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A kulturotthonok 
dolgozó népünk érdeklődésének 
központjaivá váltak 

Május 22 én, vasárnap, a legna-
pobb lelkesedés közepette zajlottak 
ki tánc- és énekversenyek Udvar-

negye 54 központjában. 
Ifjak  és öregek vonultak fel  fal-

|«inkból, hogy részt vegyenek, mint 
replők, vagy mint szemlélők, kul-
oportjaik versenyében. A verse-

lek színhelyén a kulturotthonok ki-
lek bizonyultak a hallgatóság be-
dására és ezért a bizonytalan idő 
lére is, sokhelyen a szabadtéren 
)ttak fel  színpadokat már szom-
lon délután. 
Visárnap reggel szép idő köszön-
e a kulturcsoportokat, de a rá-
gó napsütés felvillanyozta  a dol-
sök tömegeit is. Délután 2 órakor 
,nozdultak a falvak.  A kulturott-
iok előtt sorakoztak fel  a kultur-
ortok és utánuk felsorakozott  a 
gek lakossága is, ezzel bizo-
a, hogy sajátjuknak tudják kut 
thonaikat és mindnyájan érzik, 
j nekik szükségük van a tanu-

Mig egyes községek utcái el-
telenedtek, a központi községek 
ái benépesültek, mert a kulturcso 
tok fogadására  gyűltek össze a 
ni és haladni vágyó dolgozók. 

I Minden zenekart mozgósítottak és 
Bk a lelkesedő közönséggel, vala-
iint a versenyrekész szereplőkkel 

együtt jelentették a kulturhónapok je-
lentőségét. Együttesen vonult lel min 
denki a verseny helyére, a kulturott-
honokba, vagy a szabadtéri színpa-
dokhoz, ezzel is tüntetve a haladás 
és tanulni-akarás mellett. 

A versenyek megkezdését türelmet-
lenül várták a nézők és kitörő öröm 
mel fogadták  a megjelenő táncosokat, 
dalosokat és szavalókat. Több, mint 
negyvenezer ember vonult fel  a ver 
senyek központjaiba és 130 énekcso 
port, 149 tánccsoport, 4.710 szereplő 
vei versenyzett a hatalmas nézőkö 
zönség előtt. 

A kulturhónapok kezdetén megmoz-
dultak a dolgozók. Ez a megmozdu 
lás nemcsak a kultura melletti tűnte 
tést jelenti, hanem tüntetést a béke 
mellett, az épitő munka jegyében. A 
dolgozók tízezrei vettek részt a ver 
senyek előkészitésében és a megkez 
dett munka folytatására  egyakarattal 
vállaltak kötelezettségeket, ezáltal is 
bekapcsolódva a szociálizmus építésébe. 

A dolgozók tízezrei bebizonyították, 
hogy magukévá tették Sztálin generá 
lisBzimusz szavait, amelyek nagyon 
sok kultúrotthon falát  díszítik: 

„Építsétek  az uj  életet,  az uj  élet 
formát,  az uj  kulturát,  ugy,  mint 
Lenin". 

K—a. 

I néptanács 
[ a nép célkitűzéseinek 

erős harci fegyvere 
A népi demokratikus ország minden 
Kgoyilvánulása a széles dolgozó 
Ipiéteg általános életszínvonalának 
Klését szolgálja. Ma a Román Nép 
. „saság dolgozóinak már minden 
(feltétel  és es2köz rendelkezésére áll 
ji, hogy a Szovjetunió nagyszerű 
Iájára építhesse szebb és boldo 

ibb jövőjét, a szociálizmust. 
A Szovjetunió évtizedes, nehéz, 
lelmes, vérrel áztatott forradalmi 
inak diadala tette számunkra is 
tetCvé a vérnélküli forradalmi  meg-
jsitásokat. Népünk mély hálával és 
retettel adózik a Szovjetuniónak, 
„ lehetővé tette számára a szoci-
sta építés alapjainak lerakását. Dol 
só népünk forradalmi  lendülettel és 
írással lát hozzá a szociálizmus 
iséhez. 

A forradalmi  munkát forradalmi  fej-
... követi, melynek eredménye egy 
jbb és boldogabb jövő megterem 
ie, ahol nincsen ember ember által 
ákmányolva, ahol nem lesz már 

jogaitól megfosztott,  éhező, nyo 
jrgó, szerencsétlen emberáldozat, 
Kii mindenki szabadon dolgozhatik, 
dhetik és a munkája után járó, em 
hez méltó életét fogja  élni. 

| Népünk ezen célkitűzéseinek meg 
fiitása  negy harcot és kemény 

küzdelmet igényel, de ezen harcában 
vezérfonalként  áll előtte a Szovjet-
unió diadalmas harcának nagyszerű 
példája. Ebben a harcban a végső 
diadalt Pártunk bölcs vezetése és tá 
mogatása biztosítja. 

A szociálizmus épitésének forradalmi 
munkájában mindenhol a nép akarata 
és cselekvése nyilvánul meg. A tár 
sadalom állandó fejlődése  és fórra 
dalmi átalakulása a különböző intéz-
mények, vállalatok stb. forradalmi  át-
szervezésével kell, hogy haladjon. Ilyen 
forradalmi  átszervezésen, illetve áta-
lakuláson ment keresztül államgépe-

zetünk is. 
Hogy államgépezetünk a haladás 

szellemének és a nép érdekeinek 
megfeleljen,  szükséges volt átszervezni 
a régi, elavult, a fejlődés  útjában álló 
közigazgatást, le kellett romboini a 
korrupt államapparátust s helyébe a 
nép érdekeit képviselő, a munkásosz-
tályból, a falusi  dolgozókból és a ha 
ladó értelmiségiekből álló ideiglenes 
bizottságokat kellett életrehivni. Ezt 
követelte a nép, a fejlődés  és a ha 
ladás szelleme. 

A néplanács a falusi  is városi dol 
gozók és haladószellemü értelmiségiek-
nek a közigazgatásban történő szoros 
összefogása  és együttműködése a dol-
gozó nép érdekében. A néptanács esz-
köz a nép kezében, általános életszín-
vonalának emelése érdekében. 

A néptanács forradalmi,  harci fegy-
ver a dolgozók kezében, mely harcot 
folytat  az osztályellenség ellen, hogy 
azok teljes megsemmisítésével hozzá-
járulhasson egy osztálynélküli társa-
dalom felépítéséhez. 

A néptanács, felfegyverkezve  a 
marxizmus leninizmus elméletének le-
győzhetetlen fegyverével,  indul mun-
kába és harcba a néppel a népért, 
mert >minden hatalom a néptől ered 
és minden hatalom a népé*. 

A néptanács az egyéni és társa-
dalmi érdekek összeegyeztetése alapján 
dolgozik, melyben azonban mindenkor 
a társadalmi érdekek vannak előtérben. 

Népköztársaságunkban csak a pro-
letárideológia lehet a vezérfonal,  igy 
tehát néptanácsaink a pioletárideológia 
szellemében dolgoznak, nevelik és ve-
zetik dolgozó tömegeinket azon az 
uton, melynek végső célja minden 
egyes öntudatos dolgozó előtt világo 
san áll. 

Minden egyes fizikai  és szellemi 
dolgozónak kötelessége, hogy a pro-
letárideológia szellemében, a kritika és 
önkritikával való nevelés és önnevelés 
fegyverével  arra a színvonalra emel-
kedjék, hogy ezáltal néptanácsunk ha-
talmas munkáját a legjobb tudásával 
és akarásával támogathassa és hűsé-
ges munkatársa lehessen. 

Néptanácsaink minden rendelkezé-
seinek és utasításainak lelkiismeretes 
és pontos végrehajtásával népünk, te-
hát igy önmagunk akaratát is hajtjuk 
végre célunk elérése érdekében, mely 
mindnyájunk jobb és boldogabb jö-
vőjét fogja  biztosítani. K.  J. 

Az ujtipusu szövetkezet 
1844 ben az angliai takácsok által 

életre hívott első szövetkezet és az 
ennek nyomán a kapitálista rendszer-
ben később kialakult szövetkezeti há-
lózat belső összetétele és gazdasági 
szerepe teljesen elütő, a szociálista 
rendszer alapját képező, ujtipusu szö 
vetkezetektől. 

A tőkés rendben a szövetkezet 
egyszerűen több tőkés, közös 

érdekeit képviselő kereskedelmi vállalat 
volt és célkitűzései azonosak voltak a 
magán tőkével. A kizsákmányolástól, 
amitől már az angol takács munkások 
szabadulni akartak, a kapitálista  rend 
ben a dolgozók  nem menekülhetnek 
meg. Emiatt, valamint a szövetkezeti 
vonalon elkövetett számtalan visszaélés 
következtében, a dolgozók nagy több-
sége távolmaradt, sőt ellenséges szem 
mel nézte a kapitálista szövetkezeti 
rendszert. 

A szociálista rendszerben a szövet-
kezet többé nem egyszerű gazdasági 
vagy kereskedelmi egység, hanem a 
dolgozóknak egy tömegszervezete, mely 
gazdasági érdekeiket védi és biztosítja 
a proletáriátus élcsapata és a nagy 
tömegek közötti szoros kapcsolatot, 
megteremti a lehetőségét annak, hogy 
a nagy tömegeket bevonják a szociá-
lizmus épitésének munkájába. 

Ennek az elképzelésnek, valamint a 
Román Munkáspárt március 

3—5 iki határozatának megfelelően 
kezdődött meg hazánkban a szövetke 
zeti  mozgalom  uj  alapokra  való  fek-
tetése.  E munkában a kulák  és ki 
zsákmányoló  elemektől  megtisztított 

Népi ülnökök választása 
Udvarhelymegye dolgozó népe nagy lelkesedéssel választja meg megye-

szerte a népi ülnököket, a népi igazságszolgáltatás megbízottait. 
Eddig 18 választókörzetben, 42 község választotta meg 110 népi ülnökét. 

Május 26 án ujabb 15 körzetben ejtették meg a választásokat: Pálfalván,  Far-
kaslakán, Szentkirályon, Derzsben, Kányádon, Dályában, Olaszteleken, Homo-
ródszentmártonban, Kobátfalván,  Siménfalván,  Kirtosmartonosban, Szentábra-
hámon, Etéden, Bözödön és Szolokmán. 

Szombaton, május 28 án Peteken, Ujszékelyen, Felsősófalván  és Sikló-
don tartják meg a népi ülnökök választását, mig vasárnap, 29-én Vargyason 
és Szederjesen. 

Az uj népi ülnökök a dolgozók képviselői az igazságszolgáltatásban, 
ahol a nép igazságérzetét és a nép érdekeit kell képviselniök. 

fogyasztási  szövetkezet  csak  a kiinduló 
pontot  képezi.  Az uj fogyasztási  szö 
vetkezet lesz a kapocs az állami ipar 
és a paraszt gazdaságok között. Ez a 
szövetkezet hozza össze a falut  a vá-
rossal, emeli a falusi  dolgozók kultu-
rális és gazdasági életszínvonalát, 
meggyőzve őket arról, hogy az egyéni 
kisgazdaságok hiányosságainak kikü-
szöbölését és igy egyéni jólétüket is, 
csakis a nagy kollektív szövetkezeü 
gazdálkodással lehet megvalósítani. 

Tehát  ujtipusu  fogyasztási  szövet-
kezeteink  hivatása,  hogy  népszerűsítsék 
a szövetkezeti  gondolatot  és egyengessék 
az útját  azoknak  a mezőgazdasági 
szövetkezeteknek,  amelyek  nélkül  nem 
épülhet  fel  a szociálizmus. 

A szövetkezetek a falunak  nem csak 
áruelosztói és értékesítői lesznek, 
hanem a kultura és a sport terjesztői is, 
egy szóval a falu  jótétének forrásai. 
Igy a fogyasztási  szövetkezetek döntő 
fontosságúak  a szociálizmust épitő 
rendszerünkben, a falusi  dolgozók 
mindennapi életének átalakítása terén. 

Mi tehát a kötelességünk gazdasági 
életünk alappilléreinek, az ujti-

pusu szövetkezetekoek a kiépítése ér-
dekében ? Elsősorban is fú  kell  szá-
molni  a szövetkezetekben  még megla-
puló tőkés  maradványokat  és kalmár 
szellemet.  Másod sorban állítsunk 
szövetkezeteink  élére  olyan  osztályöntu-
datos,  becsületes  dolgozókat,  akik  a 
falu  vagyonára,  fejlődésére  és jólétére 
ugy  fognak  vigyázni,  mint  szemük 
fényére,  épitő  lendületükkel  magukkal 
tagadják  a falusi  tömegeket  és ezzel 
áthidalják mindazt az ürt, ami még 
itt ott észlelhető a városi és falusi  dol-
gozók között. 

Csak ilyen erős, fejlett,  haladó szö-
vetkezetekkel teremthetjük meg azt a 
gazdasági alapot, melyen felépülhet 
hazánkban, a Román Népköztársaság-
ban, a minden dolgozó haladását, nyu* 
galmát és békéjét biztositói szociáliz-
mus. 

Munkáspártunk és kormányunk a 
mátciusi párthatározatnak meg-

felelően  minden segítséget megad. 
Tehát csak rajtunk múlik, a mi be-
csületes munkánktól függ,  hogy meg-
valósítsuk és megmentsük saját jólé-
tünk alapjait s ezáltal aktív tényezői 
legyünk a szociálizmus építésének. 1.1. 



A szakszervezeti munka 
Székelyudvarhelyen 

^ Május 20 án befejeződtek  a szak-
szervezeti választások. Ugy a válasz 

• íások előtt, mint a választások után 
a szakszervezeti mozgalomban bizo-
nyos lanyhulás volt észlelhető. 

A régi vezetőségek a választás előtt 
általában nem dolgoztak kellőképpen, 
megfeledkeztek  a kötelességükről. 

