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Városi és falusi 
dolgozók, járuljunk 
mind hozzá a Scán-
teia-Ház építéséhez, 
mert az minden 
dolgozó művelődési 
színvonalának eme-

lését szolgálja! 

31 éves a Komszomol 
A Nagy Októberi Szociálista Forra-

dalom tüzében született meg és ed-
ződött meg a szovjet-ifjúság  lenini 
Komszomol-szervezete, a Bolsevik Párt 
segítőtársa. Pillantsunk vissza a Kom-
szomol megalakulásának a történetére 
most, amikor annak 31 évfordulóját 
ünnepeljük. 

1870—1880 ban a munkás és ér-
telmiségi ifjúság  mind nagyobb szám-
ban kapcsolódott bele az illegális for-
radalmi körök munkájába. 
JUlegkezdödött az oroszországi for-

radalmi ifjúság  harca. Nagy sze-
repet töltöttek be ebben az időben a 
szociálista értelmiségi ifjak,  a mun-
kásosztály felemelkedésének  lelkes út-
törői, akik népszerűsítették a marxista 
eszméket. 1894 —95-ben a Lenin elv-
társ által szervezett „Munkások mun-
kásosztályt felszabadító  harci szö-
vetsége" és Sztálin elvtárs 1898-ban 
létesitett „Transzkaukázusi forrad  .Imi 
szervezetéinek alapitói szinté̂ , it̂ k 
voltak, mert maga Lenin 25-vévfcs  és 
Sztálin 19 éves volt ekkor. 

Ezek a lelkes ifjak  tüntettek, sztráj-
kokat szerveztek, 1902-ben pedig be-
következik a szegényparasztság fel-
kelése. 1905 szeptemberében hatalmas 
politikai sztrájk tört ki, melyet az ifju-
munkásság szervezett és amelyhez a 
diákság is csatlakozott. 1906-ban meg-
kezdődött a falvak  fölkelése.  Az ifjak 
aktivan résztvesznek a föld  kisajátí-
tásában, a földesurak  elűzésében, a 
cári rendőrséggel való összetűzésekben. 

Az 1905-ös forradalomtól  egészen a 
Nagy Októberi Forradalomig az 

ifjúság  hatalmas munkát végzett. Részt 
vett az 1912-14 sztrájkokban és támo-
gatta a„Pravda" és a „Zvezda" bolse-
viki lapokat, tüntetéseket rendezett stb. 

1917 augusztusában jött létre Pet-
rográdban az Oroszországi Szociá-
lista Munkás Ifjúság  Szövetsége, mely 
feladatául  az ifjúság  politikai és gaz-
dasági nevelését tűzte ki. Októberben 
megalakult Moszkvában, Kaukázusban, 
Uraiban, Ukrajnában az Ifjumunkás 
Szövetség. Ebben a szervezetben az 
ifjúság  harcol a forradalom  előkészí-
téséért, mindenütt felkeléseket  szervez 
az elnyomók ellen. 

1917 októberében kitört a forrada-
lom. A komszomolista ifjúság  a leg-
nehezebb megbizalásókat kapja. Részt-
vesz a cári téli. palota ostrománál és 
a Vörös Gárda akcióiban, melynek 
40 százalékát ifjak  képezték. Minde-
nütt hősiesen harcoltak az ifjak  a 
bolsevikok oldalán. 

1917 október nagy történelmi dátum 
marad minden bolsevik és minden 
dolgozó számára. 
Győzött  a munkásság/ 

A Komszomol a Nagy Októberi 
Szociálista Forradalom tüzében szü-
letett és a sok nehéz harc által ed-
ződött sziklaszilárd szervezetté. 

A komszomolistákvégig hősiesen har-
coltak. A szövetségek száma a há-

horti alatt 22.000-ről 100.000-re nö-

vekedett. Az odeszai 17 ifju  kommu-
nista hősi halála me?edzi a harcolókat 
és számukra ez annyit jelent, hogy 
határozott áldozatot hoznak a végső 
győzelemig. 

Lenin halálakor 240.000 ifju  csatla-
kozik a harchoz. 1924-ben 700.000 
tagja van a Komszomol-szervezetnek. 
A Komszomol büszkén halad a Lenin 

által kijelölt uton. Így 1924-ben meg-
változtatja nevét és „Az Oroszországi 
Kommunista Leninista Szövetség" ne-
vét kapja. 1925-ben megjelenik a 
Komszomolszkája Pravda,a kommunista 
ifjak  újsága, az ifjúság  szervezője és 
propagandistája. 

A Komszomol élen jár a munkában 
is. Része van abban, hogy az ötéves 
tervet 4 év és 3 hónap alstt fejezték 
be. Ezen eredményekért a Munka 
Vörös zászlajával tüntették ki. 
A Hagy  Honvédő  Háborúban 
amikor a hitlerista hovdák megtá-
madták a békeszerető szovjet-népet, 
-ebbe a harcba is az elsősorokban 
kapcsolódott bele és vette ki részét 
az ifjúság. 

A komszomolisták lelkesen és hoz-
záértéssel harcoltak a partizán egysé-
gekben. Példaképül állithatjuk ifjaink 
elé a fasiszta  ellenség elleni harcban 
elesett hős partizánokat, akiknek ne-
veit már mindenki ismeri: Zoja Komsz-
mogyenszkája, Szergei Tiulenin, Ul-
jána Glomova, Antonia Petrova és 
sokan mások. 

A komszomolisták nem csak a fron-
ton, hanem a front  mögött, az üze-
mekben, a kórházakban, a kolhozok-
ban egyformán  kivették a munkából a 
részüket. 

1945 november 28-án a Komszo-
molt kitüntették a legmagasabb szov-
jetkitüntetéssel, a Lenin- renddel. 

Az ifjak  az elsősorokban állottak a 
háború utáni uj országépitésben, az 
5 éves gazdasági terv túlszárnyalá-
sában. 

. Cytálin elvtárs mondotta : „Nem 
^ ismerek esetet, amikor 
az ifjúság  a forradalmi  ese-
mények mögött kullogott 
volna." 

A kommunista ifjak  előtt nincs 
akadály, nem ismernek fáradtságot, 
hanem szorgos kezekkel, lankadatlan 
munkával építik a Szovjetunióban a 
kommunizmust. 

Mi, udvarhelyi ifjak  is nagy lelke-
sedéssel k'eszüíü'nk ennek a napnak a 
megünneplésére. A munkás ifjak,  a 
diák ifjúsággal  együtt különböző mű-
sorszámokkal készülünk a Komszomol 
31 éves fennállásának  méltó megün-
neplésére. 

A Román Munkáspárt utmutatásai 
szerint végzett munkánkkal és har-
cunkkal méltók akarunk lenni a Kom-
szomol szép példájához és mi is kö-
vetkezetesen dolgozunk a világbéke 
megteremtéséért és hazánkban a szo-
ciálizmus minél előbbi felépítéséért. 

Illyés  Ibolya. 

Béla viszont még nincs megelégedve 
saját magával. Még többet, még job-
bat szeretne termelni. Gázégők öntése 
közben, fejével  a lányok csoportja felé 
intve, mondja: 

— Le akartak győzni minket, de 
abból nem lesz semmi. Ugy dolgozunk, 
hogy senki ne érhessen el jobb 
eredményt. Azért a lányok is dolgoz-
nak, ők is tudják, hogy munkájukkal 
hozzájárulnak az egyéves gazdasági 
terv sikeréhez. 

A feldolgozó  üzemi munkások 
egyéni versenyein, 87 százalékos nor-
mán felüli  termeléssel Zafin  Gheorghe 
lakatos vezet. 

— Az  üzemért és országunkért — 
mondja, egy pillanatra abbahagyva 
munkáját — meg azért is, hogy lás-
sam, milyen munkateljesítményre va-
gyok képes, Sokat tud termelni egy 
ember, csak szeretnie kell a munkát. 

Zafin  Georghe szereti munkáját, 
szereti az üzemet és szereti hazáját; a 
Román Népköztársaságot. Munkájával 
akarja ezt bebizonyítani. Munkarend-
szert változtatolt. Eddig a munkások 
minden darabbal külön-külön mentek 
a fúrógéphez,  csiszolóhoz, Zafin 
elvtárs egyszerre fur,  csiszol több da-
rabot. Mikor több kályha darabjain 
elvégezte ezeket a munkákat, akkor 
szereli össze a kályhákat Ezzel sok 
időt megtakarít Versenytársa, Bokor 
Dénes 150 százalékban, Harmati Sán-
dor pedig 177 százalékban teljesítet-
ték normájukat. 

A csoportversenyekben Péter Fe-
renc szerelő elvtárs csoportja 185 
százalékos normánfelüli  teljesitmény-
nyel került az első helyre. 

A szerszámkovácsok szeptem-
ber  29-től  már  1930-  re  termelnek. 
A november 7. tiszteletére indított 
munkaversenyben még fokozni  akarják 
teljesítményüket Ugyancsak október 
15 ig Hernyák Ferenc kovácsmester 
elvtárs és Lázár István már 85 szá-
zalékkal, Székely Ferenc pedig 65 
százalékkal szárnyalták tul normájukat. 

A munkások teljesítményei szépek, 
de hiba, hogy a kiosztott egyéni gra-
fikonokat  elhanyagolják. Nem jegyzik 
pontosan a napi eredményeket. Több 
gondot kell fordítani  a grafikonokra, 
hogy a november 7. tiszteletére szer-
vezett nagy munkaversenyek eredmé-
nyei minden munkapad fölött  láthatók 
legyenek. 

Versenyben a Vlăhita-i 
vasgyár munkásai 

november 7. tiszteletére 
A Román Munkáspárt irányítása 

mellett november 7. tiszteletére szer-
vezett szociálista munkaversenyek ered-
ményei máris mutatkoznak a Vlăhi-
ta-i vasgyárban. Szédületes ütemben 
halad a munka, egyik normadöntés a 
másikat éri. 

Az öntődében, ahol most két 
kohó termelését dolgozzák fel,  októ-
ber 15-ig Orbán  Béla  érte el a leg-
jobb eredményt: 78 százalékkal multa 
felül  előirányzatát s ezzel előnyt szer-
zett versenytársával, Orbán Sándorral 
szemben, aki 70 százalékos normatul-
lépést ért el. Második helyen Mihály 
József  Bot áll 177 százalékos norma-
tullépéssel, megelőzve versenytársát, 
Mihály Fülöpöt. 

A Pártunk által kezdeményezett és 
a szakszervezettől támogatott verseny-
be az ifjúsági  brigádok csoportverse-
nyekkel kapcsolódtak bele. Pálgábor 
Dénes öntő 7 tagu II. számú «Filimon 
Sârbu« csoportja versenyben van 
Egyed Róza öntő I. számú „Elena 

Pavel» csoportjával. Pálgábor Dénes 
csoportja 185, Egyed Róza csoportja 
126 százalékban teljesítette normáját. 

Pálgábor Dénest »kokilla«-öntés 
közben találjuk. Csoportjával megvan 
elégedve, különösen a néha még 200 
százalékkal is a normán felül  termelő 
Szőcs Béláról beszél elismeréssel. Szőcs 

JavuH  a helyzet 
a  vetési  csata  frontján 
Udvarhelymegye  dolgozó  parasztjai  az  utóbbi  napok  megfeszt-

ielt  munkájával  lemosták  a vetési  csata  első  napfaiban  mutatkozó 
szégyent.  Mig  október  17  ikén  még  csak  42 százalékban  teljesítették 
a vetisi  tervet,  Pártunk  útmutatásának  elfogadásával  október  26  ra 
már  96  39  százalékos  eredményt  értek  el  megyénk  dolgozó  földmű-
vesei.  Ezek  a számok  is  azt  mutatják,  hogy  Pártunk  irányítását 
magukévá  téve,  dolgozó  földműveseink  milyen  eredményesen  tudják 
építeni  a szociálizmust  a mezőgazdasági  szektorban. 



November  1 üzemeinkben 
A lövétei  vasérckőbánya  szép  eredményei 
Nagyszerű  teljesítményeket  eredményez  a lövétei  bányászok  kö-

zött  a november  7. tiszteletére  Pártunk  kezdeményezésére  szervezett 
szociálista  munkaverseny.  Október  10-ig  a bányászcsoportok  között 
a 18-as  számú,  András  Domokostól  vezetett  csoport  állt  az  első 
helyen,  44 százalékos  normán  felüli  termelésével.  Második  Török 
Lajos  7-es  számú  csoportja  volt,  amely  134 százalékban  teljesítette 
normáját,  de  versenytársa,  a 25-ös  csoport  is  minden  erővel  arra 
törekszik,  hogy  a verseny  befejezéséig  hasonló  eredményeket  mutat-
hasson  fel.  A 27-es  számú  csoporttal  versenyző  15-ös  csoport,  Már-
ton  János  vezetésével  19 százalékos  normatulteljesitéssel  leit  győztes. 
A 24-es  és 6-os  csoportok  közötti  versenyben  a 24-es  vezet  11 
százalékos,  a 4. és 12-es  csoportok  közül  a 12-es  vezet  6 száza-
lékos  norma-tulszárnyalással. 

Ezek  az  eredmények  még  sokat  változhatnak  a verseny  végéig. 
A bányász  csoportok  különböző  hosszúságú  tárnákban  dolgoznak, 
egyik  csoportnak  sokkal  távolabbra  kell  szállítania  a kibányászott 
vaskövet.  A termelés  teljes  kiértékelését  csak  a hónap  végén  lehet 
elvégezni,  de  már  most  is  látható,  hogy  a lövétei  vaskőbánya  mun-
kásai  kiváló  munkateljesítményekkel  oldják  meg  a november  7 tiszte-
letére  vállalt  feladatokat. 

ságot, hamarosan túlszárnyalhatják 
még a 3-as számú csoportot is. 

Ugyanennek az osztálynak két 
nadrágkészitő csoportja is van. Ez a 
két csoport, az ötös és hatos számú, 
bizony, lemaradt. Még a normát sem 
érték el. Ennek lehet a munkások be-
tegség miatti hiányzása is az oka, 
vagy a kabát-készítő osztályra három 
napra áthelyezett három munkás hiá-
nya, de meg kell nézni azt is, nem 
tulmagas-e a norma? Valami komoly 
oka kell, hogy legyen lemaradásuknak. 
Igaz, hogy október 15-től hirtelen 

lendületet jelez a teljesítményt mutató 
két vonal, de továbbra is segítségére 
kell lenni ennek a két csoportnak, 
hogy teljesíthessék november 7. tisz-
teletére vállalt feladatukat. 
Ha a szervezési munkát a munkások 

odaadóöntudatos munkája egészíti ki. 
akkor megvan a remény arra, hogy 
a november 7-iki versenyfelhívást  el-
fogadó,  Textila Mureş és a kolozsvári 
Flacáre konfekciós  üzemekkel szemben 
megállják a helyüket és meg is nyer-
jék a versenyt. 

—a. 

November 7. tiszteletére az októberi terv-
előirányzat 5 százalékos túlteljesítését 

vállalták a székelykereszturi szövetkezeti 
vajgyár alkalmazottai 

Az UMGISz „Májusi." telepén 
verseny láza fűti  a 

férfi-konfekciós  osztályt 
A székelyudvarhelyi UMGISz »Május 

l.« ipartelepének dolgozói között no-
vember 7. tiszteletére indított munka-
verseny hiányosságainak pótlására, 
Pártunk hathatós irányításával, Nyíri 
József  elvtárs a ruházati szakszervezet 
titkára, gyűlést hívott össze. Itt rész-
letesen ismertette az osztályfelelősök 
feladatait,  a munkaverseny jelentőségét, 
a verseny minél eredményesebb foly-
tatásához szükséges tennivalókat. A 
gyűlés óta friss  lendülettel folyik  a 
Május 1. ipartelepen a munkaverseny. 

A í érfikonfekciós  osztályon, 
mindjárt a bejáratnál, a négy kabát-
készitő csoport grafikonja  ékeskedik. 
Első pillanatra megállapítható, hogy 
mind a négy csoport túlszárnyalta 
előirányzatát. A 10 órai szünetben, a 
grafikon  körül csoportosult munkások 
elismerően állapítják meg, hogy Kassai 
Gyula  elvtárs 3-as számú csoportja 
vezet, mert október 20-án már telje-

sítette az október 28-iki előirányzatot 
Mikor megkérdezzük Kassai elvtár-

sat, hogyan érte el ezt a teljesítményt, 
egyetlen szóval felel: 

— Munkafegyelemmel. 
Igaza van Kassai elvtársnak, mert 

ilyen eredményt nem érhetett volna el 
a többirányú, változatos munka mellett 
csak szigorú fegyelemmel,  annál in-
kább, mert csoportjában két munkás-
sal kevesebb dolgozik, mint a hány 
munkás dolgozik a többi három 
csoportbán, 

A 3-as számú csoport vezet, de 
Balázs  Ignác  elvtárs hetes számú 
csoportja is jól halad, október 20 ikán 
már 25-ikére dolgoztak. Bökényi 
László  és Szabó  Álmos  elvtársak első 
és népes számú csoportjai csupán egy 
nappal maradtak a kettes csoport mö-
gött, s ezek a csoportok is, ha meg-
szilárdítják a munkafegyelmet  és ki-
küszöbölik az esetleges más hiányos-

A székelykereszturi szövetkezeti vaj-
gyár dolgozói külön gyűlésen foglal-
koztak a november 7-iki ünnepségek 
előkészítésével és ugyanakkor általá-
nos lelkesedéssel november 7-ike tisz-
teletére a gyár dolgozói vállalták, hogy 

5 százalékkai teljesitik tnl 
a gyár október havi elő-
irányzatát. 
Az általános munkavállalás mellett 

egyes osztályok külön munkákat is 
vállaltak. 

A lakatosmiihely és gépház 
dolgozói az uj Iakatosmühely beren-
dezését és felszerelését,  valamint a 
kannakészlet számozását vállalták. 

Az átvételező és a raktár 
dolgozói a kannák leltározázát vállal-
ták. 

A gépkocsik személyzete 
egy légkompresszornak a kocsira való 
felszerelését  vállalta és ugyanakkor 
szociálista versenyt indít a menetidő 
pontos betartásáért. 

A vajazó és pasztőröző sze-
mélyzete az 5 százalékos túltermelés-
nek túlórák nélküli megvalósítását vál-
lalta. Vállalták még: a sertéshizlaláa 
uj mérlegelési rendszer bevezetését, 
az  üzemi  aáminisztráció  minden hát-
rálék feldolgozását,  a könyvelőség  a 
könyvelés pontos vezetését. 

Vállalta a kollektíva ezenkivül a 
rendszeres sajtólevelezés bevezetését, 
amiben eddig hiányosságok voltak. 

A munkavállalásokat, a RMP gyári 
alapszervezetének indítványozására az 
összes alkalmazottak a legnagyobb 

lelkesedéssel fogadták,  mert ezen az 
uton is kifejezést  akarnak adni a vi-
lágbéke őre, a nagy Szovjetunió iránfc 
ragaszkodásuknak. T.  A. 

Hirdetmény 
Az „Alimentara" állami kereskedelmi 

vállalat a következőkről értesiti a ve-
vőközönséget: 

24-én a jegyre való cukor kiadását 
megkezdtük az összes fióküzletünkben. 
Kiosztásra kerül az október-november 
havi fejadag.  A fejadag  egyhavi része 
is kivehető. 

Egy nagyobb tétel szabadáru rizskása 
érkezett raktárunkba, amelynek 39 lej-
jel olcsóbb lett az ára, kgr-onként a 
régi 219 lej helyett 180 lejért árusítjuk. 

Értesítjük a közönséget, hogy 1 lite-
res üveget bármilyen mennyiségben 
átveszünk Köztársaság-utca 55 szám 
alatti helyiségünkben. 

Az  »Alimentara":  vezetősége. 

Labdarúgás 
Segesváron Victoria—UMTE I. 5:1. 
Székelyudvarhelyen UMTE II.—Szent-

keresztbányai Vasas 3.: 1 
A székelykereszturi SzMSE - parajdi 

CAM mérkőzése elmaradt, mert a 
parajdi CAM nem jelent meg és igy 
a SzMSE-t nyilvánították győztesnek 
3 : 0 eredménnyel. 
Kézilabda 
Ciznâdia (Nagydisznód)-Autosport 6:6. 

RPR. Judecătoria populară mixtă 
Cristurul Săcuesc secţia c. f.  Extras 
de publicaţiune de licitaţie. In cauza 
de execuţie pornită de urmăritoarea 
cooperativă »Kaláka« din Cecheşti 
jud Odorheiu, în contra urmăriţilor 
Barabás Mihail şi soţia născută Bo-
kor Agneta din com. Filiaş jud. Odor-
heiu, la cererea urmăritoarei, instanţa 
de c. f.  ordonă licitaţie execuţională 
in baza art. 144 şi urm. din Legea 
LX: 1881 asupra imob. cuprinse în 
c. f.  No. 433 a comunei Filiaş înscrisă 
ca proprietatea lui Barabás Mihail şi 
soţia nflsc  Bokor Agneta, sub Nr. de 
ord. A+l, No. top. 292 casa în intra-
vilan 22 stj. cu preţul de strigare de 
20.000 lei, No. top. 293 curte în in-
travilan 20 stj. cu preţul de strigare 
de 5.000 lei. No. de ord. A+2, No. 
top. 296+1 grădină în intravilan 290' 
stj., cu preţul de strigare de 15.000 
lei, pentru încasarea creanţei de 
70.350 lei capital, pentru 7.000 lei 
cheitueli de execuţie şi 3.440 lei chel-
luelile cererei de licitaţie. Pentru ti-
nerea licitaţiei se fixează  ziua de 21 
Noemvrie anul 1949 ora 10 a. m. în 
localul oficial  al instanţei de carte 
funciară  Cristurul Săcuesc, Str. Stalin 
No. 26. Imobilele ce vor fi  licitate nu 
vor fi  vândute pe un preţ mai mic 
decât 75°/o din preţul de strigare. Li-
citatorii sunt datori să depoziteze la 
delegatul judecătoresc 10% din pre-

ţul de strigare, drept garanţie în nu-
merar sau efecte,  sau să facă  dovadă 
de depunerea garanţiei în depozit ju-
decătoresc şi să semneze condiţiunile 
de licitaţie şi să întregească imediat 
garanţia la cazul ofertei  mai urcate 
decât preţul fie  strigare. Cristurul Să-
cuesc, la 10 Septemvrie 1949. Jude-
cător şef:  Kiss Adalbert m. p. Con-
ducător de c. f.:  Szabó m. p. Pt. 
conf.:  Indescifrabil. 

