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Milliók gyásza kisérte utolsó útjára 

GEORGI DIMITROVOT 
Georgi Dimitrovot, a nemzetközi munkásmozgalom nagy 

halottját, óriási részvét mellett helyezték örök nyugalomra a 
Szófiában  megépített márvány mauzóleumban. A bolgár dolgo-
zók beláthatatlan tömege könnyes szemmel vett bucsut a mun-
kásmozgalom nagy halottjától. 

A búcsúbeszédek során Cservenko a Bolgár Kommunista 
Párt, a hazafias  arcvonal és a demokratikus szervezetek ne-
vében búcsúzott el a munkásosztály nagy halottjától. Dam-
janov tábornok hadügyminiszter a hadsereg nevében, Georgi 
Drankov a földműves  szövetség és Rajkó Damjanov a szakszerve-
zetek nevében vett bucsut Dimitrovtól. Az Ifjúsági  Szövetség 
nevében egy ifju  tett fogadalmat  arra, hogy a bolgár ifjúság 
soha sem fog  letérni arról az útról, amelyet Dimitrov kijelölt 
számukra. A bolgár pionir-ifjak  nevében egy kislány mondott 
búcsúbeszédet fájdalomtól  elcsukló hangon Dimitrov felett, 
akit annyira szeretett a bolgár ifjúság  s aki annyira szerette 
a fiatalságot.  A bolgár ifjak  ünnepélyes eskütétele után a 
külföldi  kiküldöttek beszédeire került a sor. 
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A Szovjetunió kormányának revében Vorosilov marsall, 

a Szovjetunió helyettes miniszterelnöke búcsúzott el a nagy 
halottól, hangsúlyozva, hogy Dimitrov egész életét a munkás-
osztálynak szentelte. Következetesen haladt a Lenin és Sztálin 
által megszabott uton. 

Maurice Thorez a francia,  Roman Zambrovszki a len-
gyel, Luca László a román, Gerő Ernő a magyar nép és 
köztársaság nevében búcsúzott el a munkásosztály nagy har-
cosától, majd a cseh, ukrán, albán, köztársasági spanyol, 
görög, angol, svéd, osztrák, svájci kiküldöttek búcsúztak 
Dimitrovtól. Ezután az Internacionálé hangjai mellett helyez-
ték örök pihenőre a márvány mauzóleumban. 

Az  egész  világ  munkásosztályának  gyásza  kisérte  utolsó 
útjára  Dimitrovot.  Dimitrov  meghalt,  de  példája  örökké  él  és a 
kezéből  kiesett  zászlót  uj,  izmos  karok  emelik  a magasba  és 
viszik  tovább  a győzelem,  a szociálista  jövő  utján,  Lenin  és 
Sztálin  tanításai,  a Szovjetunió  példaadása  szerint  l 

Megjelent a mezőgazdasági adótörvény 
A RMP központi vezetőségének mér-

Icius 3—5-ki határozata kimondja, hogy 
|i munkásosztály a szegényparaszt-

gra támaszkodva és szoros szövet-
gben a középparasztsággal, állandó 
•rcot kell, hogy folytasson  a zsiros-

Iparasztok ellen, akiket gazdaságilag 
Ikorlátozni kell. A gazdasági korláto 
liás egyik eszközeként pedig osztály-
Iharcos adópolitika bevezetését irja elő, 
Ihogy a kulákok mások kizsákmányo-
lisa által szerzett jövedelme az állam 
1 kasszájába jusson s igy hozzájárujon 
|a szociálizmus építéséhez Népköztár-

águnkban. 

Ezeknek az elveknek a figyelembe 
Irttelével készült el a mezőgazdasági 
lidótörvény tervezet, amelyet Luca 
lliszló pénzügyminiszter terjesztett a 
I Nagy Nemzetgyűlés elé s az naqy lel 
Ikesedéssel szavazta meg és emelte 
Itörvényerőre. Ennek a törvénynek a 
Ihatáskörébe tartozik minden jövedel-
met hajtó egyéni és kollektív falusi 

Igazdaság, kivéve azok jövedelmét, akik 

fuvarozással  foglalkoznak,  a kereske 
dőket, a földdel  nem rendelkező ipa-
rosokat, a munkások és tisztviselők 
fizetését. 

A törvény alkalmazásakor a me-
gyénként megállapított hektáronkénti 
közép jövedelmeket veszik figyelembe, 
tekintettel arra is, hogy a szántó föl 
deken mit termelnek. Éz a középjövc-
delem 800 és 48.000 lej között mozog. 

A földekből  származó jövedelemhez 
hozzászámítódik az állatok tartásából 
húzott jövedelem, amelyet szintén me 
gyék szerint állspitsnek meg az állatok 
faja  szerint. Például egy tehén után 
számitható évi jövedelem 1200 és 1800 
lej között van. Egy ló után 1200 és 
2700 lej közöti jövedelmet számítanak 
stb. Ezeket az adóalapul szolgáló jö-
vedelmeket az iiletéles néptanácsok 
20 százalékkal csökkenthetik, vagy 
emelhetik járásonkínt, illetve közsé-
genként. 

Az évi 12 000 lejt meg nem haladó 
mezőgazdasági jövedelmek teljesen 

mentesülnek az adófizetés  alól, mig 
az évi 12 000 lejt meghaladó jövedel 
mek után emelkedő kulcs szerint 
6 8°/,-tói egészen 37 4% ig terjedő 
adót vetnek ki. A kulák gazdaságok 
adóit ezenkívül 20 és 50 százalék kö-
zött váltakozó hányaddal növelik. 

Ha az évi adóköteles jövedelem a 
30 000 lejt nem haladja meg és a 
gazdaságban nem foglalkoztatnak  rend 
szeresen bérmunkás*, az adót 50°/o kai 
csökkentik, abban az esetben, 

1, ha a gazdaságban 80 százalékos 
nál nagyobb osztályozásu hadirokkan-
tak vannak, 

2. ha 60 évet betöltött férfinál  és 
55 évet betöltött nőkön Hvü! a gazda 
sagnak nincs más munkaképes tagja, 

3. ha a gazdaságban csak egy mun-
kaképes gyermekes anya van s a 
gyermekek nem töltötték be a 12 évet, 

4. ha a családnak 4 vagy több 
gyermeke van s azok nem töltötték 
be a 12 évet, 

5 ha a családfő,  vagy más munka-
képes családtagok szénbányában vagy 
erdőkitermelésnél dolgoznak. 

Adóelengedést élveznek azok a falusi 
gazdaságok, amelyeknek egyik tagja 
katonai szolgálatot teljesít és a gaz-
daságban csak egy munkaképes asz 
szony és 12 éven aluli gyermekek 
vannak. 

Adómentességet élveznek a méhé-
szetből, selyemhernyótenyésztésből, 
baromfitenyésztésből  származó összes 
jövedelmek és bérbe nem adott összes 
házak, valamint a hosszú időn át par-
lagon hagyott földek  is a bevetésük-
től számított 2 esztendeig. 

Természeti csapásoktól sújtott gaz-
dasőgok részleges vagy teljes adó-
mentességet élveznek. 

A kisgazdák által alakított kollektív 
vagyis közösségi alapon müveit gazda-
ságok a megalakulástól számított 2 
éven beiül semmit, azu'án pedig csak 
1 százalékos adót fizetnek. 

A kivetett adót 4 egyenlő részben 
augusztus, szeptember, október és no 
vember utolsó napjáig kell befizetni. 

A mint e rövid ismertetésből is kitűnik, 
a pénzügyminisztériumnak a földmi-

(.Folytatás  a 8. oldalon) 

Levél Lövétéről 
Örömmel olvastuk a zetelaki öntudatos dolgozók nyilatkoza-

tát, amelyben elitélik Márton Áron püspök demokrácia- és nép-
ellenes magatartását s ki akarjuk fejezni,  hogy mi is egyetértünk 
ezzel a nyilatkozattal. 

A lövétei becsületes katólikus dolgozók is meglepetéssel lát-
ták Márton Áron püspöknek és uszályhordozóinak demokráciael-
lenes magatartását, ami legutóbb akkor vált legvilágosabbá, amikor 
a mi egyházunk vezetői nem mentek el az egyházak fejeinek  ér-
tekezletére és nem csatlakoztak a 9 egyház vezetőinek nyilatko-
zatához, akik kifejezték,  hogy épiteni kívánják Népköztársaságun-
kat és a demokráciát. 

Mi is azt gondoljuk, hogy a mi egyházi vezetőinknek is ott 
volna a helyük a 9 egyház vezetőinek oldalán, hogy a mi egy-
házunk is támogassa Népköztársaságunk ujjáépitését, az egyéves 
tervet, gazdasági és kulturális előrehaladásunkat, minden becsü-
letes dolgozó jólétének előmozdítását. 

Véleményünk szerint mindazok, s igy katólikus egyházunk 
vezetői is, akik az épitő munkától félreállnak,  akik a nép tudat-
lanságát, babonáit használják ki a nép félrevezetésére  és tudatlan-
ságban való tartására, a háborúra uszitó nyugati imperiálisták 
érdekét szolgálják és ujabb romlásba akarják dönteni a dolgozó 
népet. 

Kelt Lövétén 1949 julius 11-ikén. 
Molnár  Imre  Egyed  Imre  Lázár  Lajos 
Egyed  Péter,  csillés  Forgács  József,  kovács  Fazakas  István  P. 
Demeter  Mihály  Ambtus  Gergely,  csillés  Bencze  1. Mártoné 
Eg]ed  József  né  András  F.  Boldizsár  Gyöt  gy Lőrinc 
Lázár  Ignác  Dobti  Péter  Máthé  Mózesné 
Gábos  István  alsó  András  Lőtinc  Győrfi  P.  Károly 

s még több száz aláíró. 

B e i k t a t t á k 
a kfizségl Ideiglenes bizottságokat A napokban ünnepélyesen iktatták 

be vármegyénk községeiben azokat az 
idéigleries bizottságokat, amelyek hi-
vatottak a dolgozó nép érdekeit kép 
viselni és szolgálni. 

A mult tőkés rendszerben az idegen 
jegy; ők és a burzsoáziát szolgáló köz-
ségi bírók nem a falusi  dolgozók ér-
dekeit szolgálták, hanem a nép elnyo 
másából és kizsákmányolásából igye-
keztek maguknak hasznot hajtani. A 
nép ellenségei voltak, akiknek semmi 
közük és kapcsolatuk nem volt a dol-
gozó néphez, csak az, hogyan tudnak 
felettük  uralkodni. Ezt hűségesen végre 
is hajtották uraik parancsára és a 
saját érdekükben. 

Azonban gyökeresen megváltozott 
most a helyzet az ideiglenes bizottsá-

gok beiktatásával. A bizottsági tagok 
most a népből valók. Becsületes, ki-
próbált osztályharcos alapon álló dol-
gozók. 

Feladatuk nagy és nehéz. Amint 
T. Georgescu, a RMP KB titkára és 
be'ügyminiszter mondta „a Nagy 
Nemzetgyűlés egy kis néptanács, a ' 
néptanács pedig egy kis nemzetgyü 
lés". A községi ideiglenes bizottságok 
vannak hivatva a község összes gaz-
dasági, kulturális és politikai ügyeinek 
elintézésére, szem előtt tartva a dol 
gozó nép érdekeit. S hogy munkáju-
kat siker koronázza, szükséges a nagy 
tömegek támogatása, akikhez ezer 
szál lüzi őket és akiknek érdekében 
dolgoznak egy jobb és boldogabb 
élet megteremtéséért, melyet csakis a 
szociálista társadalom nyújthat. 



Üzemeink élete 
LÁTOGATÁS a székelyudvarhelyi 

IPEIL fűrészüzemben 
A székelyudvarhelyi IPEIL fürész-

üzem udvarán, mint egy hangyaboly, 
olyan az élet. Nem lehet látni lézengő 
munkást. Kettős csoportokban szállít-
ják a kis kocsikon • hatalmas fatön 
köket a gátér csarnokba, hogy aztán 
a kész deszka további feldolgozás  vé-
gett rendeltetési helyére jusson. 

A rönktéren újításokat vezettek be: 
kibővítették három vonalról négyre a 
fa  behordó vagonok sínéit, ezáltal 50 
százalékkal csökkentették az önkölt-
ségi árat. A kezdeményezést a mun 
kások kollektívája határozta el és vitte 
is véghez. 

Nagyarányú munka-teljesítmények 
észlelhetők az egész üzemben. Bitó 
Dénes  és Lukács  András,  akik a rönk 
>szortirozást< végzik, a 32 köbméter-
ben megállapított normát igyekezetük-
kel és a munka iránti odaadásukkal 
24 százalékkal haladták tul. Ugyan-
csak kitűntek Simon  Mihály,  Ráduly 
József,  Sándor  Gáspár,  Szász  Pál 
rönkvágók, akik 33 százalékkal halad 
ták tul a fejenként  megállapított 10 
köbméter napi teljesítményt. 

A gátér csarnokban Bányász  János 
csoportja a megállapított normát je 
lentös mértékben túlhaladta, amit a 
grafikon  is mutat. 

Az üzem tiz munkásnőt is foglal-
koztat, akik a fűrészpor  elhordását és 
az apróbb faanyagok  >szortirozását< 
végzik. Vannak olyanok is köztük, 
akik igyekezetükkel oda jutottak, hogy 
havi fizetésük  eléti egy férfimunkás 
átlagos fizetését.  Meglátszik munkáju 
kon az őszinte munkaszeretet. Szőcs 
Ferenc,  Pál  Ferenc,  Vass  István, 
Tankó  Ferenc,  máglyázók 10 köbmé 
terben megállapított napi munkájukat 
37 százalékkal haladták tul. 

Berki  Lajos  csoportja a ŝzortírozó* 
osztályon, ahol 24 en dolgoznak, a 
többi csoportokkal együtt, jelentős 
munka teljesítményeket ért el. Normá 
juk nincs megállapítva, a túltermelés 
ért prémiumot kapnak az IPEIL köz-
ponttól. Csendőr  Lajos  csoportja a 
hosszú áruk elhordásánál 39 száza-
lékkal haladta tul normáját, Nagy 
András  csoportja a vagon berakásnál 
11 százalékkal, a máglyázásnál és el 
hordásnál 16 százalékot értek el csu 
pán a kedvezőtlen időjárás miatt. 
Id.  Cseresznyés  Mihály,  aki fiával 
együtt dolgozik az üzemben, mint er-
dőfelügyelő,  a fuvarosok  megszerve-
zését és a fa  beszállítását is végzi. 
Külön dicséretet érdemel Dusinszki 
Antal  fűrész  mester, aki az egész 
üzem menetét irányítja és egyben sz el 
lemi munkát is végez. 