Az újonnan megválasztott vezetősé-
gek megkezdték ugyan azonnal a 
munkájukat, azonban, amig kiépítették 
kollektívájukat és átvették a munka-
módszereket, addig a szakszervezeti 
életben észlelhető volt a fentemiitett 
zökkenő. Azoknál a szakszervezetek-
nél, amelyek már márciusban meg-
választották uj vezetőségüket, ma már 
folyik  a munka és javulás észlelhető. 

A tanítók és tanárok szakszervezete 
nemrég tartotta meg a választásokat. 
A választás a kritika és önkritika szel-
lemében folyt  Csorna István központi 
kiküldött irányításával, jelen voltak a 
RMP részéről Zagyi András, a várme-
gyei szakszervezeti tanács részéről 
Lőrincz András elvtárs. 

Nagyjelentőségű esemény volt a ta-
nárok és tanitók életében, hogy közös 
szervezetbe egyesültek. Az egyesülés 
annál is értékesebb megmozdulás volt 
a tanügy életében, mert végre eltűn-
tek azon válaszfalak,  amelyeket a bur-
zsoázia a tanítóság és a tanárok közé 
a múltban, saját érdekének megfelelően 
állított. Csorna István központi kikül-
dött elvtárs rámutatott a szociálista 
nevelés fontosságára,  valamint azokra 
a hiányosságokra, amelyeket a múlt-
ban mutattak a tantestület tagjai. 

Május 12 én a postások szakszer-
vezete tartotta meg a szakszervezeti vá-
Osztásokat.Bernik Anna, központi kikül-
dött elvtársnő rámutatott arra, hogy a 
szakszervezeti tagok nem adták meg 
a segítséget a vezetőségnek és ez volt 
r.z  osa annák, hogy a postások szak 
szervezete nem fejtett  ki olyan mun-
kát, mint amire szükség lett volna a 
szociálizmus építésében. Szuflánszky 
József  és Lőrincz András elvtársak 
rámutattak arra, milyen öntudatos fe 
gyelemmel kell vinnie a munkát az uj 
vezetőségnek, leszűrve a kritika és ön-
kritika szellemében a mult hibáinak 
tanulságait, hogy bekapcsolódva a kö 
zösségi életbe vegyék ki a részüket 
abból a harcból, amelyet a munkás-
osztály pártunk, a RMP vezetésével és 
irányításával folytat. 

Május 16 án a háztartási alkalma-
zottak szakszervezete tartotta mÉ̂  a 
szakszervezeti választást, Bereczki Já-
nos központi kiküldött irányításával, 

A háztartási alkalmazottak a múlt-
ban cselédszámba mentek és ki voltak 
téve a kizsákmányoló osztályok sze-
szélyeinek, a >n8gyságák« nak. 

Miután a háztartási alkalmazottak 
szervezetekbe tömörültek, a RMP ve-
zetésével megkezdték a helyzet or-
voslását. Azonban hiányosságok még 
ma is vannak. A kizsákmányoló osz-
tály maradványéi még mi is egyes 
helyeken kihasználják a háztartási al-
kalmazottak gyengeségeit.Vendéglősök, 
lakkozott körmű nagyságák, még ma 
is 16—17 órát dolgoztatják háztartási 
alkalmazottjaikat. 

A háztartási alkalmazottak a kizsák-
mányolástól csak ugy tudnak meg 
menekülni, ha szervezeti életet élnek, 
és osztályharcos szellemben felveszik 
a harcot saját érdekeik megvédésére. 

Május 20 án tartotta meg a keres-
kedelmi és magánalkalmazottak szak-
szervezete a szakszervezeti választá-
sokat Kocsis Károly központi kiküldött 
irányításával. A régi vezetőség jelen-
téseiből kitűnt, hogy nem dolgoztak 
kollektiven, habár 200 tagja volt a 
szakszervezetnek s munkájukat elha-
nyagolták. A jelzett szakszervezet tag-
jai sem adták meg a segítséget a ve-

zetőségnek, a kispolgári gondolkozás-
módot a szakszervezet keretein belül 
nem tudták felszámolni  s ez volt az 
oka annak, hogy a szakszervezetbe 
beférkőztek  kispolgári elemek is. 

Az újonnan megválasztott vezetőség 
ígéretet tett arra, hogy azt a harcot, 
amelyet a munkásosztály a RMP ve-
zetésével és irányításával visz, tovább 
fogja  vinni koHe-uiven, és igyekezni 

fog  közösségi szellemet bevezetni a 
szakszervezetbe. 

A szakszervezetek választásai befe-
jeződtek, a közalkalmazottak szakszer-
vezetének a kivételével. 1 

A szakszervezeti munka elindult. A 
szakszervezetek hivatottak arra, hogy a 
hajtószij szerepét betöltsék a Párt és a 
tömegek között. A marxista leninista 
tanok minél szélesebbkörü elsajátítá-
sával minden lehetőség megvan arra, 
hogy Székelyudvarhely szakszervezeti 
munkássága kivegye a részét a szo-
ctálizmus építéséből Népköztársasá-
gunkban. A 

Uj mnnţamba, nj nml 
szellem a s t y l j i f t 
helyi nyomdában 

A Magyar Népi Szövetség járási 
értekezletein összegeződnek a 
rendszeres munka eredményei 

A havonta szokásos járási értekez-
leteket a könnyebb megközelítés vé-
geit 15 helyen tartottuk meg május 
15 én. Ez a könnyítés és a szervezeti 
embereink mindinkább fokozódó  ér-
deklődése azt eredményezte, hogy 115 
helyi szervezet vezetősége 341 kikül-
döttel jelent meg a munkabeszámolóra 
és a teendők megismerésére. 

A kiküldöttek írásos jelentéssel szá-
moltak be szóban is a tavaszi vetési 
munkálatokkal egybeesett egyhónapos 
szervezeti és önkéntes kollektív mun-
kákról. A jelentésekből kiemelkedik a 
vetési csata sikeréért végzett hatalmas 
munka. Hí bár tul vagyunk a győzte-
sen befejezett  tavaszi vetésen, a dol-
gozók még mindig a győzelem örö. 
mében élnek, ami az országos viszony-
latban is tekintélyes második helyet 
biztosította megyénknek. 

Fegyelmezetten, röviden, de tartal-
masén jelentenek a községi kiküldöt-
tek, mert a déli órákban népi ülnök-
választás, Arlus értekezlet és a De-
mokrata Nők Szövetségének értekez-
letei következnek. Minden beszámoló 
megemlékszik május 1 e megünnepié 
séről és éppen itt állapitható meg, 
hogy a munkás paraszt szövetség je-
gyében minden dolgozó lelkesen ün-
nepelt vezető Pártjával az élén. Ez al-
kalommal, amint a jelentésekből kitű-
nik, minden falu  és város visszapillan 
tott az elvégzett munkára. Jóleső ér-
zéssel látta a 107 százalékos ered-
ményt, amelyet együttes, megfeszített 
munkával értünk el állami gazdasági 
tervünk első negyedévében. 

Kidomborodott az is, hogy falusi 
dolgozóink figyelemmel  kisérték és 
támogatták a bókéért folytatott  küzde-
lem minden lépését, de különösen a 
párizsi és prágai állomásait, ahol ki-
fejezésre  jutott a békés népek szán 
déka és egyben leleplezték a dolgozó 
nép ellenségeinek bűnös mesterkedé-
seit. 

A járási értekezleteken megállapít-
ható volt az is, hogy a módosabb 
gazdák nem mindenütt értették meg a 
mezőgazdaság átszervezésének múlha-
tatlan szükségességét és óriási jelen-
tőségét. Egyesek a saját érdekeik biz-
tosítására törekszenek anélkül, hogy 
az egyedül lehetséges megoldást, a 
kollektív gazdálkodás gondolatát ta-
nulmányoznák és támogatnák. 

A hiba leginkább ott mutatkozik, 
ahol egyes MNSz szervezeti vezetők 
nem támogatják a fejlődés  parancsolta 
újítást, hanem a szociálista gazdálko-
dás ellen hangolják tagjainkat, együtt-
működve a szegény dolgozók osztály-
ellenségeivel. Ilyen ingadozó, gátlások-
kal terhelt, vagy egyenesen rosszindu • 
latu vezetők nem maradhatnak egy 
pillanatig sem a dolgozó magyarság 
vezetésében. Sőt még a tagok sorában 
sem lesz helyük az olyan elhízott ma-
gyaroknak, akik anyagi helyzetüknél 
fogva  nem támogatják a falu  dolgozóit 
egy jobb élet megvalósításában, az 

egyéni gondoktól és a nyomortól való 
végleges megszabadulásban a modern 
szociálista mezőgazdaság megvalósítá-
sán keresztül. 

A megyei kiküldöttek ismertették az 
április 25-27 én tartott központi ér-
tekezlet anyagát, mely különösképpen 
szervezési és közművelődési munkák-
ban jelent változásokat és határoz 
meg uj feladatokat.  Azután a hallga-
tók szemináriumi visszakérdezések so 
rán értelmes feleletekkel  bizonyították, 
hogy az uj feladatokat  megértették, 
magukévá tették és azt a helyi veze-
tőségen keresztül az utcafelelősökig 
hiánytalanul továbbadják. 

Örvendetes fejlődést  mutat a szer-
vezeti téren kitűnt 152 aktivista. Ezek 
az utca felelősök,  pénztárnokok és fel 
világosítók munkájában tűntek ki. E 
munka eredményeként a megyei MNSz 
szervezetek taglétszáma 210 zel emel-
kedett az elmúlt hónapban, mig az óv 
első 3 hónapjában a taglétszám emel-
kedés 1700 volt. A kulturmunka terén, 
sajnos, csak 13 an tűntek ki, de re-
méljük, hogy a május elején nagy 
lendülettel megindult kulturmunkában 
megsokszorozódik ez a szám. 

Az újjáépítés sokoldalú munkájá-
ban 104 kitüntről jött jelentós az 
utolsó hónap alatt. Megemlíthetjük 
még Kápolnásfalut  1570 önkéntes 
munkaórával és Szentegvházasfalut  161 
munkanappal, amelyet 81 hektár erdő-
sítésére fordítottak.  Máréfalva  is 21 
hektárt erdősitett önkéntes munkával, 
de ez nem végleges adat, mert á 
munka még tovább folytatódik. 

A szervezeti élet hiányosságai mu-
tatkoztak a kőrispataki és a simén-
falvi  szervezeteknél, ahol az egyszerű 
dolgozó vezetők nem kapnak segítsé-
get a helyi értelmiségiektől és a munka 
nehezen halad. Ez a hiányosság egy 
másik hibánkat deríti fel,  azt, hogy 
a meglevő értékes könyveket, brosú-
rákat és sajtót nem terjesztettük rend-
szeresen és kielégítő mennyiségben. 
Igy egyes falusi  vezetőink sem fej-
lődtek a követelményeknek megfele-
lően. Állandó feladat  maradt tehát, 
hogy kádereinket felelősebben  nevel-
jük és ők is igyekezzenek odajutni, 
hogy ne kényszerüljünk egyes értel-
miségiek fitogtatásra,  hét lakat alatt 
őrzött tudományát kiböjtölni. Ezután 
is fogadjuk  szívesen az önként jövő 
hasznos segítséget, de ne tegyük füg-
gővé egy pillanatig sem a falu  fejlő-
dését a tudákos álmadozóktól, akik 
még nem találták meg helyüket, mert 
számukra nincs is hely a dolgozók 
táborában. imets  János 

Az állami felügyelet  alatt álló 
kelyudvarhelyi UMGISZ nyomd, 
mélyzete uj munka köpenyeket I 
ami nagy örömet váltott ki a m, 
sok között. Az egyforma  munki 
a munkás testvériséget fejezi  ki. L 
hogy nemcsak az ígérettel mar 
hanem az meg is valósul. A 
rendszerben nem volt példa arra, 
a munkásoknak a munkaadók el 
ditsák a jólétét. Ez ma gyöl 
megváltozott. Ez az  uj munkás, 
tónk érdeme is, mert most a v. 
a munkást testvérnek tekintik. Mi 
igazgatónk nemrégen került a nji 
elére, de már a munkájának mea 
a látható eredménye. A nyomdát 
bővítette, a volt üzlethelyiséget 
sen átalakítva, iroda helyiséget 
zett be. Ebben a munkában a n 
egész személyzete részt vett. 
munkát, amit hat nap alatt 
volna elvégezni, két n.p alatt Ö 
tes munkával elvégeztük. 

• Z U d i U k ' hoSy a m i munkánk 
jobb és lelkiismeretesebb kell 
legyen, mert rnost magunknak' i 
zunk. Megszűnt a kizsákmányo 
munkások életszínvonala napról 
emelkedik és mi ezt csak ugy t 
meg is tartani, ha egy emberké 

f  vezetőnk, a Román Munka 
mellé s egymásnak is megadunk 
den segítségét. Ezzel fokozzuk  a t 
termelést és az egyéves terv n, 
előbbi megvalósulását segítjük el& 
szolgáljuk draga hazánk, a R 
Népköztársaság felvirágoztatását 
szociálizmus megvalósulását. 

Özv.  Győri  Vilm 

Tribunalul Odorheiu 

Citatie 
^ , f u k á c s  Mar««eta, căiătoi 

cu Miklós Grigore, fost  cu ultimul 
micihu fn  comuna B ă Ieşti, jud 0, 
heiu, în prszent cu domiciliul ni 
nosent îa Budapesta (Ungaria), 
citată pentru ziua de 2 Iunie 1 
ora 8-30, în calitate de apehnl 
procesul civil cu văduva Lukács 
||nt a't"> pentru recunoaş. 
dreptului de proprietate. In caz de 
prezentare se judecă in lipsă confi 
legii. 