Corpul Portăreilor Trib. Odorheiu. 
Dosar 80—1949. Publicaţiune de vân-
zare. La 2 Noembrie 1949, dela orele 
16 inainte, se vor vinde prin licitaţie 
publică in casa din Odorheiu, Strada 
Rákóczi No. 69, următoarele obiecte 
sechestrate, proprietatea debitorului 
Nyitrai Alexandru, aflat  pe loc necu-
noscut, pentru îndestularea creditoarei 
soţia lui Stângaciu Dionisie pentru ca-
pital de 31.500 Lei, plus cheltuelile de 
judecată şi de execuţie : Un bufet  de 
sufragerie,  un bufet  de sufragerie  mai 
mic, una masă de sufragerie,  şase 
scaune de sufragerie  tapisate, un birou 
cui., un dulap cu geamuri, un scaun 
toaletă toate cui. inchis din lemn de 
stejar, una canapea de piele, două 
fotoliuri  de piele. Taxele de 20 la sută 
pentru Stat, privesc pe adjudecatar. 
Portărel-delegat: Ioan Sabău. 

Judecătoria Populară Mixtă Odorheiu. Dos. 
No. 769—1949. Carte de judecată civilă No. 
229—1949. Şedinţa publică dela 28 Septem-
brie 1949. In numele legii hotăreşte: Admi-
te acţiunea de divorţ intentată de solia lui 
Séra Béla născ. Simó Iuliana din Odorheiu 
str. RPR No. 118 contra soţului ei Séra Béla 
domiciliat in loc necunoscut, şi in conse-
cinţă : Declară desfăcută  căsătorie dintre 
numiţii so|i încheiată in fata  ofiţerului  de 
stare civilă a comunei Beta jud. Odorheiu 
la data de 9 Februarie 1933 şi înscrisa sub 
No. 1 — 1933 Divorţul s-a pronunţat din vi-
na pârâtului. Ordonă ofiţerului  de stare ci-
vilă a comunei Beta jud. Odorheiu, ca du-
pă rămânerea definitivă  a prezentei să pro-
cedeze conf.  ert. 14 din Legea actelor de 
stare civilă la transcrierea prezentei in re-
gistrele respective ale acelui oficiu.  Aşează 
spre creşterea şi educare copii născuţi din 
căsătoria părţilor şi anume Béla Ia data de 
11 Iunie 1934, Iuliana la data de 4 Iunie 
1937 şi Albert născut la data de 14 Noem-
brie 1942 la mama reclamantă. Obligă pe 
păiâtul Séra Béla Bă plătească Statului suma 
de 4.000 Lei ce reprezintă taxa de timbru 
al procesului de fa|ă.  Cu drept de apel in 
termen de 15 zile. Dată şi pronunţată in 
şedinţa publică din 28 Septembrie 1949 
la Judecătoria Populară Mixtă Odorheiu. Ju-
decător şef:  8. s. Dr. Balogh Iosif.  Asesori 
populari: s. s. Bara Anna, s. s. Szakács 
Alexandru. Grefier:  s. s. Carol Sabău. 

x Szőke, tonkaorru york-
sliirei tenyészkocát adok felestartásba. 
Székelyudvarhely, Kossuth-utca 25 sz, 
I. ajtó. 2—2 

x Elveszett Bokor Anna névre 
kiállított igazolványom, kérem a meg-
találóját juttassa a szerkesztőségbe, a 
bennelevő pénzt jutalomként tartsa meg. 

x Semmisneknyilvánitás. 
Elveszett Szabó Gyula székelyudvar-
helyi lakos nevére a székelyudvarhelyi 
rendőrség által kiállított személyazo-
nosági igazolvány. Érvénytelen. 

x Semmisneknyilvánitás. 
Elveszett Kraft  András nevére a székely-
udvarhelyi rendőrség által 6920/1946 
szám alatt kiállított személyazonossági 
igazolvány. Érvénytelen. 

x Semmisneknyilvánitás. 
Elveszett a Balogh Juliánná nevére a 
székelyudvarhelyí rendőrség által ki-
állított 125—1946 számú személyazo-
nossági igazolvány. Semmis. 

x Ne legyen könnyelmű és 
gyűjtse össze régi használatlan töltött 
bútorainak anyagát. Jelentős összeget 
kap értük. Pénzének ellensége, ha nem 
teszi meg. Tengeri füvet,  lószőrt, cse-
püt bármilyen mennyiségben vesz 
Elephánt Béla kárpitos. Kossuth-
utca 39 (postaudvar.) 

x Hideg elleni védekezésre 
most készüljön fel.  30 százalékos tü-
zelő anyag-megtakarítást ér el, ha 
ajtókra, ablakokra szigetelő védőzsinort 
szereltet Elephánt Béla kárpitos-
sal (postaudvar.) 

x Elveszett a miklósfalvi  községi 
ideiglenes bizottság bevételt nyugta-
tömbje és bélyegzője. Kérjük a becsü-
letes megtalálót, hogy az iratokat az 
irattáskával együtt a szerkesztőségbe 
adja be. 



Az  ENSz negyedik ülésszaka 
Szeptember 20-án kezdődött mej 

59 tagállam megbizottainak jelenlété 
ben az Egyesült Nemzetek Szerveze 
iének negyedik ülésszaka. 

A szovjet-küldöttség élén A. 1. Vi-
sinszkij szovjet-külügyminiszter áll. 
Manuilszki, Ukrajna külügyminisztere 
az ukrajnai küldöttséget, mig Kiszelev, 
Bjelonisszia külügyminisztere, a bjelo-
russziai küldöttséget vezeti. 

Mint a megelőző ülésszakokon, most 
is a szovjetküldöttség és vezetője, 
A. I. Visinszkij elvtárs állott az érdek-
lődés középpontjában. Az angolszász 
lapok vezetőhelyen közölték a szov-
jetkülügyminiszter derülátó nyilatkoza-
tát, amellyel a békébe vetett bizalmát 
megerősitette. 

A főbizottság  már szeptember 21-én 
tárgyalta a napirendi pontokat és 
másnap már sor is került a főbizott-
ság jelentésének megvitatására. 
A görög  kérdés 

A görög kérdéssel kapcsolatosan 
Visinszkij elvtárs hangsúlyozta, hogy 
ennek a felvetése  a közgyűlésen azzal 
a hátsó célzattal történt, hogy Albá-
niát és Bulgáriát az angol-amerikai 
blokk képviselői ugy tüntessék fel, 
mint amelyek veszélyeztetik Görögor-
szág politikai függetlenségét.  Visinszkij 
koholt rágalomnak minősítette ezeket 
a vádakat, majd hangsúlyozta, hogy a 
Görögországban duló polgárháborúval 
kellene inkább a közgyűlésnek foglal-
koznia, mert Görögország független-
sége ellen irányuló veszély az Egye-
sült Államok és Nagybritánnia részé-
ről fenyeget,  amelyek elfoglalták  Gö-
rögországot és fegyveres  erejükkel 
terrorizálják a görög népet. Ez indok-
nál fogva  ellenezte a szovjet küldött-
ség a görög kérdés ilyen felvetésének 
a közgyűlés napirendjére való kitű-
zését. 

A koreai  kérdés 
Hasonló okokból ellenezte a szov-

jetküldöttség a koreai kérdés napi-
rendre való tűzését, mert amint azt 
Manuilszki hangsúlyozta, Délkorea né-
pei ellene vannak az ENSz által ki-
küldött bizottsági eljárásnak és lelke-
sen csatlakoznak a Koreai Demokrata 
Népköztársasághoz. Az ENSz feladata 
— mondotta az ukrán külügyminisz-
ter — az, segitse hozzá a koreai né-
pet, hogy a nemzetek önrendelkezési 
jogának elve alapján önmaga döntsön 
sorsa fölött. 

A lengyel kiküldött ellenezte a Ma-
gyarország, Bulgária és Románia ellen 
irányuló javaslat napirendre tűzését az 
alapvető emberi jogokkal kapcsolato-
san. Ez az ENSz Alapokmányával el-
lentétben azt a célt szolgálja, hogy az 
angolszász imperiálisták a népi de-
mokráciák belügyeibe avatkozhassa-
nak, hogy a hazaárulási perekben 
leleplezett szövetségeseiket, a haza-
áruló petkovistákat, maniuistákat, Nagy 
Ferencet, Mindszentyt és társait se-
gíthessék. 
Visinszkij  öthatalmi 

egyezséget  javasol 
Az ENSz szeptember 23-iki köz-

gyűlésén Visinszkij elvtárs nagy be-
szédet mondott. A szovjetkormány ne-
vében öthatalmi egyezményt javasolt a 
béke megszilárditására. Újra leleplezte 
az Északatlanti paktum valódi célját, 
amelynek éle a Szovjetunió és a népi 
demokráciák ellen irányul, hogy meg-
félemlítse  azokat az államokat, ame-
lyek nem hajlandók az angol-amerikai 
blokk világuralmi törekvésének alá-
vetni magukat „noha az ilyen tervek 
gyarlóságát a második világháború 
ismételten igazolta." 

A Marshall-tervvel kapcsolatosan 
Visinszkij ismételten rámutatott arra, 

hogy az nem Nyugat-Európa újjáépí-
tését szolgálja, amit az ENSz titkár-
sága is, 1949 junius-juliusában »a vi-
lággazdaság helyzetéről« szóló jelen-
tésében kénytelen volt elismerni, 
megállapítván, hogy Nyugat-Európa 
országainak ipari termelése az 1949. 
év első negyedében jelentősen csök-
kent, ugyanakkor a munkanélküliség 
számottevően növekedett. 

A Marshall-terv nem az újjáépítés 
célját szolgálja, hanem a monopolka-
pitálisták hasznát növeli. Visinszkij 
számszerű adatokat közöl arról a ha-
szonról, amit a tőkések tettek zsebre 
a háború befejezése  óta, szembeál-
lítva a dolgozó milliók életszínvona-
lának siilyedésével és a munkanélkü-
liség rohamos növekedésével. 

Ezzel szemben gyökeresen más a 
helyzet a Szovjetunióban és a népi 
demokrácia országaiban. Ugyanaz a 
jelentés, mely a '-Marshall-terv kudar-
cát volt kénytelen — az amerikai 
imperiálista körök megbotránkozására 
— feltüntetni,  ugyanakkor elismerni 
kényszerült, hogy a Szovjetunióban a 
mult év második évnegyedéhez vi-
szonyítva 20 százalékkai növekedett 
az ipari termelés és a népi demok-
rácia országaiban az ipari és mező-
gazdasági termelés felfelé  ívelő fej-
lődést mutat. 

Az Egyesült-Államok és Nagybri-
tánnia politikájának célja az ENSz 
aláaknázása és ezúton egy uj háború 
előkészítése. Anglia vezető köreiben 
népszerűvé vált Göring jelszava: 
»Vaj helyett ágyukat®. Ebben a ter-
vükben jelentős szerepet szánnak az 
atombombának, mint tömeges ember-
irtásra alkalmas fegyvernek,  az 1947. 
évi közgyűlés határozata ellenére, 
amely egyhangúlag elitélte a háborús 
uszítást és propagandát. 

A háborús uszítókkal szemben a 
Szovjetunió — mondotta Visinszkij 
— a nemzetek békéjének és bizton-
ságának őre. 
A nagyjelentőségű 

szo irje  t-jat  vas  la tok 
Ezután került sor a nagyjelentőségű 

szovjet-javaslatok megtételére, amelyek 
a háborús készülődéseket sú-
lyosan elitélve, követelik az 
atomfegyver  használatának 
e l t i l t á s á t és a nagy-
hatalmak békés együttműkö-
désének megteremtését cé-
lozzák. 
Klementisz csehszlovák külügyminisz-

ter támogatta a szovjet javaslatokat 
és utalt a wroclavi, new-yorki, pá-
rizsi, prágai, budapesti, moszkvai és 
mexikói békeértekezletek jelentősé-

gére, melyeken százmilliók hallatták 
hangjukat és szembefordultak  a há-
borús uszítókkal. 

Az imperiálisták aknamunkája elle-
nére, a politikai bizottság 40 szava-
zattal 12-vel szemben megszavazta a 
szovjet-javaslatnak külön pontkénti 
napirendre tűzését. 

Az angol-amerikai blokkot támogató 
államok kiküldöttei nem merték vál-
lalni — már saját közvéleményük 
előtt sem — a szovjet-békejavaslatok 
elutasítását. 
A népi demokratikus 

országok  kérdése 
az ENSz  előtt 
Az ENSz politikai bizottsága ok-

tóber 7-iki ülésén megkezdte az angol-
amerikai többség nyomására napirendre 
tűzött javaslat vitáját, amely szerint a 
Bolgár, Magyar és Román Népköztár-
saság kormányai a békeszerződést ál-
lítólag megszegték azzal, hogy nem 
tartják tiszteletben az emberi szabad-
ságjogokat, a sajtó- és a vallás-sza-
badságot. 
, Manuilszki elvtárs már az októ-
ber 10-iki ülésen leleplezte Shawcross 
és Cohen, angol és amerikai kiküldöt-
tek hamis koholmányait, amelyeknek 
célja a népi demokratikus országok 
megrágalmazása, belügyeibe való be-
avatkozás. 

Ugyanazok az urak, akik Görögor-
szág belügyeibe való beavatkozásnak 
minősítették a Gheorghiu Demostenes 
görög szakszervezeti vezető életének 
megmentésére irányuló kísérletet, akit 
a görög monarcho-fasiszták  demok-
rata meggyőződéséért halálraítéltek,Ma-
niuhoz és Mindszentyhez hasonló áru-
lókért keseregnek, akiket országaik tör-
vényszéke bebizonyított kémkedésért 
és árulásért ítélt életfogytiglani  börtönre. 

A népi demokrácia országaiban is-
meretlen fogalom  a lincselés, a faj-
üldözés. Ezeknek a sajtója nem buj-
togat arra, hogy más országok békés 
lakosságát atombombával tömegesen 
kiirtsák, mintahogy azt az amerikai 
lapok teszik. 

Idézte Manuilszki Rajk László val-
lomásából a következő szavakat: »Ha 
az összeesküvő csoport uralomra ju-
tott volna, működését a legvadabb ter-
rorral és mészárlással kezdte volna«. 
A népi demokráciák országai éppen a 
békeszerződés előírásainak tesznek 
eleget, amikor a fasiszta  és demokra-
taellenes szervezkedéseket leleplezik 
és vezetőiket példás büntetésben ré-
szesitik. 

Az ENSz közgyűlésének október 
11-iki ülésén A. I. Visinszkij szovjet-

Egy  beteljesült  álom 
(MICSURIN) 

Ez a tudományos szovjet-film  Micsurinnak, a nagy szovjet-biológusnak 
az életét és munkásságát mutatta be. A filmen  láttuk, hogy a tudományos ku-
tatómunkát nemcsak fényesen  felszerelt  laboratóriumokban lehet végezni, hanem 
mint ahogyan Micsurin, az egyszerű kertész kezdte, a legprimitívebb körülmé-
nyek között is. Micsurin célja az volt, hogy uj növényfajtákat  nemesítsen, 
amelyek a nagykiterjedésű ország hidegebb területén a különböző éghajlati 
viszontagságokat elbírják. 

Évtizedekig tartó munkája nem volt hiábavaló. Addig ismeretlen, uj ter-
mészeti törvényeket fedezett  fel.  A cárizmus alatt azonban senki sem törődött 
vele, nem értékelték munkáját. 

Az idő elhozta azonban a Nagy Októberi Forradalmat, amikor munkáját 
a szovjet-uralom támogatta és tovább folytathatta  azt a dolgozó nép millióiért. 
Lenin és a szovjet-állam vezetői megbecsülték Micsurin munkáját, s ezután 
állami támogatással végezhette kutatásait, 81 éves koráig, az 1935 évben bekö-
vetkezett haláláig. 

Micsurin növénynemesitö felfedezéseinek  gyakorlati jelentősége az uj és 
hasznos növényfajok  létrehozása, keresztezés, oltások és környezethatások ré-
vén. Minden terület éghajlatának a legmegfelelőbb  és leghasznosabb növény-
fajtát  tenyésztik ki, hozzájárulnak ezzel a szociálista társadalom, a dolgozó 
milliók életszínvonalának emeléséhez. Micsurin álma a Szovjetunióban megvalósul. 

főmegbizott  adta meg a méltó választ 
Shawcross és Cohen uraknak, az angol-
amerikai kiküldötteknek. 

Visinszkij  elvtárs 
a népi demokráciák 
védelmében 
A. J. Visinszkij elvtárs hatalmas 

beszédében a szellemességnek, a lo-
gikának és a tényeknek megcáfolha-
tatlan erejével semmisítette meg a ko-
holt vádakat. Beszédét, amely valósá-
gos ügyészi vádbeszéd volt az impe-
riálisták rágalmai és hamisításai ellen, 
helyszűke miatt csak röviden foglal-
hatjuk össze. 

A vádak alátámasztására — mon-
dotta Visinszkij — a vádaskodók el-
sősorban a népi demokráciákban le-
folyt  hazaárulási perekre hivatkoznak. 

Könnyűszerrel cáfolta  meg Shavv-
crossnak, Nagybritánnia főügyészének 
azt a megállapítását, hogy a népi de-
mokráciák országaiban addig nem tár-
gyalják le a pereket, amig a vádlottak 
nem ismerik be bűnösségüket. 

Visinszkij elvtárs hivatkozott Bara-
nyai Jusztin vádlott esetére, Petkov 
és Lulcsev bolgár vádlottak esetére, 
akik a tárgyaláson sem ismerték be 
bűnösségüket. Mindszeníy perére vo-
natkozólag az érseki pincében talált, 
Mindszenty saját kezétől származó 
írásbeli dokumentumokra hivatkozott, 
a sajátkezüleg elkészített ellenforra-
dalmi kormánylistára. 

Mindszenty és a többi vádlottak be-
ismerése nélkül is elég írásbeli bizo-
nyíték állott a bíróság rendelkezésére 
a bűnösség megállapítására. Shaw-
cross főügyész  urnák, mint »szakértő-
nek« tudomásul kellett vennie, hogy 
minden civilizált jogrendszerben 'a 
'néma tanuk*, az írásbeli bizonyítékok 
felülmúlják  az élő tanuk bizonyító ér-
tékét. 

Visinszkij elvtárs sarokbaszoritotta 
a népi demokrácia sajtóját rágalmazó 
vádaskodót és emlékeztette arra a ja-
vaslatára, amit 1946-ban tett Shaw-
cross, hogy Anglia minden újságja kö-
zölje első oldalán a következő meg-
állapítást ... »ez  a lap  ennek  és ennek 
a lordnak  a tulajdona,  célja  kereske-
delmi  hasznot  hajtani  és kifejezni  a 
személyes  véleményeket,  amelyeket  ö-
kegyclmessége  időnként  alkotni  mél-
tóztatik.« 

Ezeket 3 évvel ezelőtt mondotta 
Shawcross ur. Akkor kedvére volt, 
hogy szivarzsebében vörös zsebken-
dőt hordjon. Ma ez a zsebkendő nem 
látható nála — jegyezte meg iróniku-
san Visinszkij. 

A vallásüldözésről szóló rágalmak 
maguktól omlanak össze. A Mindszenty-
perben és a 15 bolgár lelkész peré-
ben jelenlevő újságírók egyöntetűen 
ismerték el, hogy a vádlottak nem a 
vallás gyakorlása miatt, hanem haza-
áruló ténykedésük következtében ke-
rültek a vádlottak padjára. 

A kérdés vitája a közgyűlés teljes 
ülésén több kiküldött hozzászólása 
után folyik. 

Felhívás! 
Felhívjuk mindazon tantestületi ta-

gok, szülők, vagy tanulók figyelmét, 
akik a Szabadság havonta megjelenő 
tanügyi száma részére cikket, tudósí-
tást, tanügyi vonatkozású híranyagot 
akarnak küldeni, hogy küldeményeiket 
a Szabadság pedagógiai különkiadá-
sának szerkesztősége, Odorheiu—Szé-
kelyudvarhely, Malinovszki-tér 5. (Ta-
nügyi osztály) cimére küldjék. A bo-
rítékon feltétlenül  jelezni kell, hogy a 
tanügyi szám részére küldik a cikket 



Az  őszi  mélyszántás 
fontosságáról 

Az öszi vetési kampány befejezésé-
vel egy másik fontos  mezőgazdasági 
munkálat teljesitése kerül előtérbe: az 
őszi mélyszántás. 