Miklós  Károly  főgépész  végzi a gé-
pek kezelését, a köszörűst és a szíj-
gyártót is helyettesíti. Nagy feladat  ez, 
de készségesen végzi. Az egész üzem 
termelése a mult évhez viszonyítva 
173 százalékkal emelkedett és az 
1949 évi havonkénti átlaghoz viszo-
nyítva 130 százalékos tulteljesitményt 
értek el. 

Az üzem munkásai egy emberként 
tesznek kötelességüknek eleget, bármi 
lyen osztályhoz tartoznak is. ígéretet 
is teltek, hogy az egyéves tervet no-
vember 7 tiszteletére befejezik  és tul is 
haladják. 
— Hiányosságok is vannak — mondja 

Mihály Ferenc alapszervezeti titkár. 
Az inkadrálás nincs népszerűsítve, csak 
egyszerűen kifüggesztették  a falra. 
Egyes munkások nem tudják, mikor 
mennek szabadságra, van közöttük 
olyan is, aki a mult évben nem él-
vezhette a szabadságát. A régi rend 
szerből visszamaradt hivatalnokok ma 

is elvárják, hogy « munkás >urnak< 
szólítsa őket. Vannak olyanok, akik 
nem törődnek a munkások ügyeivel. 
A felülről  jövő rendeleteket nem a 
meggyőzés utján, hanem erőszakkal 
akarják végrehajtani, egyesek még 
ellenséges magatartást is tanúsítanak 
a munkással szemben. 

Egyik alkalommal az egyik tisztvi-
selő megkérdezett egy munkást: hogy 
megy a munka. Az azt felelte  : jobban 

is menne, ha nem esne az eső. Miért 
nem hozott esőernyőt, vágta vissza az 
pökhendien. 

Valter László faliújság  felelős  arra 
a kérdésre, hogy miért nincsenek a 
faliújságon  a cikkek április 30 tói és 
május 10-től lecserélve, szinte szóba 
sem akart állni és azzal bizonyította 
hanyagságát, hogy ott vannak a cik-
kek a fiókjában.  Ezt a hiányosságot 
szükséges minél előbb kiküszöbölni. 

Az üzem, amint a tények igazolják, 
szép eredményekkel halad előre. A 
munkások is az emiitett nehézségek 
és hiányosságok ellenére megállják a 
helyüket. A hiányosságokat ki kell 
minél hamarább küszöbölni és meg 
kell szüntetni azt, hogy a kérelmező 
munkást ide oda küldözgessék, vagy 
iratait a fiókokban  tartsák és ne ha-
nyagolják el a munkában kitűnt mun 
kások népszerűsítését sem. 

A székelykereszturi „Sarló"-malom 
munkásainak nagyszerű vállalkozása 

Junius hónap folyamán  a székelykereszturi »Sarló«-malomban 
a malom személyzete elhatározta, hogy minden anyagi támogatás 
nélkül beépit a malomba egy harmadik követ, hogy ezzel a ter-
melést 33 százalékkal emelje. 

Az elhatározást tett követte és a vármegyei ideiglenes bizott-
ság által juttatott malomkövet rövid idő alatt beállították és julius 
1-én üzembe is helyezték. 

Valóságos ünnepi hangulattal állták körül a malomkövet ju-
lius 1 én Szász Sándor gondnok, Buzogány Jenő molnár, Kelemen 
Ernő segédmolnár és Geréb Gáspár segédmunkás elvtársak, akik 
az összes szerelési munkát önkéntesen, munkaidőn kivül végezték 
és akik a szükséges fa-  és vasanyagot régi anyagból teremtették 
elő. 

A székelykereszturi „Sarló" malom munkásainak igyekezetét 
a többtermelés fokozásáért  ugy a városi, mint a vármegyei ideig-
lenes bizottság támogatásban részesiti és igy remélhető, hogy a 
közeljövőben a romjaiból felépülő  malom jó hirneve a messze 
környékre eljut. Vass  Gábor 

A székelyudvarhelyi 
UMGISz asztalos üzeme 

A nemrég megalakult udvarhelyi 
UMGISz as italos termelőszövetkezet 
munkásai, munkájukkal bizonyítják be, 
hogy megértették a szövetkezeti ter-
melés fontosságát.  Lukács  András  mű-
helyvezető elmondja a megkezdésnél 
mutatkozott nehézségeket. A volt bőr-
gyár elhanyagolt épületét kellett leg-
először is rendbe hozni, amit sikerült 
is önkéntes munkával annyira elvégez-
ni, hogy a munkát megkezdhették. 

— Hogy voltak megelégedve a mun-
kások ? 

— A munkások között az első idő-
ben — mondja Lukács András — elé-
gedetlenségek merültek föl.  Idegenked-
tek még a kollektív munkától. To 
vábbra is a régi, megszokott, egyéni 
versengéstől vezetve akartak dolgozni. 

— Kevés géppel és kézi szerszám 
mai rendelkeztünk. Ezeket a kérdése 
ket a szövetkezet üzembehelyezése 
után rövidesen megoldottuk és ma 
már egy pár hónap leforgása  alatt je-
lentős munkát végeztünk, A műhely 
hátsó udvarán ujabb építkezéseket 
kezdtünk, hogy az anyag elhelyezését 
biztosithassuk. 

Nök és férfiak  egyaránt 
dolgoznak 

ugy a gépek mellett, mint a kézi mun-
kánál és mindannyiukat az a tudat 
hatja át, hogy bár a szövetkezet a 
jelen pillanatban még nem rendelke-
zik olyan lehetőségekkel, hogy élet-
színvonalukat emelje, de rövidesen 
el fog  következni az az idő, amikor 
semmi panaszuk sem lesz. Ezt meg-
győződéssel állitják. 

Verestóy  Dénes  csoportvezető mondja: 
— Túlórákat végeztünk, önkéntes 

munkát teljesítettünk, hogy az áru meg-
szabott árát ne emeljük és biztosit-
hassuk az előállítás pontos idejét. 
Reméljük, hogy fáradságunk  nem 
lesz hiábavaló, mert tudjuk, hogy ha 
továbbra is kitartunk és nem sajnál-
juk a több fáradságot,  mint kezdők 
példát mutathatunk a szövetkezetek-
ben tömörülő elvtársaknak. 

— Hogy állanak a normával ? 
— A normát még nem tudtuk meg-

állapítani a munka különbözősége 
miatt. De most julius 1 tői a nyolc 
órás munkaidő bevezetésével egyide-
jűleg meg fogjuk  állapítani. 

A kefe- és seprQgyártó 
osztályon 

az utolsó időben a munka lankadni 
kezdett az anyaghiány következtében, 
mondja Falka Béla műhelyvezető. Az 
üzem saját költségvetéssel dolgozik s 
igy nem volt elég pénzünk, hogy 
kellő időben beszerezzük a nyers 
anyagot, Azon leszünk, hogy ezeket 
a hiányosságokat áthidalva, a munka 
rendes menetét helyreállítsuk. A mun 
kások jelentős munkateljesítményeket 
értek el. A legkiválóbbak Benedek 
Istvánné és Balázs Erzsébet kefekötő 
munkások, akik mennyiségileg és mi-
nőségileg is példával járnak elől a 
többi munkások között. Kovács Gyula 
rokkant ember látja gyengeségét, ami 
a lassúságban nyilvánul meg, de min-
den erejét megfeszítve  igyekszik jó 
munkát végezni és bebizonyította, hogy 
nem marad hátul a termelésben a 

gyorsabb munkások mögött. 
A műhely másik felében 
van a sepriikötö üzem. 

Itt Demépy Boldizsár seprükötő öröm-
mel mutogatja napi teljesítményét 
60 seprűt készít 8 óra alatt. Látszik | 
Demény Boldizsáron, a 8 tagu család-
apán, mekkora boldogsággal tölti el, I 
hogy a mult viszontagságain keresz-
tül átvergődve, megérhette azt, hop 
a munkás munkájának gyümölcsét 
élvezi és nem a kizsákmányoló herék | 
hizlalására szolgál. 

Nagy hiányosságok vannak azoo.1 
ban a faliújság  készítésével és i| 
napilapok olvasásával kapcsolato-
san. A faliújságnak  tükrözni kell I 
az üzem életét. Minden egyes I 
munkás tehetsége szerint kell, hogjr| 
irjon, ugy a munkában elért sikerek-
ről, mint a hiányosságokról, hogy I 
tiszta képet látva bátrabban és többi 
odaadással végezhesse munkáját il 
további sikerek érdekében. Azonban I 
elengedhetetlen a kollektív újságolva-1 
sás is, hogy közösen megvitatva i| 
felmerülő  problémákat, politikai isa 
reteik gyarapodását elősegítsék. 

llyés Mózes, a szövetkezet sajtófele-1 
lőse ígéretet tett, hogy ezt a hiányol-1 
ságot is ki fogják  küszöbölni. 

— Igyekezünk többet és jobbat ter-1 
melni, hogy a termelő szövetkezeti 
munkáját sikerre vigyük, mondottil 
Szöllősi Ferenc, a szövetkezet tech-1 
nikai vezetője és minden erőnkkel| 
azon leszünk, hogy tehetségünk sze 
rint vegyünk részt épülő szociálisul 
társadalmunk fejlődésében  s mint egyI 
kis fogaskerék  kapcsolódhassunk belel 
mi is az állami gazdasági tervünk gé [ 
pezetébe. Szabó  Ferenc. 

XifezoboljSK Ki a holtidői] 
a szctitHcrcsztbínyai 

Vasgyárban 
A fe'dolgozó  osztály eszterga-mfl-l 

helyében igen sok jó és szép megírni! 
való van, de ugy gondolom, hogy meg! 
kell említenünk a kiküszöbölhető hil 
bákat is, mint amilyen a holtidő, ami-l 
nek a megszüntetése termelésünk fel-| 
lendülését eredményezné. 

Elsősorban a szerszámhiányra kdll 
rátérnünk, ami nagy százalékban csők-f 
kenti a termelést. Ezt ugy lehetne ki-| 
küszöbölni, hogy minden esztergályo 
nak külön szerszámai legyenek, ho 
ne kelljen munkaidő alatt egyik i| 
másikhoz szaladjon szerszámot kéni| 
Ugyanakkor minden esztergályosnál 
legyen külön szerszámszekrénye, mertl 
bizony több ízben megtörtént, hogyl 
amig az egyik esztergályos távol volt,! 
a másik nem ment el, hogy kovácsolj 
jon magának kést, vagy csináljon szer i 
számot, hanem könnyebbnek látta in<| 
kább a távollevő esztergályos társai 
szerszámát igénybe venni és elrongál-f 
ni. Ha ezt a nehézséget kiküszöböljük! 
elérjük, hogy az esztergályos munka-[ 
kedvvel megy be a munkahelyére óal 
minden akadály nélkül fog  hozzá i| 
munkájához. 

Sok esetben az esztergályos reg 
1 órát is azzal tölt el, hogy szerszá-l 
mait ss edegeti össze, ha az még egy [ 
általán lehetséges. A spirálfurék  rette-| 
netes állapotban vannak, ami azért! 
van, mert egyes dolgozók a szerszámT 
kiadótól kiveszik a szerszámot jó áll 
lapotban és megrongálva, spirálfurótl 
elégve vagy megcsorbulva, adják viszT 
sza. Ezt ugy küszöbölhetjük ki, ha i| 
szerszámkiadó a jó állapotban levői 
szerszámot csakis jó állapotban veszi! 
vissza, és nem fogadja  el mindaddig,! 
amig nem köszörülik ki vagy rendbe | 
nem hozzák a fúrót. 

Ezen dolgok kiküszöbölésével a leg-1 
kevesebb 20—25 százalékos többter-| 
melést érhetünk el, ami a munkás éle 
színvonalát is emelné és Népköztár-| 
saságunk felemelkedését  szolgálná. 

Pávelka  Ödön 
vasesztergályos, élmunkás 



A székelyudvarhelyi RATA 
szép munkája 

A székelyudvarhelyi RATA fontos 
werepet tölt be Ü ivarhelvmegye áru 
és személyforgalmában.  Hivatásuknak 
megfelelőleg  a RATA székelyuivar 
helyi garázsának munkás*i junius hó 
folyamán  is komoly munkát végeztek. 

Három gépkocsi általános javitásán 
kivül egy hegesztő készüléket kerekes 
kocsira szereltek s az most oda vihető, 
abol szükség van rá. Ez a hegesztő 
készülék régebben helyhezkötöttségé 
vei késleltette a munkát, mig Deé Mó 
zes garézsmester kezdeményezésére 
most könnyen mozgathatóvá tették, 
hogy egyetlen percet se veszítsenek a 
munkaidőből. 

Hiány volt a szerszámokban * RATA-
műhelyekben, ami néha komoly kése 
delmet jelentett, különösen, ha sürgős 
javítási munkákat kellett végezni. Szász 

| Domokos kovácsmester és Czicze Kál-
mán, munkás társaikkal együtt, kul 
csókkal, kalapácsokkal, fúrókkal  és 
más házilag készített szerszámokkal 

I kiegészítették a műhely szerszámkész-
1 letét. 

A tervév második harmadában 4 
százalékkal haladták tul a RATA mun-
kásai az előirányzatot. Ezt az ered-
ményt csak akkor tudjuk kellőképpen 
értékelni, ha tekintetbe vesszük, hogy 
nagyon rossz utakon közlekednek a 
RATA-kocsik. Különösen az idei sok 
esőzéstől felázott,  rosszul gondozott 
parajdi útvonalon rongálódnak nagyon 
az autóbuszok. 

Az üzemanyag-megtakarításban 20 
százalékkal multák felül  az előirány-
zatot. Különösen kitűntek, mint az 
tizemanyaggal legjobban takarékosko-

dó munkások, Macskási András, Cseke 
István és Czóguly Mihály gépkocsi 
vezetők. 

A karbantartásnál viszont Gedő La-
jos, Fekete Dénes és Sikes Gyula gép-
kocsivezetők tűntek ki, a gummimegta-
karitásnál pedig teljes elismerést érde 
mel Csutak János, aki negyszerü ered-
ményét azzal érte el, hogy a legpon 
tosabban betartja a menetrendet, vagyis 
soha egyetlen perccel sem tölt több 
időt • megállóknál, mint amennyi meg 
van engedve, s igy nem kell kimélet 
lenül hajszolnia a kocsit, hogy pon 
tosan érjen a célhoz. 