Nr. 557—1948. 
Pt. conformitate  : Grefier:  Buri* 

ÎNŞTIINŢARE 
Pe baza înştiinţării prin ziare 

toţi cetăţenii Sovietici veniţi pe teri 
i'oi R o n 3 â n , e i in'timpul războiului 19 
1945, cât şi cei depe teritoriul Bis 
rablei şi Bucovinei de Nord, carii 
ajuns pe teritoriul României in perii 
ada războiului şi au dorinţa dî a 
repatria in URSS pot să se prezii 
in zilele dela 23-30 Maiu 1949, on 
9-13 şi 17—19, in localul primi 
oraşului Odorheiu, camera No 5 a 
tru a primi lămuriri necesare in le 
tură cu repatrierea, dela reprezentit 
bo vietic de repatriere. 

ÉRTESÍTÉS 
Hirlapilag közölték, hogy mind» 

a szovjet állampolgárok, akik az 194 
45 évi háború idején jöttek Román 
területére, valamint Beszarábia 
Észak-Bukovina területéről kerül 
Románia területére a háború idejéa 
az URSS be kívánnak repatriálni j 
Ientkezhetnek. Ezek május 23-301 
között Székelyudvarhely városházim 
5 sz. szobájában jelentkezhetnek 9-
vagy 17—19 óráig, hogy a szüW 
ges felvilágosításokat  megkapják a n 
patnálás szovjet megbízottjától. 

Sport-közlemény 
Az OSP kézilabda tartomány veze-

tősége kézilabda-birói tanfolyamot  ren-
dez Székelyudvarhelyen. A résztvenni 
szándékozók Írásban vagy szóban f. 
évi május 31-ig jelentkezhetnek az OSP 
Bethlen utcai irodájában. 

A titkárság. 



T A N Ü L J Ü N K E G Y Ü T T 

Száz éve jelent meg a Kommunista 
Párt Kiáltványa, melyben először fek-
tették le az összes munkások érdekeit 
is törekvéseit visszatükröző társada-
lomtudomány alapjait. A Kiáltvány 
mér első fejezetében  kimutatja, hogy 
bármely eddigi társadalom története 
osztályharcok története. Marx és En-
gels megállapították, hogy a társa-
dilmi osztályok az emberek egymás 
közötti gazdasági viszonyának ered-
| Bényei Ez ideig négy különböző tár-
iMdalmi rendet különböztetünk meg ; 
«1917-es Nagy Októberi Szociálista 
Forradalom után pedig a Szovjetunió-
ban meghonosul az ujabb társadalmi 
rend, a kommunizmus, melyben meg-
szűnik az ember ember által való kí-
Bákmányolása. 
Az első társadalmi rend az őskom-

•unizmus, melyben az emberek kez-
áetleges termelőeszközökkel rendelkez-
kk, tehát az emberek közötti termelő 
I razonyok csak együttműködési és 
btlcsönös segélynyújtási viszonyok le-
hettek. 
A fémszerszámok  felfedezésével, 

Mly a munka termelékenységének 
tokozásához vezetett, uj társadalmi 
liecdszer született meg, a rabszolga-
Úr ó társadalom, mely az osztályok 
llgozódásán épült fel  és egyúttal meg-
Ikezdődtek az osztályok közötti harcok, 
lezek a mind gyakrabban ismétlődő 
Inbszolgalázadások (Pl. Spartacus). 
I A termelőeszközök tökéletesedése és 
li rabszolgák harca a kizsákmányolás 
leien uj társadalmi rendhez vezetett, 
lely a jobbágyságon alepuló hübéri-
lend volt, melyben az emberi társa • 
iilom két fő  osztályra tagozódik: 
(mesekre (hübérurakra) és jobbá-
fokra.  A kizsákmányolt jobbágyság 
i folytatta  az osztályharcot és gyak 
no fellázadt  a hűbéri kizsákmányolás 
len. (Dózsa György, Horia, Cloşca, 
[rişan által vezetett felkelések). 
A termelőeszközök további fejlődése 
Kin uj osztály jelenik meg: a bur 
ni osztály, mely lehetőséget nyújtott 
kézműves ipar fokozottabb  fejlődé 
ke. Kifejlődtek  a több munkással 

•Igozó műhelyek, majd a kézmüípa 
fck  és végül megjelennek a gyárak 
• melyeknek tulajdonosai uj társa 
•mi osztályt alkotnak: a burzsoá 
ktályt. A kizsákmányolás azonban a 
kitálista rendben is tovább folytató 
fctt,  a jobbágy parasztok helyett a 
piri és üzemi munkások kizsákmá-
olása következett. 

kapitálista társadalom 
A kapitálista társadalomban tehát 
k alapvető osztály van: a burzsoázia, 
k  a tőkésosztály és a proletáriátus, 
*yis a munkásosztály. Előbbiekhez 
Hoznak a termelőeszközök tutajdo-
lli, akik bérmunkaerőt használnak, 
kmint a kereskedők, bankárok, kik 

ktén részesek a bérmunkások ki 
fctanányolásában.  A proletáriátushoz 
Irtóznak ezzel szemben azok, akik 
ftn  rendelkeznek semmiféle  termelő 
közzel, igy kénytelenek áruként el-
|íc: egyetlen tulajdonukat: munka 

iet. 
IA munkás bérét, amelyért munká-
két eladja, a létfenntartásához  szük-
kes kellékek ára határozza meg. A 
kobabérek megállapítási módjából 
•Rtkezik tehát, hogy a tőkés társa 
•OBI feltételei  között a proletár 
ftíkre  proletár marad, mivel csak any 
kt kereshet, amennyi küzdelmes élete 
kotirt&sához feltétlenül  szükséges. 
• A kapitálista társadalomban a kis 
«fosok  jövője nincs biztosítva, mivel 

a gyárak konkurrenciája napról napra 
közelebb sodorja őket a tönk széléhez 
és proletár sorba taszítjs. 

A kapitálista társadalomban a mo-
dern technika segítségével, a munkás 
jóval több értéket termel egy munka-
nap alatt, mint amennyi n»pi bérének 
az értéhe. Ezt a különbséget a mun-
kás munkájának tényleges terméke és 
a bér között, Marx értéktöbbletnek,  a 
kapitálisták pedig profitnak  nevezik, 
amelynek forrása  a tulmunka. A ka 
pitálista kizsákmányolás tehát tulaj-
donképpen az értéktöbblet, vagyis a 
tulmunka elsajátítása a kapitálisták 
által. Tehát a kapitálista társadalom 
fejlődésének  alapja a munkásosztály 
kizsákmányolása a burzsoázia által. 

Az eddigiekből láthatjuk, hogy az 
emberiség története folyamán  a ki-
zsákmányolás formája  változott, nem 
maga a kizsákmányolás ténye. 

A kapitálista társadalomban a ter-
melés és a vagyon mind kevesebb 
kézben összpontosul, mivel a kon-
kurrencia miatt csak a legnagyobb és 
legjobban felszerelt  vállalatok tudnak 
megmaradni, a kapitálista kisvállalato-
kat pedig tönkrejuttatják, ez viszont 
együttjár az elszegényedéssel, valamint 
a proletárok számának növekedésével. 
Marx szerint a tőkés társadalomban az 
egyik oldalon a vagyon, a másikon a 
nyomorúság gyűl össze. Kiéleződik az 
ellentmondás a termelés jellege és a 
termékek elsajátítása módja között. A 
munkások ezrei dolgoznak közösen a 
gyárakban, a termékeket viszont a tő-
kés sajátítja el. 

Ez alapvető ellentmondás következ-
tében gazdasági válságok keletkeznek 
és a munkásosztály nyomora egyre 
nő. Kibontakozik a kizsákmányolt 
osztály harca a kizsákmányoló ellen, 
amint láthatjuk Franciaország, Ame-
rika és Anglia munkásainak sztrájk-
jaiból. 

A munkásság, hogy nagyobb si-
kerrel folytathassa  harcát a burzsoázia 
ellen, osztálypártjába tömörül. Marx és 
Engels a Kommunista Kiáltványban a 
munkásosztály pártjáról beszélve meg-
mutatták, hogy a munkásosztály élen-
járó pártja nemcsak a munkásosztály 
pillanatnyi megvalósításait tartja szem 
előtt, hanem a kapitálista kizsákmá-
nyolás végleges megszüntetésére irá-
nyuló harcra vezeti a munkásosztályt. 
Ezért a marxista leninista elmélettel 
felvértezett  párt soraiba gyűjti a mun 
kásosztály leghaladottabb, leghatáro-
zottabb elemeit, akik osztályuk élére 
állva folytatják  a harcot a kapitáliz-
mus ellen. 

Hogy ki lehessen küszöbölni a mun-
kásosztály nyomorát, meg kell szün-
tetni a kapitálista termelő mód alap-
vető ellentmondását, amit csak a ter 
melőeszközök szociálizálása utján lehel 
elérni, mikoris a gyárak, üzemek, bá-
nyák, stb. a dolgozók tulajdonába ke-
rülnek. Ily módon nemcsak a termelés 
lesz kollektív, hanem a termékek elsa-
játítása is és ennek következtében ki-
küszöbölődik a kapitálista társadalom 
alapvető ellentmondása is, egyszers-
mind megdől maga a kapitálista rend 
is, helyetadva az uj társadalmi rend-
nek : a kommunizmusnak, melyben 
nincsen kizsákmányolt és kizsásmá-
nyoló osztály. A kommunista rendnek 
első szakasza a szociálista társadalom, 
ahol csak két baráti osztály van: a 
munkásosztály és a parasztosztály, 
melyek már nem kizsákmányolt osz 
tályok többé, mert a termelőeszközök 
most már az egész nép tulajdonai. 

Lenin és Sztálin tovább fejlesztették 
és gyakorlatilag alkalmazták Marx és 
Engels tanításait, harcra vezetve az 
oroszországi munkásosztályt a kapitá-
lizmus megdöntéséért, az uj szociálista 
rend megvalósításáért és ma, Sztálin 
vezetésével az egész szovjet nép győ-
zelmesen halad áz osztálynélküli tár-

Folyik a népi ülnökök választása 
Május 22-én már a délelőtti órákban 

"agy a sürgés-forgás  a szentléleki kul-
túrotthon termében. Jelmondatokat, 
képeket szegeznek a falra,  zöld ágak-
kal díszítik a termet. De készülődnek 
a bogárfalviak  és malomfalviak  is, s 
már jóval a választás előtt csoporto-
san jönnek a népi ülnökök választá-
sára. 

A teremben már alig férnek,  amikor 
az elnök megnyitja a választási nagy-
gyűlést, rámutatva röviden a választás 
céljaira. Feszült figyelemmel  hallgatják 
Szász Ferenc dolgozó földművest,  aki 
hosszabb beszédben ismerteti a népi 
ülnökök intézményét, amely az igaz-
ságszolgáltatásunk szerves részét ké-
pezi. Párhuzamot von a népeloyomó 
burzsoá igazságszolgáltatás és a mos-
tani, sajátosan népi igazságszolgáltatás 
között, amely már nem a nép ellen, 
hanem a néppel együtt hozza meg az 
Ítéletet a nép érdekeben. 

Nagy taps és éljenzés fogadja  az 
elnöa szavait, amikor bejelenti, hogy 
az egyik jelölt Hadnagy László, akit 
azért javasolt a Román Munkáspárt és 
a tömegszervezetett, mert talpig becsü-
letes. Hadnagy László bözépparaszt 
család gyermeke, a«i miután fogság, 
ból hazatért, tevékenyen résztvett min-
denféle  munkában és a Szovjetunióban 
szerzett tapasztalat-tit a dolgozók ér-
dekében igyekszik felhasználni,  hogy 
hasznos tagja legyen uj társadalmunk-
nak. Azután sorra, egymásután, nagy 

örömmel szavaznak a jelöltekre, akik 
valóban élvezik a nép bizalmát. 

Az újonnan megválasztott népi ülnö 
kök közül Hadnagy László köszöni meg 
a nép bizalmát és fogadalmat  tesz 
az őket jelölő Román Munkáspártnak 
és tömegszervezeteknek, hogy a kap 
csolatot mindenben fenn  fogják  azok 
kai tartani, mert tudják, hogy az el 
szigetelődés, a részvétlenség, a feltét-
len lemaradáshoz és a nép igazi érdé 
keitől való eltávolodáshoz vezet. 

Igy zajlott le Szentlélek községben 
a népi ülnökök választása, de hasonló 
lelkesedéssel választották meg a népi 
ülnököket Ülkében, Küsmődön és 
Abásfalván  is, mig a többi községek 
ben a nagyszabású kulturvetstnyek 
miatt a választás későbbi időpontra 
maradt. 

Az ország dolgozó népe tudja, hogy 
a népi ülnökökre vár elsősorban az a 
feladat,  hogy értelemszerint alkalmaz 
zák a Román Munkáspárt és a kor-
mány igazságügyi politikáját. Mert a 
népi igazságszolgáltatásnak támogatnia 
kell a dolgozó nép harcát a kizsák 
mányolás felszámolásáért,  a szociálista 
rendszer megalapozásáért. Az igazság 
szolgáltatásnak az a hivatása, hogy 
megvédelmezze politikai, gazdasági, 
társadalmi rendszerünket, országún* 
ban a személyi és vagyoni biztonságot 
ós a dolgozó nép szabadságán felépülő 
közrendet. 

sadalom, a kommunista társadalom 
épitésének utján. 

A második világháború után a Szov-
jetunió felszabadító  szerepének követ-
keztében Kelet- és Délkelet-Európa or-
szágai — köztük hazánk is —, meg-
döntötte a burzsoá osztály uralmát és 
hozzákezdett a szociálizmus építésé-
hez. Igy valósul meg Marxnak és En-
gelsnek, a polgári társadalomról adott 
zseniális elemzése, valamint az a fel-
ismerése, hogy a kapitálizmusból a 
szociálizmusba való átmenet elkerül-
hetetlen. 