Pártunk Irányításával kormányunk, 
az őszi mélyszántást konkrét feladat-
ként jelöli ki, hazánk gazdasági fel-
lendülését tartva szem előtt. 

Ez egy igen fontos  művelet, amely 
nagy kihatással van terméshozamunkra. 
Az őszi mélyszántással talajlazitást 
végzünk. A megművelt talajrészt, il-
letve a feltalajt  megfelelő  szerkezeti 
állapotban tartjuk és ezzel a gyökerek 
fejlődését,  a levegő behatolását a 
talajba, a növényi tápanyagok vegyi 
átalakulását, a talaj nyers tápanyagai-
nak bomlását, a hasznos talajbakté-
riumok tevékenységét és a talaj viz-
fogó  képességét növeljük. Az őszi 
mélyszántással előkészítjük a jövő évi 
tavaszi vetési kampányt, vagyis meg-
felelő  talajt készítünk a tavasz folya-
mán elvetendő magnak és lényegesen 
megkönnyítjük a tavaszi munkánkat. 

A mélyszántást mindenfajta  talajon 
el kell végezni, mert ez egyik legfon-
tosabb feltétele  annak, hogy kellő mi-
nőségű és mennyiségű termést arat-
hassunk. 

Az őszi mélyszántást rendesen nyers 
barázdákban kell hagyni, hogy a téli 
fagy  alaposan átjárhassa. Ebből a cél-
ból jó, ha a szántás felülete  minél 
nagyobb. Ezt azzal biztosíthatjuk, ha 
a barázdák szélessége 1'4-szer na-
gyobb, mint azok mélysége. Ha gyenge 
az igavonó állatunk, akkor inkább a 
barázda szélességét csökkentsük, mint-
sem a mélységét, mert az őszi szán-
tás előnyei a mélységgel arányosan 
fokozódnak. 

A mélyszántás értéke és jelentősége 
abban áll, hogy azzal a téli csapadé-
kot felfoghatjuk  és elraktározhatjuk a 
talajban. A téli fagy  szétporlasztja a 

felszántott  földet  és feltárja  annak 
nyers tápanyagait. Az ilyen földbe 
kitavaszodáskor azonnal lehet vetni, 
tehát a mi időjárási viszonyaink kö-
zött a koratavaszi vetést teszi lehe-
tővé. 

A télen át nyers barázdákban ha-
gyott őszi mélyszántást tavasszal mi-
nél előbb el kell simítani, meg kell 
boronálni, mert enélkül a barázdák 
fenékrészeiről  a tavaszi szelek sok 
vizet elpárologtatnak. 

Az  egyéves  állami  terv  kifejezetten 
előírja az őszi mélyszántást, a tavasz-
szal bevetendő területünk 60 száza-
lékát jelölve ki erre a célra. Ezt az 
előirányzatot feltétlenül  teljesítenünk is 
kell. 

Tekintettel arra, hogy nemsokára 
befejezzük  az őszi vetési kampányt és 
az őszi terménybetakaritást, ezek tel-
jesítése után nagy súlyt kell fektetni  a 
tervben előirányzott őszi mélyszántás 
elvégzésére. Itt elsősorban a községi 
ideiglenes bizottságokra vár a feladat, 
hogy ezt a munkát is kellőképpen 
irányítsák és végeztessék el községük 
dolgozóival. 

Az utolsó években nagy nehézségek 
adódtak a nagy szárazság vagy pedig 
a szeszélyes időjárás következtében. 
Nagyon sokszor nem lehetett dolgozni, 
mert száraz volt a talaj, késtünk a 
munkálatokkal és a normális időtől 
eltérően egészen más időszakokban 
hajtottuk végre azokat. A nagy késé-
seknek és rendetlen munkálatoknak a 
következménye az lett, hogy a termés-
eredmény sokkal gyengébb. 

Figyelembe véve az őszi mélyszán-
tás célját és feladatát,  feltétlenül  igye-
keznünk kell annak minél nagyobb 
területen minél jobb körülmények kö-
zött való elvégzésére a csapadék tá-
rolása céljából és a termésátlag eme-
lése érdekében. 

Hogyan készül az „Alimentara" 
(volt „Ardealul") állami kereskedelmi vállalat 
november  7. méltó  megünneplésére 
A «Vörös Griviţa« versenyfelhívása, 

amely megmozgatta országunk dolgo-
zóit november 7. méltó megünneplé-
sére, nem hagyta érintetlenül az «Ali-
mentara» állami kereskedelmi vállalat 
munkásait és tisztviselőit sem. 

A Nagy Októberi Szociálista Forra-
dalom gondolatának gyakorlati meg-
valósítása a -Vörös Griviţa* szociá-
lista munkaversenyre való hívásával 
lesz élő valósággá. Pártunk irányítása 
mellett a szociálista munkaverseny 
szünet nélküli harc a régi elavult és 
a haladó munkamódszerek között. A 
szociálista munkaversenyben a lema-
radók is tanulnak, ami uj küzdelemre 
serkenti őket. 

Az «Alimentara* állami kereske-
delmi vállalat 13 üzlete és bodegája, 
3 raktára, 130 munkása ezzel a gon-
dolattal kapcsolódott a «Vörös Gri-
viţa versenyfelhívásához  szociálista 
munkaversenybe kezdve. 

Az  »Alimentara"  augusztus  kö-
zepe  óta  már  az  1950.  évre  dol-
gozik. 
A mostani szociálista munkaverse-

nyének is az a célja, hogy a munka 
termelékenységének további fokozásá-
val hathatósabban tudja szolgálni a 
dolgozók szükségletének kielégítését. 

A belső szociálista munkaverseny 
október 1-i megindításakor a vállalat 
Sztálin elvtárs tanácsát és a Szovjet-
unió példáját vette alapul, mely szerint 

»a szociálista társadalom építésében 

egy percre sem lehet megállani s 
minden elért eredményt a kritika 
és önkritika fegyvereinek  tüzében 
tovább kell javítani és erősíteni!« 
Ennek a tanításnak a középpontba 

való állításával a következő verseny-
feltételek  állanak az »Alimentara« vál-
lalat valamennyi dolgozója előtt no-
vember 7. méltó megünnepléseképpen: 

1. A nem hétköznapi áruk (pl. zab-
pehely, kávé, havasi tea, piskóta stb.) 
eladásának mennyiségi emelése 100 
százalékkal. 

2. A kiszolgálók és tisztviselők a 
vásárlóközönséggel szembeni pontos-

ságának, figyelmességének,  udvarias-
ságának fokozása. 

3. Újítások, észszerüsitések beveze-
tése a vásárlóközönség érdekében. 

4. Az üzletek kirakatainak díszítése 
november 7. tiszteletére, hogy az kül-
sőleg is kifejezze  azt, mit adott ne-
künk ez a nap. 

Október 6 ikán elfogadtuk  a «Com-
car® versenykihívását is, amely to-
vábbi feladatok  megvalósítására ösz-
tönözte alkalmazottainkat: a tisztaság 
emelésére, a túlórák csökkentésére és 
a közönséggel szembeni uj szociálista 
magatartásra. 

Sok  egyéni  versenykezáeménye-
zés  támadt:  Vlăhiţâr01 Bagyula 
József  és Lőrincz Zoltán versenyre 
hívta vállalatunk összes alkalmazot-
tait a takarékosság, tisztaság, kulturá-
lis színvonal emelése tekintetében. 

Horváth Albert üzletvezető az üzlet-
vezetőket szólította fel  egyéni ver-
senyre a könyvelésben a hibák el-
tüntetése céljából. Csesznek Rózália 
pénztárosnő a pénztárosokat hivta 
versenyezni a pénztárak hiányainak 
kiküszöbölésére és a felvilágosító 
munku széles körben való kiterjesz-
tésére. 

A jutaimi munkazászló november 
7-ikén abban az üzletben fog  lengeni, 
amely első lesz a versenyben, hir-
detve, hogy uj életünk építésébe* 
csak egy állomáshoz érkezett el a 
vállalat, azonban «...egy percre sem 
lehet megállni* és kezdődik a to-
vábbi építés a dolgozók életszínvona-
lának az emeléséért, küzdelem a bé-
kéért és a szociálizmus megvalósi-
tásáért. 

t. 

Előkészületek Székelyudvarhely város 
fejlesztésére 

Székelyudvarhely környékén, a dom-
bokon, hegyoldalakon, egy idő óta 
kis, néhány méteres fatornyocskák 
láthatók. Természetesen, a mindent 
tudó, minden parányi lehetőségbe be-
lekapaszkodó reakció azonnal hadá-
szati jellegűnek mondta a jelzőfákat. 
Szájról-szájra adták a hírt, hogy há-
ború lesz. ők tudják. Azt is tudják, 
merre, milyen hosszúságú lövészárkok, 
bunkerek és más katonai célt szolgáló 
munkálatok folynak  — titokban. Csak 
azt nem tudják, illetve nem akarják 
tudni, hogy Népköztársaságunk dol-
gozóinak további fejlődése  érdekében, 
november 7. tiszteletére elkészül Szé-
kelyudvarhely városren iezési terve. 
Az a nagyszabású terv, melynek alap-
ján megkezdik az iparosítás fokozá-
sát. Ennek a tervnek előmunkálataihoz 
szükséges a város területének pontos 
felmérése,  az építkezési lehetőségek 
számbavétele, az ipartelepek helyének 
meghatározása, hogy ezzel a megna-
gyobbítandó város fejlődése  tervsze-
rűen biztosítva legyen. Ezeket a fel-
méréseket végzik s ehhez szolgálnak 
segítségül a háromszögelési pontok. 

A vízellátás 
és csatornázás 

tervét kellett legelőször kidolgozni, 
mert a városnak ninós megfelelő  mi-
nőségű és mennyiségű ivóvize, a csa-
tornázás pedig a lehető legrosszabb. 
A kutatások eredményeként a város-
tól 6 kilóméterre lévő Tibód község 
határában olyan bővizű forrást  talál-
tak, amely 10 évre biztosítja a város 
egészséges és bőséges vízellátását. Ez 
a forrás  olyan magasan van, hogy 
minden nehézség nélkül lehet a vizét 
Székelyudvarhelyre bevezetni. 

A Székelyndvarhely-
környéki altalaj! kincsek 

feltárásával  megkezdődik az iparosítás. 
Jóelőre gondoskodni kell a több eme-
letes munkáslakások helyéről, mert 

Vlihíta-I munkások írják 
Herkulesfdrdőről 

Hárman  vagyunk  itt  üdülésen  Herkulesfürdőn  a Vlâhiţa-i  vas-
gyárból  : Bajcsi  János  géplakatos,  Simó  Lajos  kovács  és Ferencz  Imre 
csiszoló.  Mindhárman  ezúton  is  köszönetünket  fejezzük  ki  Pártunknak 
és kormányunknak,  hogy  megadta  ezt  az  üdülési  lehetőséget,  amire 
régebben  gondolni  sem  mertünk.  Kívánjuk,  hogy  minden  munkástár-
sunk  vehesse  ki  a részét  a pihenésből  és ebből,  az  uj  életet  adó 
gyógyító  fürdőből.  Mi  ugy  érezzük,  hogy  üdülésünk  után  még  na-
gyobb  munkaerővel  tudjuk  folytatni  megszakított  munkánkat  és lát-
juk  most  már,  miért  kell  építenünk  a szociálizmust,  hogy  minden 
munkás  testvérünknek  legyen  ilyen  üdítő  pihenésben  része. 

Bajcsi  János,  Simó  Lajos  és Ferencz  Imre. 

Pártunk irányításának megfelelően  a 
dolgozók egészséges lakásokban kell, 
hogy éljenek. Az iparnegyedek, köz-
intézmények, iskolák épitése uj, az 
eddigieknél jobb közlekedési utak épí-
tését teszik szükségessé s a város 
szépítésére parkokat, virágos területe-
ket terveznek. 

Kormányunknak ezt a városfejlesz-
tési tervét szeretnék aláásni reakciós 
híresztelésekkel azok, akik még a há-
romszögelési pontokat is felhasználják 
bomlasztó céljaikra. Mindez hiába. A 
terv november 7.-re elkészül, jövő 
esztendőben pedig megkezdik az épít-
kezéseket. Pártunk, a RMP céltudatos 
munkáját nem lehet megakadályozni 
semmiféle  bomlasztó hírveréssel. 

Már ebben az évben, november 7. 
tiszteletére, megkezdték a baromvásár-
téri útnak 850 négyzetméteren a bur-
kolatkészitő munkálatait. Az alapmun-
kálatok meg is vannak, mert a város 
ideiglenes bizottsága minden erejével 
igyekezett teljesíteni vállalt feladatát 
Még csak a burkoló kockaköveket 
kellene lerakni, de ezek, annak elle-
nére, hogy a város még szeptember 
elején vasúti kocsikat kért a CFR-től, 
a csíkszeredai állomáson hevernek, 
nem lehetett vagonhiány miatt Udvar-
helyre szállítani. Ennek a kérdésnek 
azonnali megoldást kell találni, a CFR 
illetékesei sürgősen tegyék lehetővé, 
hogy az útépítés befejezéséhez  szük-
séges kockaköveket a legrövidebb idő 
alatt kézhez kapják azok a dolgozók, 
akik ezzel a munkával hozzájárulnak 
a város fejlesztéséhez,  s egyben az 
ország egyéves gazdasági tervének 
sikeréhez. 

RPR Judecătoria Populară Mixtă Cri-
sturul Săcuesc jud. Odorheiu. CITAŢIE 
Nr. 864 din 17 Octomvrie 1949 Török 
Francisc cu domiciliu necunoscut este 
citat a se prezenta la această judecă-
torie in ziua 10 Noemvrie 1949 ora 8 
dimineaţa spre înfăţişare  in procesul 
de divorţ intentat de soţia sa născută 
Gruer Ida din comuna Simoneşti ju-
deţul Odorheiu cunoscând că in caz 
de neprezentare se va proceda con-
form  legii. Judecător Kiss Adalbert 
Grefier  Mihail Topal. 

x Köszönetnyilvánítás. Kö-
szönetet mondunk mindazoknak, akik 
drága halottunk temetésén megjelentek, 
virágot hoztak, vagy bármily módon, 
résztvétüket nyilvánították. Különöskép-
pen az udvarhelyi „RATA" személyze-
tének, melynek tagjai megható szere-
tettel gondoskodtak kocsiról, zenéről, 
gyönyörű virágokról, a Fekete  és Fe-
rencz-családok. 

x Eladó bntorok, varrógép, stb. 
Csiky ügyvédnél. 



Udvarhelymegye dolgozó parasztsága 
a Scanteia-Házért, kulturforradalmunk 

győzelméért 
Sztálin elvtárs mutatott rá arra, 

n̂ogy a szociálizmus épitése csak 
'•ugy lehetséges, ha a dolgozók kul-
turális szinvonala is emelkedik. 
f  Pártunk Központi Vezetősége azt 
' tapasztalta, hogy a kulturforradalom-
'hoz nem kielégitőek nyomdaipari 
«eszközeink, ezért javasolta a Giu-
lesti-en összegyűlt munkásoknak, 

' hogy egy modern nyomdaipari köz-
i pontot létesítsenek, a Scánteia-Házat. 
A jelenlévő munkásság és Népköz-

"társaságunk egész munkásosztálya 
-ezt a javaslatot a legnagyobb lel-
kesedéssel fogadta. 

A munkásosztály magáévá tette 
a Scánteia-Ház építésének az ügyét, 

'tudva azt, hogy ezzel lehetőség 
nyílik arra, hogy a Párt szava eljus-
son a legeldugottabb község min-
den dolgozójához, irányítva és ve-

rzetve őket. Pártunk központi lapja, 
a Scânteia már az illegálitásban is 

-vezette, szervezte és irányította a 
munkásosztályt, megállva mindenkor 
a helyét, a kizsákmányoltak védel-
mében harcolva a kizsákmányoló 
•osztály ellen. 

Miután a Szovjelunió hős csapa-
•tai felszabadították  hazánkat a fa-
siszta járom alói, a Román Kom-
munista Párt lapja már törvényes 
formában  jelent meg, még hango-
sabban hirdetve minden dolgozónak 
Pártunk szavát. A Scânteia már a 
földreformnál  utmutatóul szolgált 
•dolgozó parasztságunknak, hirdetve, 
-hogy a föld  azé, aki megműveli. 
Ezután is hazánk minden további 
fejlődési  szakaszában élen járt a 
Scânteia, előkészítve azokat a ha-
talmas kezdeményezéseket és ered-
ményeket, amiket Pártunk irányítá-
sával értünk el. A Scânteia harcolt 
a munkásosztály minden vívmá-
nyáért. de ha kellett, felvette  a küz-
delmet az amerikai imperiálisták 
ellen is, megmutatva, hogy a szá-
Tazság idején az amerikaiak csirát-
lanitott kukoricát küldtek, ezzel 
szemben a Szovjetunió hatalmas 
támogatást adott hazánknak, lehe-
tővé téve a szociálizmus építését. 

Hazánk az egyéves állami terven 
keresztül gazdasági téren is óriási 
•eredményeket ért el. Nem csak a 
háborús pusztításokat sikerült kihe-
vernie, hanem a dolgozók életszín-
vonala is állandóan emelkedik. Ez-
zel azonban párhuzamosan kell 
'haladnia a kultur-szinvonal emel-
kedésének is A mult rendszer örök-
ségeként az írni-olvasni nem tudók 
tömege maradt ránk, sötétségben, 
jniszticizmusban tartott emberek. A 
mult rendszernek ez volt az érdeke, 
mert a tudatlan dolgozókat sokkal 
könnyebb volt kizsákmányolni. 

Most a Szovjetunió segítségével 
a legmodernebb gépekkel felszerelt 
nyomdaipari üzemet állithatnak fel 
maguknak Népköztársaságunk dol-
gozói. Éppen ezért minden dolgo-
zónak hozzá kell járulni a Scánteia-
Ház építésének költségeihez, mert 
ez minden dolgozó kulturális szín-
vonalának emelkedését fogja  szol-
gálni. 

Most indult meg a gyűjtés a Scán-
teia-Ház céljaira és a városi dolgozók 
mér eddig is szép összegeket aján-
lottak meg. Ne elég azonban, hogy 
a városi dolgozók és a Vlăhija-i 
vasgyár vagy más üzemek munká-
sai támogassák ezt az ügyet, hanem 
hatalmas felvilágosító  munkát kell 
végezni, hogy minden községben 
alkalma nyiljék minden dolgozónak 
a Scánteia-Ház-alapra való jegy-
zésre. 

Minden falusi  dolgozónak meg 
kell mutatni a hozájárulásával, hogy 
a Scánteia-Ház ügyének támogatá-
sával a sajátmaga és gyermekei 
fejlődését  és előhaladását szolgálni 
kivánja. Mig az elmúlt rendszerben 
a tudás a kiváltságos osztály gyer-
mekeié volt, addig ma a legszegé-
nyebbek gyermekei előtt is nyitva 
vannak az iskolák és tanulásukat 
ösztöndijak segítik elő. Ezeknek a 
gyermekeknek azonban tankönyv 
kell. Legutóbb is egy egész vagon 
ingyen tankönyvet kaptak megyénk 
dolgozóinak gyermekei. De még 
sokkal több tankönyvre, brosúrára, 
lapra és tudást terjesztő Írásra van 
szükség. 

Az egész ország dolgozói örömmel 
fogadták  el Pártunk irányítását és 
sietnek hozzájárulni a Scánteia-Ház 
építéséhez. Széleskörű mozgalomnak 
kell indulnia megyénk minden köz-
ségében, versenyszerűen folytatva  a 
gyűjtést. Nem cél a sok pénz gyűj-

tése, hanem az a cél, hogy ne ma-
radjon egv dolgozó sem megyénk-
ben, akinek nem adatik alkalom a 
Scánteia-Házhoz való hozzájáru-
lásra. Vigyázni kell azonban arra, 
hogy senkit se kényszerítsenek a 
hozzájárulásra, mert erre szigorú 
utasítás van, hogy a jegyzések ön-
kéntességét feltétlenül  meg kell őriz-
ni. Arra is vigyázni kell, hogy falusi 
dolgozóink megajánlásaikkal né-
hány téglával járuljanak hozza a 
Scánteia-Ház építésében. Az össze-
get tehetségükhöz képest fizessék, 
esetleg részletekben is. 

A Scánteia-Házra való jegyzésben 
a párttagoknak nem csak elől kell 
járniuk, hanem a felvilágosító  mun-
kában is vezetniük kell. Fel kell 
világosítani minden falusi  dolgozót, 
hogy nem közömbös az, hogy az 
ő hozzájárulásával, vagy anélkül 
épül fel  a Scánteia-Ház. Minden dol-
gozónak éreznie kell, hogy a Scán-
teia-Ház az övé is, mert ő is elő-

mozdította annak építését. 
A községekben 3 tagu bizottságot 

kell szervezni, hogy tervszerűen jus-
son el a jegyzési felhívás  minden 
dolgozóhoz. Ennek a bizottságnak 
kell vigyáznia • arra is, ne furakod-
janak be kizsákmányolók a S<̂ m-
teia Házra jegyzők soraiba. Kulákok 
pénzére nincs szüksége a Scânteia-
Háznak. 