Amilyen komoly, lelkiismeretes mun-
ka folyik  a RATA- műhelyben, éppoly 
fáradhatatlanok  az állomás munkásai 
is. A késő éjjeli órák kivételével Szi 
tov György tisztviselőt és Oprea Cous 
tantin pénztárnokot mindig munkába 
temetkezve találják az utasok. Ezek 
irodai munkájukon kívül, minden fel 
világosítást szívesen megadnak, akár 
csak a vállalat két pontos, udvarias, 
komoly autóbusz- kalauza, Csutak Lász 
ló és Korponai Károly. 

A RATA alkalmazottai munkájuk 
mellett az ideológiai fejlődésre  is gon-
dolnak : mindennapos újságolvasást 
tartanak. A székely megyék közötti 
kulturversenyek idején áldozatos mun-
kával komoly segítséget nyújtottak a 
kulturcsoportoknak. 

További lelkes munkáre, ujabb kez 
deményezésekre serkenti ezeket a 
munkásokat az, hogy augusztus 23 ika 
tiszteletére szociálista munkaverseny-
ben vannak a marosvásárhelyi RATÁ 
val. 

A Transsylvania vajgyár 
két példamutató munkása 

A szociálista versenyeken keresztül az 
egyéves gazdasági terv tulhaladásáért 
A parajdi sóbánya munkássága tel 

jes erejével belekapcsolódott a szoci 
álista versenyekbe, mert megértette 
azt, hogy ezen keresztül életszinvona-
lunkat emeljük és elősegítjük a szo 
ciálizmus építését. 
A szakszervezeti nagygyűlésen csil 

| logó szemmel és szinte büszkén hív-
ták ki a munkás és tisztviselő elvtársak 
egymást és egyik csoport a másikat 
[ versenyre. 

Igy Sükösd Károly a 71-es műhely 
Isivágó csoportja nevében kihívta ver 
senyre az irodát a szerszámok kar 
bintartása, a normának 509/o os túl-
teljesítése, és a tisztviselőknél a 
munka pontos időben való elvégzése 
i holtidő kiküszöbölése, az igazolatlan 
hiányzások kiküszöbölése szempont 
I jiból. 

Bakó Mihály csoportja, mely az akna 
I szélesítésénél dolgozik, versenyre hivta 
i gép és lakatos műhely személyzetét. 
Verseny pontok: Anyagmegtakaritás 
(»juniusival szemben 10%), a norma 
túlhaladása 40%-kal, a holtidő kikü 
Röbölése, a gyűléseken való pontos 
megjelenés és az igazolatlan hiány-

| zásotc kiküszöbölése. 
Az iroda személyzete kihívta az 

I asztalos műhelyet. Verseny feltételek  : 
A munkán való pontos megjelenés, a 

• holt idő kiküszöbölése, a munka pon 
tos időben való elvégzése és a gyülé-

| tek rendes és pontos látogatása. 
A szállító mozdony személyzete ki-

I hivta a 31 lóerős villanymotor keze-
léit. Veisenypontok : a gép karbantar-
tása, a gyűlések pontos látogatása és 
iz üzemzavarok kiküszöbölése. 

| A kocsis elvtársak versenyre hivták 
ki a mozdony személyzetét. A gép, 
illetve a lovak rendben tattására, a 
holt idő kiküszöbölésére, a gyűlések 
rendes és pontos látogatására és a gép 
illetve a lovak szerszámainak karban-
tartására. 

A cscportversenyeken kívül számos 
egyéni verseny indult az egyes elvtár 
sak között. így Henn János mozdony-
vezető kihívta Kiss Imre lakatos elv 
társat a holtidő kiküszöbölésére és a 
szerszámok karbantartására. Márton 
Lajos id. kovács kihívta Oláh Lajos 
kovácsot a munkában való pontos 
megjelenés, a holtidő kiküszöbölése és 
a szerszámok karban tartására. Lőrinc 
Károly kihívta versenyre Kiss Imrt 
lakatost a szerszámok karbantartására, 
a késések kiküszöbölésére, anyag spór 
lásra és a gyűlések pontos és rendes 
látogatására. 

A tisztviselők közül egyéni verseny 
re hivta ki Kolozsvári Gyula Zsigmond 
Imrét, Zsigmond Albert, Serbescu 
Dant, Kiss Pál László Costantinescu 
Pompiliu elvtársat. 

Ezek a versenyek julius 1 tői au* 
gusztus 23 -ig tartanak felszabadulásunk 
5 ik éves évfordulójának  tiszteletére. 

Kiss  Pál  László. 

Május 1-én uj éjjeliőrt alkalmazott 
a székelykereszturi Transsylvania vaj 
gyár, Moldován Miháiy elvtárs szemé-
lyében. Moldován Mihály egyszerű, 
szegény, munkás ember és, hogy 
tisztában van Pártunk célkitűzéseivel 
a szoc;álista versenyek tekintetében, 
fényesen  bebizonyitotta az elmúlt két 
hónap alatt. 

A gy&r igazgatósága átadta Moldo-
ván elvtársnak az éjjeliőr ellenőrző 
órát, azzal, hogy a gyár területét órán 
ként egyszer járja körbe és a külön-
böző pontokon elhelyezett jelzőkulcs-
csal jelezze a gyárterület illető pontjá-
nak felkeresését. 

Moldován  Mihály  elvtárs mindig 
eleget tett az utasításnak. Egy nap az 
éjjeliőrt ellenőrző tisztviselő megle-
pődve állapította meg, hogy az ellen-
őrző óralapon félórás  jelzések vannak. 

Moldován elvtárs önként kétszeres 
munkát vállalt, mert az óránként egy-
szeri körbejárás helyett két ellenőrző 
körutat tett meg, bebizonyítva, hogy 
szivén viseli a szövetkezeti gyár va-
gyonának megőrzését és kötelességét 

példamutató odaadással teljesiti, leg-
kisebbre csökkentve az esetleges sza-
botázs-cselekedetek vagy tolvajlások 
lehetőségét. 

Másik elvtársunk, aki kötelességtel-
jesitésben kitűnt az elmúlt hetekben, 
Bedő  Dénes,  aki a mindennapi mun-
káján felül  még a sertéshizlaló gon-
dozását is vállalta. Az elmúlt hetek-
ben az egyik gyönyörű vemhes koca 
megbetegedett. Az állatorvos beoltotta, 
azonban megállapította, hogy nagyon 
kevés remény van az állat életbenma-
radásához. Bedő elvtárs példamutató 
harcot vívott a betegséggel. Minden 
szabadidejét az állat mellett töltötte, 
naponta többször alkalmazott ecetes-
vizes lemosást, beöntést stb. Az oda-
adó gondozás eredményeképpen az 
állat meggyógyult, sőt megtartotta ma-
lacait is, ami száz eset közül egyszer 
ha előfordul. 

Két elvtársunk kivívta magának a 
legnagyobb elismerést munkatársai 
előtt önfeláldozó  példás magatartást 
tanúsítva munkahelyükön. 

Barabási  József 

A tuberkulózis elleni küzdelem 
harcosainak munkaértekezlete 
— Ez nem kongresszus, hanem mun-

kaértekezlet, mondotta Mârza egészség 
ügyi miniszter az összes vármegyék 
tuberkulózis központjainak és a tüdő 
szanatóriumok igazgató főorvosainak 
bukaresti gyűlésén. 

Ez a mondat elárulja, hogy nem 
nagyképű és magasröptű előadások 
terméketlen diszelgése volt, hsnem a 
szakemberek közös megbeszélése en 
nek a nagyfontosságú  kérdésnek meg-
oldása érdekében. A filareti  tüdősza 
natórium nagy előadótermét zsúfolásig 
megtöltötte a „fehér  halát" elleni küz-
delem harcosainak figyelő  sora. Az 
emelvényen országunk egészségügyé 
nek legfőbb  irányitója, Mârza egész-
ségügyi miniszter és a tuberkulózis 
kérdésének legszakavatottabb tudósai 
és a kérdésnek légfőbb  mozgatója és 
a harc irányitója, az energikus dr. 
Kaplan. 

A tőkés társadalom bííne, 
hogy a falusi  és városi dolgozók élet 
szinvoala olyan alacsony volt, hogy 
otthonaik melegágyává váltak ennek a 
szociális betegségnek. A rendelkezé-
sünkre álló statisztikák azt mutatják, 
hogy országunkban minden 11 perc 
ben tuberkulózisban hal meg egy em-
ber. A megbetegedettek számát 200.0C0 
körülinek ismerjük. Ez a szám óriási. 
Nem c;ak a megbetegedettek nagy 
száma miatt, hanem a fertőzés  lehe-, 
tősége és az elvesztett munkaórák 
szempontjából is 

A mult, sajnos, alig egy pár városi 

Lăffitte  Jean:  Életre-halálra 
REGÉNY 

Fordította:  TAMÁS  GÁSPÁR 

Laffitte  Jeannak igen komoly szerepe volt a francia  ellen-
állási mozgalomban. Ez a regény is a francia  dolgozók harcáról, 
az illegálitásba szorított francia  Kommunista Párt hősi erőfeszíté-
seiről szól. Az iró személyes élményei alapján eleveníti meg a 
francia  dolgozók életét és küzdelmeit a fasiszta  megszállás és el-
nyomás sötét éveiben. Felemelő a lágerbeli kommunisták önfelál-
dozó, kemény magatartásának megrajzolása, akik szervezik az el-
lenállást és segítenek a betegeken és gyengéken. Erősek, bátrak, 
harcosak, mert rendithetetlenül hisznek a milliók igazában és vég-
ső győzelmében. 

A könyv az Állami Könyvkiadó kiadásában jelent meg. Kap-
ható a Könyvesboltunkban. 

védőotthont és pár szanatóriumot ha-
gyott örökségül a Népköztársaságra, 
ami a semmivel volt egyenlő a kérdés 
megoldását illetőleg. Ilyen sivár hely-
zetből kellett kiindulnia annak a küz 
delemnek, amelynek méretei ma már 
országosak. Legelső teendő a betegek 
számának pontos megállapítása, hogy 
az adatok pontos ismeretében helye-
sen irányithassuk a harcot, amelynek 
feladata  nem csak a gyógyítás, hanem 
a megelőzés. „Amikor ez megvan, 
akkor frontálisan  támadni," mondotta 
a miniszter. 

Ez lesz a következő év legfontosabb 
feladata.  Fészkében támadni meg a 
betegséget, kiemelve a megbetege-
detteket, akiknél pedig erre már nin-
csen meg a lehetőség, ott kioktatva, 
vagy elkülönitve őket, hogy ne fer-
tőzzék tovább az egészségeseket. Olyan 
egészségügyi intézményt hozni létre, 
amely a maga mozgékonyságával mind 
azt a munkát elvégzi, amely ebből 
a szempontból elvégzendő Ezt a 
célt szolgálja a mindenütt felállítandó 

tuberkulózis -védőotthon. 
Ez végzi a betegek átszürését, a sza-
natóriumi beutalását, bejáró betegek 
kezelését és a védőoltásokat egy mun-
kaközösség segítségével. A munka-
közösség tagjai azok, akik mindennapi 
életünk irányitói, tehát a tömegszerve-
zetek, élükön a Munkáspárttal. 

A dolgozó társadalom pedig tudni 
fogja,  hogy mindez ő érette történik. 
Mert a munka egyik igen nagy fontos-
ságú része a felvilágosítás.  Feltárni 
mindenkinek és mindenütt, hogy a 
dolgozóról van szó. Ha nem végzünk 
eredményes munkát, holnap mi és ő 
válunk a betegség áldozatává. Egész-
ségügyi nevelésben kell részesíteni a 
dolgozókat, hogy a védekezés és meg-
előzés legelemibb fogalmaival  tisztában 
legyenek. Ezzel párhuzamosan kell, 
hogy haladjon gyógyintézeteink meg-
szervezése és segítő kereteink nevelése. 

Azzal az érzéssel távoztunk erről 
a munkaértekezletről, hogy ma már 
nem csak a kiadott munka számba-
vétele a fontos,  hanem mindnyájunk 
közös erőfeszítése,  minisztertől kezdve, 
az orvosig azért, hogy akár egy lé-
péssel is továbbhaladhassunk azon az 
uton, amely a dolgozó munkásság 
egészségügyének felemelését  jelenti. 

A megyei  tbc.  elleni 
küzdelem  központja. 



A harmadik évnegyed 
mezőgazdasági terve Udvarhelymegyében 
A gazdasági terv első féléve  befeje-

ződött. Az előirányzott munkálatokat 
végrehajtottuk és legtöbb esetben tul-
szárnyaltuk. Megküzdöttünk a külön-
böző nehézségekkel és leszürtük azok 
tapasztalatait. Megállapítottuk, milyen 
körülmények segítettek a munkálatok 
végrehajtásában és biztosították azok 
sikerét, meghatároztuk az akciók vég-
rehajtásában résztvevő szervek műkö-
dését és azok hiányosságait, felderítet-
tük azon tényezőket, melyek megaka-
dályozták • különböző akciók gyors 
és pontos lebonyolítását. 

A terv első félévének  befejezése 
után kormányunk jóváhagyta a kö-
vetkező évnegyed mezőgazdasági ter-
vét, kijelölve mindazon teendőket, 
amelyekkel hozzájárulunk a termés 
fokozásához,  az átlagtermés eme-
léséhez és megjavítjuk a mező-
gazdaságban alkalmazott munkamód-
szereket. Ezen a téren minden törek 
vésünknek arra kell irányulnia, hogy 
ta világ legfejlettebb  és legelőrehala-
dottabb mezőgazdasága, a szovjet me-
zőgazdaság felé  orientálódjunk és a 
kollektív gazdálkodás hasznos tapasz-
talatait alkalmazzuk. 

A harmadik évnegyed terve kijelöli 
a növénytermesztéssel kapcsolatos 
akciókat, kitűzi azon teendőket, melye-
ket a gyümölcstermelésben, zöldség-
termelésben, az állattenyésztésben, az 
állategészségügy terén, valamint a le-
gelő szektorban végre kell hajtani. 

A növénytermesztés  terén a terv elő-
írja, hogy a gabonát le kell aratni, be-
hordani és el kell csépelni, megelőzve 
minden kárt és veszteséget. Kötelező 
vé teszi a tarlóhántást és nyáriszán-
tásokat, a különböző gyomnövények 
kiirtása és a megfelelő  talaj szerkezet 
biztosítása érdekében. Előírja az őszi 
és az 1950 évi tavaszi kampány ré-

szére szükséges vetőmag beszerzését, 
amit már a cséplés alkalmával kell 
biztosítani. Ezért minden gazdálkodó 
már a cséplés előtt megkapja az 
egyéni termelési tervet. 