Természetesen, a népi demokratikus 
országokban az osztályharc még nem 
szűnt meg és csak akkor fog  meg-
szűnni, amikor végleg eltűnik az em-
ber ember által való kizsákmányolása 
is. Azonban megváltoztak a feltételek, 
melyek között jelenleg az osztályharc 
folyik.  Ezúttal az állam nem a kizsák-
mányolókat, a tőkéseket, hanem a dol-
gozókat támogatja. A Román Munkás-
párt Központi Vezetőségének II. ple-
náris ülésén hozott határozata többek 
közt kimondja, hogy az egész mun-
kásosztályt az osztályharc szellemében 
kell nevelni és harcra mozgósítani a 
tömegeket, a bármilyen formában  meg-
nyilvánuló reakció ellen. 

Marx és Engels, majd Lenin és 
Sztálin, a munkásosztály nagy tanító-
mesterei csodálatos harci fegyvert  ad-
jak a munkásság kezébe, mely lehe-
tővé teszi a jelenlegi események meg-
értését, valamint a közeljövőben ki-
bontakozó eseményeket; ez a fegyver 
a tudományos szociálizmus. 

Marx és Engels a munkásosztály 
történelmi hivatásáról beszélve, a mun-
kásosztályt a «kapitálista társadalom 
sírásójának* nevezi, mely a kapitálista 
kizsákmány megszüntetéséért folyó 
küzdelmével egyidejűleg saját magá-
nak, mint osztálynak a megszünteté-
séért is küzd. 

Az egész világ munkásosztályára 
vár tehát az a nagy feladat,  hogy a 
Msrx, Engels, Lenin és Sztálin által 
nyújtott társadalomfejlődési  tudomány 
alapján, megvalósítsa azt az uj társa-
dalmi rendet, melyben megszűnik az 
ember ember által való kizsákmányo-
lása. 

Ezt a nagyszerű történelmi hivatást 
kell betöltenie a romániai munkásosz 
tálynak, osztálypártja, a Román Mun-
káspárt vezetésével. 
(B.  Zaharescu  brosúrája  nyomán a 

MNSz  esti  tanfolyamai  részére.) 

Üzembe helyezték 
Zetelaka és Olasztelek 
kulturotthonainak mozi-
gépeit 

A művészet és tájékoztatásügyi mi-
nisztérium által megyénk községeinek 
ajándékozott mozi gépek május 16-án 
megkezdték működésüket, hogy szol-
gálhassák a dolgozó nép életszínvona-
lának emelését. 

Zetelakán a kultúrotthon zsúfolásig 
megtelt a tanulni vágyó dolgozókkal. 
A megnyitó beszédek után vidáman 
nézték végig a szép filmet.  A dolgo-
zók tisztában vannak azzal, hogy ez 
a mozigép a sajátjuk és csak az ő 
érdefeeiset  szolgálja. 

Olaszteleken is nagy volt az érdek-
lődés, pedig nem tudott mindenki a 
film  érkezéséről. A mozi megnyitó 
ünnepségét 250 felnőtt  és 100 gyer-
mek nézte végig. Vidáman együtt ne-
vettek Emiliusaával, a szovjet mesefilm 
főszereplőjével. 

A gépek átvételénél a községek dol-
gozói lelkes éljenzéssel köszönték meg 
a Szovjetuniónak és kormányunknak, 
hogy lehetővé tették falvainkban  a 
mozigépek felállítását  és ezzel népünk 
életszínvonalát emelik. K—a, 

MARX ÉS ENGELS TAXITÁSA 
AZ OSZTÁLYOKRÓL ÉS AZ OSZTÁLIHARCRÖL 



Ujitások a legelő-gazdálkodásban 
Mezőgazdasági szektornak átszerve-

zése folytán  az eddigi legelő-gazdál-
kodást is meg kellett változtatni. 

Megyénkre nézve az egyéves terv 
igen nagy súlyt fektet  az állattenyész-
tés fejlesztésére  és ezzel kapcsolato-
san az állatok szakszerű ápolására és 
takarmányozására. Az állattenyésztés 
egyik fontos  tényezője a legelő kérdés 
megoldása, ami magába foglalja  a le-
gelő területek minőségi feljavítását,  uj 
gyepek telepítését vetéssel, valamint a 
célszerű szakaszos legeltetés beveze-
tését. 

Megyénkben 44 000 hektár legelő 
van. Ez igen könnyen biztosithatná 
közel 90.000 számos állat legeltetését. 
Ezzel szemben, a mult rendszer rabló 
legelő gazdálkodása következtében, a 
teljesen elhanyagolt és legyengült le-
gelőkön alig 44000 állatnak tudunk 
legelőt adni és sajnos még azoknak 
sem biztosithatunk megfelelő  legeltetést. 

A legelők szomorú helyzete mutatja, 
hogy régebben egyáltalán nem tö-
rődtek a legelőkkel és, hogy a köz-
birtokosságok vezetősége szabálytala-
nul és legtöbb esetben a saját hasz-
nára fordította  a legelők bevételeit. Az 
elhanyagolt legelők, amint látjuk, nem 
biztosithatják a meglévő állatlétszá-
munk számára a legeltetést, s ezért 

kormányunk kivételesen megengedte 
az erdőben való legeltetést, ami egy-
általán nem használ az erdőnek és 
amit a jövőben feltétlenül  ki kell kü-
szöbölnünk. 

Kormányunk az egyéves terv kere-
tében fontos  intézkedéseket foganatosí-
tott a régi állapot gyökeres megváltozta-
tása céljából. 

A már végrehajtott reformok  során 
kiragadtuk a zsirosparasztok kezéből 
a legelők kezelését és átadtuk azokat 
községi szerveinknek, bevezettük a le-
geltetés után járó progresszív díjazást, 
megalakítottuk a községi, megyei és 
járási legeltetési bizottságokat, amelyek 
biztosítják állatállományunklegeltetését, 
a legelőknek az erdőktől való elhatá-
rolását, valamint a legelőgazdálkodás 
szakszerű irányítását. 

Kormányunk a legelők feljavítására 
2.750 000 lej segélyt biztosit költség-
vetésünkben, jó karbantartási és javítási 
munkálatokra. A munkálatok már 
megkezdődtek és dolgozó parasztsá-
gunk arra törekszik, hogy ezen szek-
tor keretén belül is eleget tegyen, sőt 
túlszárnyalja az egyéves tervben előirt 
feltételeket,  megerősítve a belterjes 
gazdálkodás alapjait, ezzel is előse 
gitve a szociálizmus építését. 

Horváth  Géza 

Ujabb fitfKít nyitott az 
állani tcxtilüzlet 

A székelyudvarhelyi állami textil-
üzlet az egyéves gazdasági terv kere-
tében tervbevette, hogy a megye mun-
kás központjaiban és városaiban fiók-
üzleteket állit fel,  hogy a dolgozóknak 
megkönnyítse a ruhafélékkel  való el-
látását és ezzel is hozzájáruljon az 
életszínvonal emeléséhez. 

Az egyéves gazdasági tervben elő-
irányzott fejlődést  az állami textil-üz-
letnek sikerült már május 23 án meg-
valósítania, amikor a parajdi és szent 
keresztbányai fiókok  után ünnepélyes 
keretek között megnyitotta a székely-
kereszturi fiókot  is. Ez a székelyke-
reszturi fiók  üzlet, ahol ugy pontárut, 
mint szabad árut nagy mennyiségben 
vásárolhatnak a dolgozók, jelentős lé-
pést jelent az állami kereskedelem ki 
építése terén és nagy szolgálatot tesz 
Székelykeresztur és vidéke dolgozói-
nak, akik hosszadalmas utazás nélkül 
juthatnak ezután hozzá a pontárukhoz 
és a szabadárukhoz. 

A textil árakban ujabb áresés kö-
vetkezett be, ami különösen jelentős a 
kalapoknál, amelyeknek az ára 1450 
lejről 833 lejre esett, de esés mutat-
kozik a méteres áruknál, igy pl. az 
indián-nál is. A textilüzlet konfekciós 
osztályán most már korlátlan mennyi-
ségben kaphatók a finom  pipere szap-
panok. 
i: i Nagyon jó minőségű nyári karton-
ból ujabban 3.000 méter áru érkezett 
az állami textilüzlethez, amivel nagy 
választékban áll a vásárlóközönség 
rendelkezésére. 

Jtajy Választflf 
az írottban az Ardealul 
illatai fleltniszerizletben 

Az Ardealul állami élelmiszerüzlet 
mind bőségesebb raktárkészlettel látja el 
Székelyudvarhely dolgozóit élelmisze-
rekkel és közszükségleti cikkekkel. 
Legújabban sárga borsó, különböző 
konzerv áru érkezett nagy mennyiség-
ben. A rizs szabadon 216 lejes kilón-
kénti árban áll a közönség rendelke-
zésére, a gyümölcsizek pedig 140 lejes 
árban, korlátlan mennyiségben szerez-

hetők be. Fűszeráru is bőségesen van, 
9 fokos  alimentar ecet literenként 98 
lejes árban kapható. Árpakása kilója 
24 lej. 

Közelebbről lesz mosószappan (kulcs) 
és olajosztás is jegyre és megkezdik 
a lisztosztást is, hogy minden dolgozó 
a jegyre előre kaphassa meg a racio 
nálizált árukat. 

Az Ardealul állami élelmiszerüzlet 
változatos és bő árukészletével nagy-
ban hozzájárul a dolgozók életszinvo 
nalának az emeléséhez. 

PUBLICATIUNE 
Cassa de Păstrare a jud. Odorheiu 

SA în lichidare, aduce la cunoştinţă 
publică că în baza autoriza ţiu aii ob-
ţinute dela Judecătorie, va vinde prin 
licitaţie publică in ziua de 14 Iunie 
1949, ora 15 în localul de birou al 
firmei  în Odorheiu, Str. Árpád No. 5, 
bunurile mobile ce formează  proprie-
tatea ei. In caz de nereuşită a vân-
zării la data fixată  mai sus, licitaţia se 
va ţine în zilele de 29 Iunie şi 14 
Iulie 1949 în acelaş Ioc şi la aceiaşi 
oră Lichidator. 

Judecătoria populară 'mixtă Odorheiu 
Dec. 1149—949 din 25 Mai 1949. 

Citatle 
Soţia Iul Péter Ladislau născ. llyés 

Magdelena fost  cu ultimul domiciliu 
in Odorheiu, in prezent cu domiciliul 
necunoscut, este citată la această ju-
decătorie pe ziua de 10 Iunie 1949 la 
orele 8 dimineaţa in calitate de părâiă, 
personal la conciliere, in procesul de di-
vorţ cu soţul ei Péter Ladislau. In caz 
de neprezentare procesul se va judeca 
in lipsă conform  legii. 

Balogh Iosif  dr.  judecător şef. 
Carol  Sabău, grefier  principal. 

x Modern  hálóberendezést  veszek. 
Cím a kiadóban. 2—2 

x Eladd > Farkas Mózes felsőboldog-
falvi  lakosnál épülettégla és 18 méh 
család részére országos méretű kaptár, 
esetleg rajjal cserébe. 1—2 

x Semmisnek nyilvánítás. Elveszett 
Gáli János Széke tyudvaraely névre ki 
állított Odh. 640. rendszámú kerék-
pár engedély. Semmis. 

Nyomatott az »UMGISz« könyvnyom- . 
dájában Székelyudvarhelyt. I 

Tejszövetkezeteink ujabb feladatai 
A Román Népköztársaság 1949. évi 

állami terve a vajtermelést az előző 
évivel szemben 400 százalékra kívánja 
emelni, hogy ez az értékes táplálék 
minél nagyobb mennyiségben kerüljön 
a dolgozók asztalára. E lap hasábjain 
többször ismertettük azokat a nehéz 
ségeket, amelyek megyénk korszerű 
tejiparának háború utáni ujjászervezé 
sénél utunkban állottak és állanak 
részben ma is. 

Ma ujabb feladat  előtt állunk: 
megyénk vajtermelését kell tökéletesi 
tenünk. 

A vajgyártás titka leginkább az ad 
minisztrácíóban és a szervezésben van. 
Ugyanakkor, amikor néhány gép és 
10—12 ember munkája elegendő a 
belső technikai munkák elvégzésére, 
100—120 külső munkást kell meg 
szervezni, fenntartani,  ellenőrizni, ad-
minisztrálni. Minél hiányosabb a vidéki 
fölözőállomások  felszerelése,  annál na-
gyobbak a szervezési feladatok  és an-
nál nehezebb jó vajat készíteni. 

Megyénk tejgyüjtési hálózata — a 
követelményeket tekintve — sajnos, 
igen hiányosan van felszerelve  és en-
nek következtében az alkalmazott mód 
szerek is igen kezdetlegesek. 

A leginkább szállítható és leghasz-
nálhatóbb a pasztőrözött vaj. A pasz-
tőrözési lehetőség első feltétele  az, 
hogy friss,  édes tejszín érkezzék a 
gyárba. Nagy  területről,  rossz  utakon, 
hiányosan  felszerelt  fölözőállomásokkal 
nyári  melegben friss  tejszint  hozni 
a gyárba,  csak  ugy  valósitható  meg, 
ha minden  fölözőállomásunk  a leglel 
kiismeretesebb  munkát  végzi  és minden 
ben pontosan betartja  a telep  utasítá-
sait. 

Megyénkben jelenleg csak 20—25 
fölözőállomást  mondhatunk felszereles 
tekintetében elfogadhatónak,  ami azon 
ban igen kevés volna egy gyártási 
idény levezetéséhez. Mi a teendő te-
hát ? A közepesekből jókat, a rosszak-
ból közepeseket csinálni. 