Falusi  és városi  áolgozók!  A Scán-
teia-Ház  a tiétek.  Magatok  és gyer-
mekeitek  jobb  és boldogabb  jövőjét 
készítitek  elő,  ha  a Scánteia-Ház-
alap  jegyzésében  részt  vesztek.  Si-
essetek  kulturforraáalmunk  fegyver-
tárának,  az  ország  legmoáernebb, 
a legújabb  szovjet-gépekkel  felsze-
relt  nyomdaipari  üzemének  építésé-
hez  hozzájárulni.  Mutassa  meg  mirt-
den  község  dolgozó  fölámüvessége, 
hogy  a városi  áolgozókkal  egyiít 
megértette  Pártunk,  a Román  Mun-
káspárt  szavát,  elfogadja  irányítá-
sát  és versenyezve  igyekszik  ezt  a 
Scánteia-Ház  alapjára  való  jegyzés-
sel  is  kifejezni.  Dolgozók,  magatok-
nak  építitek  a Scánteia-Házat,  ne 
maraájon  tehát  senki  sem  közülünk, 
aki  ne  sietne  jegyzésével  annak  épí-
tését  elősegíteni. 

Művészi műsorszámokkal» kiállításokkal és sportmeg-
nyilvánulásokkal készülnek Székelyudvarhely dolgozói 

ă szovjet-román  barátsági  hét  megünneplésére 
November elsején kezdődik a 

szovjet-román barátsági hét az egész 
ország területén. Ezen a héten vá-
rosunk dolgozói a nagy szovjet-nép-
pel való barátságot ünneplik, da-
lokban, táncokban és versekben, va-
lamint munkateljesítményük fokozá-
sával. Az ünnepély előkészítése 
már mutatja a Román Népköztár-
saság dolgozóinak a szovjet-dolgo-
zók iránti szeretetét. 

Munkaversenyek, röpgyülések, 
egyéni és csoportos vállalkozások 
jellemzik a szovjet román barátsági 
hét előkészilését. Folynak a próbák 
is az ünnepi hét kultúrműsorának 
előkészítésére, ahol bemutatják a 
szovjet-népművészet termékeit. 

Pártunk, a RMP vezetésével, az 
ARLUS, az összes tömegszerveze-

tek, az üzemek és intézmények 
egyaránt részt vesznek a barátsági 
hét ünnepségein, amelyeket október 
31-én sakkverseny előz meg a 
szakszervezeti sakk-klubban. 

A barátsági hét megnyitása no-
oember 16n lesz, ARLUS-képki-
állitással, a Sztálin elvtárs születés-
napjára készített tárgyak kiállításá-
val d. e. 9 órakor a megyei ideig-
lenes bizottság nagytermében. Ugyan-
ezen a napon kerékpárverseny a 
város területén. 

10 órakor üzemi kiállítás megnyi-
tása a pedagógiai leányiskola dísz-
termében. Este 8 órakor megnyitó 
nagygyűlés a munkásmozi nagyter-
mében. 

Nooember 2-án este 8 órakor a 
RDNSz műsoros előadása a pedagó-

Gyűlnek az ajándékok 
Sztálin elvtárs születésének 

70-lk évfordulójára 
Egymásután  hozzák  a dolgozók  a községekből  és üzemekből 

a Sztálin  elvtárs  születésnapjára  készített  ajándékokat.  Mindeniken 
látszik  a szeretet  és ragaszkodás  felszabaditónk,  a nagy  Szovjetunió 
vezetője  iránt  Valódi  remekmüvek  kerüllek  ki  dolgozóink  kezéből. 

A népi  művészet  legszebb  darabjait  hozták  be községeink  dol-
gozói.  A székelyderzsi  fafaragó  remekmüve,  a fancsali  székelykapu, 
a parajdi  sóbánya  munkásainak  sóból  kifaragott  ajándéka,  a vla-
hitai  munkások  remekbekészült  kis  kályhája,  a lövétei  női  népviselet, 
a székely  guzsalyok,  a vargyasi  tulipános  láda  mind  népünk  hálá-
ját  és szeretetét  fejezik  ki  a dolgozó  nép  felszabaditója,  a Szovjet-
unió  nagy  vezetője,  Sztálin  elvtárs  iránt. 

A községek  és üzemek,  dolgozói  kollektiven  vettek  részt  az  aján-
dékok  elkészítésében  és ha  munkájával  nem  is tudott  mindenki  hoz-
zájárulni  czok  készítéséhez,  de  mindenik  dolgozó  érdeklődésével 
kisérte  a munkát. 

Az  ajándékok  beszélnek  dolgozóink  békeszeretetéről  és a Szov-
jetunió  vezette  béketáborhoz  való  csatlakozásukról. 

November  1-7  ikéig  a beküldött  ajándéktárgyak  ki  lesznek  ál-
lítva  a megyei  ideiglenes  bizottság  dísztermében,  hogy  dolgozóink 
megnézhessék,  mit  küldünk  szeretett  Sztálin  elvtársunknak  ajándékul 
70-ik  születésnapját  a. 

giai leányiskola tornatermében. Röp-
labda-selejtező versenyek a város 
összes pályáin. 

Nooember 3-ikán a szakszerve-
zetek műsoros ünnepélye lesz a 
„Dózsa György" Népi Athenaeum 
nagytermében és a szakszervezete 
székházban. Kézilabda-selejtező ver-
senyek. 

Nooember <t-ikön az Arlus 
nagyszabású ünnepélyt rendez a 
moziteremben gazdag müsorraL 
Labdarugó-selejtező versenyek. 

Nooember 5-ikón a MNSz ren-
dez műsoros ünnepélyt a munkás-
mozgó nagytermében, a kolozsvári 
művészeti főiskola  dalárdájának, a 
korondi és a feleki  kulturotthonok 
tánccsoportjainak vendégszereplé-
sével. 

Szintén 5-ikén lesz az IMSz mü-~ 
soros ünnepélye az IMSz székhá-
zának dísztermében. Atlétikai ver-
senyek. 

Nooember 6-lkán a „Dózsa 
György" Népi Athenaeum műsoros 
ünnepélye a munkásmozgó nagy-
termében. Délelőtt motorkerékpár-
verseny. 

Nooember 7-én ünnepi műsor a 
munkás mozgó nagytermében, az 
oklándi, kecseti, homoródalmási és 
Săcel-i kulturotthonok ének- és 
tánccsoportjainak vendégszereplésé-
vel. A megyei testnevelési és sport-
bizottság által rendezett sportverse-
nyek döntői d. u. 2 órai kezdettel 
a sportpályán, ugyanakkor a no-
vember 7. tiszteletére inditott mezei 
futóversenyek  megyei döntője. 

A Nagy Októberi Szociálista For-
radalom évfordulójának  megünnep-
lése, a szovjet román barátsági hét 
ünnepségei kifejezik,  mit jelent a 
Román Népköztársaság minden 
dolgozójának a szivében a Nagy 
Októberi Szociálista Forradalom. 
Minden dolgozó tisztában van Pau-
ker Anna elvtársnő szavainak igaz-
ságával : „Nem lehet szabad az a. 
nép, amely nem barátja a Szovjet-
uniónak." 

K—«. 



hmerjuk  a szociálizmus  hazáját 
A tudomány a szovjet-mezőgazdaság szolgálatában 

A „V. I. Lenin" mezőgazdasági aka-
démia augusztusi ülésszaka óta az 
ntézet kapcsolatai a földmüvelés  gya-
korlati részével az eddiginél is szo-
rosabbra fűződtek.  Az agrobiológiai 
tudomány mind hathatósabb segítsé-
get nyújt a szovjet-mezőgazdaságnak. 
A sztyeppék erdősítése során sikere-
sen alkalmazták Liszenko akadémikus 
fészekültetési  módszerét, amely az idén 
a „G. D. Liszenko" szövetségi nö-
vénynemesitő intézet telepein kitűnő 
eredményt mut;itott fel.  Szibériában az 
őszi búzának a tavaszbuza tarlójába 
vetése tuljutott a kísérleti állapotokon, 
ezt a módszert már széles körben al-
kalmazzák Szibéria sztyeppéin, s Ka-
zahsztán északi és középső vidékein. 
Így sikerült bevezetni ezeken a vidé-
keken is az őszi buza vetését. 

A Szovjetunió mezőgazdasági tudo-
mányos kutató intézetei számtalan 
olyan eszközzel rendelkeznek, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a váltógazdál-
kodás és a termés megjavítása terén 
jelentős segítséget nyújthassanak a 
kolhozoknak és szovhozoknak. A tu-
dományos kutató intézeteknek a Szov-
jetunióban tervszerűen elhelyezett kí-
sérleti állomásai gazdag tapasztalat-
tárral rendelkeznek az illető vidék 
mezőgazdasági jellegzetességét illető-
leg, s igy a saját vidékén mindegyik 
kellő útmutatással szolgálhat bővebb 
termés elérésére vonatkozó tanácsok-
kal, Az utóbbi időben több intézet 
nyújtott segítséget a gép- és traktor-
állomásoknak munkájuk termelékeny-
ségének fokozására.  A kutató intéze-
tek tudósai személyesen látogatják 

meg a kolhozokat és szovhozokat 
igy támogatva munkájukat 
A szövetségi tudományos 

kutató intézet 
kalászosokkal foglalkozó  munkaközös-
sége hathatós támogatást nyújtott a 
gluhovszki gép- és traktorállomásnak. 
Az intézet tudós munkatársai hat cso-
portot szerveztek, felosztották  maguk 
között a gépállomás területét, s igy 
szervezetten és idejében tudtak segí-
teni minden kolhozt munkájában. Töb-
bek között azt indítványozták a kol-
hozoknak, hogy az idén 50 százalék-
kal fokozzák  a kender termelését a 
tavalyihoz mérten. Ezen kivül'rendsze-
res segítséget nyújtanak a kolhozok 
laboratóriumainak és egyben nagy-
arányú szervező munkát is végeznek. 

A béketábor vezetőjének hatalmas erejét 
nmtatja a szovjet-ipar kiállítása 

Mind nagyobb érdeklődés nyilvánul meg a bukaresti szovjet-ipari kiállítás iránt Ezen a 
nagyszabasu kiál.táson a világ leghatalmasabb ipara, a legtökéletesebb technikája és a legfentebb 
mezőgazdasága tárul a latogató szemei elé. Ez a kiállítás a béketábor vezetőjének, a Szovfetuniónak 
erejet mutatja be s megmutatja, milyen békés eszközökkel szolgálja fejlett iparán keresztül a £ bé keszerető népeinek az előbbrehaladását, a fejlődését. 1 «eresziui a világ bé-

Ez a kiállítás megmutatja azt a rendkívüli magas anyagi, társadalmi és kulturális szintet 
amelyen a szovjet-nép el. Megmutatja, érzékelteti, hogy mindazt, amit Lenin és Sztálin 'dfcsőséges 
Bolsevik Partjának kezdeményezésére és vezetésével a szovjet-nép a Nagy Októberi Szocialista Fnr 
radalom óta elért. A technikának, az iparnak és az egész nemzetgazdaságnak lyen hatalmas Lanvü 
fej ődése csak egy szociálista államban lehetséges, egy olyan rendlzerben? amelyben f  Ss pofS 
hatalom és minden termelőeszköz a dolgozók kezében van. J poiitiKai 

A szovjet-ipar kiál-
lításán bemutatott gé-
pek sora, a Szovjet-
unió grafikonon bemu-
tatott ipari fejlődése 
megismerteti velünk 
nagy szomszédunk és 
barátunk erejét, megis-
merteti azt is, hogyan 
kell a szociálizmust épí-
tenünk és hova kell el-
jutnunk és hova fogunk 
is eljutni az egész dol-
gozó nép fáradhatatlan 
harcával, melynek élén 

I élcsapata, a Román 
Munkáspárt áll. 

I  A szovjet-ipar  kiállításá-
nak  4.000  négyzetméteren 
fekvő  hatalmas  csarnoka, 
amelyben  a világ  leghatal-
masabb  iparának  meg-
számlálhatatlan  sok  eépc 
látható. 

Egy  rcsze  azoknak 
a csodálatos  gépek-
nek,  amelyek  a szov-
jetipar  kiállításán  lát-
hatók. 

Arató-cséplő  kombájn. 
Ez  az  egy  ember  által 
irányított  gép  naponta  25 
hektárnyi  területről  képes 
learatni  és kicsépelni  a 
gabonát,  100  ember  mun-
káját  takarítva  meg. 

A szövetségi tudományos intézet ál-
lattenyésztési szakának munkaközös-
sége a ruzszki körzet 13 kolhozában 
végez tevékeny munkát Rendszeresen 
felkeresik  a kolhozokat és gyakorlati 
tanácsokkal látják el az állatneveid 
kolhozparasztokat a növendékállatok 
helyes táplálására, a legelők kezelé-
sére és a helyes legeltetési módsze-
rekre vonatkozólag. A segitscg folytán 
a vidék állatállománya nemcsak meg-
szaporodott, hanem termelékenység 
is jelentősen megnőtt. Az intézet má-
sik, hasonló csoportja Altáj vidékéi 
tevékenykedik, hasonló eredménnyel 

Tudósok tanácsai 
Nemrég hatvan üzbékisztáni tudó? 

és mezőgazdasági szakember intézett 
nyílt levelet a köztársaság gyapotter-
melőihez. Ebben a levélben számos, 
a gyapottermelésre vonatkozó agro-
technikai tanáccsal látták el a kolhoz-
parasztokat. A tudományos kutató in-
tézet munkatársainak lentermesztéáT 
szakcsoportja rendkivül értékes gya-
korlati tanácsokat adolt a lenternielr. 
kolhozoknak. Ez a munkaegyüttes kö-
telezte magát arra, hogy 'megerősít; 
kapcsolatait a kolhozparasztokkal és 
tevékenyebb részt vesz a lentermeié? 
kiterjesztéséért vivott harcban. 

Az intézet és a kolhozparasztok kö-
zötti kapcsolatok kiépítésére a lenin-
grádi tudósok uj módszert honositottak 
meg. A kingiszeppi gép- és traktor-
állomáson nemrég együttes gyűlési 
tartott a leningrádi mezőgazdasági tu-
dományos intézet tanácsa a gép- és 
traktorállomás vezetőségével. A koí-
hozelnökök, csoporlvezetők és mező-
gazdasági szakemberek bevonásává? 
megbeszélték azokat a főbb  irányel-
veket, amelyek alapján ezen a vidéken 
bevezethetik a váltógazdálkodást. A? 
ülésen a tudósok a kolhozvezetőket 
gyakorlati tanácsokkal is ellátták. * 

Ma a szocializmusból a kommuniz-
musba történő átmenet korszakában a-
Szovjetunió tudósai egyre szorosabbra 
fűzik  kapcsolataikat a" szovhozokkai„ 
igy segítik őket a termelékenység 
emelése és a tudományos módszerek 
alkalmazása terén. 

Sokezer élenjáró mezőgazdász tagja, 
van a politikai és tudományos isme-
reteket terjesztő szövetségi" társaság-
nak. A kolhozokban olvasókört is lé-
tesítettek. A kolhozok és szovhozok: 
számos újítója és élmunkása tevékeny 
részt vesz a tudományos iwtézeteíc 
munkálataiban. Ozjornij Márk, a szo-
ciálista munka hőse például tanfolya-
mokon ismerteti a tengeritermés nö-
velésének módszereit, H. M. Szav-
csenko, a közismert fejőnő,  a szocia-
lista munka hőse pedig, aki 1948-bar; 
több, mint hat tonna tejet fejt  mindeiu 
tehenéből — mezőgazdasági iskoláb'.r 
tart előadásokat. 

A kolhozok és szovhozok szoros 
kapcsolata a szovjet-tudósokkal, a 
szovjet-mezőgazdaság felvirágozásának 
biztositéka. 



F A L V A I N K B Ó L - F A L V A I N K N A K 
igyagfalva 
• legfontosabb  kérdése a vetési csata 
volt. Minden gazda teljesítette a RNK 
iránti kötelességét. A dolgozó parasz-
tok be akarnak kapcsolódni az irá-
nyított gazdálkodás ütemébe. Reméljük, 
ihogy a vetési munkálatokkal elmaradt 
gazdákat is magával fogja  ragadni a 

-dolgozó parasztság és a munkásosz-
tály versenye a többtermelés biztosí-
tásának érdekében. 

A hiányosságokra rámutatva azt 
kell kiemelnünk, hogy nagyon kevés 
•dolgozó látogatja a vasárnapi kultur-
• délutánokat. 

Minden öntudatos dolgozónak tud-
nia kell azt, hogy csak müveit, felvi-

* íágosodott ember járulhat hozzá Nép-
köztársaságunk megerősítéséhez és a 
szociálizmus építéséhez. Nagy  Anna. 

nyitását a mezőgazdasági munkálatok- §C<2gláCS 
ban is és nem várja meg, amig szi-
gorúbb eszközökhöz nyúlnak. Tudnunk 
kell azt, hogy Pártunk arra törekszik, 
hogy Népköztársaságunk dolgozóinak 
életszínvonalát emelve vezessen a szo-
ciálizmus építésének utján. 

Nagy  Károly. 

Bibarcfalva 

Csekefalva 
Községünk dolgozói október 18-

ikára teljesen elvégezték a vetést, tel-
jesítve ezzel Pártunk utmu tatását. 

Most pedig készülünk november 7. 
méltó megünneplésére. A Nagy Ok-
tóberi Szociálista Forradalom jelentő-
ségét igyekszünk minden dolgozó 
szivében elültetni. Mi proletárok tud-
juk, hogy az elmúlt időkben nehéz 
volt a rabláncot hordani. Ettől a rab-
ságtól az Októberi Forradalomban ki-
alakult hatalmas Szovjetunió szabadí-
tott meg minket is, ezért ünnepeljük 
különös szeretettel november 7 ikét. 

Miklós  Jánosné. Vetési előirányzatunkat október 20-
ikára elvégeztük, ami azt mutatja, hogy 
Pártunk irányítását dolgozó földműve-
seink magukévá tették és belátták, hogy E l *d lŐ f  l i l e 
még a kedvezőtlennek mutatkozó idő-
járás mellett is el kell végezniök ezt a 
halaszthatatlan munkát. Nagy segítsé-
günkre volt az a 73 mázsa vetőmag, 
amit kölcsön kaptunk, s amiből a sze-
gényebb parasztoknak jutott. 

Bertalan  Dániel  levelező. 

« ágy 
Bágyban a gabonabeszolgáltatásnak 

a gazdák szívesen tettek eleget. Rozs-
ból, árpából és zabból az előirány-
zatot tul is teljesítették. Búzából az 
elérni csapás miatt 6 gazdánál kellett 

V -csökkenteni az előirányzatot. 
Dáné Sándor kuláknak meghi-

úsult az a ravasz terve, hogy gabo-
náját elrejtse, mert a dolgozók éber-
sége leleplezte, hogy a szénájába a-
karta eldugni. Dáné Sándor rövidesen 
megkapja a népbiróságíól méltó bün-
tetését, a községi ideiglenes bizottság 
pedig elkobozta a 175 kgr. elsőosz-
ítáiyu és 15 kg. másodosztályú búzát. 

A dolgozó parasztok között is akadt 
«olyan Zólya János személyében, aki 
megtévedt és kézi csépléssel akarta 
kijátszani a beszolgáltatási rendelke-
zéseket. Az ideiglenes bizottság tőle is 
elkobozta a kicsépelt gabonát. 

A dolgozók ébersége fényt  derített 
Páll János székelyudvarhelyi gépész 
mesterkedésére is, aki a cséplés ide-
jén a gazdáktól gabonát kéregetett a 
„szegények javára". Ugy látszik, saját-
magát tartotta szegénynek, mert kide-
Titlt, hogy ilyenformán  mintegy 14 véka 
gabonát gyűjtött össze, a napi 500 
lejes fizetése  mellett. Ezt a gabonát 

^ valószínűleg el akarta feketézni,  hogy 
«nég többet ihasson. Így is, a községi 
ideiglenes bizottság többszöri figyel-
meztetése ellenére, túlsókat ivott s való-
színűleg ennek következménye a gép 
többszöri elromlása. : . 

A falu  kulákjai igyekeztek a vetési 
munkálatokat megkésleltetni s remény-
kedtek abban, hogy a dolgozó pa-
rasztoknak nem lesz vetőmagjuk az 
az elemi csapás következtében. Azon-
ban csalódtak, mert Pártunk irányi-
-tásával a községi ideiglenes bizottság 
gondoskodott a dolgozó parasztok 
vetőmagjáról. Ennek ellenére a vetés 
nem indult meg idejében. A kulákok és 
a reakciósok elhíresztelték, hogy olyan 
kemény a föld,  hogy nem lehet meg-
szántani és vetni. A községi ideiglenes 
b̂izottság kénytelen volt október 16-ikán 
a milicia segítségével munkába állí-
tani a kulákokat, megmutatva nekik, 
liogy meg lehet munkálni a földet,  ha 
nehézségek árán is, csak akarat kell 
hozzá. Reméljük, hogy ezután dolgozó 
parasztságunk elfogadja  Pártunk irá-

Erdőfülében  is nagyon nehezen in-
dult meg a vetési munkálat. A gaz-
dasági előljáró és a községi ideigle-
nes bizottság megszervezte a vetési 
bizottságot, megbeszélték a tennivaló-
kat. Elkészítették a tervet, de a 
a munka csak nem akart megindulni. 
Sokan voltak, akiknek hiányzott a 
vetőmagjuk. A gazdasági elöljáró és 
a szektor-felelősök  a cséplési jegyző-
könyvek alapján összeírták a vetőmag-
szükségletet és ígéretet tettek a hi-
ányzó vetőmag pótlására. Megindult, 
mint már több esetben is, a reakció 
suttogása, hogy nem fog  jönni semmi. 