A termelés fokozása  érdekében fel-
tétlenül szükséges a különbőző mező 
gazdasági gépek és eszközök haszná 
lata. Ezért mindent el kell követni, 
hogy a gazdáknál levő szerszámokat 
minél jobban kihasználjuk, a szövet-
kezetekhez kiosztott gépeket pedig ne 
engedjük porosodni és rozsdásodni, ha 
nem tervszerűen vonjuk be a munkába 

A gyümölcstermelés terén el kell 
végezni mindazon szakteendőket, a 
melyek révén biztosítani lehet a bő és 
egészséges termést. Ezért nagy súlyt 
kell fektetni  a különböző kártevők le 
küzdésére. A zöldségtermesztés terén 
nagyon fontos  a különböző magvak 
biztosítása és a zöldségek szakszerű 
kezelése és betakarítása. A gyümölcs 
és zöldségtermesztési szektorok termé 
keit a hat járásban felállítandó  kon 
zervközpontokban kell befőzni,  bizto 
sitva azok téli használatát. 

Az  állattenyésztés  terén megfelelő 
apaállatokat kell beszerezni és ezek 
által a tenyészet minőségét javítani. 
Mindent meg keli tennünk az apaállat-
istállók elkészítése érdekében, hogy a 
35 tervbe vett istálló elkészüljön. Az 
állat-egészsógügy terén le kell küz-
deni minden állati betegséget és biz 
tositani kell az állatok egészségi álla 
pótét. 

Folytatni kell a legelők tisztítását és 
minőségük följavitását. 

Minden dolgozó földművesnek  a 
terv végrehajtásán kell fáradoznia,  mert 
megvalósításával életszinvonalunkat 
emeljük és hozzájárulunk a szociáliz 
mus építéséhez. 

Kozseni  András 

Cégbejegyzéssel 
kapcsolatos 

fontos tudnivalók 
A helyiérdekű és a néptanácsok 

gondnoksága alá helyezett és észszerű 
gazdálkodás szerint működő vállalatok 
és gazdasági szervek 1949 augusztus 
5 ig kötelesek magukat cégjegyeztetni 
a Vármegyei Néptanács pénzügyi osz 
tályán. 

Ebtől a célból bizonyos nyomtat-
ványokot kell kitölteni, amelyek ugyan 
csak a Vármegyei Néptanács pénzügyi 
osztályán szerelhetők be Balázs Imre 
pénzügyi felügyelőnél,  aki a szükséges 
felvilágosításokat  is meg fogja  adni. 

A cégbejegyzést elmulasztó vállala-
tok és gazdasági szervek nem fognak 
jogi személyiséget cyerni, nem köthet 
nek szerződéseket, nem nyithatnak 
folyószámlát  az állami banknál s álta-
lában minden tevékenységük csak a 
rájukbizott alapok megőrzésére szorít-
kozhatik. 

Fentjelzett vállalatok és gazdasági 
szervek csak az illetékes Néptanácsok 
határozata alapján létesülhetnek és mü 
ködhetnek s ezt a határozatot a cég-
jegyzési kéréshez másolatban csatolni 
kell. Csatolni kell továbbá másolatban 
a főalapokat  képező eszközök leltá 
rát is. 

A vármegyei  ideiglenes  bizottság 
pénzügyi  osztálya. 

A kolorádó-bogár 
A krumpli legveszedelmesebb ellen 

ségei közé tartozik a kolorádó-bogár. 
A kolorádó bogár kártétele jóval felül-
múlja a sáskák és a kaliforniai  pajzs-
tetü kártételeit. 

£*£fck*uieiikából  származik és az 

első háború alkalmával Franciaország. 
Belgium, Hollandia, Luxemburg, Svájc 
és Németország területére került be. 
A második háború alatt pedig Német-
országból Ausztria, Lengyelország, 
Csehszlovákia, Jugoszlávia ós Magyar-
ország területére hurcolták. 

Félelmetes kártevő. Kártétele a gyors 
és igen nagymérvű szaporodása miatt 
veszedelmes. Egyetlen bogár egy nyár 
leforgása  alatt 30 millió utódot képes 
szaporítani, ezek pedig 2 5 hektárnyi 
krumpliföldet  tehetnek tönkre. 

Tekintettel arra, hogy szomszédai 
vagyunk olyan országoknak, ahol a 
kártevő fellépett  és pusztít, feltétlenül 
szükséges mindent megtenni a kártevő 
felderítése  és elterjedésének megaka 
dályozása érdekében. 

A bogár 12 mm. hosszú, alapszíne 
sárga vagy piszkos sárga. A hátán 
10—11 fekete  sáv van. A tojásból 
lárva (nyű), abból báb és végül kifej-
lett rovar keletkezik. 

A kolorádó bogár pusztításának 
megelőzése érdekében feltétlenül  szük-
séges a krumpli, paprika, piros és 
kék-paradicsom táblák ellenőrzése. A 
kártevők felfedezése  esetén a járási 
néptanács mezőgazdasági felügyelősé 
gét kell értesíteni. Az ellenőrzést a 
nyár folyamán  több izben kell végezni 
és tüzetesen meg kell vizsgálni a nö-
vényeket. Kozseni  András 

Megnyílt a homoródi 
melegfürdő 

Homoródfürdő  gyógyhatású 
meleg borviz-fürdője  teljesen el-
készült és a fürdőző  közönség 
rendelkezésére áll. 

x Gyermekágyak olcsón kaphatók 
Benedek Gábor asztalosnál. Szent 
Imre utca 16 szám. 

A RDNSz 
székelyudvarhelyi 

kézimunka-
kiállítása 

Jl W z járási bizottságainál; átszervezése 
Az a harc, amelyet Népköztársasá 

gunk munkásosztálya Pártunk vezeté 
sével folytat  a szociálizmus megváló 
sitásáért, uj feladatok  elé állította a 
RDNSz t is, amely a tömegszerveze 
tekkel együtt osztályharcos szellemben 
küzd az előrehaladásért, az osztályel-
lenség és ügynökeinek mes:erkedése 
ellen. 

A RMP március 3—5 iki határozata 
megjelöli az utat, amely a mezői?az 
daság kollektivizálásához vezet. Hogv 
ezen az uton segítői lehessünk Par-
tunknak, a RDNSz nek az a feladata, 
hogy megtisztítsa sorait az osztályel-
lenségtől és a vezetőséget olyan ele-
mekből válassza meg, akik következe-
tesen fognak  harcolni céljaink eléré-
séért. Ennek érdekében a RDNSz me-
gyei bizottsága minden faluban  plená-
ris üléseken ismertette a járási bizott-
ság átszervezésének jelentőségét és 
egyben megválasztották azokat a ki-
küldötteket, ekik a járási bizottság 
megválasztásánál jelen lesznek. 

A megye hat járásában julius 10-én 

folytak  le a járási bizottsági választá-
sok. A kiküldöttek legnagyobb részbea I 
eljöttek, hogy részt vegyenek a vá-
lasztáson és hozzászólásaikban meg-
mutatták, hogy megértették azelőttüí 
álló feladatokat. 

A fejlődés  mai szakaszában al 
RDNSz mozgósítja tagjait a mezőgaz. 
dasági munkák elvégzésére és a ter-
més megvédésére, hogy egyetlen bu 
zaszem se maradjon a mezőn. A 
nyári napközi otthonok kertjeinek meg 
művelése, az egészségügy felkarolása, 
a szövetkezeti mozgalomba való be 
kapcsolódás, mind olyan feladatok, 
amelyek elősegítik a szervezet meg-
erősödését és Népköztársaságunk fel-
virágoztatását. 

A hozzászólások megmutatták, hogy 
a RDNSz tagjainak osztályöntudata 
emelkedett, az uj vezetőség megfő-1 
gadta, hogy munkáját fokozni  fogja  éaI 
azon lesz, hogy a dolgozók minél 
szélesebb tömegeit mozgósítsa és meg-
feleljen  az előlegezett bizalomnak. 

b. 

fl RPJÍSz járási értekezlete SzíHelyKeresztum 
A Romániai Demokrata Nők Szövet-

sége életében és munkájában nagy je-
lentőségű a julius 10-ikén megtartott 
keresztúri alsó és felső  járási évi köz-
gyűlés. Ezeknek az összejöveteleknek 
az edja meg a különös jelentőségét, 
hogy dolgozó családokból származó, 
a munkásosztályért odaadóan dolgozó 
uj vezetőséget választoltak azokon. Ez 
a folyamat  a falvakban  is meg fogja 
indítani a vezetőségnek és a RDNSz 
sorainak megtisztítását. 

Az alsójárás összejövetelén a vár-
megyei kiküldött rámutatott arra, hogy 
osztályharcos szellemű, a babonák el-
len harcoló, s a tervszerű újjáépítés-
ben teljes szivvel és lélekkel résztvevő 
vezetőkre van szükség. 

A járási titkárnő jelentéséből kitűnt, 
hogy a munka fej!őd5ben  van. Az al-
só járás husz községében 2439 tagot 
szerveztek be. Egyes falvak  közöm-
bössége mellett pld. Ujszékely, Szent-

RPR 
Judecătoria Populară Míx ă 

Crsiurul Săcuesc, Judeţul Odorheiu. 
Dos 648-1949. 

CITAŢIE No. 648 din 11 Iulie 1949. 
Beke Ludovic fost  cu ultimul domi 

ciliu în comuna Bezid, actualmente cu 
domiciliu necunoscut, este citat a se 
prezenta la această judecătorie în zi-
ua de 28 Iulie 1949 ora 8 a. m. spre 
înfăţişare,  în procesul de divoiţinten 
tat de soţia lui Beke Ludovic născu-
tă Némethy Ileana din comuna Cris-
tuiul Săcuesc, cunoscând că în caz 
de neprezentare se va proceda con 
form  legii. 

Judecător, Bârsan  Nicolae. 
Grefier,  Fanasaly  Desideriu. 

x Semmlsneknyilvánltás. Elveszett 
Demeter Gábor névre kiállított 676616. 
számú D 2 élelmezési jegy. Semmis. 
Megtaláló a szerkesztőségben adja le. 

RPR 
Judecă'oria Populară Rurală 

Cristurul-Săcuesc, Judeţul Odorheiu 
Dos. No. 539 din 7 Iulie 1949/ 

Citatie 
Scţia lui Rácz Ştefan  născut Brand-

ner Lenke fosta  cu domiciliu ultim ia 
comuna Cristurul Să:uesc, Jud. Odor-
heiu, actualmente in Ungaria, Budapest 
Várfok  u. 8 I. 7 a, — este citată a se 
prezenta la această judecătorie in zi 
ua de 21. Iulie 1949 orele 8 dim. spre 
infăţ  şare în procesul de divorţ inten 
tat de Rácz Ştefan  din comuna Cris 
turul Săcuesc, cunoscând că îacazde 
neprezentare se va proceda conform 
legii. 

Judecă'or, Grefier. 
(ss. Indescifrabil)  (ss. Indescifrabil) 

x Elhagytam valamelyik hivatalban 
világos esőkabátomat, megtalálót ké* 
rem jutalom ellenében adja be a szer-
kesztőségbe. 

erzsébet stb. hatalmasan felerősödj 
A tömegszervezetekkel is tartják a kap 
csolatot. Szép kulturális munkájus 
mellett két szülőotthon és 13 napközi 
otthon jelzi fejlődő  munkájukat. Hi-
nyosságfeik:  tagjaik kevés politikai jár-
tassága, több helyen közömbösség és 
a reakció aknamunkája. 

A felsőjárás  összejövetelén a vár-
megyei kiküldött beszéde után a tit-
kári jelentésből kitűnt, hogy különö-
sen Szentábrehám, Rugonfalva,  Cseke-
falva,  Etéd községek RDNSz szerke-
zeteiben folyik  nagyon komoly mun-
ka. Örvendetes itt a politikai munkába 
való komoly bekapcsolódás. A kultur-
és az egészségügyi munka megfelelő, 
sajnos, a tagsági dijak befizetése  még 
hiányos. 

A reakció még sok helyen dolgozik 
pld. Csthétfalván,  a közömbösség pe-
dig nagy hiba Kiskedén. 

F.  J.  levelező 



TÁKOL A TANTESTÜLET 
Tanítók és tanárok ICD-tanfolyama  Székelyudvarhelyen 

Alighogy eltávoztak városunkból 
a diákok, uj tanulók sereglettek 

lösszé a pedagógiai leányiskola falai 
1 közé. A régi diákok jöttek vissza a 
tanügyi reform  következtében meg 

I ujult iskolába, hogy az ICD tanfolya-
ltnon elsajátítsák a marxizmus leniniz-
I mus alapvető tanait, amelyektől meg-
fosztotta  őket a mult iskolarendszere. 
|A tanítók, tanárok egy sorban a most 
I végzett növendékekkel ott ülnek is 
Inét a padokban. Megbeszélik a prob-
lémákat, hogy a vitán keresztül meg-
Iismerhessék a társadalomfejlődés  tör-
vényszerűségeit. Az uj szellemű iskola 

Ji öregek, fiatalok  beszédétől 
|hangosak. Közöttük már nincs meg a 

gári világban divatos «nemzedék-
;robléma«, hanem közös ̂ lelkesedés• 
Kl fonódnak  egybe a marxi lenini ta-

tanulásában. 
— Igy már értem, mondja az egyik 
reg tanitó, hogy miért van annyi 
letkedv a most végzett öntudatos nö-
ndékekben. 
ffangosak  a szemináriumok a vi-
li táktól. A fiatalok  bátran szembe-
Ulnak az öregek állításaival, azok 

_>g az élettapasztalatokkal terelik he-
|ljts irányba a fiatalos  lelkesedést. 
- Nektek már jobb lesz, mondják, 

[mint nekünk volt. Ti fiatalon  meg-
szabadultok a polgári világ átkos ma-
udványaitél. De azért mi sem mara-
tok hátra. A saját bőrünkön tapasz-
aitok, mit Jelent a mult. Tudjuk, hol 
|i helyünk, a szociálizmus építésének 
rténelmi korszakában. 
A szemináriumokban az'az elv, hogy 

uindepki nyugodtan mondja meg a 

véleményét, mert csak közös megbe 
széléssel lehet a mult téves nézeteitől 
megszabadulni. Ez a célja minden 
hallgatónak. Ezért olyan élénkek a 
viták, ezért olyan lelkesek mind a 
hallgatók. Végre tisztán akar látni min-
denki, nem akar hamis tudománnyal 
a fejében  tévelyegni az élet problémái 
között. 

Ezeket a problémákat kell megöl 
daniok a falvakon,  a dolgozó 

parasztság körében, ahol a hallgatók 
nagy része állásban van. kultura 
fejlődése megszünteti a babonát", ol-
vassuk az egyik szeminárium falán  s 
valóban ez a gondolat sarkalja mun-
kára a tanfolyam  minden hallgatóját. 