A gyárba friss,  minimális savfoku, 
édiS tejszínnek kell beérkeznie, hogy 
pasztőrözésre alkalmas legyen. Ez ter-
mészetesen, csak a naponkénti szállí-
tással oldható meg. Miben segíthetnek 
a fölözőállomások  ? 

Fölözőállomásaink idejében pontos 
utasításokat kapnak arra vonatkozólag, 
hogy melyik állomást állítjuk az ex 
portvaj szolgálatába. Rá kell térni 
mindenütt az esti fölözésre,  mert a 
szállítás éjjel történik. Állandóan vizs-
gálni kell a fölözésre  hozott tejet és 
a savanyu tej fölözését  vissza kell 
utasítani. A tejszínes kannákat hideg 
helyen kell tartani és közvetlenül az 
autónak átadni. Pontosan, fegyelmezet-
ten kell betartani á telep utasításait. 

Az újjászervezett szövetkezetek az 
eddiginél minden bizonnyal jobb mun-
kát fognak  végezni, mert eddig igen 
sok szövetkezet működése volt kifo-

gásolható, sőt egyes helyeken szab»| 
tázsszerü. 

A nehezebb feladatok  megkétszen-l 
zik az öntudatos dolgozók erejét isi 
munkavállalási szellemét, különösed 
akkor, ha a munka a szociálizmui j 
épitő állami terv keretében folyik. 

T.  A. 

SPORT 
Senki sem tud semmit a vasáraifii 

sportmérkőzésekről, mert hiányoznak 
az utcasarkokról és a kirakatokból i 
sport műsor falragaszai.  Talán a bir 
verés hiányainak tudható be, hogjl 
a különben három és fél  órát kiteiil 
két kézilabda- és egy labdarugó méri 
kőzésnek olyan kevés nézője volt. 

Aki a kézilabdázóknak a göröngyül I 
pálya okozta sok nehózségeit látta, I 
méltán kérdezi: esős, sáros időbetl 
miért keli a csak szórakozni vágyóki 
nak rendelkezésére bocsátani a pályát 1 
Azért, hogy a kupa küzdelmek «[ 
sport-, hanem »esély tényékké* ala-f 
csonyodjanak ? Azért, hogy a sporttal 
a tőle a salakot és a nagyonis ráféri! 
hengerezést megtagadók iránti »SÍM 
mérgét* a játékosokra és sáros labdi| 
formájában  a nézőkre szórja? 
Kézilabda 

A Bukarestben játszó Autósport! 
kézilabda csapatunk 5 : 3 arányú gyfr 
zelmet aratott az egyetem CSUB 
pata ellen a RPR kupamérkőzés 
tóben. Első félidő  1 :3 volt. 

UTM Előre—UMTE (Dinamó) (4: 
(3:) Az Előre győzelmének a titka 
edzések eredményeként mutatott 
játék és a lelkes gólratörés. 
CFR I. (Segesvár)—Autósport IL7:l(4.i 
Labdarúgás 

UMTE II.—Diákválogatott 2 :1 
UMTE I —IPEIL(Szászrógen) 1:2(l:ijj 
Sakk 

Az UMTE sakkozói barátságos mk 
kőzósen látták vendégül Szentke 
bánya sakkozóit május 22-ón. 

Eredmények: 
Máthé Mihály (bánya)—Elekes 

nes 0: 2. 
Gálik László (bánya)—Boicu Sti 

0 : 2. 
Dáni Károly (bánya)—Balássy ii 

ván 1: 1. ] 
Németi László (bánya)—Imets Btt 

0:2. 
Tövisi Gyula (bánya)—Nagy FeteJ 

0:2. 
Ferenc János (bánya)—Labud Józsd 

0:2. 
Márton Gábor (bánya)—Bartók 

dor 0:2. 

Az cjyíVcj Urtf Keretiben 
njjáípitiK SzíHelyniVartely táVbcjzílíhálázatíi 

Napok óta feltűnhetett  a Székelyudvarhelyen járó kelő embereknek, 
munkásruhás ismeretlen emberek tűntek fel  létrákkal az utcákon és a 
oldalára vezetéket szerelnek fel.  A munkacsoport, amelyik városunkban 
jelent, az állami gazdasági tervnek egy részét hajtja végre, amikor az elavi 
külső távbeszélő drótvezetéket kábellel cseréli ki. 

A régi vezeték hátránya volt, hogy óriási súllyal nyomta a háztető 
életveszélyes volt a kezelése, a hó, a zúzmara stb. állandó üzemzavart 
idézett elő. Most az egész helyi távbeszélőhálózatot ólom-kábellel cserélik I 
amivel egyúttal háromszorosára bővül a hálózat s ezután nem fordulhat 
hogy ne tudjanak szerelni valakinek telefont  vonal hiány miatt. 

Az uj vezeték legalább 80 százalékkal csökkenti az üzemzavarokat!, 
megadja a lehetőségét annak is, hogy a távbeszélő-központot is később Ü 
automatává alakítsák át. A tervbevett munkálatok kb. 3 hónapig tartanak, i 
a távbeszélőszolgálat egy percig sem fog  szünetelni, mert a régi vezeték 
csak akkor szerelik le, amikor az uj már egészen készen lesz. Ezzel a tel 
fonhálózat  újjáépítéssel jobb és biztosabb kiszolgálást fog  tudni adni táv 
szélőközpontunk. 

Ambrus  Lajos,  I 



Soha nem látott művelődési- és sport-
megmozdulás Udvarhelymegyében 

Egész Udvarhelymegye dolgozó népe 
megmozdult a kulturotthonok művelő-
déaiéi a munkás ifjúsági  kupa sport-
versenyei alkalmából május 22 én. 
Régebben a májusi szép vasárnapokon 
a házak elé ültek ki az emberek be-
szélgetni és osztani a világ sorsát, ma 
mint megbolydult méhkaptár olyan a 
községek egyrésze, mig a másik része 
szinte teljesen kihaltnak tűnik. Az 
egyikben folynak  a művelődési és 
sportversenyek, a másiknak dolgozói 
pedig mind a szomszéd községbe men-
tek erre az alkalomra. 

A nagygalambfalvi  sportversenyen 
először nehezen indulnak a verseny 
zők. Amint azonban látják a kisga-
iambfalvi  legények és lányok, hogy a 
nagygalambfalviak  torna dreszben mi-
lyen vidáman sportolnak, kedvet kap-
nak ők is s a következő versenyszá-
mokra mind többen és többen jelent-
keznek. Csak ledobják a bakancsot 
vagy a csizmát s ugy, ahogy vannak, 
posztónadrágban állnak be a verseny-
zők soraiba. A végén már annyi a 
jelentkező, hogy vissza kell tartani 
őket. mert minden felől  hangzik »Éu 
is megyek, én is indulok!« * 

Azonban nem csak Nagygalambfal-
ván történt ez igy, hanem a megye 
minden községében, ahol az ifjúság 
sportversenyre gyűlt össze a munkás 
ifjúsági  kupa verseny keretében ha 
sonió érdeklődéssel és örömmel fo-
gadták a sportot. Ez is mutatja, hogy 
a dolgozó földműves  ifjúságnak  szük-
sége van a sportra. Az ilyen sportolás 
felüdülést  jelent és a versengés láza 
növeli az;ifjak  akaraterejét és tettre-
készségét. 
Sport szempontból is jelentős a fa-

lusi ifjúság  versengése, mert több 
kiváló teljesítményt értek el a munkás 
ifjúsági  kupa-keretében, különösen a 
magasugrásban, gránátdobásban és 
lulydobásban. 
Délután 2 vagy 3 község közötti 

művelődési versenyre került sor a kü-
lönböző községekben. 
Fiat/alván  a tágas, szépen feldi-

aitett kultúrotthon várja a versenyző-
ket Al sóból dogfal  várói és Ujszékelyről. 
Jönnek is nemsokára. Az alsóboldog-
íilviak zenekarral vonulnak át Fiatfal. 
Tára a kultU'versenyre s amikor meg-
érkeznek az ujszékelyiek is, a tágas 
terem bizony kicsinek bizonyul s bi-
tony sokan szoronganak künt az ajtó 
körül, akik cem fértek  be. Több, mint 
ötszázan gyúródnak be a terembe s 
Élvezik a szép műsorszámokat. 
Csekefalva  felé  népvándorlás indul 

meg ebéd után Székelykereszturról. 
I város megy a falura.  Több, mint 

dolgozó, kicsi és felcőtt,  látoga-
tott el ebből az alkalomból a szom-

szédos Csekefalvára,  ahol szintén 
ügyesen rendezték meg a versenyt. A 
város és a falu  nemes versengésében 
mindkettő kitett magáért. Nagy érdek 
iődéssel hallgatta a közönség a RDNSz 
kiküldöttjének előadását is, aki fel 
használva ezt az alkalmat, a párizsi 
világ békekongresszus békefelhivását 
ismertette. 

Gagyban  is, mint Kisgalambfalván,  a 
sportversenyekben már a falusi  lányok 
is nagy élvezettel vettek részt. A sport 
versenyek kezdik ledönteni falun  is a 
fiuk  és lányok közötti különbségtétel 
válaszfalát.  A lányok már beállnak a 
sportolók közé, versenyt futnak,  ugra 
nak, s még a gránátdobásban is részt 
vesznek. Ezzel felszabadulnak  a lá 
nyok is a hagyományok rabságából, 
amely szerint vasárnaponként csak 
egymásbakarolva sétálniok, vagy a 
táncban szórakozniok volt illő. Már 
azt is elhatározták, hogy a jövőre 
sport-dreszt csinálnak maguknak, hogy 
ne kelljen a magasugrásban is szok 
nyában részt venniök. 

A kulturotthonok azonban nem min-
denütt működnek kiválóan. Akad olyan 
község is, ahol a módos középgazdák 
nem nézik jó szemmel, hogy a gyer 
mekeik többet tudjanak, mint ők és 
igyekeznek a fiatalságot  elvonni a 
művelődési alkalomtól. Ez történt 
Agyagfalván,  ahol a tantestület tagjai 
házról házra járva, csak nagy keserve 
sen tudtak szereplőket összeszedni és 
a község lakosai a nemtörődömség 
mögé bújva, még mindig inkább a 
házak elé kiülve trécselnek, minthogy 
művelődjenek és magukat fejlesszó* 
és igyekezzenek előre haladni. Az 
ilyen községben, mint Agyagfalva,  von 
ta tol tan is ment a dolog, A sport 
versenyeket meg sem rendezték. A 
kultur verseny is csak immel ámmal 
ment. Agyagfalva  középgazdái fel  sem 
tudják becsülni, mekkora kárt okoznak 
ezzel gyermekeiknek, akik később 
majd szidni fogják  őket, hogy a mű-
velődési lehetőségtől és a tanulási le-
hetőségtől visszatartották őket most 
fiatalkorukban. 

Ettől az egy elszigetelt esettől elte-
kintve, Udvarhelymegye dolgozó föld-
művesei nagy örömmel és határtalan 
lelkesedéssel vettek részt a művelődési 
versenyekben és a munkás irjusági 
kupa sportversenyeiben, ezzel is meg 
mutatva, hogy emelni kívánják műve-
lődési színvonalukat s ezzel épiteni 
kivánják a szociálizmust. 

A munkás  ífjtxsági  kupa  versenyei 

Udvarhelymegyében 
Óriási lelkesedés és érdeklődés mellett kezdődtek meg a munkás ifjusisi 

Sn,I e i7 e7 e ' t Uf^'y^gvóben.  A falusi  és városi ifjúság  megértíSeí 
testnevelés fontosságát  és tisztában van azzal, hogy szociálizmit csak Sőií 
5 e S Ü S " î n 5 W , e h e í f e ,6P i t en i-  Wkrözték vissía av í sá^ i 
versenyek. A falusi  ifjúság  valósággal elözönlötte a sportpályákat és minden 
egyes verseny-számban tömegesen jelentkeztek. P P y m m d e n 

sárn9^Í2r tUnÍáf.  ?K V e t S Ó g ?dvarhely®egyei szervezete május 22 én, vm. 
flffi,  . ! 4 járásban rendezte meg a munkás ifjúságik  upa-versenyt. 
nteő eVt V M , i J e k l n Í?U é s 7 7 3 l eá°y vett részt, körülbelül 32000 
snoln L . V Z 4 m ° k , a 2 t bizoayitják, hogy dolgozó ifjuságunk  • 
SS22L?»îe ^ keresztül megerősödött és bátran kapcsolódik bele a 
munkásosztály pártjának vezetésével a szociálizmus építésébe. 

Kustár  Lajos. 

Megkezdte próbáit 
a MNSz mintaszinjátszó csoportja 

Boda  Gyula  Erdőfüle.  A vetési csa-
tával kapcsolatban beküldött részletes 
beszámolóját köszönjük. Sajnos, már 
későn érkezett ahhoz, hogy le is kö-
zölhessük. 

Pionir-avatás Székelyudvarhelyen 

sS rss íciS-hSr « w 
L/ar e l ő í£ t - z ünnepélyre, hogy életük legboldogabb napját nJgkezd 

u tehetnek arra, hogy munkájukkal és tanulásukkal ki 
ák érdemelni, hogy a szociálista társadalom, öntudatos polgárai lehessenek 
Mikor a nyakkendő kiosztásra került a sor, a gyerekek (már pionírok} 

aj elszántan csillogott, bizonyítékául annak, hogy a fogadalom  5 « 
vükbe vésődik, amit semmi sem fog  onnan kitörülni. 