Azonban hamar bealkonyult a sut-
togóknak, mikor megérkeztek a bú-
zával telt szekerek és megkezdődött 
a vetőmag kiosztása. Mint számtalan 
esetben most is megmutatta kormá-
nyunk, hogy a Párt irányításával min-
dig ott áll a dolgozók oldalán és ak-
kor nyújt segítséget, amikor kell. 

Örömtől sugárzó arccal indultak 
meg a szektorfelelősök  és még azon 
éjjel megkezdődött a vetőmag csá-
vázása. Vidám füttyszó  mellett zaka-
toltak a rosták és reggel szántó-vető 
emberekkel telt meg a mező. Öröm 
tölti el a gazdatestvéreinket, mert 
meg vannak győződve, hogy amit 
kormányunk megígért, azt meg is teszi. 
Uj utakon járunk, melynek a neve 
a szociálizmus építése. 

Szőcs  Imre. 

Homorddalmás 
A vetési kampánynak felelőse  voltam 

s igy egy perc megállásom sem volt, 
s csak most tudok beszámolni ered-
ményeinkről. Örömmel értesítem, hogy 
az őszi vetési csatát október 5-ikén 
kezdtük meg és 20-ikán este be is fe-
jeztük. Hamarább is elvégeztük volna, 
ha a száraz talaj nem akadályozta 
volna a munkát. Az előirányzott vetés-
területnél 1 hektár 40 árral vetettünk 
többet. Pedig a községünkben is akadt, 
aki szabotálta a vetési tervet. Kenye-
res Mózes knlák nem ugarolta 
meg és nem szántatta fel  az őszive-
tésre előirt területet, amiért meg is 
indult ellene az eljárás. A falu  dolgozó 
parasztjai azonban nagyobb területet 
vetettek be s Kenyeres Mózes mulasz-
tása ellenére túlszárnyalták a vetési ter-
vet. Nagy hálával tartozunk a Román 
Munkáspártnak, amelyik nemcsak mun-
kálataink irányításáról gondoskodott, 
hanem arról is, hogy a szegényebb 
gazdák között 75 mázsa vetőmagot 
oszthassunk szét kölcsönképpen. 

Sándor  Gyuláné  levelező. 

Kadács község dolgozó népe ta-
nulni akar A Román Munkáspárt kez-
deményezésére az őszi és téli estékre 
esti tanfolyamot  vettek tervbe. Egyben 
gondoskodni kellett az előadásra ki-
szálló elvtársak elszállásolásáról is. 
Az elszállásolás kérdését a helyi RDNSz 
vette a kezébe. Önkéntes adakozással 
gyűjtötték össze egy vendégszoba fel-
szerelései Kadács község dolgozói 
megmutatták, hogy elhárítanak minden 
akadályt, ami a tanulásuk és fejlődé-
sük útjában áll. 

Végh  levelező 

SyiikSósfalván 
az újjászervezett vetési bizottság fá-
radságot nem ismerve végezte a fela-
datokat. Pártunk agitátorai minden-
nap liázról-házra járva mozgósították 
a lakosságot a vetési munkálatokra. 
Jó példával jártak elől a munkában 
és igyekeztek elsők lenni a vetés el-
végzésében. 

A vetési munkálalokban kitűntek: 
Antal Ferenc középparaszt, aki 
megértve Pártunk irányítását, október 
17-én elsőnek végezte el a ve-
tést, Molnár Endre. Biró József,  ifj. 
Molnár Lajos, Molnár Albert, Benkő 
Lajos, Hodgyai István és Szabó Mi-
hály elvtársak szintén határidő előtt 
végeztek. 

Községünk az újjáépítés terén is ki-
vette részét a munkából. Az építendő 
apaállat-istálló építésének előkészíté-
séhez önkéntes munkával járultak 
hozzá. 

November 7. tiszteletére megkezd-
jük az istálló építését. 22-ikén meg-
kezdtük a beszolgáltatott burgonya 
beszállítását. 

Így dolgozik Miklósfalva  dolgozó 
népe a szociálizmus építéséért és mi-
nél hamarábbi megvalósításáért, 

Keresztes  Pálné,  levelező. 

Nagygalambfalván 
folyó  hó 23-ikán az Arlus keretében 
szép műsoros estélyt rendeztünk, 
amelyen résztvett minden tömegszer-
vezet és az iskolás gyermekek is. 

A vetés befejeződött  és a vetési 
csatában kitűntek Szaniszló Dénes, 
Púja Gábor, Púja Mózesné, Ketesdi 
György, Szakács Lajos, Bartos Dénes 
és Bokor Sándor. Ellenben a reakció-
nak is vannak hívei, mint Varga D. 
János, Feleki Mózes, Gidó Miklós és 
ifj.  Varga Imre, ami a vetési csata 
alkalmával is nyilvánvalóvá vált. 

Megkezdődött a krumpli-beszolgál-
tatás is. A dolgozó parasztok megelé-
gedéssel szolgáltatják be a szükséges 
mennyiséget. Nem igy a kulákok, akik 
megfellebbezték  a tervet, de azért ők 
is beszolgáltatják a kvótát, mert tud-
ják, hogy olyan az ideiglenes bizott-
sága Nagygalambfalvának,  amely a 
kulákoknak nem néz el semmit, sem 
nem sajnálja őket. P-  r. 

Városfalva 
Zoltán Béláné Városfalván  a vagyon 

rabja. Nem elég neki az, hogy a vég-
letekig kihasználja «szolgáját*, ha-
nem még a «szolgának® járó pontos-
könyvre kivett inganyagot, amit Lő-
rincz Ignác nevü háztartási alkalma-
zottjának kellett volna megcsináltatnia, 
férjeurának  csináltatta meg. 

— Inkább való neki a szép gyolcs-
ing, mint a cselédnek — mondotta. 

Amikor megtudták ezt az esetet a 

RDNSz tagjai, azonnal intézkedtek, 
hogy a kulákasszony Lőrincz Ignác-
nak »szép gyolcsinget« csináltasson. 

N.  I. 

Tordátfalva 
Horváth Zsuzsa 25 hektáros kulák-

asszonyt Tordátfalva  vidékén mindenki 
jól ismeri. Nézzük meg, hogyan kap-
csolódott bele a vetési munkába. 
Amint mondja, azt az utasitást kapta, 
hogy akármit csinál, de vesse be a 
földjét.  Be is vetette. Amint azt a ve-
tési bizottságba a RDNSz szervezeté-
ből kiküldött tag, Varga Zsigmondné 
megállapította, trágyázatlan földjébe 
olymódon vetette el a búzát, hogy 
kapálógéppel végigment rajta, a magot 
széthintette és utána beboronáita. Igy 
teljesítette Horváth Zsuzsa kulákasz-
szony a vetési tervet. Felszántani nem 
tudta a földjét,  mivel három hónappal 
ezelőtt eladta igavonó állatait és a 
pénzt rögeszméjéhez ragaszkodva, a 
kebelében hordja. 

Varga Zsigmondné öntudatos RDNSz 
tag ily módon leplezi le a szabotáló 
kulákasszonyt. Amint mondja, Pár-
tunk irányítását követve, éberen kell 
őrködjünk a kulákok szabotáiási kí-
sérletei miatt. Nem nézheti azt, aki 
öntudatos és épiteni akarja á szociá-
lizmust hazánkban, hogy a bevetett 
földből  a madarak könnyűszerrel sze-
degessék ki a drága kenyérnek valót 

N.  I. 

Szerkesztői üzenetek -
Kaáácsi  levelezőnknek.  Kér, ük, irja 

ki a nevét pontosan géppel is, mert 
az aláírást nem tudjuk jól kiolvasni. 

Molnár  Sánáornak  Betfalva.  Kérjük, 
hogy a beszámolóinál részletesen mu-
tasson rá ne csak az eredményre, ha-
nem a leküzdött nehézségekre, a 
munkamódszerekre is és jelölje meg 
névszerint azokat is, akik a munkát 
akadályozzák. 

Györfi  Dénesnek  Rava.  A béke nap-
jának megünnepléséről szóló értékes 
beszámolóját későn kaptuk meg, már 
nem közölhetjük. Kérjük, ezután is 
keressen fel  levelével s igyekezzék 
mindenről a lehető legyorsabban be-
számolni. 

Bodó  Tibornak  Székelyszáláobos. 
Kérjük, irjon máskor is és számoljon 
be részletesen a falu  egész életéről. 

Felhívás szafthoz,  aftiH 
állampolgársága rendezetlen 

A Román Népköztársaság és a Ma-
gyar Köztársaság között 1949 február 
10-én létrejött egyezség alapján köz-
tudomásra hozzuk, hogy mindama sze-
mélyeknek, akiknek állampolgársága 
rendezetlen — kimaradtak az 1945-ös 
összeírásból — a városi ideiglenes 
bizottság hivatott saját hatáskörében 
elintézni felvétel  iránti kérésüket. 

A kérés típus-nyomtatványon írandó 
meg, mely a városháza 21 számú szo-
bájában kapható. 

E kéréshez csatolandó a kérelme-
zőnek 1940 előtti állampolgárságát iga-
zoló hivatalos bizonyítvány, valamint 
hatósági bizonyítvány arról, hogy 1940 
augusztus 30-án és 1949 február  10-
én Románia belterületén állandó la-
kással rendelkezett. 

Akik a fenti  igazolásokat nem tud-
ják beszerezni, állampolgárságukat 
igazságügyminisztériumi eljárás utján 
kell rendezniük. 

Az uj felvételre  a jelentkezések 
utolsó határideje 1949 december 31. 

Székelyuávarhely  város 
ideiglenes  bizottsága 



Mi történik a nagyvilágban? 
tájékoztató 

Az atomfegyverről 
A háborúra uszító angol-amerikai imperiálisták a második világhá-

ború óta a világ békeszerelő népeit az atomfegyver  kizárólagos birtoklá-
sáról szóló híresztelésekkel és uj háború híreivel próbálják rémítgetni. 

A Szovjetunió és a népi demokráciák dolgozóinak minden vágyuk 
az.  hogy a világbékét megszilárdítsák. A zsaroló imperiálistákal súlyos 
«apásként érte Truman bejelentése, hogy a Szovjetunióban atomrob-
banás történt. Molotov már 1947-ben kijelentette, hogy az atombomba 
titka már régen nem titok. Ez azt jelenti, hogy a Szovjetuniónak birtokában 
van ez a fegyver.  Mig az angol amerikai imperiálisták a legször-
nyűbb pusztításra akarják felhasználni  az atombombát, addig a Szovjet-
unió az emberiség szolgálalába állítja az atomrombolást. A Szovjetunió 
következetesen kitart békepolitikája mellett és birtokában az atomfegyver-
rel is követeli az atomfegyver  háborús felhasználásának  eltiltását. 

Elhangzott  az ítélet  az amerikai 
kommunista-perben 

Az Amerikai Kommunista Párt 11 
vezetője ellen kilenc hónapon keresztül 
folytatott  per véget ért. Az ítéletet a 
tőkések ügynökeiből álló esküdtszék a 
dolgozók felháborodása  mellett hirdette 
ki. 

Az ország rendjének felbontásával 
vádolt kommunista vezetők közül tizet 
5—5 évi börtönre és tizezer dollár 
«fenzbüntetéste,  egyet pedig 3 évi bör-

tönre Ítéltek. Az elitéltek között van 
Eugen Dennis elvtárs, az Amerikai 
Kommunista Párt főtitkára  is. Az ame-
rikai dolgozó népnek a kizsákmányoló 
elnyomás alóli felszabadulási  törekvé» 
sét ilyen Ítéletekkel nem lehet elnyomni. 
Az amerikai munkások tovább harcol-
nak a tőkés kizsákmányolás ellen, még-
ha legjobb fiaikat  börtönbe hurcolják is. 

Épül  az uj  Kina 
Kanton elfoglalása  ufán  a kinai tengerpart majdnem egész hosszá-

ban a népi hadsereg kezébe került. Az imperiálista bérenc Kuomintang-
kormány kezén.csak néhány délnyugati tartomány maradt, amelyek a 
tengeren jövő amerikai segitségtől el vannak zárva és a kinai népi csa-
patok csapásai alatt ez a terület is naponta szükül össze. Mao»Cse-Tung, 
a Kinai Kommunista Párt és a Kinai Népköztársaság elnöke kiáltványá-
ban megállapítja, hogy a támadó imperiálisták háborús törekvésével szem-
ben Kina a Szovjetunióval és az egész világ demokratikus és békesze-
rető népeivel veszi fel  a küzdelmet. A Kinai Kommunista Párt vezetésé-
vel megindult az ország újjáépítése s már eddig is szép eredményeket 
értek el. 

ÜSJég  mindig  tart  a francia  kormányválság 
Párizsi politikai körök kilátástalannak 
tartják Bidault kormányalakítási kísér-
leteit és rámutatnak arra, hogy Bi-
dault is a francia  néppel találja szem-
ben magát, mint mindazok, akik nem 
demokratikus egységkormánnyal akar-
ják megoldani a kormányválságot. 

Franciaországban ujabb kormánya-
lakítási kísérletek vannak, mivel René 
Mayer néhány napi tárgyalás után kény-
telen volt kormányalakítási megbí-
zatását visszaadni. Auriol köztársasági 
elnök ujabban katolikuspárti a Georges 
Sidaultnak ajánlotta fel  a kormányala-
kítási megbízást, aki azt el is fogadta. 

A magyarországi  tervkölcsőn 
hatalmas  sikere 

A magyarországi ötéves gazdasági idő alatt több, mint felével  tul-
terv pénzügyi alapjainak előteremté- jegyezték, több, mint 750 millió 
sére a pénzügyminisztérium tervköl- forintot  jegyezve. Így a tervkölcsön-
csön-felhívást  bocsátott ki. Az 500 jegyzés hatalmas sikerrel zárult, ab-
millió forintra  tervezett kölcsönt az ban két és fél  millió dolgozó vett 
áldozatkész magyar dolgozók rövid részt. 

A RMP  KV  és a RMK  minisztertanácsának 
határozata 

A Román Munkáspárt Központi Ve-
zetősége és a Román Népköztársaság 
minisztertanácsa határozatot hozott a 
gép- és traktorállomások munkájának 
javításához szükséges intézkedések-
ről. A határozat részletesen elemzi a 
gép- és traktorállomások munkájában 
mutatkozó hiányosságokat, majd rá-
mutat a teendőkre, a hiányosságok 

Vasile  Luca elvtárs  beszéde 
Abból az alkalomból, hogy husz ipari tositja az üzemek részére azt a gaz-

vállalatot saját forgótőkével  láttak el, dálkodást, amely lehetővé teszi az uj 
Vasile Luca elvtárs, a RMP-KV titkára beruházások céljaira a szociálista fel-
nagy beszédet mondott. Beszédében halmozást nemzetgazdaságunk fejlesz-
kiemelte, hogy a saját forgótőke  biz- tése érdekében. 

kiküszöbölése érdekében. 
Kivánatos volna, hogy a mezőgaz-

daságilag annyira elmaradt Udvarhely-
megyében is létesüljenek gép- és 
traktorállomások, hogy dolgozó pa-
rasztságunknak minél nagyobb töme-
gei ismerkedjenek meg a géppel való 
kollektív gazdálkodás előnyeivel. 

Éljen  az Októberi  Szociálista  Forradalomban 
megszületett  Szovjetunió,  a világ  bókéjének  őre 

FILM 
VILÁGOS ÜTŐN 

Napjainkban, nov. 1—7 között érkezik városunkba „'Világos úton" címen > 
a Világifjusági  Kongresszus és Világünnepély híradója. 

Ezen a bemutatón keresztül ott fogja  érezni magát minden szemlélő az 
ifjúsági  találkozón és kongresszuson s bele fog  kapcsolódni a mi nagy közöf 
harcunkba a békéért 

A világünnepély, mely aug. 14—28-a, a Világifjusági  Kongresszus, mely. 
szeptember 2—8-a között folyt  le : a Demokratikus Ifjak  Világszövetsége és a 
Nemzetközi Diákszövetség által rendezett két nagy akció, amelyen résztvettei, 
a demokratikus ifjak  delegáltjai az egész világról. 

A DIVSz kongresszus és Világünnepély abban az időben rendeződött 
amikor kiéleződött a harc a békevágy és demokrácia s a háborúra uszító 
angol- amerikai imperiálisták között. Akkor, amikor a szociálizmus nagy hazája 
a Szovjetunió által vezetett béke-akció ereje áltendóan nő és napról-napra, 
gyengíti az imperiálisták háború kirobbantására törekvő erejét. Az ifjak  hatal-
mas seregszemléjén tenger zugásaként harsant fel  több tizezer ifju  béke-
szava, melytől méltán megremeghettek a háború hívei, mert tudták, hogy ez 
nem csak szemfényvesztés,  hanem elszánt akaratmegnyilvánulás, fekete,  Jarga 
és fehérbőrű  ifju  egy testvérként fogott  kezet, fűzte  szorosabbra a béke szét-
törhetetlen láncát. 

Miken keresztül mélyült ki e nagy, megbonthatatlan barátságunk ? 
A közös beszélgetéseken, kultúrműsorokon, sportbemutatókon és látoga-

tásokon keresztül, melyeknek szemlélői voltunk. Ott színpadon elevenült meg-
a különböző nemzetek népművészete, népviselete, egész élete, melyeket meg-
ismerve, meg is szerettünk. Itt most a filmen  keresztül fogják  megismerni és 
megszeretni mindezeket a dolgozó elvtársak, hogy a szolidárifás  szellemében 
a világ többi dolgozóival együtt építsük jövőnk biztonságát, acél-kemény 
várát 1! Menyhárt  Zsuzsa 

A Vlăhi{a-i vasolvasztó-üzem mun-
kásai a november 7. tiszteletére szer-
vezett nagy munkaversenyek mellett 
gazdag műsorral készülnek a Nagy 
Szociálista Forradalom 32. évforduló-
jának megünneplésére. A Párt irányí-
tásával a tömegszervezetek november 
1-től 6-ig minden este egy-egy mű-
soros estet rendeznek, s a legjobb 
műsorszámokból állítják majd össze a 
november 7 iki nagy ünnepély anya-
gát. 

A színjátszó csoport Gergely Sán-
dor Vitézek és hősök cimü, három 
felvonásos  színdarabját próbálja. Kibő-
vítették a vonós-zenekart, amely rend-
szeresen gyakorol. Ugyancsak rendes 
próbákat tart a 45 tagu férfi  énekkar 
is, hogy méltóképpen köszönthesse a 
nagy ünnepet. 

Termelőszövetkezetekbe 
tömörülhetnek a hadigon-
dozottak, az ipari rokkan-
tak és az ipari nyugdíjasok 

A Román Munkáspárt és Népköz-
társaságunk Kormánya, hogy a rok-
kantak, (baleseti rokkantak, testi fo-
gyatékosságúak, vakok, süketnémák, 
öregek, hadiözvegyek és nyugdijasok) 
életszínvonalát emelje, megteremtette 
a rokkantak szövetkezetének megala-
kításához szükséges feltételeket. 

Ezekben a szövetkezetekben a rok-
kantakmegtalálják annak a lehetőségét, 
hogy megélhetésüket tisztességes és 
emberhez méltó módon biztosítsák. 

A Szövetkezeti Szervező Bizottság, 
a Vöröskereszt és a Romániai De-
mokrata Nők Szövetségének (RDNSz) 
mint tömegszervezeteknek és a Párt-
szervezetek támogatásával, együttmű-
ködve az ideiglenes bizottságokkal, a 
rokkantak szövetkezetének egész sorát 
alakítja majd meg, amelyek a Szer-
vező Bizottság által elkészített alap-
szabály szerint vezetnek. 

Ezt a kedvezményt meg kellragad-
niok az IOVR-eseknek és más nyug-
dijasoknak, hogy a termelésen ke-
resztül megint alkotó, termelő mun-
kások lehessenek, s egyúttal keresetet 
is biztosítsanak maguknak. 

A Vöröskereszt udvarhelymegyei fi-
ókja készségesen segít a termelőszö-
vetkezetek szervezésében és minden 
felvilágosítást  megad az érdeklődőknek. 

A közoktatásügyi minisz-
térium ajándéka Udvar-
helymegye munkásgyer-

mekei részére 
Október első napjaiban érkezett meg; 

a megyei néptanács tanügyi osztályá-
hoz az a küldemény, melyet a közok-
tatásügyi minisztérium küldött Udvar-
helymegye munkás és szegényparaszt 
gyermekei részére. A küldemény 120 
tanuló részére tartalmaz fehérneműt, 
ruhát és cipőt. Ez a küldemény csak 
bevezeti azokat a nagyobb szállítmá-
nyokat, melyeket kormányunk fog  kül-
deni elemi és középiskolába járó gyer-
mekeink részére. h. /. 

Pályázati felhívás 
kiegészítése 

A Szabadság október 22. számában 
közölt, egyfelvonásos  színdarabra, no-
vellára, versre hirdetett pályázati fel-
hívásunk kiegészítéséül közöljük, hogy 
a pályamüvek beküldésének határideje 
1949 december 10. 

A Dózsa  György  Népi 
Athenaeum  vezetősége, 

A Magyar Népi Szövetség 
udvarhelymegyei hetilapja 

Megjelenik minden szombaton reggel 
Felelős szerkesztő: Imets János 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Székelyudvarhely, Kossuth-utca. 34 

„Munkás" nyomda Székelyudr»rbely — Telefon  26. — Înregistrat sub Nr. 9—1949. — Com. Nr. 1494. 