Kuiturát visznek a nép közé s most 
a három hét alatt sietnek megismerni 
azokat az alappilléreket, amelyeken 
az igazi haladó kultura nyugszik. 

A tanfolyam  alatt újra bebizonyo-
sodik, hogy az „uj Iskola uj 

embert neve»". Az uj iskola a régi 
tanítványait neveli most újra, hogy 
végre a tanitó ne legyen a társadalom 
kitaszítottja, hanem a Román Mun 
káspárt irányvonalát követve felvegye 
a kapcsolatot a munkásosztállyal és a 
dolgozó parasztsággal, és betöltse azt 
a szerepet, amely rá vár az uj társa-
dalom megteremtésében. A tanitó a 
legfontosabb  alap a szociálizmus felé 
vezető uton, mondotta Sztálin. Hisz 
szűk, hogy az ICD tanfolyamra  össze 
sereglett tanítóság is egyik legfontosabb 
tényezőjévé válik Népköztársaságunk 
szociálizmust épitő munkájának. 

KM. 

A tantestület ICD átképző tanfolyama  Székelykereszturon 
í A székelykereszturi vegyes liceum 
tépen feldíszített  termébeu julius 9-
lén nyílt meg a székelykereszturi és 
imyékbeli tanszemélyzet ICD tan-
loyama. 

I A m e g n y i t ó ü n n e p é l y e n K i s s G é z a 
t a n f e l ü g y e l ő a k ö z o k t a t á s ü g y i k o r 

l í a y z a t n e v é b e n , D e m e t e r A n d r á s a 
n k á s p á r t h e l y i s z e r v e z e t e , A n d r á s 

I n n a a m e g y e i i d e i g l e n e s b i z o t t s á g , 
n d o r M a r g i t a v á r o s i i d e i g l e n e s b i -
t t s á g , K o v á c s F e r e n c t a n f e l ü g y e l ő 

! I C D t a n f o l y a m  v e z e t ő s é g e n e v é b e n 
n d o t t a k k ö s z ö n e t e t a R o m á n M u n -

_ p á r t n a k a z é r t a z ó r i á s i a n y a g i é s 
t e l i e m i s e g í t s é g é r t , a m e l l y e l e z t a z 
l y n a g y j e l e n t ő s é g ű , a m u l t m i n d e n 
í r o s s z e l l e m i h a g y o m á n y á t f e l s z á n a o 
i á t k é p z ő t a n f o l y a m o t  l e h e t ő v é t e t t e . 

I A t a n f o l y a m r a  2 4 3 h a l l g a t ó j e l e n t -

kezett. Az is nagy jelentőségű, hogy az 
idősebb és fiatalabb  tanitók és tanárok 
mellett ott van a most képesítőzött és 
érettségizett ifju  gárda, amely szintén 
a tanügyben akar elhelyezkedni, de 
ott van az adminisztrációs személyzet 
is, melynek tagjai ugy az előadáson, 
mint a szemináriumokban elvtársi kö 
zösségben, a mult minden társadalmi 
szakadékát lerombolva, együtt dolgoz-
nak és tanulnak, 

Hét lektor vezetése alatt reggel 7 
órától este 8 óráig rendkívül komoly 
tanulással és megbeszélésekkel készül 
a tantestület a jövő iskolai év nagy 
feladataira.  Reméljük, hogy ifjuságunk 
nevelésében és a szociálista újjáépítés 
folyamatában  egy ujabb jelentős lé-
pést fog  jelenteni ez az átképző tan-
folyam.  F.  J.  levelező 

Az  Állami  Könyvkiadó 
novellasorozatában  megjelent 

hzlalos  István  . . . . Balog olvasni kezd . . . . 10 lej 
la/a Károly  Széles ösvényen . . . . . 18 V 
mczos  István  . . . . Szovjet földön  . . . ., 25 )• 

loros Ferenc  . . . . Vásárfia , 14 ii 
1ragoş  Petre  . . . . Vetési csata . 18 » 
pcăşafw  Sergiu  . . . Aktaforgalmi  igazgatóság . . 10 * 

hgyi  László  A korbács 18 v 
blácsy  Irén  . . . . Ökörsütés 12 » 
Bls Béla  A Guszev-ügy . . . . , 15 * 

marton  Lili  Anna néni nyaralása . . . 15 * 

Móricz  Zsigmond  . . . Kaszások a fák  alatt . . . 18 » 
mgy  István  A legfontosabb  ügyosztály . 14 » 
Ktö András  . . . . Hajnali küzdelem . . . . 15 
impa  István  . . . . Két találkozás . 18 » 

Kaphatók a Könyvesboltunkban. 

Visszapillantás a kulturversenyekre 
Május és junius hónapok folyamán 

nagy lelkesedéssel folytak  le a kultur-
versenyek a Székelyföldön.  A falusi 
és városi dolgozók tízezrei kapcsolód 
tak be a hatalmas kuUurforradalomba, 
amely egy magasabb életszínvonal és 
kultura elérését szolgálta. 

A versenyeken résztvett Udvarhely-
megye 457 kulturcsoportja 12000 sze-
replővel és rendezővel. A nézőközön-
ség száma pedig elérte a 265 ezret a 
kéthónapos verseny alatt. 

A lezajlott verseny forradalmat  je-
lentett vármegyénk kulturéletében. A 
dolgozók tízezrei megmutatták, hogy 
akarnak haladni és nem kiméinek fá-
radságod ha munkájukat Népköztár-
saságunk felemelésére,  a szociálista 
jövendő építésére fordíthatják. 

Voltak akadályozói is a munkának, 
akiket azonban az öntudatos dolgozók 
lelepleztek és utjutból félreállítottak. 
Azok az ellenséges elemek, akiknek 
nem tetszik, hogy a dolgozó nép ta-
nulni akar, hogy a dolgozók tízezrei 
saját életük megjavítására törekednek, 
már a verseny kezdetén igyekeztek 
befolyásolni  a szereplőket és vezető-
ket, hamis jelszavakkal: ».nost nagy 
munkaidő van«, »ugy sem lesz ebből 
semmi*. A dolgozók viszont határo-
zottan mondották ki szívből jövő jel-
szavukat : „Mindent a kulturversenyek 
sikeréért". És sikerült Í8 a verseny. 

Május lő-éii as élőké azitő 
előadásokra 

már 251 kulturcsoport vonult fel  és 
87 községben meg is tartották a házi 
versenyeket, ahol a község dolgozó 
népe igyekezett megbiráloi és buzdí-
tani a szereplő csoportokat. 

Alsóboldogfalva  községet emel 
hetem isi pé dansk, ahol ezen a na-
pon délután a zsúfolt  teremben egy-
másután szerepeltek a tánc , ének- és 
szinjátszócsoportok és bizony nehezen 
sikerült a közönségnek eldöntenie, 
melyik jobb az egyes csoportok 
közül. 

Beszélgettünk az egyik szereplővel 
a sok közül és amikor a nehézségek 
felől  érdeklődtünk, határozottan vála-
szolt : Elháríthatatlan nehézség nincs, 
mi fejlődni  akarunk és akik nehézsé 
gekről beszélnek, azok egy követ fúj-
nak a nagygazdákkal. 

Székelyzsombor kulturcsoport-
jai már ezen a napon utrakeltek, hogy 
idegen községektől is megkapják a 
megfelelő  helyreigazításokat a műsor-
számaikhoz. 

Fel lehetne sorolni nagyon sok köz-
séget, hiszen 143 kuiturotthon vett 
részt a versenyen és mindenütt meg-
volt a lelkesedés és mindenik a leg-
jobbat adta a versenyeken. 

Május 22 és 29-ikén már megkezdő-
dött 

az Igazi verseny. 
A dalosok és táncosok szép népvise-
letben, a színjátszók a színdaraboktól 
megkívánt öltözetben mentek át a ki-
jelölt községekbe, ahol a bírálóbizott-
ság előtt, valamint a községek lakói 
előtt mutatták be évi munkájuk ered-
ményét. 

A reakció, amely látta, hogy első 
próbálkozása kudarcba fulladt,  ujabb 
módszerekhez folyamodott. 

Megpróbálta lebeszélni a könnyen 
befolyásolható  szereplőket a játékról. 
Ez történt Szentkirftly  községben, 
ahol Boda István ifju,  aki fősze-
repet játszott a színdarabban, ki-
jelentette, hogy nem hajlandó szere-
pelni. De megmentette a helyzetet 
egy lelkiismeretes ifju,  aki tudta, hogy 
itt saját érdekükről, a dolgozó népről 
van szó és 2 nap alatt megtanulta a 
főszerepet. 

Kobfttialván  is nehézségek vol-
tak, de ott a könnyebbik részét vá-
lasztották a dolognak. A vezetőség 

ahelyett, hogy felvilágosító  munkát 
végzett volna a nép között, egysze-
rűen kijelentette, hogy »nem lehat* 
megrendezni és nem jelent míg a 
versenyen. 

Vájjon a nép nem akart résztvenni 
a kulturversenyen? Hiszen már olyan 
sokszor bibizonyitotta, hogy szonjatza 
a kulturát. A közság dolgozó népe 
azért állította vezetőit az élre, hogy 
azok vezessék és ne hátul kullogja-
nak, meghátrálva az akadályok előL 

Mennyivel más volt az eset Szent-
ntihály,  Bencéd,  Tarcsafalva,  Tordát-
falva  vagy Csehélfalva  községekben, 
ahol fennálltak  ugyanazok a nehézsé-
gek és mégis a legjobbak közt sze-
repeltek a versenyen, Kobitfalva  sem 
maradt volna le, ha idejében leleplezi 
a reakció burkolt aknamunkáját. 

FirtosmartoiiOB községben is 
dolgozott a reakció. Amig a kultur-
csoportok lázasan készültek a verseny-
re és minden este szorgalmasan pró-
báltak, addig mások terveket szőttek, 
hogyan fogják  a versenyeket megaka-
dályozni. 

Török Elekné «tiszteletes asszony 
miután nem sikerült neki az egész 
csoportot lebeszélni a versenyről, tak-
tikát változtatott. Megvárta, hogy a 
csoport nagyrésze elmenjen a szom-
széd faluba  a versenyre és a könnyeb • 
ben befolyáso  h itó leányokat vissza-
tartotta, azzal, hogy őket szekérrel 
küldi át, de amikor a többi már eltá-
vozott, akkor lebeszélte a birót és a 
szereplőket is a versenyről. A 40 sze-
replő hiába várta az elmaradt 6 le-
ányt, mert azok nem érkeztek meg. 
A versenyen nem szerepelhetett a 
község ktaiéurcsoportja, ds ez alka-
lommal megismerte ellenségét. 

A faluközötti  versenyek felvillanyoz-
ták a' községek öntudatos do'gozóit, 
de elkeserítették a reakció ügynökeit. 
A körzeti versenyek előkészítésekor 
ujabb próbálkozásokkal, ujabb tervek-
kel jöttek. 

A zetelaki kuiturotthon énekkara 
apadni kezdett. Az ifjakat  saját körük-
ből kikerülő ellenségek csábították a 
korcsma felé,  azzal, hogy nem nekünk 
való ez, nekünk majd szervez a tisz -
telendő ur énekkart, ahová nem ve-
szünk be majd >mind;nkit«. A célzás 
a falu  szegény dolgozóira szólt, akik 
az elmúlt télen tanultak meg irni, ol-
vasni és akik az aknamunka láttára 
még fokozottabb  erővel kezdtek mun 
kához, hógy ezáltal világosságot vi-
gyenek azoknak, akik még mindig fél-
nek a kulákság rémhíreitől. A >tiszte 
lendő ur« persze nem szervezett ének-
kart, mert ez csak csel volt részéről, 
a megfogyatkozott,  de öntudatos ének-
kar pedig elnyerte munkája eredmé-
nyét egy 50 kötetes könyvtárat. 

A körzeti veiaenyek 
junius 5 ikén voltak. Itt még szebb ered-
ményeket mutattak fel  a kulturcsopor-
tok. 

400 kulturcsoport 8000 szereplővel 
táncolt, énekelt és játszott a megye 
54 községének színpadán. Az eső miatt 
a termekbe zsúfolódott  a nézőközön-
ség, de minden tapsa, minden jelszava 
a kulturát hirdette, tanulásra buzdított 
és erős visszacsapás volt a reakció 
prbóálkozásaira. Minden dolgozó érezte, 
hogy tanul és mindenki tudta, hogy uj 
jövendőt épit saját magának, egy ma-
gasabbrendü népi kul .urán keresztül. 

Minden dolgozó tudta és érezte, hogy 
harcol a kultura terjesztésével a tu-
datlanság ellen és boldog tapsviharok-
kal nyilvánította résztvételét ebben a 
harcban. 

K-a. 
(A  következő  szántunkban  folytat-

juk  a versenyek  kiértékeléséi.) 

x Semmisneknyilvánitás. Elveszett 
Jankó Gyuláné névre kiállított 46,3359/1 
számú buletin. Semmis. 



Ismerjük meg a szociálizmus hazáját 
A kolhoz-rendszer győzelme a Szovjetunióban 
A cári Oroszország minden szem-

pontból hátramaradt ország volt. A 
Nagy Októberi Szociálista Forradalom 
clótt az ország lakosságának négyötöde 
mezőgazdasági munkával foglalkozott, 
a legkezdetlegesebb eszközökkel. Az 
1910 évi népszámlálási adatok szerint 
18 millió fiboronával  és 10 milió fa-
ekével szemben, csak 4 millió vaseke 
volt. Nem csoda, ha a föld  terméket-
len, a termény rossz minŐEégü volt. 

A föld  legnagyobb része a cár tu< 
lajdcna: 7 millió hektái jávai ő volt a 
legnagyobb földbirtokos  és kizsákmá-
nyoló, de nem sokkal maradtak mögötte 
a kolostorok és földesurak  sem. 

Ezzel szemben a parasztok milliói 
jobbágysorsban tengődtek. Da ne be-
széljünk a vagyontalanokról. A közép 
parasztok élete is nehéz és keserű 
volt. Nekik csak a föld  rossza jutott, 
kezdetleges eszközökkel, rossz állata-
ikkal, trágya nélkül, földjeiket  nem 
tudták jól megművelni. Szegénységben, 
Írástudatlanságban sínylődtek. A nagy 
adók, beszolgáltatások miatt legtöbb-
ször inkább eladták földjeiket  a zsi-
rosgazdáknak. A nyomor és a sze-
génység a falvak  külsején is meglát-
szott : sötét, alacsony, szalmafedeles 
házak, görbe, sáros utcák. Nemhogy 
villany, de még petróleum vagy gyer-
tya sem volt minden egyes házban. 