Ezalkalommal négy iskolában fiuk  és lányok, románok ós magyarok ösz-
sen 170 en kaptak vörös nyakkendőt, a munkásosztály har/Eójábó 

JS sarkot s a zászlóra tettek fogadalmat  arra, hogyha szükség életük árán 
magasra emelik Lenin és Sztálin nagy ügyét,'a kommunizmus épSését 

! ! t 7 L f Í g ' Z á S Z l í  átadására került a sor, a zászlóőrség tagjai éppen 
S íeteMogkna"JffiSSal  t e k m t C t t e k * * * * Z á S Z l Ó r a ' a m i a , a " e z u ' á n 

/ e g m e g h í L Ó b b J > i l I a n a t a T 0 l t ' a m i k o r a k i s vörös nyakkendős elv-
nevében köszönetet mondottak Pártunknak azért az atvai 

oskodásért, hogy őket is belekapcsolt, a nagy országépitő munkába 
G.  P.  S. 

A MNSz városi szervezetének minta-
szinjátszó csoportja nagy lelkesedéssel 
készülődik, hogy bekapcsolódhassék a 
kulturversenyek színvonalának az eme-
lésébe. Az együttes tagjai önként vál-
lalták, hogy tíz nap alatt betanulják a 
darabot, és azóta nem telik el egy este 
sem, hogy ne folytatnák  a munkát. A 
szereplők mindenike percnyi pontos 
Sággal érkezik a próbákra, hogy a 
közös munka egy percnyi késedelmet 
se szenvedjen. 

A mult szokásoktól eltórőleg szín-
játszóink bemutatójukat vidéken tart-
ják meg először, ezzel is kifejezésre 
kívánván juttatni azt a célkitűzésüket, 
hogy tudásukat és tehetségüket dol 
gozó parasztságunk kulturális feleme-
lésének a szolgálatába akarják állítani. 
Természetesen, kizárólag azok a köz-
ségek jöhettek sziaiításba, ahol meg 

felelő  nagyságú kultúrotthon és külö-
nösen megfelelő  nagyságú színpad áll 
rendelkezésre. 

Igy nemsokára megelevenedik Szent-
egyházasfalu  és Lövéte kulturotthonai-
nak a színpadán Moliére Duda Gyuri-
jának tragikom édiája, hogy bemutassa 
dolgozó parasztságunknak a mult rend-
szer földesúri  osztályának romlottságát 
és züllöttségét. 

A két vidéki bemutató után Székely-
udvarhelyen tartják meg színjátszóink 
bemutatójukat, majd megint útra kel-
nek, hogy a többi nagyobb községe-
inket is meglátogassák. 

Városi szervezetünk legjobb színját-
szói vállalták a szerepeket és minden 
reményünk megvan arra, hogy szín-
játszóink nem fognak  lemaradni as 
országos jellegű versenyben. 

Jön a marosvásárhelyi 
Állami Székely Színház 

- — 
Moliére:  Tartuffe  Mikszáth  Kálmán:  Különös  házasság,  Gor-
Jegor  Buhcsov  és a többiek  és Gergely  Sándor:  Vitézek  As 

hosok  amu  színpadi  müveit  mutatja  be. Ajánlatos  a jegyekről  előre 
gondoskodni,  tekintettel  arra,  hogy  a vendégszereplő  színház  iránt 
mint  országosán  elismert  együttes  iránt,  itteni  korábbi  szereplési 
folytan  is  rendkívüli  az  érdeklődés.  ^ 

Puskin-ünnepély 
Székelyudvarhelyen 
Az » ARLUS* városi szervezete má-

jus 22 én, vasárnap délelőtt 11 órakor 
a moziteremben Puskin ünnepélyt ren-
dezett. A szabadságszerető s a népé-
ért rajongó, nagy orosz költő születé-
sének 150 éves fordulóján  városunk 
lakossága kegyelettel emlékezett meg 
róla. A moziterem zsúfolásig  megtelt 
ünneplő közönséggel. 

Az ünnepélyen romén nyelven Railo 
Aristia,. magyar nyelven Tompa László 
méltatták Puskin Szergéjevics Alexan-
der, a halhatatlan nagy orosz költő 
életét és munkásságát, aki »kedves 
volt a nép szivének*. 

A nagy költő verseit szavalták, szín-
pompás orosz népviseletben orosz népi 
táncokat és dalokat adtak elő, végül 
a >Bartók Béla* fílharmónikus  zemekar 
játszott. 

A szabadságszerető népek nagy köl-
tőjének, Puskinnak halhatatlan emléke 
bennünk is örökké élni fog  I 1.1. 

(Puskinnal  még  részletesebben  fog-
lalkozunk  a következő  számban.) 

Nagy galambfalva 
Május 22-én a kulturversenyre fú-

vós zenekarunkkal, népi viseletben 
szépen felsorakozva  vonultunk a szom-
szédos Kisgalambfalvára. 

A verseny szép eredménnyel végző-
dött, hatalmas tömeg előtt. 

íme felébredt  a falvak  ifjúsága,  ma-
gával ragadva a dolgozó földműves 
réteget is. Kulturotthonunk tagjai fá-
radságot nem ismerve késő éjszakákig 
próbáltak, tanultak, pedig valamennyien 
mezei munka után, kavicshordás, la-
pátolás után fáradtak  voltak, de azért 
szorgalmasan tanultak, kihasználva az 
alkalmat, hogy most demokratikus 
rendszerünk minden támogatást meg-
ad népünk kulturális fejlődéséhez. 

Ifjaink  és a fúvószenekar  minden 
dicséretet megérdemelnek. Sajnos, akad-
nak köztük olyanok is, mint Szijgyártd 
Gergely, aki fegyelmezetlen,  elbizako-
dott és számtalanszor hiányzott s 
próbákról igazolás nélkül, valamint s 
22-i versenyről is. Ez annál is súlyo-
sabb, mivel IMSz vezető és hozzá még 
középiskolát is végzett. —l 

x Eladó szénatartó, deszkából, 20 
méter hosszú, 6 méter széles. Lakatos 
Tivadar Odorheiu (volt Bethlen u. 74) 



Ismerjük meg a szociálizmus hazáját 

A szövetkezet kivételes szerepet 
játszott abban az átalakulási folya-
motban, amelynek során »z elmara-
radott és szétaprózott parasztgazdaság 
fejlett  és egységes szociálista gaz-
dasággá alakult át. 

V. I. Lenin dolgozta ki a szociá-
lista épités szövetkezeti tervét. A szö 
vetkezésben Lenin azt az utat látta, 
amelyen járva a parasztság eljuthat a 
kis egyéni gazdaságoktól a nagy ter-
melési társulatokhoz, a kolhozokhoz. 
A helyesen szervezett és a parasztok 
millióit magukba foglaló  termelő szö 
vetkezetek a szociálizmus építésének 
fő  eszközei. 

A szovjet rendszer kezdettől fogva 
az önkéntesség elve alapján külön-
böző szövetkezeteket hozott létre: 
mezőgazdasági krrteleket és társula 
tokát, fogyasztási  és mezőgazdasági 
szövetkezeteket. Ezek lehetőséget 
nyújtottak a parcsztságnak arra, hogy 
gyakorlatban győződhessék meg a 
szövetkezeti termelés és árucsere elő 
nyeiről. 

Lenin müvének nagy folytatója,  I. 
V. Sztálin tovább fejleszti  a szövet-
kezés lenini tervét és kidolgozza a 
mezőgazdaság kollektivizálásának el-
méletét. I. V. Sztálin oldotta meg min-
den vonatkozásban a falusi  termelő 
szövetkezeteknek, a kolhozoknak a 
kérdéseit. A szövetkezeteknek köszön-
hető, hogy a Szovjetunió parasztsága 
ma a szociálista fejlődés  útját járja. 

A fogyasztási  szövetkezet — amint 
Lenin kimutatta — nem egyéb, mint 
a munkások és parasztok társulása 
abból a célból, hogy beszerezzék ós 
szétosszák a számukra szükséges ter-
mékeket. 

A szovjet gazdaságban a fogyasz 
tási szövetkezetnek nagy jelentősége 
lett, biztosi'ja a városi és falusi  la-
kosság ellátását fogyasztási  cikkekkel. 
A fogyasztási  szövetkezetek küszöböl-
ték ki az áruforgalomból  a magántő-
két. Maga az a tény, hogy a munká-
sok és parasztok szövetkezetei saját 
eszközeikkel biztosították áruval való 
ellátásukat, azt jelentette, hogy le-
mondottak a magántőke szolgálatairól. 
A fogyasztási  szövetkezetek révén jött 
létre a szovjet kereskedelem. A szov-
jet kereskedelemben — mondja Lenin 
— nincsenek sem kapitálisták, sem 
spekulánsok. 

A fogyasztási  szövetkezetet a szov-
jet nép vezérei, Lenin ós Sztálin, nem 
tekintetlék csupán egyszerű kereske 
delmi szervezetnek. A fogyasztási 
szövetkezet mindig a dolgozók tömeg 
szervezete volt, amely megvédte gaz 
dasági érdekeiket és bekapcsolta őket 
a szociálizmus épitő munkájába. 

Lenin arra is rámutatott, hogy a 
szociálizmus építésének időszakában 
és magában a szociálizmus korszaká-
ban is a szövetkezet biztosítja az 
egészséges áruforgalmat  a város és a 
falu  között. 
A szovjet-fogyasztási  szövetkezet 

f6  jellemvonásai 
. A szovjet fogyasztási  szövetkezetnek 

abból a jellegéből, hogy a dolgozók 
széles tömegének igényeit elégíti ki ós 
tényezője a szociálista építőmunkának, 
következnek fő  jellemvonásai. 

1, A szovjet-fogyasztási  szövetkezet 
szocialista  vállalkozás,  mert  a közös 
szociálista  tulajdonra  támaszkodik, 
amely  a szovjet  társadalom  gazdasági 
alapja. 

A kapitálista rendszerben a szövet 
kezet magánszemélyek tulajdona, ki 
zsákmányolja a munkásait éppen ugy, 

mint egy tőkés Nyeresége pedig sem-
miben sem különbözik egy magánke-
reskedő nyereségétől. Tehát a kapitá-
lista rendszerben a szövetkezet egyike 
a polgári gazdasági rendszer formái-
nak. A szovjet-szövetkezetek szociá-
lista vállalatok, mert alapjuk a szociá-
lista gazdasági rendszer és a szociá-
lista tulajdon. Nyereségük a szociálista 
épités alkotórészét képezi. Ebből a tu 
Újdonságából kifolyólag  a szovjet-
szövetkezet szerves része a tervsze-
rüsitett szociálista gazdaságnak. 

2 A szovjet  fogyasztási  szövetkezet 
a dolgozóknak  és elsősorban  a kolhoz-
parasztságnak  önkéntes  társulása. 

A fogyasztási  szövetkezetnek tagja 
lehet minden 16. évét betöltött teljes 
jogú egyén, akit kérés alapján a köz 
gyűlés vesz fel.  A felvett  tag fizet  3 
rubel beiratkozási dijat és a közgyű-
lés által megállapított tagdijat. Család-
tagok csak a tagdij negyedrészét fize-
tik. Aí szövetkezeti tagság örökölhető, 
az örökösödési törvényben megállapí-
tott feltételek  szerint. Ha a tagot át-
helyezik. tagdiját átutalják az uj lak 
helyén levő szövetkezethez. Minden 
tag bármikor kiléphet a szövetkezet-
ből. A szövetkezet minden tagja 
egyenlő. Tehát a szovjet fogyasztási 
szövetkezei: önkéntes és valóban de 
mokratikus tömegszervezete a dolgo-
zóknak. 

3. A szovjet  fogyasztási  szövetkezet 
nemcsak  tagdíjat  jizető  tagjait  szol 
gálja  ki,  hanem  a működési  körzeté-
hez  tartozó  egész  lakosságot  is,  s igy 
állami  feladatot  is  teljesít. 

Mivel a szovjet szövetkezet az egész 
lakosságot kiszolgálja és fokozatosan 
a tagjai közé fogadja,  biztosítani fogja 
a kommunista társadalomban a javak 
tökéletes elosztását. 

4. A szovjet  szövetkezetek  egységes 
központi  terv  alapján  működnek. 

A fogyasztási  szövetkezetek munka-
tervét a központi szövetség állapítja 
meg és ez a munkaterv szerves ré-
szét képezi az egész ország gazdasági 
tervének. 

5. A Szovjetunió  fogyasztási  szö-
vetkezetei  a szociálista  szovjetállam-
mal  összhangban  és annak  felügye 
lete  alatt  dolgoznak. 

A kapitálista társadalomban a szö-
vetkezet függetlennek  állítja magát a 

polgári államtól. A valóságban azon-
ban a fogyasztási  szövetkezet a pol-
gárság vezetése alatt részvénytársasá 
gokat alapit és az imperiálista államok 
szolgálatába szegődik, amikor szét-
osztja azok racionalizált termékeit. 

A szovjet szövetkezet viszont a dol-
gozók anyagi helyzetének megjavítá-
sára törekszik és ezért az állammal 
és annak vezetése alatt dolgozik. 

6. A szovjet-fogyasztási  szövetkezet 
résztvesz  ugy  a politikai,  mint  az 
osztályharcban. 

Nincsen olyan szövetkezeti mozga-
lom, amely ne kapcsolódnék valamelyik 
társadalmi osztályhoz. A kapitálista 
országokban léteznek a munkáspár-
tokkal kapcsolatban tévő szövetkeze-
tek, amelyek azoknak a politikai tö-
rekvéseit valósítják meg. A szovjet 
fogyasztási  szövetkezet a szovjet állam 
és a Kommunista Párt politikai törek-
vését, az osztálynélküli társadalom 
megvalósítását támogatja. 

7. A tervszerüsitett  szociálista  gaz 
daság  biztosítja  a szovjet-szövetkezetek 
felsőbbrendűségét  a kapitálista  orszá-
gok  szövetkezetei  fölött. 