Kulturmunkában a Vlăhiţa-i vasgyár munkásai 
A munkások eleinte nehezen kap-

csolódtak bele a kulturmunkába, de-
ma már szebbnél-szebb eredménye-
ket érnek el. Kulturcsoportjaik fejlőd-
nek, erősödnek. Ezt bizonyítja az is, 
hogy egy 13 tagu sajtó-kollektívát is 
szerveztek, melynek tagjai a különböző 
lapoknak küldenek cikkeket Ez a kol-
lektíva van hivatva arra, hogy az, 
üzem fejlődéséről,  a munkateljesítmé-
nyekről, a munkások szervezeti és 
kulturális életéről rendszeresen tudó-
sítsa az ország összes lapjaiL 

Örömmel látjuk, hogy azok a dol-
gozók, akik munkahelyükön - Népköz-
társaságunk egyéves gazdasági tervé-
nek sikeréért harcolnak, a művelő-
désben sem akarnak elmaradni, ha-
nem Pártunk utmutatását követve szép-
eredményeket érnek el ezen a téren is. 



NEVELÖK NEVELESE 
A Szabadság nevelésügyi melléklete 
Székelyndvarhely, 1949 október 29. — I évfolyam,  1 szám. 

November  7.  tiszteletére 
aűjuk  nevelőinknek 

Az egész világ dolgozói hatalmas 
előkészületeket tesznek a Nagy Ok-
tóberi Szociálista Forradalom napjának, 
november 7.-ikének a megünneplésére. 
Hazánkban a munkásosztály a dol-
gozó parasztsággal soha nem látott 
lelkesedéssel készül már hetek óta 
ennek a világtörténelmi jelentőségű 
napnak a fogadására.  Gyárainkban, 
bányáink mélyén, műhelyekben öntu-
datos munkások emelik szociálista 
munkaversenyekben a termelést nap-
ról-napra s dolgozó parasztságunk 
utolsó rohammal megnyerte a vetési 
csatát, elvetve a jövő év kenyeréhez az 
utolsó szem vetőmagot is. 

Pártunk, a Román Munkáspárt ve-
zetésével mind nagyobb és nagyobb 
tömegek zárkóznak fel  az öntudatos 
munkásharcosok zászlója alá, mely a 
felszabadulás  és a boldog jövő jel-
képe lett az egész világ dolgozói szá-
mára. A Nagy Októberi Szociálista 
Forradalom vörös zászlója, melyet 
megingathatatlan szilárdsággal hordoz 
32 esztendeje a Szovjetunió Kommu-
nista (bolsevik) Pártja, a világ minden 
népe számára a békét és a haladást 
jelenti. 

Ennek a tudatában készül most 
minden öntudatos munkás és dolgozó 
paraszt, hogy ne csak elhangzó szó-
ban, hanem örökre megmaradó tettek-
ben bizonyítsa be tiszteletét a Nagy 
Októberi Forradalom iránt. 

Ezt a világtörténelmi fordulópontot, 
melyen a gúzsba kötött orosz prole-
táriátus szétzúzta a kapitálizmus által 
kezére és akaratára kovácsolt bilin-
flseket  és megnyitotta az utat a világ 
minden népe számára a szociálizmus 
felé,  a maga valóságos értékében kell, 
hogy szemléljék tanáraink, tanítóink, 
tanuló ifjuságunk  és tanulóink szülei 
is. Sokkal komolyabban kell elmélyül-
nünk ennek az ünnepnek a jelentősé-
gében és meg kell látnunk, hogy ez 
a nap sokkal többet követel mindnyá-
junktól, mint puszta külsőségeket. A 
tanitó, a szülő, a tanuló fel  kell, hogy 
ismerje november 7. jelentőségét, mely 
arra kötelezi őt, hogy kapcsolódjék 
bele abba a munkába, amely a gyá-
rakban, szántőföldeken,  a föld  gyom-
rában folyik  a szociálista társadalmi 
rend megteremtéséért, az egész világ 
dolgozóinak felszabadításáért 

Pártunk irányításával és támogatá-
sával november 7. tiszteletére, a Nagy 
Szociálista Forradalom méltó megün-
nepléseként a Szabadsággal havonta 
egy nevelésügyi mellékletet fogunk 
kiadni. 

Célunk, hogy ezen a mellékleten 
keresztül tantestületünk minden tagja, 
a legeldugottabb faluban  is megta-
lálja a szoros kapcsolatot a jövő szo-
ciálista kádereinek neveléséért küzdők 
táborával és ugy a nevelők, mint a 
növendékek hozzászólhassanak a ne-
velési kérdésekhez. 

Célunk, hogy iskolás gyermekeink 
sziléi megismerjék azt a harcos neve-
lést, amit a szülői házban is folytat-
niuk kell a proletár erkölcs szellemé-
ben, az uj, kizsákmányolás nélküli, 
békés jövő megteremtéséért. 

Nevelésügyi mellékletünkkel mozgó-
sítani akarjuk városi és falusi  ifjusá-
gunk hatalmas seregét az önnevelés 
és az önfegyelmezés  eszközeivel az 
uj világrend megteremtésére. 
; Tanitók, szülők, ifjúság  együttes 
immkája, falu  és város közös épitő 
harca, a jobb és tökéletesebb ember, 

a szociálista embertípus kialakítása, 
önmagunk nevelésén, egymás nevelé-
sén keresztül, ez a kitűzött célunk. 
Hibáink és hiányosságaink felfedése 
megerősít minket, egy más tapasztala-
taival uj társadalmunk kialakítását 
gyorsítjuk meg. 

Ha célkitűzéseinket megértette min-

den tanitó, szülő és ifju,  akit november 7. 
zászlója alá szólítunk, ha nehéz ön-
nevelő és nevelői feladataink  megva-
lósításának harcos táborába lépnek, 
mint irói, olvasói és továbbitói az uj 
szociálista, nevelési eszmének, mi is 
hozzájárultunk november 7. jelentősé-
gének növeléséhez, hogy a Nagy 
Októberi Szociálista forradalom  esz-
méi és megvalósitásai Népköztársasá-
gunk megerősödését jelentsék a Szov-
jetunió vezette béketábor oldalán. 

H.J. 

November 7. időszerüsitése 
az egyes tantárgyakban 

Rövid időn belül igen fontos  évfor-
duló következik: november 7. Egy 
hét áll rendelkezésünkre, hogy ezt 
ugy bevigyük a gyermekek életébe, 
hogy érezzék meg minden tekintetben 
az 1917-es Nagy Októberi Szociálista 
Forradalom csodálatos nagyságát. 
Érezzék meg, mit ért el a Szovjetunió 
Kommunista (b) Pártjával és annak 
legnagyobb fiaival,  Leninnel és Sztá-
linnal az élén. Nem külön órákon fog-
lalkozunk a kérdésekkel, hanem be-
visszük a tanításunkba. 

Sok nevelő elvtársunk nem látja 
tisztán még ma sem, hogyan lehet a 
szakszerűség feláldozása  nélkül a ta-
nítást a szociálista nevelés szolgála-
tába állítani. 

Az alábbiakban arra szeretnék né-
hány példát mutatni, hogy a rendes 
tanmenet szerint haladva, a legtávo-
labbi mult történetét, vagy a legelvon-
tabb fogalmak  tárgyalását hogyan le-
het a jelen kérdéseivel ugy összekap-
csolni, hogy tanításunk egyúttal moz-
gósító erejű is legyen. 

1. Történelem: 
A történelemből az V. osztályban a 

zsidók ókori története a november első 
hetére eső lecke. Itt rá kell mutatnunk 
arra, hogy a kereskedelemben meg-
gazdagodott kizsákmányoló felső  réteg 
hogyan rabolta el a parasztok földjét. 
A kizsákmányolt parasztok felkelése-
ket szerveztek az elnyomó gazdagok 
ellen, de eredményt nem értek el. 
Nagyon sok idő, 2000 esztendő telt 
el, amig az elnyomott, kizsarolt nép 
oda jutott, hogy a hatalmat kezébe 
véve, a kizsákmányoló földbirtokoso-
kat, gyárosokat, tőkéseket elűzze és a 
munkásságnak, parasztságnak jobb 
sorsot biztosítson. 1917-ben Oroszor-
szágban a Nagy Októberi Szociálista 
Forradalom tudta először igazán és 
végképpen megszűntetni a parasztság 
kizsákmányolását, megteremtve a szo-
ciálista társadalmi rendszert, melyben 
nincs kizsákmányoló és kizsákmányolt. 
(Ezt tovább bővítjük.) 

A VI.  osztályban  a keresztes had-
járatok következnek. Amint a keresz-
tes hadjáratok története is mutatja, a 
szegény parasztok ettől felszabadulá-
sukat remélték a kizsákmányolók igája 
alól. Azután is még nagyon sokszor 
próbálkoztak a parasztok, munkások, 
hogy jobb életet biztosítsanak maguk-
nak, de az 1917-es Nagy Októberi 
Szociálista Forradalomig ez nem sike-
rült. Nem volt szervezett élcsapat és 
nem volt, aki ugy összetartsa a mun-
kásokat és olyan felvilágosító  munkát 
végezzen, mint Lenin Oroszországban. 
Alapos előkészítés után Lenin és 
Sztálin vezetése alatt 1917 októberé-
ben munkások, parasztok és katonák 
megszállták a közintézményeket, s a 
hatalmat a parasztsággal szövetkezett 

munkásosztály vette át. (Tovább bő-
vítendő.) 

Az Októberi Nagy Szociálista For-
radalom az első a történelemben, mely 
a népnek nemcsak szabadságot, ha-
nem anyagi jólétet és művelődési té-
ren is magasabb szinvonalat biztosí-
tott. Oroszországban valósult meg 
legelőször az, amiért harcoltak már a 
rabszolgák, a jobbágyok, majd a gyá-
rak munkásai, a kizsákmányolásmen-
tes társadalom. 

A VII.  osztály  anyaga  Munténia a 
XIV. század végén. Az anyagot tár-
gyalva a jobbágy-szökéshez érünk, 
mint a jobbágyaknak a kizsákmányo-
lás elleni egyik védekezéséhez. Ma 
már elértük azt, hogy megszabadult a 
munkás és paraszt a járomtól, mert a 
szociálista fejlődés  útjára léptünk. 
Minek köszönhetjük ezt ? Nem egyéb-
nek mint a Nagy Októberi Szociálista 
Forradalomnak, mely egy olyan gaz-
dasági rendszert teremtett, melyben a 
parasztság szabadon és kizsákmányo-
lásmentesen él. 

Erről vettünk mi is példát. A Szov-
jetunió segítségével léphettünk a sza-
bad fejlődés  útjára és az ő példáját 
követve építjük a szociálizmust. 

2. Alkotmánytan: 
Népköztársaságunk alkotmányának II. 
fejezete  a termelőeszközök tulajdoná-
val foglalkozik  és megkülönböztet ál-
lami, szövetkezeti és magántulajdont. 
Ezeknek a termelőeszközöknek a cél-
juk egy: a dolgozók életszínvonalá-
nak emelése, a szociálizmus épitése 
által. 
A termelőeszközök fölötti  rendelkezés 

a maroknyi kizsákmányoló tőkésosz-
tály ke/éből a dolgozók nagy töme-
gének a kezébe került. Ez az ered-
mény a Nagy Októberi Szociálista 
Forradalomnak köszönhető, melynek 
most, november 7-ikén ünnepeljük 
harminckettedik évfordulóját.  Ez a 
forradalom  teremtett meg egy olyan 
gazdasági és társadalmi rendszert, 
mely az egész világ munkásságára 
hatást gyakorolt és reményt ébresz-
tett arra, hogy a termelőeszközök 
nemcsak földünk  egyhatod részén, de 
a többi országokban is, a természet-
szerű fejlődés  folyamán  a közösség 
javaivá válnak. Ennek a fejlődésnek 
az utján haladunk mi is, akkor, ami-
kor ugyancsak a Szovjetunió példá-
jára és segítségével, mint már elért 
eredményt rögzíthette alkotmányunk a 
termelőeszközök tulajdonviszonyát és 
rendeltetésük célját. Ennek köszönhető, 
hogy termelőeszközeink most már va-
lóban a dolgozók életszínvonalának 
emelését szolgálják, megszűnvén bu-
sás hasznot hajtani a tőkéseknek. En-
nek a küzdelemnek az eredménye az, 
hogy munkásosztályunk, a Román 
Munkáspárt vezetésével a termelés és 
a termelékenység fokozására  törekszik 

és ezzel a szociálizmus fejlődésót 
szolgálja, mert látja azt, hogy munká-
jának az eredménye nem a tőkések 
profitja  többé, hanem végeredmény-
ben saját haszna. Ezért kell nekünk, 
tanároknak, tanítóknak és tanulóknak 
is mind nagyobb erővel és lendülettel 
dolgoznunk, hogy mi is sztachano-
vista módszereket követve, a nagy 
Szovjetunió példájára dinamikus fej-
lődéssel építhessük a szociálizmust, 
sohasem feledve,  hogy mindezt a 
Nagy Októberi Szociálista Forrada-
lomnak köszönhetjük. Éppen ezért 
gondoljunk mindig igazi munkás-lel-
kesedéssel november 7.-re. 

3. Politikai gazdaságtan s 
A politikai gazdaságtanból az érték-

elmélet esik erre a hétre. A tőkés 
termelőmódban az érték a termelést 
szabályozza olyképpen, hogyha egy 
árunak az ára csökken, abból keve-
sebbet, ha emelkedik, abból többet 
termelnek. Tehát a termelést a kapi-
tálisták érdeke, haszna irányítja, nem 
pedig a dolgozó tömegek szükséglete, 
mint a szociálista termelési rendszer-
ben, amelyben a termelés kizárólag a 
dolgozó tömegek szükségleteihez iga-
zodik. A mi gazdasági fejlődésünk  is 
most már ezt tekinti alapnak. Ez azt 
jelenti, hogy minden dolgozó hozzá-
juthat megfelelő  áron az elsőrendű 
szükségletekhez és ebből a szem-
pontból állandó fejlődés  tapasztalható, 
amit a Nagy Októberi Szociálista 
Forradalomnak köszönhetünk, mert ez 
teremtette meg az első szociálista ál-
lamot, melynek termelőmódja képes 
volt kiküszöbölni az egyéni haszon 
szabályozta termelést és megalkotta 
a szükségleteknek megfelelő  terme-
lési formát.  (L. Zina Brâncu: Mi az 
értéktöbblet ?) 

Itt három tantárgy keretében mu-
tattuk be az időszerüsités módját és 
egyúttal érzékeltetni kívántuk azt, 
hogy valamennyi tantárgy keretében 
módot találhatunk az ilyen fontos  és 
nagy-jelentőségű események bekap-
csolására és kiemelésére, hogy ezál-
tal nevelői munkánkat eredménye-
sebbé tehessük. 
Kináa  Györgyné  és Dobos  Ferenc  dr. 

Nagyszámú ösztöndíjjal 
biztositja á munkásosztály 
gyermekei részére a ta-
nulás lehetőségét demo-

kratikus kormányunk 
A Román Munkáspárt irányítása és 

vezetése mellett, kormányunk ebben az 
évben 100 százalékkal emelte az ösz-
töndijak számát Udvarhelymegyében. 
Ez számokban annyit jelent, hogy eb-
ben a tanévben 800 elemi iskolai felső 
tagozati tanuló és 1047 közép-
iskolai tanuló fog  teljes ellátást kapni 
a városon és falvakon  felállított  inter-
nátusokban. 

Ezen kivül a szentegyházasfalvi  ko-
hászati és bányászati szakiskola, a szé-
kelyudvarhelyi erdészeti szakiskola és 
a székelykereszturi állattenyésztési szak-
iskola növendékei — számszerint 525 
tanuló — a teljes ellátáson kivül, 2 
rend ruhát és lábbelit kapnak. 

Iskoláink tanulói — a munkásosztály 
és a dolgozó parasztság gyermekei — 
öntudatosan készülnek arra, hogy a 
tanuláson keresztül fejezzék  ki ragasz-
kodásukat és hálájukat a munkásosz-
tály élcsapatának, a RMP-nak és a 
Román Népköztársaság kormányának. 

h.j. 



A Román Munkáspárt kezdeménye-
zésére és irányításával megalkotott és 
tanügyi életünkben uj utakat nyitó tan-
ügyi reform  jelentőségét első pillanatra 
teljes egészében felmérni  sem tudjuk. 
Értéke csak azokon a megvalósításo-
kon keresztül bontakozik ki teljesen, 
amelyek fokozatosan,  de következete-
sen alakítják át tanügyi intézményein-
ket. 

Az első év sikereinek és'hiányossá-
gainak kiértékelése után, ugy tanítási, 
mint nevelési szempontból már hatá-
rozottan áll a nevelők előtt a köve-
tendő cél. A tankönyvhiány is" kikü-
szöbölődik. A tanerők kérdése részben 
megoldódott. 

A tanügyi reform  eredményének 
könyvelhetjük el azt a nagyjelentőségű 
intézkedést is, hogy a vidék nem csak 
iskolát kapott a II. tagozatok felállí-
tásával, hanem a tanulók elhelyezésé-
re számos tanulóotthon is létesült az 
iskolák melleit. Megyénkben is 18 ta-
nulóotthon létesül, ahol a munkások 
és a dolgozó parasztok gyermekei 
ösztöndíjjal kapnak elhelyezést. 

Az uj tanulóotthonok rendkivül fon-
tos intézmények, mert — eltérőleg az 
eddigiektől — nem »csak« az a sze-
repük, hogy a tanulóknak szállást és 
étkezést nyújtsanak, hanem az uj em-
ber kovácsolásához a kohók kell, hogy 
legyenek, ahol izzítják, formálják  az 
uj idők uj embereit 

Az elmúlt év próbálkozásai azt mu-
tatják, hogy a mult évben felállított 
tanulóotthonok nagyszerűen ellátták a 
koszt- és szállástadó szerepét, azon-
ban kevesebb eredményt értek el a 
nevelés terén. Éppen ezért egy pár 
dologra szeretnők felhívni  a tanuló-
otthonokat szervezők, de egyúttal az 
egész nevelői kar figyelmét. 

1. Az iskolai nevelés nem mindig 
halad párhuzamosan a családi neve-
léssel, különösen olyan esetekben, a-
mikor a család ellenséges magatartást 
tanusit a mai rendszerrel szemben. 
Ilyen esetekben rendszerint a gyermek 
és az iskola a vesztes fél  a családdal 
szemben és ezek az esetek bizony 
sokszor súlyosan megzavarják az is-
kolai nevelés menetét. Éppen ezért 
minél több tanulót vonunk be a tanu-
lóolthonokba, annál mélyrehatóbb és 
sikeresebb munkát végzünk. 

2. A polgári nevelésnek megfelelően 
a tanulóotthonok feladata  az volt, hogy 
a tanulók számára zavarmentes kör-
nyezetet teremtsenek a szabad fejlő-
déshez. A szociálista nevelés ennél 
sokkal többet kiván, mert az előző 
feladat  mellett határozottan megkívánja 
és hangsúlyozza ebben a keretben az 
irányítást, a vezetést, a tanulók ön-
tevékenységének felhasználásával.  Te-
hát az anyagi feltételek  mellett szak-
képzett és hivatásuknak élő nevelőket 
tételez föl,  aminek a biztosítása nél-
kül a tanulóotthonban teljes értékű 
munkáról nem beszélhetünk. 

3. A tanulóotthonok a tanulási időt 
legtöbbször eddig is biztosították, azon-
ban annál kevésbé oldották meg a 
módszeres tanulásra való nevelés kér-
dését. Ez a feladat,  tanulási kollektí-
váknak a .szervezésével és azoknak 
irányításával, az uj tanulóotthonokban 
megoldásra vár. 

4. Mindezek mellett azonban igen 
fontos  és eddig éppen a legkevésbé 
megoldott a tanulóotthonok nevelési 
kérdése. Tudjuk azt, hogy a szociálista 
embertípus a közösségi ember, aki a 
társadalomhoz tartozónak érzi magát, 
aki a társadalmon keresztül szemléli 
és találja meg a dolgok értelmét és 
akinek az élete beolvad a társadalom 
életébe. Ilyen embertípus nevelése a 
cél és ezt a célt csak határozott és 
következetes munkával lehet elérni. Ezt 
a célt kell szolgálniok a tanulóottho-
nok nevelésének is. Hogyan ? Olyan 
környezetet kell teremteni a tanulóott-
honokban, hogy a tanulók megérezzék, 
majd nélkülözhetetlennek tartsák a kö-
zősségi életformát. 

A tanulúottlionok feladatai 
Ennek az elérésére ne riadjunk visz-

sza attól, hogy felhasználjuk  az eddi-
gi ilyen irányú tapasztalatokat. Nagy-
szerű megvalósítások állnak előttünk 
a Szovjetunió pedagógiai példájában 
(Makarenko). 

Ennél a nevelésnél az egyéni tudat 
és felelősség  olyan 10—12 gyermek-
ből álló osztag, u. n. primér-kö-
zösség közösségi tudatába és felelős-
ségébe olvad bele, amelynek lendülete, 
irányító és fegyelmező  ereje föltétlenül 
magával ragadja tagjait. Ilyenformán  a 
tanulók nem csak hallják, tanulják a 
közösségi életforma  szükségességét, 
annak előnyeit, hanem benne élnek, 

közvetlenül tapasztalják és'ezáltal a tu-
datosul bennük annak ereje. 