A Nagy Októberi Szociálista 
Forradalom 

vetett véget ennek a remtfdytelen  ál-
lapotnak. Az államhatalom gyakorlása 
a nép kezébe került és a néptanácsok 
1947 november 8 án 150 millió hektár 
fődet  jutattak örök használatra a pa-
rasztoknak. Először lépett ekkor a pa-
raszt a földre,  mint gazda és nem, 
mint kizsákmányolt jobbágy. 

A világháború rombolásai, az 1922-
ig tartó idegen intervenciós háború, 
de főképpen  az 1921 évi szárazság 
mély nyomokat hagytak és a Kommu 
nista (b) Pártot nagy feladat  elé állí-
tották : ujjá kellett teremteni nemcsak 
az ipart, hanem a mezőgazdaságot is. 
Hatalmas erőfeszítéssel  1926 ra sike-
rült elérni a háboruelőtti szinvonalat. 
1929 ben a bevetett terület elérte ş 
113 millió hektárt. 

A mezőgazdaság átalakulása nagy 
változásokat hozott. A forradalom 
előtt a földbirtokos-gazdaságok  az áru • 
gabonának 21 6 százalékát, a kulák-
gazdaságok 50 százalékát, a paraszt-
gazdaságok 284 százalékát termelték. 
A földbirtokos  osztály felszámolásával 
az árugabona mennyisége csökkent. 
A kulákok a forradalom  előtti meny-
nyiségnek alig egy harmadát termel-
ték. Ha a szegény- és középparasztok 
többet is termel'ek, a helyzet mégis 
tarthatatlanná vált, mert a 15—16 
millióról 24—75 millióra fölszaporodott 
parasztgazdaság maga elfogyasztotta, 
amit termelt. Igy a városi lakosságnak 
a háború előtti árugabona mennyiség 
nek csak a 37 százaléka jutott. 

Ugyanakkor a szovjet nép, élén a 
Sztálin vezette Kommunista (b) Párt-
tal, teljes erővel hozzáfogott  az ország 
iparcsitásához. Uj városok emelkedtek, 
az ipari munkásság száma napról nap-
ra nőtt, a kenyérszükséglet emelkedett, 
de a kenyér mind kevesebb lett. Igy 
ellentmondás keletkezett az ipar fejlő-
dése és a mezőgazdaság hátramaradt 
termelése között. 

Lenin szavai szerint >Ha ugy ma-
radunk, mint a múltban, kisgazdasá-
gok mellett, ha még szabad polgárnak 
is a szabad földön,  bármikor az elke-
rülhetetlen pusztulás fenyeget.< 

Felaprózott gazdaságok mellett szin-
te lehetetlen a mezőgazdasági tudomány 

vívmányainak felhasználása,  modern 
mezőgazdasági gépek beszerzése. 
Egyetlen kiút volt: újjászervezni a 
mezőgazdaságot. 

Kétféle nagygazdaság 
van : 1. A kapitálista nagygazdaság. 
Éz hosszú időn keresztül fejlődik  ki, 
a kis- és közép birtokok megsemmi-
sítése által, melynek alapja a szolgák 
munkájának kizsákmányolása. 2. De 
van egy másik ut is, mely a nagygaz-
daság létesítéséhez vezet: a szövetke-
zés, a kisgazdaságok önkéntes tömö-
rülése, ami rövid időn belül lehetővé 
teszi a tudomány összes vívmányainak 
alkalmazását és ennek folytán  az áru-
gabona termelés hatalmas fokozását, 
•Tehát — mondotta Sztálin — csak 
két ut van : egyik előre, fölfelé,  egy 
uj — a kolhoz — rendszer felé;  vagy 
hátra, lefelé  a régi kulák- és kapitá-
lista rendszer felé.  Harmadik ut nincs.< 

Es a szovjet parasztság a Lenin és 
Sztálin által mutatott útra lépett. Az 
első kolhozok már 1918 ban létesültek. 
A tömeges kolhozba tömörülés csak 
1929-ben kezdődött. 

Arra a kérdésre, hogy a parasztok 
milliói miért csak 12 évvel a Nagy 
Októberi Szociálista Forradalom után 
tértek rá'a tömeges kolhozbatömörülés 
útjára, igen egyszerű a válasz. Igaz, 
hogy az alapfeltételek:  maga az a 
tény, hogy a hatalom a szovjet nép 
kezében volt, hogy a földesúri  és ku-
lák-tulajdonokat fölszámolták,  már 
1929 előtt is megvoltak, de az ország 
iparosodásának eredményei nem mu-
tatkoztak. Amikor a város és a gyár 
megkezdte a traktorok, vetőgépek, 
arató cséplőgépek, gépkocsik, stb. szál-
lítását, a parasztság ráeszmélt arra, 
hogy ezet növelik a munka terme-
lékenységét. De ráeszmélt arra is, 
hogy ezek a gépek csak nagygazda-
ságokban használhatók. 

A kultura terjesztése 
a szovjet-falvakban 

A szovjet- falvak  értelmiségieinek 
kezdeményezésére az utóbbi időben 
számos szovjet faluban  olvasóköröket 
és „kolhozegyetemeket" létesítettek. 

Eddig összesen hatszáz ilyen lekto-
rátus működik, ahol nemcsak a váro-
sokból jött tudósok és irók, hanem a 
falvakon  tevékenykedő értelmiségiek is 
rendszeres előadásokat tartanak. 

A Voronézs vidéki Talovszk körzet 
„Dokucsajev" kolhozában 1949 feb-
ruárjában létesítették a falusi  olvasó-
kört. Ebben a lektorátusban falusi  ta-
nítók, mezőgazdászok, orvosok, a 
„Dokucsajev" tudományos kutató in-
tézet munkatársai, valamint a mező 
gazdasági intézet tanárai tartanak is-
meretterjesztő előadásokat. Mig a múlt-
ban a kolhozban havonként alig ren-
deztek két ismeretterjesztő előadást, 
jelenleg havonta átlag 5—6 ilyen elő 
adást is tartanak. Nyáron az előadá-
sokat a mezőkön, a kolhozparasztok 
munkahelyein tartják. 

A hallgatóságot legjobban érdekli 
a biológia, a nemzetközi politika, az 
atomfizika  kérdéseivel foglalkozó,  va-
lamint a föld  és a növények keletke-
zéséről és más hasonló kérdésekről 
szóló előadások. Nagy érdeklődést kel-

tett a 19 éves A. Loszinova komszo-
molista brigádéros, a munka hőse ci 
mével kitüntetett parasztleány ismeret 
terjesztő előadása. Neszinova, a magas 
hozamú termést biztosító agrotechni 
kai módszerekről tartott előadást. Mun 
kabrigádja tavaly hektáronkint 3200 
kiló zabot takaritott be. 

A „kolhozegyetemeket" rendszerint a 
politikai és tudományos ismeretek ter-
jesztésére alakult társaság helyi meg 
bízottjai szervezik meg ós éppen ezért 
ezek egész más alapokon folytatják 
tevékenységüket 

A „kolhozegyetemek" hallgatói főleg 
kolhozelnökök, brigadérosok stb. Az 
előadások programmját három évre elő 
re megállapították és az előadások célja 
megismertetni a hallgatókkal Micsurin, 
Williams, Dokucsájsv ós Liszenko taní-
tásait, valamint az élkolhozok tapasz 
talatait. A leckék felfegyverzik  a hall-
gatóságot a természet átalakítására 
irányuló sztálini terv teljesítéséhez 
szükséges ismeretekkel. Az előadásokat 
hetenként egyszer tartják hat órán ke-
resztül. A tanítási év december 1-től 
márciusig tart. Poltova vidékén már 
44 „kolhozegyetem" működik. 

Küzdelem a Járványok ellen 
Járványkórház kell Székelyudvarhelynek 

Székelyudvarhelyen a napokban a 
négy szomszéd megye egészségügyi 
osztályainak vezetőorvosai és a ma 
rosvásárhelyi közegészségügyi intézet 
járványügyi osztályának kiküldöttei, 
Horváth dr. egyetemi tinár vezetésé-
vel értekezletet tartottak. 

A konferencia  célja az volt, hogy a 
járványos betegségek ellen a legszük-
ségesebb intézkedéseket és rendszabá 
lyokat megbeszéljék, a felvilágosító 
egészségügyi neveléssel együtt. 

Szükségessé vált az óvintézkedések 
foganatosítása  a szórványosan fellépett 
gyermekparalizis betegség miatt is. 
Vármegyénkben még ugyan nincs egy 
eset sem s éppen ennek a beteg-
ségnek az elhárítását akarja az ideig 
lenes bizottság egészségügyi osztálya 
elérni. 

Azonban nagy nehézségek előtt áll 
Udvarhelymegye, mivel nincs megfe-

lelő járványkórháza. A jelenlegi kór-
ház befogadóképessége  kicsinek bizo 
nyúlt és annak bővítése elengedhetet-
lenül szükséges. Ez megoldást nyer-
hetne, ha a jelenlegi — nem megfe-
lelő — jérványkórházat más épületbe 
lehetne áthelyezni. 

A marosvásárhelyi egészségügyi in-
tézet dicséretre méltó cselekedettel 
megyénk egészségügyi laboratóriumá-
nak befejezéséhez  saját költségvetésé 
bői 100 000 lejt ajándékozott. 

A járványos betegségek megelőzése 
érdekében a legszükségesebb óvintéz-
kedéseket itt közöljük. 

1. A gyümölcsöt gondosan meg 
kell mosni és lehetőleg kompótként 
fogyasztani. 

2. Igen nagy gond fordítandó  a gya-
kori kézmosásra, különösképpen étke-
zés előtt. 

3. A Küküllő vizének használata fel-

A kolhoz megteremtésénél 
egy szempontot nem lehetett 
men kivül hagyni. Lenin és Sztá 
rámutatott arra, hogy a parasztot i 
szabad erőszakkal kolhozba kény 
riteni, hanem példákkal kell meggyfi 
ni, hogy saját szemeivel lássa a kot 
hoz rendszer előnyeit. Mikor meggyij 
ződött ezekről, magától tért rá en 
az uj rendszernek az útjára. A 
munista (b) Párt állandó segítsége, < 
tatása, irányítása és őrködése vigyizi 
arra, hogy a kolhozba tömörülés 
hogy erőszakkal történjék. Egyuttj 
hatalmas harcot kellett megvívnia 
trockijistákkal és bucharinisták 
akik el akarták téríteni a paraszti 
a kolhozba tömöiülés útjáról. 

A Párt irányításán keresztül uj féj 
hatolt be a faluba,  teljesen megv 
zott a gondolkozás. A modern 
kodás elsöpörte a falu  és a vá 
zötti határodat. A mai szovjet föld 
ves élete el sem képzelhető 
újság, villany, mozi é3 rádió nfl 
Behatolt minden faluba  a kultura 
a jólét. 

főzés  nélkül szigorúan tilos, még 
sás és öblítés célj«ira is. 

4. Fontos a szájüreg tisztánti 
és a gyakori hypermangános gai 
zálás ajánlatos. Ez különösen 
üzemekben és nagyobb közös 
ben, a járvány-veszély idején. 

5. Nagyobb közösségekben, üi 
ben, különös gond fordítandó  a 
dolgozók szigorú egészségügyi 
őrzésére, a viz, gyümölcs és te; 
tásra, fürdők  és klozettek tiszti: 

6 Egészséges egyének li 
nyálkahártyáján élhet a gyermel 
lizis vírusa. Egészséges egyi 
óvják gyermekeiket a cseppfertöi 

7. A tifusz  elleni háromszori 
tói ne maradjon el senki. 

Vöröskereszt-tanfolj 
Megkezdődött a Vöröskereszti 

segélynyújtási tanfolyama.  Detni 
kus kormányunk nagy gondot 
a nép egészségének védelmére, 
vet mindent, hogy minél jobb és 
ségesebb legyen minden dolgozd 

A Vöröskereszt egylet nagy 
ségére van ebben a munkábta 
orvosok fáradtságot  nem ismervi 
ják szakszerű előadásaikat. A 
tók mind szívesen vesznek részt 
a tanfolyamon.  Tudják, hi 
egészséget csak felkészültséggel 
megvédeni. 

Az első órán haszno3 felvilí 
előadást tartott Leövey Klára d 
olyan dologra világított rá, amit 
dig még fogalmunk  sem volt. Al 
a tanfolyamon  részt vesz, az d 
sokat minél pontosabban látq 
mert sok hasznát fogja  venni. 

Megtanuljuk itt, hogyan ki 
venni a harcot a betegségek elli 
baleseteknél hogyan kell segii 
ezzel számos embertársunk 
menthetjük meg. Meg kell mind 
kaimat ragadnunk, hogy minél l 
tanuljunk. Amit elmulasztottunk 
rendszerben, azt most kell póto 
Igy tudjuk legyőzni a babonákil 
.kell már szűnjenek a babonák, 
napjainkban is még nagyon gyil 
Az, aki a csodákat várja, jobban 
ha többet tanulna és egyéb elí 
ságot keresne magának. 

Ma, amikor meg van adva o 
lehetőség a tanulásra, többen I 
részt vegyenek az ilyen előadá 
Sajnos, kevesen értik meg a 
szavát. Mi, akik a tanfolyamoni 
vettünk, egész erőnkkel küzd 
boldogabb jövőért, s felépítjük 
ciálizmust minél előbb. Ezt 
ugy érhetjük el, ha tanulunk, ; 
tudásban van a hatalom és az 

özv.  Giéri  Vilm 
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állatni gazdaságról 
Amikor â szenterzsébeti lehasznált 

földesúri  földet  államosították, azt 
mondták a falu  zsirosgazdái: most 
foálhat  az állam is sovány földben 
gabonát termelni. 
Az állami gazdaság azonban hatal-

ías erőfeszítést  tett. A vetési bízott-
jai karöltve önkéntes szántási mun-
It szervezett. Már az első nap het-
in eke jelentkezett a munkára, bár a 
jgygazdák egymás közt azt mond-

juk : ha elvették, műveljék is meg. 
Volt olyan is az önkéntes munkások 
ízött, aki nem szívesen, hanem in-
Ibb azért jött el, mert szégyeite ki-
radni a szántásból. Az ilyennek 
is látszott ez a munkáján. 