A tervszerüsitett szociálista gazda-
sági rendszer összehasonlíthatatlanul 
nagyobb mértékben csökkenti az áruk 
forgalombahozási  idejét és az azzal 
járó költségeket, mint a kapitálista 
gazdasági rendszer. Mig a kapitálista 
rendszerben a szövetkezeti demokrá-
ciának csak formális  jellege van, mert 
vezetése csak kevesek kezében van, 
addig a Szovjetunióban a tagok mil-
liói vesznek részt minden szövetkezeti 
tevékenység vezetésében és ellenőrzé-
sében. Igy a szövetkezeti gazdaság a 
nép érdekeit szolgálja. 

Az ujtipusu szövetkezetnek, a szov 
jet-fogyasztási  szövetkezetnek ezek a 
jellemvonásai. 

A szovjet fogyasztási  szövetkezet 
tagja a szövetkezetek nemzetközi szö-
vetségének. Ennek keretében a szov-
jet szövetkezetek kiemelkedő szerepet 
látszanak. A szovjet-szövetkezet je-
lenlegi feladatait  a következőkben 
játja : 

1. Harcol a szövetkezeti mozgalom 
egységééit és hozzájárul az összes 
munkások szolidáritásához. 

2. Az élén jár annak a harcnak, 
amelyet a világ szövetkezetei folytat-

nak a tartós békéért és demokráciáért 
a háborús uszítók ellen és a munká-
sok gazdasági helyzetének megjavítá-
sáért. 

3. Harcol azért, hogy a szociáliz-
mus eszméi elterjedjenek a szövetke-
zők nagy tömegei között, hogy növe-
kedjék szociálista öntudatuk, hogy e. 
szövetkezetek és a munkásosztály 
szervezetei közötti kapcsolatok meg-
erősödjenek ; harcol azért, hogy a 
szövetkezet segítse a munkásosztályt 
politikai és gazdasági harcában. 

4. A szövetkezeti érdekekért harcol, 
amikor a fasiszták  által eltulajdonított 
szövetkezeti javak visszaadását köve-
teli. Szükségesnek tartja a németor-
szági szövetkezeti mozgalom egysége-
sítését. 

5. Harcol azért, hogy a szövetkezet 
könnyen hozzáférhető  legyen minden 
munkás számára és minden tevékeny-
ségét demokratikus alapon fejtse  ki. 

A szovjet-fogyasztási  szövetkezet a 
demokratikus es antiimperiálista tábor 
soraiban harcol. Méltó a szovjet-nép-
hez, amely őt létrehozta. 

A „Dózsa György" 
Népi Athenaeum könyvtára 
a dolgozók művelődési, 
színvonalát emeli 
Alig néhány hete nyílt meg váró-

sunkban a Dózsa György Népi Athe-
naeum könyvtára a volt kőkereszttéri 
helyiségben. Azóta is a dolgozók és 
a tanulni vágyók egyre nagyobb 
számban keresik fel  és vesznek ki 
könyveket otthoni olvasásra. Hívjuk 
megyénk falusi  dolgozóit is, hogy mi-
nél többen keressék fel  könyvtárun-
kat. A könyvek olvasásra való kiköl-
csönzése nincs formaságokhoz  kötve. 
Egyetlen feltétel  az, hogy a könyvelt 
épségét az olvasók megóvják. Könyv-
tar látogatási idő minden- nap reggel 
9 tői 1 óráig és délután 4 tői 8 óráig 
van, hétfő  kivételével. 

Célunk, hogy a kultura legközvet-
lenebb terjesztője, a könyv, a város 
és a falu  legeldugottabb helyére isi 
eljusson, hogy valóban megtestesüljönI 
»a kultura a népé* jelmondatunk. 

A könyvtár  vezetősége.  I 

Mit  olvassunk? 
Az  Orosz  Könyv  kiadásában  ujabban  megjelent  könyvek: 
1 A Szovjetunió  és a Román  Népköztársaság  barátsági,  együtt-

működési  és kölcsönös  segélynyújtási  egyezménye.  (Arlus  könyvek 
sorozat  9. sz.) 

2. Rózsa  Aliz:  Béketanács  Bergengóciában.  Tanulságos  mese 
kicsinyek  és nagyok  okulására. 

3. A tudomány  és a művelődés  kérdései.  2. szám. 
Az  Ifjúsági  Könyvkiadó  kiadásában  ujabban  jelentek  meg: 
1. Mit  adott  a szovjethatalom  az  ifjúságnak? 
2. N.  K.  Krupszkája:  Lenin  \gyermekévei  és serdülő-kora. 
3. Nikoláj  Bogdánov:  Jurij  Szmirnov. 
4 A. Venclova:  Márité. 
5  Mit  követel  a Komszomol  a komszomolistáktól. 
Az  Országos  Szakszervezeti  Tanács  kiadásában  ujabban  meg-

jelent  könyvek: 
1. I  Mikuszon:  A munkásmozgalom  és a Marshall-terv. 
2. M.  Kámmári:  A szovjet-nép  nagy  alkotó  szerepe. 
3. G.  Moszkálenko:  A kollektív  szerződés  a kapitálista  és a 

szociálista  rendszerben. 

Megalakult 
Szentkeresztbányán 
az ARLUS alfiók 

Szentkeresztbánya munkássága élén-
ken kapcsolódott bele az Arlus mun< 
kába. Ezidáig a több, mint 400 tagi 
Arlus kör egy vezetőséggel dolgozott, 
ami igen nehézkes volt, mert a mu* 
kásság különböző szekciókban dolgo 
zott és igy nem tudott elég tevékfr 
nyen résztvenni az Arlus kör munkí 
jában. 

Ennek a hiányosságnak a kiküszí 
bölése végett, május 21 én a munkl 
sok három Arlus kört alakítottak b 
megválasztották a körök és az alftí 
vezetőségét nagy lelkesedéssel, anni 
is inkább, mert az uj vezetőségbei 
több élmunkásnak a neve szerepel, 

Es'e a kultúrházban nagyszabás: 
Arlus ünnepélyt rendeztek, melye 
Stemmer József,  a székelyudvarhels 
Arlus fiók  titkára tartott előadást 
Szovjetunió, mint a béke és a népe 
függetlenségének  védőbástyája címei 
Az előadást szép műsor követte, ni 
lyen az udvarhelyi katonaság Arin 
körének dalárdája román- és magya 
nyelvű munkás- és katonadaloki 
szerepelt. 

A fogyasztási szövetkezet a Szovjetunióban 
(I. A. K1STAN0V müve alapján.) 



FALVAINKBÓL—FALVATNK'TiJ A TT 
Szederjes 
Május 22 én a kulturverseny Szederjes 
és Felek község kulturcsoportjai kö 
zött az egyűttélő népek igaz barátsá-
ginak jegyében folyt  le. Már a kora-
délutáni órákban gyülekezett a verseny 
színhelyén Felek román és Szederjes 
magyar lakossága. 
A mult rendszernek nagy hibája : a 

különböző nemzetiséghez tartozó em-
berek egymás iránti gyűlölete, nálunk 
mér teljesen megszűnt. A magyar ru 
hás pártás lányok összeölelkezve sé 
táitak a román nemzeti viseletben levő 
teleki lányokkal és felváltva  hol az 
egyik, ho! a másik nép dalai csendül-
tek fel  ajkaikon. 
A kb. 560 főnyi  közönség nagy ér-

iiklődéssei hallgatta és nézte végig a 
| fflüsort  és minden szám után viharos 
tapssal fejezte  ki tetszését. Látszott az 
ircokon, hogy a két nép megérti egy-
mást, testvéri kezet nyújt egymásnak 
es együtt dolgozik Népköztársaságunk 

| felvirágoztatásáért. 
Máté  M.  János 

Nagy lelkesedést váltott ki a község 
I dolgozói közt a május 22 ón Farcád 
I községben megtartott szavaló, tánc ós 
hiiárda verseny, ahol három község 
•̂rotthonai keltek versenyre egy-

•lilással: Sükő, Farcád és Lengyelfalva. 
A három község ifjúsága  bebizonyí-

totta, hogy a gazdasági munka mellett 
IkulturmunkávEl is foglalkoznak. 
I A kul tur versenyen körülbelül 500— 
KOOm vettek részt. A versenyben ki-
•nţ a sükői kuiturotthon csoportja 
•lép szavalatokkal, Farcád a szép népi 
iucaival és Lengyelfalva  a jól felkó-
sült dalárdájával. 
A versenyen szerepelt ifjak  szinte 

iiiid szegényparaszt szülők gyerme-
|ti, akik tudatában vannak annak, 
"iy a szociálizmust épiteni csak ugy 

ha dolgozó földmiveseink  kultu-
t színvonalát is emeljük. 

Simó  Pál 
MNSz levelező 

Leplezzük le a nép ellenségeit 

Befurakodót és sikkasztót 
lepleztek le Farcádon 

hessük°Mf«mLkel1  é b r s é g ű n k e t ' hogy munkánkat eredményesebben végez-
afe  jl őd ésün k TiH A h « n T^u™*? ép Í t jÜk- ' m e g k e " vizsgálnunk mindent, ami 
randhín le a u ' J á b a n ( é " Ugy városon mint falun  látjuk, hogy valami nincs 
lendíteni Hiá' "k*2 ^n? * ^ h o g y a t n i • taUdáít előre tudni 
ófáL  l m S Z l k Akfx11'5  , Ö n t " d a t a h h o z - h0?y megtisztítsuk sorainkat azok 
ÍJárt f ^ y ^ l '  «k l k ; á v o I t « t ják magukat minden közösségi munkától, akik 
kerészS ÎLiLak b e , f á r f t urk b a ;  hogy hibáikat takarják, akik az anyagiakon Keresztül nézik a világot és gátolják az épitő munkát. 
fiiraknsU  ? I y a n o k n®k . m i n t F«cádon Elek Lajos kulák és függelékei,  akik be-
vezessék mind* ° t C S a k ^ Z é , \ h o g y t a g j a i , e g y e n e k é s • " vtánií?félre-

7 ^ . n d e n 'Bŷ eze'üfe  a kizsákmányolásra irányul. Elek Lajost aki 
a f  zetésíkí ZÎV  m U ° k í S a ' ? h b é í r t d o l g ° * a t ? a . * cselédjeit kihasználta szervezet fc^T^  t muDkabtroság ítélete után sem fizette  ki, a farcádi  alap-szervezet kizárta tagja sorából, mint a nép ellenségét. 
hosv V g y a n c s a k Farcádon Papp Ferenc jegyzősógi titkár és pénztárnok, ahelyett 
üzérkp̂ mf  AK- V 0 n a l 0 n b e c s ü l a «e l végezte volna a rábízott feladatokat 
Ô et sIlltí ^M™^)11'' és élelmiszer jegyekkel. A hivatalos ár hSy!tt 

1 ® z e d e " • ruházati jegyekért és az élelmiszer jegyekért 15 lejt a sze-
gény dolgozóktól, Farcád, Sükő és Lengyelfalva  községekben. 

többször'halH^nf^fl63  a z ö n t " d a f .  Elvtársak, dolgozó földművesek?  Leg-
S Z h í f^m e gHm °n d a n '  " WalÓt- h 9 g y j á t O Í m ag a t o^ 9 t félreve-

Te  t fÍLszemmel  láthatóan becsapni, nem meritek leleplezni a nép ellensé-
Ferencet éa Z ! ^ Î j f l  é b e r s 4 g " A f a r c á d i  «ilicia leleplezte Papp 
P a n n ? t e t 5 ^ a Z i l y e n e ' e m e l t felszámolására  és eljuttatja 
Papp Ferencet is oda, ahol felette  igazságosan fognak  ítélkezni: a népbirósághoz 

• c. 

Hangszer nélkül is tudnak zenélni 
Homoródszentmárton dolgozó földműves  ifjai 

(obátfalva 
Uobátfaiva  ifjúsága  nagy lelkesedés-
t készült a kulturotthonok közt má-
i22én kezdődött versenyekre. Ezen 
mpon jól sikerült sportversenyt ren 
Mik, délután pedig a kadácsi kul-
otthon csoportjaival mértük össze 
ásunkat. 

[Averseny, melynek számai énekka-
néptáacok haladószellemü felol-

isok és szavalatok voltak, két és 
lórán keresztül élvezetes, tanulságos 
m̂aradandó emlékű szórakozást 
fujtott  a versenyen résztvevő hatal 
n tömegnek. 
Ik'obátfalva  ifjúsága  a gazdasági mun-
H mellett tevékeny részt kíván venni 
ilturcsatában is, igy építi saját jö-
t és boldogságát, a szociálizmust. 

Szilveszter  Isivánné 
MNSz levelező. 

kor szól 
falvaink  dolgozóihoz 
|a bakaresti rádió? 
iden vasárnap reggel 8. óra 15 perc-

Ji román rádió (Radio Românie 1875 
Ihulláraban) magyir nyelven ad falu 
tii dolgozó földművesek  számára. 
TOleg mindenki hallgassa meg a 
5 faluóráját,  amely nem csak ok-
ibanem szórakoztatja is a falu  né-
lSzeretnők, .ha ezzel a rádióadás-
[kapcsolatosan észrevételeiket is be-
n̂ék hozzánk dolgozó földmüve-

hogy azt a rádiónak közvetit-

Nem mindennapi élményben volt 
részem a napokban. Homoródszenf-
mártonban a kulturversenyekke! ksp 
csolatban megbeszélést folytattam.  Köz 
ben néhány ifjú  lopakodott be. Kér-
dőjeg néztem a megbeszélés résztve-
vőire, akik mosolyogva adták meg a 
felvilágosítást,  hogy ez a homoród-
szentmártoni ifjúság  zenekara. Tréfá-
nak vettem a dolgot, hiszen senkinél 
sem láttam semmiféle  hangszert. 

