 
esetekben, mint amilyen a Hajdú Fel 
renc és Székely Borbála oroszheg» 
lakosok esete, a bíróság dorgálásb 
részesítette a tetteseket, figyelmeztet 
őket, hogy tartózkodjanak hasoi 
cselekményektől. 

Az aránylag enyhe büntetések az 
mutatják, hogy egyelőre még csak fi 
gyelmeztetést jelentenek azoknak, akii 
még mindig üzérkedésből akarnil 
meggazdagodni, vagy megélni. Azon-
ban, ha nem használ a figyelmeztetés 
akkor sokkal keményebben fognak  u 
ítéletek a bűnösökre lesújtani. 

Semmisneknyilvánitás Hadnagy 
Ignác névre Bardóc község előljárósági 
által kiállított 29 946 számú buletin 
elveszett. Semmis. 

x Gyermekágyak olcsón kaphatót 
Benedek Gábor asztalosnál. Szen 
Imre-utca 16 szám. 
x Eladd makulatura papír. Érdeklőd: 
lehet a kiadóhivatalban. 

,Munkás" nyomda Székely udvarhely — Telefon  25. — înregistrat sub Nr. 9—1949. —• Com. Nr. 983. 