Végeredményben mégis sikerült 
legszántani olyan területeket is, ami-
st a múltban a földesúr  nem tudott 
jmüveltelni. Az idejében elvégzett 

ivaszi munka meg is hozta az ered-
Snyt. Ma minden növény azt susogja, 

a kollektív gazdaságra az állami 
idaság mutat példát. Hetven tő he-
tt ma 1100 tő paradicsom, a régi 
fő  káposzta helyett ma 6000 hir-
ezt. A növények hangját minden 

_laember megérti. De nem csak a 
mben, hanem künn a mezőn is az 
llimi gazdasógé a legszebb buza-
)!a, habár sovány földbe  vetették, 
sglátszik azonban, hogy idejében 
igtakaritotték a burjántól. Ugyanez 
helyzet a tavaszbuza, a cukorrépa, 
cukorrépa-magnakviló stb. táblák-

u is. 
A szenterzsébeti 92 hektáros gazda-

igot Pál Domokos elvtárs, a szent-
leresztbányai munkás vezeti. Sokan 
londták munkája kezdetén : mit akar 
I egy bányász, talán bányát létesí-
ti ? Igazuk is volt. Az állami gaz-
csság rövidesen bánya lesz. növény-
ínya, vetemény-bánya, gyümölcs-
ínya, stb. Igy lesz a komoly munka 
dményeképpen mindenki előtt vilá-
j a kollektív gazdálkodás előnye az 
;yéni gazdálkodással szemben. 

Szakács  Dénes 
MNSz levelező. 

az egyéves tervet. Az imádkozók fő-
vezére Kovács Vdmos megyebiró, aki 
azt mondotta a nép előtt, hogy a 
kommunisták azt mondják, nincs Isten. 
Bedő Ttbor plébános ur arra kéri a 
híveket, hogy imádkozzanak a püspök 
szándékáért, de a RDNSz, a MNSz, a 
mezőgazdasági bérmunkások szakszer-
vezetének tagjai és a község többi 
öntudatos lakosai is tudják, mi a 
»szándéka« a kegyelmes atyának. Akad 
azért olyan szegény napszámos leány, 
Pál Anna, akit még félre  tud vezetni 
a pap és pénzt ad neki, hogy imád-
kozzék a pápa szándékáért. 

Fancsali  Gáspár 

Zetelaka 
A zetelaki középgazdák még nem 

értették meg mind, hogy nekik nem a 
kulákok oldalán van a helyük, hanem 
a szociálizmust épitő munkásosztály 
mellett. Ezeket annyira félrevezették 
a kizsákmányoló zsíros parasztok, hogy 
nem ismerik fel  osztályhelyzetüket. 

Vannak egyes középparasztok és 
fél-proletárok,  akiknek annyira el van 
tekerve a fejük,  hogy nem képesek 
megérteni, hogy nekik nem a reakció-
sok oldalán van a helyük, hanem ab-
ban a társadalomban, ahol saját érde-

Sebők  Lajos  levele  a szerkesztőséghez 
Hálával  gondolok  vissza  Csizér  Zoltán  dr.  és Bódi  András  dr. 

kórházi  orvosokra,  akik  megmentették  fiam  és feleségem  életét.  Fele-
ségem  a sikeresen  végzett  súlyos  műtét  óta teljesen  egészséges  és 
munkabíró  lett.  Lajos  fiamat  pedig  egészsége  tökéletes  visszanyeré-
séig  a brassói  kórházban  gondozzák. 

Csizér  dr.  és Bódi  dr.  cselekedetét  a RMP tette  lehetővé,  amelyik 
megadta  nekik  az alkalmat,  hogy  tudásukat  fejlesszék  és a szegény-
emberek  megsegítésére  és gyógyítására  használhassák  fel.  Most  mar 
látjuk,  miért  építjük  a szociálizmust  és mit  jelent  az számunkra  az 
egészségünk  visszanyerésénél  is. 

Sebők  Lajos  Küküllókentényfalva 

Szovjet-mozivetito gépet kapott 
Homoródalmás kulturotthona 

ftroszhegy 
Az egy éves gazdasági tervből ki-

teszi részét községünk is Egyik ilyen 
fcunka  a bika istálló épitése, ami szé-
ken folyik  az igen nagy nehézségek 
Henére, amit a reakció okozott. Az 
hkéntes munkában, felvilágosítás  és 
tínyitás terén az építés alkalmával 
kitűntek : Márton L. Gáspár, Berkeci 
[erenc, Tamás Ágoston, Garabás Artúr, 
iilint Gy. János, Fancsali János és Be-
fedek  Márton. A község dolgozói nagy 
Idkesedéssel siettek a munkára. 
I Voltak azonban akadályozói is a 
pinkának, mint például Szász P. Já-
(os, Péter Pál, Hajdó András, Migyari 
L Pál, Bálint A. András és még tőb-
en, akik 25 en álltak munkába és 
jgy nap alatt mindössze 23 szál fát 
Sgtak le az istállóhoz. Ahelyett, hogy 
olgoztak volna, összeültek, énekeltek 
i táncoltak, felnőtt  ember létükre, 
itek mind a kulákok befolyása  alatt 
lló emberek. Pedig ezeknek tisztán 
illene látniok osztályhelyzetüket és 
Wiok kellene, hogy akik őket befo-
isuk alatt tartják, azok nem csak az 
rszág újjáépítésének, hanem nekik 
iiguknak is ellenségei. 
Oroszhegyen is vannak hibák és 
ünyosságok, annak ellenére, hogy 
Párt jól működik. Igy például a 
plébános ur< a rózsafüzér  vezetőjn 
eresztül minden este éjfélig  imádkoz-
itja a népet és reggeltől délig, 'hogy 
nép ne dolgozzék. Ezzel szabotálja 

Kettős ünnepe volt vasárnap Homo 
ródalmás községnek. Ezen a napon 
választották meg és iktatták be a köz-
ség ideiglenes néptanácsát és ezen a 
napon adta át Kovács Domokos kul-
turtanácsos a művészeti és tájékozta 
tásügyi minisztérium nevében azt a 
mozi-gépet, amit demokratikus kor-
mányunk Homoródalmásnak ajándé 
kozott, annak a lelkes és odaadó mun-
kának jutalmául, amit a télen és a 
mostani kulturversenyek folyamán  ki-
fejtettek. 

A kultúrotthon környéke csupa zöld-
ág, a község ifjúsága  felkészült  a nagy 
örömünnepükre. A terem szép díszíté-
se mellett csupa rózsaillat fogadja  a 
belépőket. Homoródalmás asszonyai 
odaadták kertjeiknek minden virágát, 
hogy minél szebb és minél díszesebb 
lehessen a községnek ez a nagy 
ünnepe. 

Az ünnplőbe öltözött üjuság kíván 
csian veszi körül autónkat. Csakha-
mar előkerülnek a nagy bőröndök, 
amikben az a pompás szovjet felszere-
lés van, ami most már az almási kul-
túrotthon tulajdona és amelyik hivatva 
van arra, hogy hirdesse a faluban  a 
munkásosztály uj világot épitő, ha-
talmas erejét, hogy hirdesse a fejlődést, 
a haladást és mutassa az emberiség 
boldog jövője felé  vezető utat. 

Gombostűt nem lehetne elhelyezni 
a kulturotthonban, annyian vannak. 
Eljött a község apraja-nagyja, aryák 
kisgyerekeikkel a karjukon, öregek, 
fialalok  egyaránt. Itt az egész falu,  csak 
imitt amott lehet látni egy-egy meg-
húzódó, megbúvó embert, aki nem 
akarja tudomásul venni az ünnepi ese-
ményt. Ezek a megbúvó, sötét embe-
rek, a község kizsákmányolói, a letűnt 
rendszer uszályhordozói. De ezek egy-
általán nem hiányoznak az összegyűlt 
dolgozók tömegéből. 

Hatalmas a lelkesedés, amikor Ko< 
vács Domokos keresetlen szavakkal 
átadja ezt a közel másfél  millió lej ér-
tékű ajándékot. A lelkesedés még foko-
zódik, amikor Peltzer Vilmos a RMP 
megyei szervezetének a nevében be-
szél arról a minden reakciós mester-
kedést elsöprő kulturforradalomról,  a-

mit Pártunk kezdeményezett Népköz-
társaságunkban. 

A közönség lelkesedése nem ismer 
határt, amikor a következő szónok, 
Flórián László a MNSz és a megyei kul-
turaktiva nevében élteti Homoródalmás 
lelkes dolgozó ifjúságát,  amelyik hosz-
szas és fáradságos  munkájával meg-
szerezte községének a mozig/pet. 

A helybeli kultúrotthon nevében az 
igazgató veszi át Népköztársaságunk 
ajándékát és fogadalmat  tesz, hogy ez-
után még nagyobb lelkesedéssel, még 
nagyobb öntudattal fognak  dolgozni 
népünk és Népköztársaságunk feleme-
lésén. 

Majd Nagy Ferenc ig. tanitó beszél 
az ifjúsághoz  és végül Jobb Dénes, az 
oklándi járás ideiglenes nép tanácsának 
titkára fejezi  be a lelkes ünnepséget. 

Ezután kulturmüsor következett, 
melyben a homoródalmási ifjúság  be-
mutatta mégegyszer azokat a művészi 
táncait, amikkel a csiki megyékközötti 
versenyeken annyira kitűnt. A tömeg 
nem akarta leengedni a színpadról 
nagyszerű fiait.  A műsor alatt a közön-
ség soraiból felemelkedett  Baczó János 
hatvan éves szegény földműves  és a 
község nevében közvetlen szavakkal 
köszönte meg az ifjúság  nagy mun-
káját, majd a harc továbbvitelére buz-
dította őket és nagy hatást kiváltó 
beszédét népi demokráciánk és a Pár-
tunk éltetésével fejezte  be. 

Nagy ünnepe volt ez a nap Homoród-
almás dolgozóinak. A haladószellemü 
igazi népi kultura győzelmének az 
ünnepe. Meggyőző bizonyságtétel ar-
ról, hogy a szociálizmust épitő Ro-
mán Népköztársaságnak édes gyerme-
ke minden dolgozó, legyen az akár-
milyen nemzetiségű is, aki odaáll a 
fejlődésünkért  és haladásunkért vivott 
harcunk hatalmas táborába. Aki meg-
hallja és megérti Pártunk hivó szavát, 
amikor munkára és harcra hiv bennün-
ket, hogy fel  tudjuk épiteni Népköz-
társaságunk boldog, szabad és megelé-
gedett jövőjét, hogy dolgozó népünk 
kulturáját olyan magasra emeljük, a-
milyen magasságra a letűnt rendszer 
soha, de soha nem emelte volna. 

Tö-

kükért küzdhetnek, nem pedig saját 
érdekük ellen. Ilyenek pl. Márton Fe-
renc, Boros I. Lajos, Bokor Zsigmond 
és Ilyés István Tóralvi. 

De megemlíthetjük azokat a kulá-
kokat is, akik befolyásuk  alatt tartják 
az említett középgazdákat. Ezek: 
Szabó Lajos, id. Kalapács Árpád, Soóa 
Dénes, Csiki István, Gerhárt József  és 
Sándor József  hegyi. Amint a Soós 
Dénes esete mutatja, ezek hü kiszol-
gálói az egyházi reakciónak. Igy  a 
legutóbbi alkalommal Soós Dénes át-
ment Máréfalvára,  nem azért, hogy a 
»csodát« megnézze, mert abban ő 
maga sem hisz, hanem, hogy meg-
nézze, »milyen tömegünk van». A 
babonával elbutított, kizsákmányolt 
dolgozókat Soós Dénes a kulákok sze-
kerét toló >tömegnek< tekinti. Ezt a 
kijelentést többek előtt tette Soós DS-
nes, igy sógora Biró Géza is hallotta. 

L—a. 

A halasági 
erdőbe is eljut a 

kultura 
A szentkeresztbányai ARLUS 

alfiók kultur-propaganda 
kirándulása 

Szentkeresztbányán julius 10-én reg-
gel 6 órakor nagy a sürgés forgás. 
Egy nagy teherkocsira felpakolnak,  el-
helyezkednek, nótaszóval indulnak. A 
szenktkeresztbányai ARLUS alfiók  kul-
turcsoport ja indul az erdei munkások-
hoz. 

Érkezésünkkor nótaszóval, diadalka-
kapuval fogadnak.  Annak ellenére, hogy 
esik az eső, nem törődik senki vele, 
mintha észre sem vennék. 

A színpadot az erdő közepén zöld 
ágakból csinálták meg, nagyon ötlete-
tesen. Az összegyűlt munkások hol 
könnyezve, hol nevetve, nézték és hal-
gatták az előadást. Egy előadás is-
merteti az cARLUS* jelentőségét, majd 
Micsurinról, a nagy szovjet tudósról 
hangzott el előadás. 

Az előadás pereg, ének, tánc, egyik 
a másikat követi. Műsor után ismer-
kedési köztánc. 

Beszédbe elegyedem egy favágóval: 
Elvtársam, mikor volt még itt ilyen 
előadás ? 

— Hát, már öreg ember vagyok — 
mondja — de minálunk ilyesmi még 
nem volt, jó volna, h a egyszer-egyszer 
mi ránk is gondolnának, mert nálunk 
itt az erdőn nincsen se újság, se rá-
dió és mi nem is igen tudunk a világ 
sorsáról. 

— Aztán mi tetszett magának az 
előadásokból ? 

— Hát, érdekes volt az előadás a 
szovjet-tudósról, aki a pityókából pa-
radicsomot és egyszerre pityókát is ter-
melt, meg aztán szép volt az orosz 
tánc. Ds kár, hogy nem jönnek ida 
gyakrabban is. 

Megígérjük, hogy ezentúl minden 
hónapban a halasági erdőmunká-
sok részére politikai és kulturmüsort 
fogunk  rendezni. 

A nagy eső ellenére, ami bőrig áz-
tatta a kulturgárdát, jóleső érzéssel 
jöttünk haza, hogy munkánk nem volt 
hiábavaló, felráztuk  az erdő munká-
sait. Érdeklődést váltottunk ki belőlük, 
újságra kíváncsiak stb. 

Késő este, nyakig sárosan, de sokat 
tanulva érkeztünk haza, avval az el-
határozással, hogy a következő elő-
adásokon kiküszöböljük hiányossága-
inkat, amik mutatkoztak. Viszünk ma-
gunkkal propaganda anyagot, bővebb 
politikai beszámolót, zászlókat, jelsza-
vakat, stb. Levelezi. 



Mi történik a nagyvilágban? 
Kul- és belpolitikai tájékoztató 

Gazdasági válság a 
kapitálista országokban 
Amerikában hatalmas gazdasági vál-

ság veti előre árnyékát. Az Egyesült 
Áramok ipari termelése állandóan 
csökken. Ez év első negyedében, a 
mult évivel összehasonlítva, a textil-
iparban 20, a bőriparban 27 százalé-
kos a terméscsökkenés, 3753 cég je-
lentett csődöt. Az United Press jelen-
tése szerint a részvények értéke a 
ocwyorki tőzsdén juniusban három 
milliárd dollárral esett. Az árufelesle-
gek értéke pedig elérte az 54 5 milli-
árd dollárt. 