5. Az uj tanulóotthonok belső életé-
nek alapjául a tanulók önkormányzata 
szolgál, szoros összmüködésben a ta-
nulóotthonok nevelőivel. Az önkormány-
zat helyes értelmezésének és alkalma-
zásának kialakítása a nevelők mellett 
az ifjúsági  szervezetek — pionír-szer-
vezet, IMSz — feladata,  amely 2 szer-
vezet főtámasza  a nevelők munkájá-
nak. Az önkormányzat, fegyelmező  ere-
je mellett, megismerteti a tanulókat sa-
ját életük igazgatásának nehézségeivel 
is, amin keresztül olyan praktikus élet-
ismeretre tesznek szert, ami föltétle-

nül átsegíti az önálló munkakezdés 
kezdeti nehézségein. 

6. Célravezető, ha a tanulókat bele-
vonjuk a tanulóotthon gazdasági ügye-
inek a vezetésébe. Ha megismerik a 
nehézségeket, gondokat, megértik az 
esetleges hiányosságokat, s közösségi 
élettapasztalatokra tesznek szert. 

A felsoroltak  olyan általános és alap-
vető követelményei a tanulóotthonok 
helyes működésének , amelyeknek az 
érvényesülése nélkül komoly ered-
ményre nem számithatunk. 

A tanulóotthonok nevelői gyakorlati 
útmutatást Makarenko müveiből merít-
enek. A tanulóotthonok kérdésére még 
visszatérünk, gyakorlati megoldásokat 
is javasolunk. Elvtársaink idevágó kér-
déseikkel forduljanak  lapunk pedagó-
giai reszének szerkesztőségéhez. 

Gálfalvi  Sándor 

Jelentős munka hárul a szakkörökre 
Október 18. nagyjelentőségű idő-

pont megyénk tanügyi életében. A pe-
dagógiai leányiskolában, Bányai Já-
nos tanfelügyelő  a helyi szaktanárok 
részvételével megtartott értekezleten 
gyakorlatilag megvalósítottuk a szak-
szervezet utasítását a szakkörök meg-
alakítására vonatkozólag. Az a tény, 
hogy a szakszervezet ilyen kérdések-
kel is foglalkozik,  világos bizonyítéka, 
hogy a régi rendszerek érdekvédelmi 
szerve ma valóban nevelő-szerv, a 
szociálizmus iskolája. A haladás szem-
pontjából hatalmas lépés ez az ese-
mény, de csak nálunk uj, mert a 
Szovjetunióban már évek óta alkal-
mazzák ezt a módszert, igen ered-
ményesen. 

Mi vezetett a szakkörök 
megalakításához ? 
Régóta szükségét érezzük egy ha-

sonló tanulmányi körnek. Különösen 
a tanügynél első évüket teljesítő ta-
nárok, tanitók, akik kellő tapasztala-
tok hiányában nem mozognak elég 
biztosan munkaterük sokoldalú, meg-
oldásra váró feladatai  között. De 
ugyancsak szükségét érzik ennek az 
idősebb tanerők is, akiknek eddig 
nem volt módjukban kiegészíteni tu-
dásukat a haladottabb tudományok 
eredményeivel. Mindenkinek szüksége 
van erre, aki nem akar korától lema-
radt emberré válni, mindenkinek, aki 
munkáját lelkiismeretesen, legjobb tu-
dása szerint akarja végezni. 

Minőségi termelést! Hall-
juk az üzemek versenykihívásainak 
pontjai között. Ez a mi jelszavunk is, 
amikor a szakkörök megalakításához 
fogunk.  A minőség megjavításának 
módja pedig tudásunk gyarapítása, 

tapasztalataink kicserélése szaklapunk 
segítségével is. 
A szakkörök feladatai 

Ha megvizsgáljuk tanítási módsze-
rünket, azt találjuk, hogy még mindig 
nem tudtuk teljesen levetkőzni a for-
máiizmust, semátizmust, ami az elmé-
let és gyakorlat elszakadásához ve-
zetett. Nem tudtuk kiértékelni tökéle-
tesen az egyes szakok anyagát a 
marxista-leninista tudományosság meg-
világításában. Nem tudtuk közkinccsé 
tenni a pedagógiai irodalom klasszi-
kusainak tapasztalatait. 

Ezen hiányosságok kiküszöbölésére: 
1. Emelnünk kell tudományos és 

ideológiai-politikai szinvonalunkat. 
2. Meg kell ismerkednünk a leg-

haladottabb szovjet-pedagógusokkal 
és ki kell cserélnünk a saját nevelési 
tapasztalatainkat. 

3. A tananyagok tudományos átta-
nulmányozásával párhuzamosan el kell 
sajátítanunk a legjobb tanítási mód-
szereket is, hogy ezáltal munkánk 
eredményes legyen. 

4. Nagyobb súlyt kell fektetni  az 
erkölcsi nevelésre, mely a szociálista 
embertípus kialakítását célozza, ezál-
tal megszilárdul a fegyelem  is inté-
zeteinkben. 

5. A tanulókat neveljük önállóságra, 
alkotó munkára, képesekké a problé-
mák logikus megoldására. 

6. Fel kell ébreszteni a tanulókban 
a haladó tudományok iránti szeretetet, 
ugyanakkor a kapitálista, kozmo-
polita és burzsoá-nacionálista marad-
ványok elleni harcosokká kell nevel-
nünk őket. 
A szakkörök munkája 

Minden tudományág, vagy csoport 

Egy vagon Ingyen tankönyv 
az udvarhelymegyei elemi és 

özépiskolai tanulók részére 
A letűnt polgári-földesúri  rendszer-

ben az iskola éppenugy, mint a mű-
vészet és a tudomány is a kizsákmá-
nyolás eszközéül szolgált. A kizsákmá-
nyoló osztály által forgalomba  hozott 
tankönyvek sem a műveltség színvo-
nalának az emelését szolgálták, hanem 
a tőkés zsebének duzzadását a dol-
gozó tömegek keservesen megszerzett 
pénzén. 

Ma országunkban, a Román Munkás-
párt utmutatása szerint ezerszámra ké-
szítik a tankönyveket az együttélő né-
pek 32 nyelvén. És ezeknek a tan-
könyveknek legnagyobb részét a mun-
kásosztály és a dolgozó parasztság 
gyermekei teljesen ingyen  kapják. 

A napokban érkezett meg a megyei 
néptanács tanügyi osztálya cimére az 
a 17.000 elemi iskolai és 1.400 közép-
iskolai tankönyv, amelyet a lehető leg-

rövidebb idő alatt szét kell osztan 
falusi  és városi dolgozóink iskolás 
gyermekei között. A járási tanügyi 
hatóságok már megkapták a kellő uta-
sításokat a könyvek elszállítására és 
szétosztására. 

A Román Népköztársaságban a mun-
kásosztály pártjának, a Román Mun-
káspártnak a vezetésével a szociáliz-
must épiti. A szociálista társadalmi rend 
épitésének egyik jellemző sajátsága a 
műveltség színvonalának emelése, ép-
pen annál az osztálynál, amelyet a 
mult kizsákmányoló társadalom rend-
szeresen kihasznált, még a tudományon 
és a műveltségen keresztül is. 

Ma minden dolgozónak — városi-
nak és falusinak  egyaránt — tudnia 
kell, mert tapasztalja, hogy az iskola 
a munkásosztályé, hogy az iskola 
a népé. h.j. 

egy-egy szakkört alkot, melynek az 
élén irányító áll. Kéthetenkénti — 
vagy szükség esetén gyakoribb — 
összejöveteleken kerül sor a kérdések 
megbeszélésére. Először a soronlévő 
tárgy tudományos megismerése, majd 
pedig az előadás módszerének meg-
tárgyalása legyen az ülések prog-
rammja. 

A munka megkönnyítése végett az 
egyes tárgyköröket fel  kell osztani al-
témákra, esetleg kérdésekre Előzőleg 
fel  kell dolgozni a tárgyra vonatkozó 
bibliográfiát,  pedagógiai munkákat, 
brosúrákat, újságcikkeket, stb. Külö-
nös figyelmet  kell fordítani  a szovjet-
irodalomra, mely kimerithetetlenül 
gazdag ezen a téren is. 

A szakkör eredményes munkájának 
alapkövetelménye: minden egyes tantes-
tületi tag tevékeny résztvétele a tárgy-
körök tanulmányozásában. Lehetőleg 
minden tag saját tárgyán belül két 
témakörön dolgozik és egyizben, mint 
előadó, másodízben pedig mint se-
gédelőadó szerepeljen. Ezzel a mód-
szerrel az előadók egymást kiegészí-
tik szakkérdésekben és minden kér-
dés szakszerűen oldható meg. Talán 
nem is helyes az a megnevezés, hogy 
előadó, mert az összejöveteleket a 
barátságos megbeszélések jellemzik 
melyeken kérdések vetődnek fel  és 
oldódnak meg társalgások formájában. 

Megyénkben két pedagógiai iskola 
van, melyekből rövidesen uj tanerők 
lépnek a munka mezejére. Jó lenne 
megismertetni a tanítójelölteket a 
szakkörök munkájával, hogy majd ki-
kerülve az életbe, állandó kapcsolat-
ban álljanak intézetükkel. A mestert 
a munkája dicséri, az intézetet pedig 
az uj tanitó. Mivel az uj tanító érzi 
legjobban, mi volt szükséges, vagy 
mi hiányzott abból, amit neki a ne-
velőintézet nyújtott, a kapcsolat fenn-
tartása és a tapasztalatok közlése 
nagyban hozzájárulna a tanítóképzés 
minőségi megjavításához. 

Nagyon fontos  még az internátusos 
intézetek mellé beosztott nevelők 
szakkörének munkája. Ismeretes, hogy 
a legtöbb nevelő kezdő, ezen a pá-
lyán kevés tapasztalattal rendelkezik. 
A Szabadság nevelésügyi mellékletén 
keresztül nekik is segítségükre kívánunk 
lenni és megfelelő  irányítást kapnak 
ők is. A mult évben igen érezhető 
volt ennek hiánya és a nevelő kellő 
utmutalások hiányában gyakran anyagi 
felelősi  tisztséget töltött be, vagy még 
ennél is rosszabb esetben rendőr 
volt, de nem nevelő. 

Mindezek figyelembevétele  mellett 
biztosak vagyunk benne, hogy a vi-
déki tanerők is éppolyan lelkesedés-
sel kapcsolódnak bele a szakkörök 
munkájába, mint amilyen lelkesedést 
tapasztaltunk az alakuló gyűlésen a 
székelyudvarhelyi tantestületi és szak-
szervezeti csoport részéről. 

Faluvégi  Dezső. 



Az Ifjumunkás  Szövetség vezetőszerepe 
A TANULÁSÉRT FOLYÓ KÜZDELEMBEN Az iskolák ünnepi hangulatban nyi-
tották meg kapujukat és a dolgozók 
tudományra szomjas fiainak  tizezreit 
logadták be. 

A népiskolára az a nemes feladat  há-
rul, hogy a szociálista társadalmat 
épitő ujabb és ujabb kádereket teremt-
sen meg, sokoldalú ifjúságot  neveljen, 
felvértezze  őket az élenjáró tudomány 
alapvető ismereteivel és annak vágyá-
val, hogy ismereteiket szüntelenül gaz-
dagítsák Az ifjúságot  a forró  hazafias-
ság szellemében nevelje, a világ, ki-
váltképpen Lenin és Sztálin országának 
népei iránti szeretetre olyan ifjúságot 
.neveljen, amely utolsó leheletéig hű-
séges a munkásosztályhoz és annak 
vezetőjéhez, a Párthoz. 

A régi iskola elfojtotta  az ifjúság 
természetes tanulási vágyát, kezdemé-
nyezési ked/ét és igyekezett — amint 

-a fasiszta  iskolákban volt —*a tanu-
lástól és a nép igazi érdekeitől ide-
gen irányba terelni az ifjúság  lendü-
letét. Ettől eltérően, a tanügyi reform 
által létrehozott népi iskolák uj jellege 
viszont többek között éppen abban 
rejlik, hogy közös harcra mozgósítja 
és bevonja az összes nevelői erőket 
az ifjúság  kulturális és erkölcsi kikép-
zése érdekében. 

A népi iskolák mellett uj ifjúság  ki-
alakításának müvét elősegíteni,— ez az 
a nagyon megtisztelő és felelős  feladat, 
amelyet a Román Munkáspárt az Ifju-
munkás Szövetség elé tűzött. 

Az iskolák ifjúsági  szervezetei már 
az elmúlt év folyamán  sikert értek el 
a növendékeknek a tanulásba való 
bevonása terén. Számos iskolában ta-
nulócsoportokat és tanulóköröket léte-
sítettek, amelyek megkönnyítették a 
növendékeknek az előadott anyag el-
sajátítását. 

.„Egyes iskolákban azonban az ifjú-
sági szervezetek nem fordultak  kö-
vetkezetesen központi feladatuk  felé, 
nevezetesen nem küzdöttek eléggé az 
«oktatás színvonalának felemeléséért. 
Sőt voltak olyan esetek is hogy lebe-
csülték a tanulmányok fontosságát,  a 
növendékeket olyan feladatokkal  ter-
celték meg, amelyekkel elrabolták idejü-
ket a tanulástól, olykor még arra 
is kényszeritették őket, hogy hiányoz-
zanak az órákról. 

A most megnyílt iskolaévnek már 
-első napjaiban — a főbb  feladatok 
-helyes megértése következtében — az 
iskolák ifjúsági  szervezeteinek politikai 
emelkedettsége nyilvánult meg nagy 
általánosságban. A bukaresti 3-as szá-
nni fiuliceumban  például tanulócso-
portok létesítését készítették elő és ide-
jében felvetették,  hogy a szervezeti 
munkát tervszerüsiteni kell, mert igy 
támogathatja az az iskolák helyes mű-
ködését. 

Ezzel szemben a kolozsvári közgaz-
dasági leányiskola IMSz-szervezete tel-
jes érdektelenséget tanúsított az uj 
iskolai év megnyitásának előkészítése 
iránt. A bukaresti l-es számú fémipar-
iskola ifjúsági  szervezete elhanyagolja 
a növendékek bevonását a tanulásba. 

Az iskolák, líceumok technikai is-
kolák és felső  intézetek IMSZ-szerve-

-Zeteinek világosan meg kell érteniök, 
hogy legfőbb  feladatuk  a tanulás iránti 
szeretet és érdeklődés fokozása,  — és 
minden tevékenységűket a nevelés és 
az oktatás kérdéseinek kell alárendel-
niük. Teljességgel megengedhetetlen, 
hogy az Ifjumunkás  Szövetség az is-
kolai órák alatt bizza meg a diákokat 
bizonyos elvégezni valókkal, vagy is-
kolánkivüli feladatokkal  olymódon ter-
helje tul őket, hogy ne készülhessenek 
komolyan óráikra. A növendékek is-
kolánkivüli idejét észszerűen, az iskola 
igazgatóságának állandó irányításával 

kell felhasználni  és az iskola, valamint 
a nevelés müve szolgálatába kell 
állítani. 

Az IMSZ-szervezetek feladata  tehát 
az, hogy haladéktalanul megszervezzék 
a tanuló-csoportokat, mivel ezek a ta-
nulásban visszamaradt növendékek 
megsegítésének legalkalmasabb formája 
— és ellenőrizze működésűket. Egyben 
pedig meg kell mondani, hogy az 
anyag elsajátításának alapja az egyéni 
tanulás. 

Az IMSZ-szervezeteknek nagy gond-
juk legyen a számtan, fizika,  vegytan 
és a természetrajz tanulásának ellen-
őrzésére. 

...Ettől függetlenül  minden iskolában 
tudományos technikai köröket kell 
megszervezni, hogy a növendékek e 
tudományok iránti érdeklődését ser-
kentsék és fejlesszék  ismereteiket. 

Iskoláink IMSZ-szervezeteinek fela-
data, — hogy a hazaszeretetet és né-
pünknek a szabadságért folyó  harc 
iránti szeretetét növelje, Népköztár-
saságunk történetének, alkotmányának 
és a román nyelvnek tanulására buz-
dítson — hasonlóképpen az orosz 
nyelvnek — az élenjáró kultura és 
művészet nyelvének tanulására is. 

Az IMSZ-szervezeteknek ki kell fej-
leszteni a növendékek körében a szo-
ciálista társadalom jövő tagjaitól meg-
kívánt igen magas erkölcsi tulajdon-
ságokat : a szorgalmat, a becsületessé-
get, a bátorságot, azl igazságszeretetet, 
a szervezőképességet, a felelősségérze-
tet és a közösség iránti mély tiszte-
letet. Az iskolák IMSZ-szervezeteinek 
keményebben kell küzdeniök a bur-
zsoá-iskolák mentalitásának maradvá-
nyai ellen, harcolniok kell a tanulás 
iránti szociálista magatartás megho-
nosításáért. E magatartástól való bár-
mily eltérést szigorú bírálattal kell 
illetni. 

A háborús évek okozta tankönyv-
hiány következtében legtöbb tanárunk 
az órán lediktálta az anyagot. A diák 
pedig otthon nekiült letisztázni, tisz-
tázta egész délután, este. Ha még 
maradt ídéje, „tanulni" kezdett. Vagyis 
igyekezett minél tökéletesebben szóról-
szóra elsajátítani a szöveget. Ami hol 
sikerült, hol nem, mivel az időből 
rendszerint kifogyott.  Késő este zúgó 
fejjel,  kábultan ült darálva a szöveget. 

A tanulás legsilányabb módszerével 
készült óráról-órára. Ha sikerült ilyen 
körülmények között, ilyen módszerrel 
valamit megtanulni, boldogan állapí-
totta meg, hogy „olyan sebesen tu-
dom, mint a vízfolyás".  Lényegében 
azonban mégsem tudta. Nem tudta, 
mert görcsösen ragaszkodott a tollba-
mondott szöveghez. Egyetlen olyan 
kérdésnél, mely gondolkodást követelt, 
megakadt, az és-ek, is-ek kihagyása 
ugyanezt eredményezte. Egyetlen szó 
felidézésére  minden eszébe jutott, 
fújta  tovább rendületlenül. 

Összegezve tehát: a lediktált szö-
veg tisztázgatása, a magolás követ-
keztében való szavakhozkötöttség mi-
att elfelejtett  gondolkozni, a tárgyat 
megértve tanulni, szabadon előadni. 
Az észszerütlen időbeosztás maga után 
vonta a tanuló szervezetének legyen-
gülését is, hiszen sportolni, a sza-
badban felfrissülni  már nem volt ideje. 

A mult iskolai évben, kezdetben 
rémként jelent meg egy uj tanulási 
módszer: hadüzenet a diktálásnak. 
Helyette tanáraink a táblára magya-
rázat közben vázlatot készítettek, amit 

...Ugyanígy kell megjavítani egyes 
pionír-osztagok munkáját. A pionir-» 
mozgalom megerősítése elsősorban a 
pionirok támogatását jelenti a tanu-
lásban. 

Az IMSz-szervezetek diákok közti 
munkájukban nagy mértékben kell, hogy 
alkalmazzák a tapasztalatcserét. A Kom-
szomol tevékenységének mintájára ér-
tekezleteket kell szervezni a közoktatás-
ügyi minisztérium megbízottai, az igaz-
gatók, tanárok, a növendékek, az ifjú-
sági szervezetek aktivistái, a pionirosz-
tag-kiképzők és a szülők között, amelye-
ken meg kell vizsgálni, hogy milyen 
módon támogatják legmegfelelőbben  az 
IMSz-szervezetek az iskolaigazgatókat 
és a tanárokat a növendékek nevelé-
sének munkájában. Nagy szerep hárul 
e tekintetben a Gazeta Invătământuluira 
és az Ifjumunkás  Szövetség sajtóorgá-
numaira. Ki kell fejleszteni  az iskolák 
ifjúsági  szervezetei és a növendékek 
közötti tapasztalat-cserét is, valamint az 
előrehaladott növendékeknek a tanu-
lás módjáról szerzett tapasztalatainak 
továbbítását. Meg kell állapitanunk, 
hogy e tekintetben még a Scânteia Ti-
neretului és különösképpen a Pionierul 
ifjúsági  sajtóorgánumok sem irányítot-
ták kellőképen az ifjúsági  szervezetek 
és a pionir-osztagok tevékenységét. 

Iskoláink IMSz-szervezetei — a 
Komszomol dicsőséges példáját kö-
vetve — legfőbb  támogatói kell, hogy 
legyenek a tanári karnak a növendé-
kek oktatásában, az ifjúsági  szerveze-
tek minden egyes tagja pedig nemcsak 
vezető és példaadó kell, hogy legyen 
a tanulásban és a fegyelemben,  hanem 
dinamikus és mozgósító elemnek kell 
lennie abban a küzdelemben, amelyet 
a növendékek a tudomány meghódi-
tésáért vívnak. 

(Megjelent  a Scânteia 
október  19-iki  1559-es  számában.) 

mi szintén leirtunk. Tehát a diktálást 
felváltotta  a vázlat. Igy egyes, meg 
nem értett kérdésekre jobban is ki 
lehetett térni. Személyes kapcsolatba 
kerültünk a tanárral és az anyaggal is. 

Otthon nem kellett és nem kell már 
órákhosszat tisztázgatni. A vázlat 
alapján elmondva, átgondolva az anya-
got, megtanultunk gondolkozni, sza-
badon előadni. Eleinte nehezebbnek 
látszott igy tanulni, mert a diákság 
részint elkényelmesedett, hozzászokott, 
hogy a készen kapott anyagot csak 
szószerint el kellett raktározni. Igy 
pedig a lényegét formába  kellett ön-
teni. 

Azonban hamarosan rájöttünk arra, 
hogy igy, vázlat alapján sokkal ered-
ményesebben lehet tanulni. Itt-ott pa-
naszkodó hangok hallatszanak: „Ret-
tenetes az uj tankönyv! Képzeld, 
történelemből 16 oldal csupán. Ezt 
képtelenség megtanulni." Dehogyis kép-
telenség. Az uj tankönyvek a mult 
tankönyveivel ellentétben nem a diák-
nyelven „bevágandó" adatok tárai, 
hanem forrásmunkák,  amelyekből a 
lényeget kell kiemelni, nem pedig 16 
oldalt megtanulni. A lényeg kiemelé-
sének legeredményesebb módszere, a 
vázlat alapján, átolvasni. 

Igy időnk marad bőven tankönyv-
hiány, esetén is hozzáolvasni a tárgy-
hoz. Óriási segítséget jelentenek ezen 
a téren a tanulókörök, tanulmányi 
körök is. Végre tudatosul az anyag, 
gondolkozva tanulhatunk. Megtanuljuk 
azt is, hogy ne szajkózva, szöveget 
daráljunk, hanem csak azt mondjuk, 

amit valóban értünk, aminek látjuk a 
lényegét, 

Diáktársak! Üzenjünk hadat a ma-
golásnak 1 November 7., a Nagy Ok-
tóberi Szociálista Forradalom tisztele-
tére, szálljatok szembe önmagatok, 
társaitok megrögződött, rossz tanulási 
módszereivel. Hisz nem önzőén saját 
magunknak tanulunk, hanem azért is, 
hogy tudásunkat továbbadhassuk, vi-
szont ha nem értünk valamit, nem 
tudjuk másokkal sem megértetni. 

Jó és eredményes munkát kívánunk. 
Eredményeitekről, nehézségeitekről 
számoljatok be 1 

Csáki  Magda  és Sztojka  Erzsébet 
a pedagógiai leányiskola 

III. évf.  tanulói. 

Uj  élet  jelel 
a székelykereszturi 
vegyes líceumban 
Vessünk egy pillantást a székelyke-

reszturi vegyes líceumra, hogyan kezdte 
meg az 1949-50 iskolai esztendőt 

Pártunk, a Román Munkáspárt irá-
nyításával kialakuló uj élet határozott 
jele volt az, hogy már az iskola kezdé-
se előtt nyolc összejövetelből álló pe-
dagógiai megbeszélést tartott a tan-
testület. Rendkívül eredményes volt ez 
az előkészület, mert a mult iskolai év 
minden tapasztalatát, minden hibáját 
megbeszélve uj elvek és irányok kitű-
zésével indulhattunk neki az uj iskolai 
évnek. 

Uj, forradalmi  jelenség, hogy a tan-
testület most fokozottabb  mértékben 
dolgozik együtt a gondozó személy-
zettel. A tantestület fizikai  munkája 
mellett, amellyel a gondozóknak se-
gített, az élmunkások kijelölése, képe-
iknek az intézet dísztermében való ki-
függesztése,  az ifjúságnak  is nyilván 
megmagyarázza a munkának egészen 
más és újszerű értékelését. 

Az internátus okban a reggeli torna 
a népi sport uj szellemében már nent 
teher a diákság számára. 

A tanulmányi előmenetelt, a fegyel-
met és a pontosságot grafikonok  mu-
tatják. Grafikon  mutatja egyúttal a ta-
nárok pontos vagy pontatlan órakez-
dését is. 

A faliújság  is forradalmi  módon 
megváltozott. Erös önkritikák és az 
iskolai élet hibáit leplező újságcikkek 
jelennek meg (pl. inkább összetépem» 
a multévi használt könyvemet, minthogy 
60 százalékos áron adjam el stb. stb.> 

Bevezettük a munkazászló-rendszert 
az osztályokban. Ha a munkazászlót 
egy tanuló 3 hónapon keresztül min-
dig elnyeri, végképpen tulajdonába 
megy át. Az osztályok munkaversenyre 
hívták ki egymást pontosságban, fe-
gyelemben, tisztaságban, egymás elv-
társias segítségben stb. Megindult az 
osztályokban a helyesírási csoport-
verseny, amely különösen az alsóbb 
osztályos tanulók egyik legnagyobb 
nehézségét akarja kiküszöbölni. A 
munkaelemző órákon nemcsak a munka 
kiértékelése folyik,  hanem a határidős 
munkavállalások is egyre szaporodnak. 
A tanulmányi körök most különösen 
a diákság érdeklődése szerint igazod-
nak. Jelenleg a tanórákon is a Nagy 
Októberi Szociálista Forradalom vív-
mányaira mutat rá a tantestület minden 
tagja. 

Ha mindezekhez még hozzászámít-
juk azt a hét ideológiai előadást, a-
melyeket a tanári kar tagjai a gondo -
zók számára tartottak az év elején, 
akkor látjuk, hogy az uj életnek biz-
tató jelei mutatkoznak iskolánkban. 

P.J. 

UJ módszerrel tanulni 



Eredményes nyári szünidőről 
számoltak be tanuló-leányaink 

Az idei nyár gazdag ajándékot ter-
mett iskolánk számára. Az első tervév 
már az első félév  után olyan össze-
geket juttatott iskolánk javítására, mely-
ről régebben álmodni is alig mertünk, 
de ami a Román Munkáspárt vezette 
munkásosztály győzelmének természe-
tes következménye. Igy többek közt 
iskolánk hátsó kertjében egy hatalmas 
labdapályát tudtunk épiteni. Hogy bir-
tokba vegyük ezt az uj örömet, ide 
sereglettünk össze egy szép derűs 
őszi délutánon. Kicsi kerti ünnepélyt 
rendeztünk magunknak a magunk örö-
mére. A műsort a legérdekesebb nyári 
beszámolók köréből válogattuk össze. 

A gyülekező alatt víg kacagás hallik. 
Ezen az őszön a természet is kitett 
magáért s|ugy teleaggatta kertünk né-
hány öreg almafáját,  mosolygó almá-
val, hogy leányaim nem tudtak ellenállni 
a csábitásnak. A megértő tornatanár, 
•Jolán néni« mászást vezényel s a leg-
jobb mászók egy pillanat alatt a fák 
tetején vannak s hull a sok szép ke-
rek gyümölcs a zsibongó 300 leányka 
fejére,  ölébe, lábához. Gyorsan meg-
telnek a kötények s a leányok vidám 
arcán látszik, hogy ezen az élményen 
keresztül is érzik, hogy: miénk az is-
kola, almástól, kertestől. 

Néhány vig nóta után lecsendesül 
és fegyelmezetten  helyezkedik el a 
leánysereg. Izgalommal várjuk iskolánk 
büszkeségének, Menyhárt Zsuzsa IV. 
éves tanitónőjelöltnek a beszámolóját. 
Kétségkívül az ő nyara volt a legszebb: 
részt vett a budapesti Világifjusági  Ta-
lálkozón, mint megyénk IMSz-ének ki-
küldötte. Beszédén érzik az élmény 
melegsége, nagyszerűsége. Rajongó 
szavain keresztül mi is látjuk a fiatal-
ságtól, örömtől sugárzó komszomolista 
lányokat, amint hatalmas virágcsokrok-
kal olyan boldogan lépkednek, mintha 
maguk is virágok lennének — ahogy 
Zsuzsánk mondja. Szomorúan tompa 
a hangja, amikor az imperiálista or-
szágok, vagy a gyarmatok ifjúságának 
szenvedéseiről beszél, akik még min-
dig sivár elnyomatásban szenvednek. 
Végül a mi szivünk is hevesen dobog, 
amikor a felszálló  1.000 fehér  galamb-

ról beszél, amelyek a világ ifjúságá-
nak békeakaratát fejezték  ki. 

Utána Csáki Magda, III. éves nö-
vendékünk számol be a predeáli IMSz 
táborról, ahol 2 másik növendékünk-
kel, Fülöp Júliával és Sztojka Erzsé-
bettel együtt voltak. Mindhárman di-
csőséget hoztak ránk, elvtársias maga-
tartásukkal. Legnagyobb élményük a 
román lányokkal kötött meleg barát-
ság volt. 

Kedves kis alak következik, pionir-
osztagunk elnöke: Menyhárt Erzsébet 
VII. elemista. Keményen áll ki és bol-
dogan mondja el, hogyan nyaraltak idén 
a munkások gyermekei olyan fürdő-
helyeken, ahol régebben csak elké-
nyeztetett, nyafka  »uri gyerekek» for-
dultak meg. 

Vig dal bizonyítja, hogy minden nö-
vendék átéli az elbeszélő élményeit. 

«Zászlósai vagyunk egy uj szabad 
jövőnek*. 

Majd iskolánk sportfelelőse,  Borbáth 
Erzsébet áll ki és az uj sportpályán 
örömteli szavakkal beszél a Párt ha-
tárézatáról a sport fejlesztésével  kap-
csolatban. Buzdítással kiosztja a leg-
utóbb szerzett sportjutalmakat. Vígan 
szaladnak a kitüntetettek hozzá, elis-
merő kézfogásra  mindnyájunk buzdító 
tapsának kíséretében. A kicsi fürge 
Baczó Hajnalka, a hosszúlábú, nyurga 
Flórián Kata, a legjobb kézilabda-ka-
pus, Varró Berta és a többiek rendre. 

A hozzászólások során a gyakorló 
elemi igazgatónője, ami »Ilusnénink«, 
a székely hegyek egyik legszebb für-
dőjéről, Tusnádról számol be, jóma-
gam pedig a tengerparti nyaralásról. 
Csupán az idő rövidsége miatt hagy-
juk abba a beszámolókat, mert még 
sorolhatnánk sokáig nyári élményein-
ket. Hazánk, a dolgozók hazája so-
kunkat küldött nyári üdülőre, tanfolya-
mokra és táborokba. Tanultunk és pi-
hentünk a nyáron és ezalatt gyara-
podott iskolánk. 

Most gazdagabb felszereléssel,  testi 
erőben és tudásban egyaránt gyara-
podva, kezdjük az évet boldog közös-
ségben, diákok és nevelők egyaránt. 

Váró  Györgyné 

Egy  szovjet-tanárnő  első  tanórája 
Szeptember 1-én Raisa Feodorovna 

Andrejevna megtartotta élete első 
tanóráját, öntudatosan, képességeinek 
tudatában, izgatottságát palástolva lé-
pett be az V. osztályba egy csomó 
virággal a karján, 

— Jó reggelt, gyermekek! köszönt 
a fiatal  tanárnő, barátságosan nézve 
a gyermekekre. 

A gyermekek csendben felállva  kö-
szöntötték uj tanárnőjüket. Már is-
merték őt, mert mint osztályfőnökük 
beszélgetett velük a barátságról, a 
kollektív munkáról és ennek előnyei-
ről, egymás kölcsönös megsegítéséről, 
a kerti munka érdekességéről, kirán-
dulásokról, az állatkertről, mozi- és 
színházlátogatásról és arról is, hogy 
mit kiván ő a gyermekektől. Most 
türelmetlenül várták, hogy meghall-
gassák, mit fog  nekik mondani Raisa 
Feodorovna, milyen uj dolgokra fogja 
tanítani őket 
A fiatal  tanárnő hosszasan készült 
* * élete első növénytani órájára. Át-
nézett egy csomó könyvet és vissza-
emlékezett egy kirándulásra, amit 
Micsurinszkba tettek, ahol sok él-
ményt gyűjtött. Elhatározta, hogy a 
beszélgetést Iván Vladimirovics Mi-
csurin szavaival fogja  bevezetni: »Az 
embernek jobban kell tudnia uj nö-

vényfajokat  teremteni, mint a termé-
szetnek". 

Miután Raisa Feodorovna ebben 
megállapodott, azon kezdett gondol-
kozni, hogyan magyarázza meg a 
gyermekeknek minél egyszerűbben és 
érthetőbben, hogy a Szovjetunió tu-
dósai milyen nagy alapossággal ta-
nulmányozzák a növények életét s 
hogy sikerült is nekik uj fajtákat  al-
kotniok, amelyekre szüksége van 
szovjet-hazájuknak. A lecketerv mind 
világosabbá vált előtte, mind jobban 
körvonalazódott. A tanárnő megállapí-
totta, hogy mi lesz az óra célkitűzése: 
A gyermekeknek a növénytanról fog 
beszélni általánosságban. Mesélni fog 
nekik a növényvilág elterjedéséről a 
földön,  kiemeli a növényvilág fontos-
ságát, rámutat az ipari és a gyógy-
növények jellegzetességeire, beszél a 
vadnövények nemesítéséről és még 
sok másról. Elhatározta, hogy bemu-
tatja a növendékeknek a természet 
átalakítását a Szovjetunióban Sztálin 
elvtárs elgondolása szerint s érinteni 
fogja  a védőerdők problémáját. 
Cz  volt Andrejevna tanárnő első 

óraterve. Persze, nem valósított 
meg mindent az elgondoltakból. De 
fontos,  hogy mindjárt pedagógiai te-
vékenysége kezdetén a fiatal  tanárnő 
helyes módszert alkalmazott: a gyer-

mekeknek az anyagot az időszerűség 
fényében,  a modern tudomány tény-
leges megvalósításai alapján mu-
tatta be. 

Mikor a tervet — nagy vonalak-
ban — elkészítette, Raisa Feodorovna 
a szemléltetés módját kezdte mérle-
gelni. ősszel, a vidéken tanító ter-
mészetrajztanárnőnek bőven akad 
szemléltetni valója. Az iskola kapujá-
ból, ahol a fiatal  tanárnő tanított, 
nagy kiterjedésű erdőt lehetett látni, 
Az iskola körül kert terült el. A ta-
nárnő elhatározta, hogy a lecke első 
felét  az osztályban tartja meg, az óra 
második felére  a kertbe fognak  ki-
menni. 
Ufovetkező  leckéjét az erdőbe ter-
' * vezte. De egy természetrajztanár-
nak az osztályba sem szabad üres 
kézzel belépnie. Raisa Feodorovna jól 
tudta ezt még iskolás éveiből. Mig 
iskolába járt, mindig a fizika-  és ter-
mészetrajztanárait szerette legjobban, 
mert azok mindig sok szemléltetőesz-
közt hoztak áz órára. Ezek a szem-
léltetőeszközök élénkké tették az órát 
és megkönnyítették az elmagyarázott 
anyag rögzítését. Volt tanárai példá-
ját követve és eszébe jutván termé-
szetrajz-professzorának  intelmei, Raisa 
Feodorovna egy csomó szemléltető 
anyagot gyűjtött össze első leckéjé-
hez. Előtte való nap ellátogatott a kö-
zelben levő kertészeti állomáshoz, 
ahonnan a leckére vonatkozó gazdag 
szemléltető-anyaggal tért haza. 

Ez élénkítette a lecke előadását A 
gyermekek figyelmesen  hallgatták ta-
nárnőjük szavait a vidék növényzeté-
ről, a messze északi, a sivatagi és a 
tenger mélyén élő növényekről. Min-
dent világosan megértettek. Legérde-
kesebbnek mégis azt tartották, hogy a 
vadnövényekből hogyan lesznek ne-
mesitett növények, amiket ételek ké-

szítésére, ruházati célokra, festékek 
készítésére és más dolgokra lehet fel-
használni. Különösen érdekes volt ré-
szükre a magyarázat a koszaküzről, az 
uj növényfajról,  amit nemrég kezdtek 
termeszteni a Szovjetunióban s ami-
nek a gyökeréből kaucsukot lehet ter-
melni. Nagyon érdekelte őket a ter-
mészettudósok kísérlete, hogy minél 
több kaucsukot tudjanak termelni eb-
ből a növényfajból. 
A lecke második, a kertben meg-
* * tartott fele  ugyancsak érdekes volL 
Igaz, hogy a növendékek csak néhány 
káposztafajtát  láttak, de a tanárnő-
szavai nagy távlatokat nyitottak meg 
előttük, hogy majd dolgoznak, kutat-
nak és kisérletezni fognak. 

Alighogy a tanárnő megadta a házî  
feladatot,  csengettek. Andrejevna ta-
tárnő első órája véget ért. 

A gyermekek körülvették a fiataí-
tanárnőt. Mindenki mondani akart ne- * 
ki valamit, kérdezni akart valamit tőle. 

— Ugy-e a mi iskolánknak is lesz 
»élő természet« sarka? 

— Hogyne, nemsokára! 
— Al̂ tor hozok holnap egy mókust 

az «élő természet* sarok számára, — 
fogadkozott  egy fiu. 

— Én halat hozok az akváriumba.-
— Én meg virágokat. 
A gyermekek kérdései és az az óha-

juk, hogy minél előbb »élő természet' 
sarkot rendezzenek be az osztályba 
világosan mutatják, hogy a fiatal  ta-
nárnő megnyerte a szivüket. 
Daisa Feodorovna néhány hibát is-
1 v követett el első leckéje alkalmá-
val, amelyre a tanulmányi igazgató' 
sok tapintattal hivta fel  a figyelmét. 

A tanárnő hálásan fogadta  az út-
mutatásokat és ígérte, hogy a jövőben 
igyekezni fog  ezeket a hibákat elke-
rülni. 
--• íi'iAii'S'*  : 

Uj ARLUS-munka iskoláinkban 
A tanügyi reform,  mely teljesen uj 

alapokra fektette  Népköztársaságunk 
iskoláinak nevelő oktató munkáját, 
második évébe lépett. Az uj iskola uj 
embert kell, hogy neveljen Pártunk 
utmutatásai szerint a szociálista tár-
sadalom számára: a szociálizmus épitő 
harcosait. Minden nevelőnek tisztában 
kell lennie a reáháruló feladat  nagy 
fontosságával. 

Felbecsülhetetlen értékű az a tény, 
hogy nekünk már nem kell uj utakat 
keresnünk, a nevelői cél elérése ér-
dekében, nem kell uj módszerekkel 
kísérleteznünk. A szociálizmust meg-
valósító, s ma már a kommunizmus 
építésén dolgozó, hatalmas Szovjet-
unió világosan mutatja mindnyájunk 
számára acélt, s a célhoz vezető utat. 
Nekünk nem kell mást tennünk, mint 
a jól piegválasztott, jól kiépített és 
kipróbált uton haladni: azon az uton, 
amelyen a nagy Sztálin elvtárs által 
vezetett hatalmas Szovjetunió halad. 

A tanügyi reform  első évében min-
den iskolában működött az ARLUS-
kör. Az elért eredmények általában 
kielégitőek voltak. De, hogy ebben az 
iskolai évben még jobb és eredmé-
nyesebb munkát végezhessünk, a régi 
feladatokat  ujakkal kell kiegészitenünk. 

1. A Szovjetunióra vonatkozó álta-
lános ismereteink kiegészítéséül, fog-
lalkozzunk minél többet a szovjet-ered-
ményekkel. Különösen tanulmányozzuk 
a szovjet-dolgozók uj munka-modsze-
rét: hogyan készül a szovjet-ifjúság 
az épitő munkára, hogyan oldja meg 
a szovjet-nevelő az ifjúság  észszerű 
kiképzésének nagy feladatát,  milyen 
ujiitásokkal, mekkora szorgalommal és 
elszántsággal harcol a szovjet-dolgozó 
a terv teljesítéséért és túlteljesítéséért ? 
Tanuljuk meg a szovjet-embertől, hogy 
a tervszerű és szorgalmas munka biz-
tosítja az eredményeket. 

2. A Szovjetunió eredményeinek: 
megismerését, a szovjet-ember ujs 
munkamódszereinek tanulmányozását 
kössük össze a mi munkánkkal. Sa-
játítsuk el ezeket a munkamódszere-
ket, alkalmazzuk azokat a gyakorla-
tunkban, hogy ezzel lendületesebbé-, 
tegyük a szociálizmus építését . ha-
zánkban. 

3. Fűzzük minél szorosabbra a kap-
csolatot az ARLUS és az IMSz mun-
kája között. Az IMSz minden munka-
megnyilvánulását használja fel  az 
ARLÜS arra, hogy a szovjet-élet va-
lamelyik eredményét ismertesse az: 
ifjúsággal.  Az IMSz támogatásával 
munkánk csak sikeresebb lehet. 

4. Igen jó alkalom az ARLUS-munka 
erőteljesebbé és eredményesebbé té-
telére: orosz nyelvtanfolyamok  szer-
vezése. Tanuljuk meg minél többen v 
azt a nyelvet, amelyen Lenin elvtárs 
szólt, s amelyen Sztálin elvtárs szól 
mais a szovjet-emberek millióihoz 
az orosz nyelvet. A tanügyi reform 
bevezette iskoláinkba az orosz nyelv 
tanulását. A tanügyi reform  megalkotója 
és irányitója, a Román Munkáspárt azt 
akarja ezzel elérni, hogy tanulóifjúsá-
gunk megtanulván e nyelvet, első for-
rásból hallhassa és olvashassa a szov-
jet-eredményeket, hogy ezeket megis-
merve épitő munkánkat eredménye-
sebbé és gyorsabbá tegyük. 

Az orosz nyelv tanítói és tanárai 
tartsák elsőrendű kötelességüknek az 
orosz nyelvtanfolyamok  szervezését, 
de minden nevelő do l go z zék az 
ARLUS-feladatok  megoldásán. Ez a 
munka nem könnyű. Azonban minden 
fáradságot  kárpótol a munka eredmé-
nye felett  érzett öröm, az a tudat, 
hogy ezzel is nagyban hozzájárultunk 
a szociálizmus építéséhez hazánkban 

Barabás  Vilmos 