Gyors iramban közeledik a válság 
a mezőgazdaságban is. A mezőgazda-
sági minisztérium azt javasolja, hogy 
1950 re 27 millió tonnával csökkent-
sék a gabonatermést és korlátozzák a 
gyapottal, tengerivel, dohánnyal beve-
tett területek nagyságát is. 

Hogy késleltesse a válság kirobba-
nását, az USA még szövetségeseit 
sem kiméli. Ki akarja szoritani -az 
angol fontot  a világpiacról, célja az 
angol font  leértékelése, hogy biztosit-
hassa a dollár világuralmát. Ez az 
cka annak, hogy a londoni tőzsdén 
pánikhangulat uralkodik, az értékek 
hatalmas zuhanást mutatnak. 

Cripps angol pénzügyminiszter júli-
us 6 iki parlamenti beszédébea kije-
lentette, hogy a válságot csak a ter-
melési költségek leszállításával lehet 
elkerülni. A tőkés lapok szerint ez 
nem jelent mást, mint a munkabérek 
leszállítását. 

Hál  újból  a dolgozók  verejtékén 
megspórolt  aranyakkal  akarják  a tö• 
kések  megtölteni  kiürült  zsebeiket  ? 

Lengyelország beszüntette 
a szabotáló Jugoszláviába 
irányuló szállításait 
Tekintettel arra, hogy Jugoszlávia 

rendszeresen szabotálta a lengyel-ju-
goszláv gazdasági szerződésben előirt 
áruk szállítását, Wierblowski lengyel 
külügyminiszteri főtitkár  közölte a var-
sói jugoszláv nigykövettel, hogy be-
szünteti összes szállításait Jugoszlávi-
áoa. 

A lengyel-román kölcsönös 
barátsági és megnemtámadási 
szerződés ratifikalása 

alkalmával a bukaresti parlamentben 
tartott beszédében Pauker Anna kül-
ügyminiszter megállapította, hogy en-
nek a szerződésnek feladata  megvéde-
ni és megerősíteni a békét a fasizmus 
elnyomása ellen. Ez a fenyegetés  még 

most is fennáll.  Ugyanazok a tőkések, akik Hitlert támogatták, most is fel akarják Németországot fegyverezni. 

A népek azonban békét akarnak, 
hogy jólétüket fejlesszék.  Mi össze-
gyűjtjük erőinket, hogy szembeszáll-
hassunk ezzel a fenyegetéssel.  Ezért 
elsősorban  arra  törekszünk,  hogy  meg-
erősítsük  barátságunkat  a Szovjetunió 
val  és a baráti  demokrata  államokkal. 
Arra  törekszünk,  hogy  munkánkkal 
megerősítsük  a béke  egységfrontját. 

A Szakszervezeti Világszövetség 
II. kongresszusa 

az egyre növekedő nemzetközi mun-
kásszolidaritás jegyében folyik  Milanó-
ban, ahol junius 29-én nyilt meg. Ez 
a kongresszus a világ dolgozóinak 
diadalát jelenti, melyet a nemzetközi 
összefogás  aratott az acsarkodó reak 
ció és a jobboldali áruló szociálde-
mokraták fölött. 

Di Vitlorio, a Szakszervezeti Világ-
szövetség ideiglenes elnöke, az Olasz-
országi Szakszervezeti Tanács főtit-
kára vázolta azokat a reakciós táma-
dásokat, amelyeket a munkásosz'ály 
és a szakszervezeti mozgalom ellen 
vezettek. A világ dolgozói előtt azon-
ban nem lehet eltitkolni azt, hogy a 
Szovjetunióban és a népi demokráci-
ában a munkanélküliség és a gazada 
sági válság ismeretlen fogalom.  Ez  a 
tény  pedig  erősebb  tényező  minden 
titkos  fegyvernél  és atombombánál. 

A kongresszus kiküldöttei világné-
zeti különbség nélkül teljes szolidari-
tásuknak edtak kifejezést  a Szakszer-
vezeti Világszövetség iránt. 

Kuznyecov, a Szovjet Szakszerve-
zeti Szövetség elnöke a SzVSz álta-
lános politikájáról számolt be, melyet 
a szakszet  vezeti  egységért,  a béke  és 
demokratikus  jogok  megvédéséért  foly-
tatott.  Az imperíálistáknak az a céljuk, 
hogy Nyugat Európát gazdasági és 
politikai gyarmatukká tegyék. Ezzel 
szemben a szovjet kormány állandóan 
a népek békeakaratát hangsúlyozza. 
Kuznyecov megállapította beszéde to-
vábbi folyamán,  hogy a béke  védel 
mére  indult  mozgalom  alapvető  ereje 
a munkásosztály,  korunk  leghaladot 
tabb  társadalmi  osztálya. 

Julius 10 én az olasz munkásnép 
százezrei szimpátia-tüntetéseket ren-
deztek a SzVSz, a béke és a Szovjet • 
unió mtllett. 

Berlin nyugati övezetében. 
több, mint 10.000 muakás 15 perces 
jelképes sztrájkot tartott, hogy ezzel 
fejezze  ki, hogy nemhelvesli azt a po-
litikát, amelyet a nyugati megszállók 
a gyárak leszerelésével folytatnak. 

Népi úszóverseny 
Udvarhelymegyében 
A népi úszóverseny célja, hogy az if-

júság körében minél szélesebb vona-
lon terjessze az úszást, mint sportot. 
Lehetnek megyénkben is kiváló úszók, 
akikről nem tudunk még, azonban a 
reostani nagy népi úszóverseny alkal 
mával napvilágra kell, hogy kerüljön 
minden tehetség, hogy azokkal foglal-
kozhassunk és tudásukat fejleszthes 
sük. 

A népi úszóversenyen résztvehetnek 
fiuk  és lányok egyaránt a következő 
kategóriákban : I. 8-12 évig, II. 13— 
15 évig, III. 16—18 évig, IV. 18 éven 
felül. 

A versenyszámok nem nehezek. 
Az I só csoportnál 25 m., a II-ik 

csoportnál 50 m., mig a III és IV- ik 
csoportoknál 100 méter. A résztvevők 
bármilyen stílust használhatnak a ver-
seny alatt és azt verseny közben meg 
is lehet változtatni. 

A népi úszóversenyt bármilyen viz 
ben meg lehet rendezni, legyen az egy 
tó, folyóvíz  vagy úszómedence. 

A verseny külön lesz a fiuk  és le-
ányok részére. Minden uszó központ 
3 első helyezettje részt vesz a megyei 
döntő versenyen. 

Felhívjuk ezután is mindama köz-
ségek sportkedvelőit, ahol megfelelő 
viz áll rendelkezésre, hogy a népi 
úszóverseny megrendezését ne mu-
lasszák el és biztassák az úszást ked 
velő ifjúságot  arra, hogy ezen a verse-
nyen minél nagyobb számban vegye-
nek részt. 

a CDolgozó  Nő 
iuliusi száma eleven, érdekes, színes, 
ljőszerü kérdéseinkkel foglalkozik  a 
lap minden cikke, ezek között az első 
helyen áll Viorica Constantinescu ve-
zércikke : „Eiőre a tervért". Az impe-
riálisták zsoldjában álló egyházi reak-
ció ellen László Jzósef  ir, az életből 
vett példákkal alátámasztott, htrcos 
cikket ; a háborús uszítás ellen világ-
méretekben folyó  küzdelem ereje su-
gárzik Hja Ehrenburg és Gagarina 
asszony beszédeiből. Ricz Margit a 
rémhirterjesztő csikszenttamási hulá-
kokat leplezi le, Megyesi Sándorné 
pedig a RDNSz marosmegyei munká-
járól számol be. A lap tartalmának 
középpontjában a székelyföldi  kultur-
versenyek állanak, Csík-,Háromszék, 
Maros- é3 Udvarhely-megyék lelkes 
megmozdulása a kulturáért, a babo-
nák, tudatlanság és miszticizmus ellen. 

Drégely Ferenc novellája egy sze-
gény parasztlány két utazása a szen-
vedéstől a boldogságig, Ljuba Boboc 
román irónő elbeszélése az elnyomott, 
kizsákmányolt falusi  asszony öntu-
data ébredése és harca a kapzsi nagy-
gazdáné ellen. Népszerű tudomány, 
szemelvények a szovjet életből, versek, 
állandó rovatok, gyakorlati tanácsok 
és számos rajz, kép, tanulságos és 
szórakoztató ötlet gazdagítják a Dol-
gozó Nő juliusi számának tartalmát. 

Judecătoria Populară Mixtă Odorheiu. 
DJS. No. 817—1949. 

Carte de judecsită civilă No. 131—949. 
Şedinţa publică d;n 27 Maiu 1949. 

Instanfa  fiind  compusă din Balogh 
Iosif  judecător şef.  Kis Francisc asesor 
popular Benedek Albert asesor popular 
Balázs Irma grefieră 

In numele legii hotărî ş'.e : 
Admite acţiunea de divorţ intentată 

de s. lui Fehér Ipoly născută Lajos 
Ileana din Fotţeni jud. Odorheiu contra 
soţului ei Fehér Ipoly cu domiciliul 
necunoscut şi in consetir ţă. 

Declată desfăcu'ă  căsătoria dintre 
părţi incheia'ă în faţa  Of  ţarului de 
s:are civilă din Foiţeni jud. Odorheiu 
la data de 15 Decembrie 1942 şi îa-
scriiă sub Nr. 5—1942. 

Divorţul s'a pronunţat din vina pă 
râtu'ui. ş̂;a2ă spre îngrijire, crrş'ere 
şt educare copii Emeric răsc. la data 
de 29 Septembrie 1943 şi Alexandru 
la data de 14 Ianuarie 1945 la mama 
reclamantă. Ordonă Ofiţeiuiui  de stare 
civilă a comunei Forţeni jud. Odor-
heiu ca în baza art, 14 din legea 
actelor de stare civilă după devenirea 
definitivă  a prezentei să facă  cuveni-
tele transcrieri in registrul de stare 
civilă ale acelei comune. Obligă pă 
râ ul să plătească Statului suma de 
4000 Lei cheltueli (ie timbre ivite în 
procesul de faţa  intrucăt reclamanta 
beneficiase  de drep ul de paupertate. 
Cu drept de apel în termen de 15 zile 
Dată şi pronunţară in şedinţa publică 
din 27 Maiu 1949 la judecătoria po-
pulară mix ă Odorheiu. 

Judecător şef.  dr. Balogh Iosif,  Kiss 
Francisc. Benedek Albert asesori po-
pulari. Grefieră  Balázs Irma.m. p. Pentru 
conformitatea  copiei. 

(ss. Indescifrabil)  referent. 

Friss, olcsó zöldség 
az Ardealulnál 

Az Ardealul állami élelmiszer-
üzlet friss  zöldséget árul ugy a 
piacon, mint a kicsinybeni üz-
leteiben, hogy a magas piaci 
árakat letörje. Kapható: murok, 
petrezselyem, borsó, zöldpaszuly, 
kalarábé, ugorka, stb. 

Megjelent a mezőgaz-
dasági adótorvény 

(Folytatás  az  1. oldalról) 

velési minisztériummal egyetértésb 
teljes mértékben sikerült tető alá hoz-l 
nia azt a törvényt, amely a PártKVJ 
március 3 ik határozatának megfej 
lelően osztályharcos szellemben oldja 
meg a falusi  gazdaságok megadóiti] 
tását és amely számtalan olyan szc 
ciális intézkedést tartalmaz, melyekrl 
a régi rendszerek alatt álmodni 
lehetett. 

Ennek a törvénynek észszerű alk 
mazésa által lélekzethez jutnak a M 
vak szegény és középföldmivesei, 
életszínvonaluk állandóan emelkc_ 
s a kollektív gazdaságoknak nyújtót 
hatalmas segítséget és kedvezmény 
ket kihasználva tömör sorokban so 
koztak fel  és menetelnek a szöveti 
zeti gazdálkodás utján a jobb és 
dogabb jövőt nyújtó szociálizmus fel 

T e k e 
Az OSP tekepályáján barátsí,, 

tekeversenyt rendezett a helyi PTT ci 
pata. Resztvettek a PTT msrosvái 
helyi és UMTE helyi csapatok. 

Eredmény: UMTE 225 — Pl, 
Odorheiu 217 és PTT-Tg. Mureş IS 
tekét ütöttek. Ez a barátságos mérkf 
szép játékot mutatott. 

Sakkozók figyelmébe 
Felhívjuk a székelyudvarhelyi vi 

és vidéki sakkozni szerető dolgo 
figyelmét,  főként  pedig az ifjuŝ  
hogy f.  hó 23 án rendezi meg . 
UMTE sakkszakosztálya osztálya 
versenyé1, melyen bárki részt vehí 

A versenyen való résztvétel dijti 
Jelentkezni lehet f.  hó 20 ig a Kossi 
utcábsn levő helyiségünkben vagy 
rincz László szabóságában. 

A versenyen résztvevők az UM 
sakkszakosztálynál leigazolt játét 
sokká válhatnak, ha 2 dtb. fénykép 
hoznak és a leigazolás költségeire] 
l?Jt fizetnek.  Nagy  Fert 

Hirdetmény 
A COMCAR vezetősége értesitii 

varhely közönségét arról, hogy L 
mölcs és zöldség-konzerváláshoz 
főttes  üvegek lekötéséhez szüka 
különböző minőségű belek eláru 
sát az egyes számú üzletéből 
kezdte. 

x Elveszett a Ferenczy vendéglő, 
pedagógiai leányiskola és az aiij 
buszmegálló útvonalon sötétkék i 
jas karóra. Becsületes megtaláló jii 
lom ellenében adja be a szerkes 
Bégbe. 

x Semmisneknyilvánitás. Elvei 
Dr. Titlel Kálmán névre szóló, al 
lozsvári tudományegyetem állal I 
litott 101—1944 számú orvosdott 
oklevél. Semmis. 

x Eladó 20.000 tégla, 3 köbölj 
Cim a kiadóhivatalban. 

x Zsombolyai cserepet tart 
dóan raktáron a Comlemn állami | 
reskedelmi vállalat Székelybethlei 
ván. (Volt Guttman féle  raktár.) 
x Eladd makulatura papir. Érdekli 
lehet a kiadóhivatalban. 

Szalmazsáknak való zsáka 
(ball vászon) kapható 
különböző méretekben 

a nagybani Állami Textilüzleti 
darabonként 300 lejes ártól 

felfelé  a méret szerint. 

,Munkás" nyomda Székelyudvarhely — Telefon  25. — înregistrat sub Nr. 9—1949. — Com. Nr. 1000. 