Azonban alig, hogy befejeztük  az 
értekezletünket, rázendített a »zenekar« 
A meglepetéstől még szóhoz sem tud-
tam jutni. Hét ifjú,  hangszer nélkül 
szabályosan zenél. Három fésű,  két 
tolltartó, egy ócska klarinétnak a felső 
része és egy fenyőfából  összetákolt 
citera. Ezekből a kezdetleges hang-
szerekbői egymásután csendültek fel 

az ősi népi dallamok, a ropogós csár-
dások. 

Hót leleményes földműves  ifjú,  le-
győzte a nehézségeket. Megoldották a 
hangszerhiány kérdését. Ismeri már 
» faiu  őket, hiszen már táncmulatság 
ban is muzsikállak, sőt május 1-én 
zenés ébresztőt is tartottak. Most ké-
szülnek a kulturversenyekre, hogy 
művészetüket bemutassák a szomszé-
dos községek dolgozóinak is. 

Példája ez dolgozó parasztságunk 
életrevalóságának, alkotó szellemének, 
ötletességének, amelynek csak helyes 
vezetésre van szüksége. Ezt a helyes 
vezetést és nevelést biztosítja nekünk 
Pártunk, amelyik programmjára tűzte 
dolgozó népünk gazdasági, politikai ós 
kulturális színvonalának emelését. 

fl. 

Erdőfülében  1907 ben fejeződött  be 
a tagosítás és arányosítás. Ezzel a 
két birtokrendszési müvelettel, a ta 
gositás helyi irányitói, a nagygazdák 
nagykiterjedésű vagyonokat haiácsol 
tak össze, maguknak tagositva a köz-
ség határában levő jobb szántókat, 
kaszálókat és legelőket. 

I A birtokrendezés egyik legnagyobb 
| igazságtalansága a közvagyon tagosí-
tása rendjén született meg, 28 nagy-
birtokos a község 5200-5300 holdat 
kitevő közvagyonából 2500—2600 hol-
dat szakított ki és azt egyéni tulaj-
donba vették. 180-185 birtokosnak 
mindössze 2200-2250 holdat hagytak 
meg. 

A tagosítás előtti időben a tehén-
csorda a falu  felső  végétől alig 400 
méter utat tett meg A legelőig, de a 
közvagyon tagosítása után a szegóny-
és középgazdák tehéncsordájának 4 
és fél  km. utat kellett megtennie a le-
gelőig, akkor is egy legelésre alkalmat, 
lan viznólküli, erdőslegelőre kénysze-
rültek, mert a közeli legelőt a nagy-
gazdák egymásközt osztották szét. 

Ez a helyzet súlyosan sajgó és égő 
seb volt. Hiábavaló volt minden ki-
sérletezes, hogy a közösség rendel-
kezésére visszabocsássák a volt köz-

vagyont, mert akkor a nagygazdák 
annál görcsösebben ragaszkodtak hoz 
zá s közösség elsőrendű tehénlegelője, 
magán juhlegelővé és kaszáióvá vált. 

Buksa György, a RMP helyi szer-
vezetének titkára a gyűléseken több-
ször is utalt a tagosítás előtti idők 
nagyszerű tehénlegelőire. Végül is a 
volt kiszakító gazdák utódai önként 
ajánlták fel,  hogy visszaadják a le-
gelőre alkalmas területeket, amiket apáik 
szakítottak volt ki a közvagyonból. 

Boga Gábor és Boga Sándor 72 
holdat, Boga Árpád, Boga Dénes és 
Boga Sándor 25-26 holdat, Borbáth 
Sz. Ernő 26-30 holdat, Gáspár Fe-
renc 110-120 holdat és még többen 
összesen mintegy 750—800 holdat ad-
tak vissza. Igy lett ismét tehénlege-
lője Erdőfülének. 

Szenterzsébet 
Szenterzsébet község lakossága ün-

nepnek atekintette május 22 ét, a kul-
turversenyek napját. Már reggel 7 
órakor a sportkedvelő és érdeklődő 
közönség felvonult  a helyi állami gaz-
daságba, ahol 55 ifjú  vett részt a 
munkás ifjúsági  kupa sportversenyen. 

A délutáni órákban kulturcsoportja-
ink tették ünnepélyessé a napot, ami-

kor az andrásfalvi  kulturcsoporttal kelt 
versenyre a mi kulturcsoportunk nagy-
számú közönség előtt, hatalmas tetszés 
mellett. 

A népi táncban Andrásfalva  tűnt ki, 
mig Szenterzsóbet a fegyelmezett  és 
jél megszervezett dalárdájával, szavaló-
kórusával aratott elismerést. 
Az előadáson fegyelmezetlenség  is volt 

észlelhető, ugy az andrásfalviak,  mint 
a szenterzsébetiek részéről. Nem sza-
bad elfelejtenünk,  hogy a fegyelem 
fél  eredmény és kérjük a szereplőin-
ket és tömegeinket, hogy a következő 
előadásainkon ügyeljenek a fegyelemre. 

Szakács  Dénes 

Székelyzsombor 
Székelyzsombor öntudatos földmű-

vesei kivették részüket az egyéves 
gazdasági terv megvalósításából. A 
vetési tervet a RMP irányításával ide 
jére befejezték.  A vetési csata alatt a 
kulturélet sem szünetelt. A RMP helyi 
titkárságának javaslatára és támogatá 
sával előadták az ifjak  Sárközi 
György »Dózsa Györgye cimü 3 fel-
vonásos színdarabját nagy sikerrel és 
meglátogatták a környező falvakat. 
Előadást tartottak Homoródujfaluban, 
Oklándon és Almáson. Az előadás 
bevételéből a kuiturotthon javitisi 
költségeit fedezik.  D—a. 

Fiatfalva 
Fiatfal  vára a kulturverseny alkal-

mából május 22 én Alsóboldogfalva 
és Ujszékely kulturotthonainak ifjú-
sága és érdeklődő közönsége jött el. 
Alsóboldogralváról mintegy 200 an 
vonultak át községünkbe zeneszóval, 
Uj székelyről pedig mintegy 85 en, A* 
kulturversenyben jobbára a szegény-
gazda családok gyermekei szerepeltek 
s ugy éreztük, hogy a jobbmódu gaz-
dák s azok gyermekei húzódoztak a 
versenytől. Jó hangulatban és szép 
teljesítményekkel zárult a kultur 
verseny. 

Imre  Ferenc. 

C9y nap 
homoródalmás íletAffi Ha valaki nem is olyan régen Ho-

moródalmáson keresztül utazott, csen-
det tapasztalt ott. Ugy látszott, mintha 
a község népe nem venné észre a kö-
rülötte folyó  világujulást. Azonban a 
munka már 1 éve a RMP irányításával 
és a helyi tömegszervezetek közös és 
határozott munkájával elindult a he-
lyes uton. A tavaszi vetési csatát is 
járási viszonylatban kitűnő eredmény-
nyel fejezték  be községünk dolgozó 
földművesei. 

Tudja itt mindenki azt is, hogy 
művelődni is kell. Az IMSz tagjai ugy 
a télen, mint a tavaszi napokon ha-
talmas lendülettel és erővel vették ki 
részüket a kulturmunkából. Az itt 
megtanult darabok egynémelyikével 
állottak ki ifjaink  a május 22 Iki 
kulturversenyre. Ezen a versenyen 
résztvett a homoródszentmártoni kul-
turcsoport is 24 főnyi  csoporttal a 
helyi csoport pedig 35 főből  állott. A 
kulturcsoportokat örvendező, lelkesedő 
tömeg várta a kulturotthonban, amely 
annyira zsúfolt  volt, hogy a szereplő* 
is nehezen juthattak el a színpadig. 

Mindkét falu  kulturcsoportjai szépen 
szerepeltek s az előadottakból mind-
két csoport sokat tanulhatott. A ver 
seny után szótszéledő és hazafelé 
tartó tömeg arcáról boldog megelége 
dós volt leolvasható. Azonban azok 
akiknek nem tetszik az ifjak  haladása' 
görbe szemmel tekintették távoli állá' 
saikból azt a dolgozó fiatal  sereget 
mely a kultura és a béke tábor mel-
lett sorakozott fel.  Sz 



Verekedik a templomban 
Pál Gyula szentdemeteri kathólibua 

plébános ismét hallat magáról. Május 
elsején a templomban misére várakozó 
hivek fülét  egyszerre csak furcsa  zaj 
Qtötte meg, mintha verekedés folyna 
a sekrestyében. Rövidesen megtudták 
a zaj okát, mert látták ifj.  Barabás 
Lajos harangozót az ajtón kirepülni és 
még egy fekete  cipős lábat is láttak, 
•melyik a harangozó után lendült. 

Rövidesen fény  derült a részletekre 
b. Pál Gyula >tisztelendő ur« jól el 
verte és megrugdosta a sekrestyében 
Ifj.  Barabás Lajos harangozót és szó-
szérint kirúgta az ajtón, mert nem a 
piros miseruhát készítette neki elő. Igaz, 
hogy nem is közölte szegény baran-
gozóval, hogy melyiket veszi fel  s igy 
melyiket készitse neki elő. 

Nem hisszük, hogy Istennek tetsző 
cselekedet volna a templomban vere-
kedni, különösen éppen a plébános ré 
Bzéről. Az ilyen eseteket még az egy-
házi hatóságoknak is ki kellene vizs 
gálniok. Manapság már nem lehet va-
lakit csak azért verni, mert szegény 
ember, még akkor sem, ha a verekedő 
maga a „tisztelendő ur", aki ugyan 
nem sok tiszteletet érdemelt ki ezzel 
• cselekedetével. 

Pál Gyula plébános ur azonban nem 
csak verekedni szokott a templomban, 
hanem a híveit is meg szokta támadni. 
Igy legutóbb Simó Józsefre  támadt rá, 
azt kérdezve, hogy mit keres a temp-
lomban ? 

Simó József  értelmes, szegény em-
ber, jól megfelelt  a „tisztelendő ur"-
nak, hogy Népköztársaságunk alkot-
mánya szerint szabadon gyakorolhatja 
vallását s akkor jár templomba, amikor 
akar s különben is ő imádkozni jár a 
templomba s nem verekedni, mint a 
plébános ur. 

Erre Pál Gyula válogatott károm-
kodásokba tőrt ki és nyomdafestéket 
nem biró kifejezésekkel  illette hivét, 

Simó Józsefet.  Mindezt miért? Azért, 
mert Simó József  olyan szegény, hogy 
a kepét nem tudta megfizetni.  Pál Gyu-
lának, ugy látszik, az az álláspontja, 
hogy, aki nem fizet  a papnak, az ne 
is imádkozzék. Szerinte azért vannak 
a hivek, hogy a papot hizlalják. 

Hogy mennyire értékeli Pál Gyula 
szentdemeteri plébános a hiveit, akik 
őt minden földi  jóval ellátják és akik 
között igy ő nyugodt és gondtalan éle 
tet élhet, arra jellemző az, hógy mire 
akarta rávenni a községi tanítónőket, 
Szász Rebekát és Tolvaly Ilonkát. Ez 
a két tanítónő, hivatásának téve eleget, 
az iskolán kivül is oktatta a fiatalokat, 
hogy művelődési színvonalukat emel 
je. A plébános urnák nem tetszett ez, s 
rá akarta venni a tanítónőket, hogy 
oktató és felvilágosító  munkájukkal 
hagyjanak fel,  azt mondta nekik, hogy 
•intelligens nőkhöz nem illik, hogy pa-
rasztokkal foglalkozzanak*. 

Pál Gyula »plebános ur« természe-
tesen nem örvend annak, hogy a nép 
fiai  tanulnak. Szerinte nem kell a né 
pet tanítani, hanem butaságban éssö 
tétségben kell tartani, ütni, verni kell 
még a templomban is, aki nem fizeti 
meg a kepét, azt ki kell kergetni a temp 
lomból s akkor a miszticizmuson ke 
resztül béklyóban lehetne tartani a né 
pet s a nyugati imperiálisták paran-
csára vágí hidra lehetne terelni. 

Pál Gyula plébános csak ott szá 
mitotta el magát, hogy nem egy né 
hány századdal korábban született, a 
sötét középkorban, hanem a felvilágo 
sultság századában, amikor az elnyo 
mott dolgozók Marx, Engels, Lenin 
és Sztálin tanitásai alapján kivívták 
országunkban is a szabadságot és az 
eddig megvert és leszidott hivek sem 
hagyják ezután magukat Pál Gyula 
rabigájába kényszeríteni. 

Ujszékely 
Jó munkát végzett a legeltetési bi 

zoitság Ujszékelyen. Kora tavasszal, 
mikor az állataink kimentek a legelőre, 
mivel nem volt viz, minden nap 3—4 
kilométerre kellett behajtani déli pihenő 
alatt a csordát a Küküllőre. A legel 
tetési bizottság azonban, amelyik mind 
szegény emberekből áll, megérdeklődte 
az öregektől, hol lehetne megtalálni 
azt a jó forrást,  amely még a »grófok« 
idejében létezett, de az emberek ha 
nyagsága miatt betömődött és eltűnt. 
Kimentek a legelőre és párnapi ön 
kéntes munkával kitisztitották a régi 
forrást  és föl  is szerelték itató vályúk 
kai. 

önkéntes munkával a tavasz folya-
mán ifjaink  8-10 hektárnyi, a felnőt-
tek pedig 25—30 hektárnyi legelő 
területet tisztítottak meg a tövistől. 

Gál  Dénes,  MNSz levelező. 

SAKK 
Az UMTE sakkszakosztályának ve 

zet őségé felhivja  az érdeklődők és fő 
ként az ifjúság  figyelmét,  hogy meg 
nyílt a sakk játékterem a Kossuth u. 
60 szám alatt. Mindenkit szívesen lá-
tunk, aki sakkozni akar, vagy pedig 
meg akarja tanulni a sakkjátékot. 

Jelentkezőknek felvilágosítással  szol 
gál Lőrincz László szabó mester Sztálin 
tér. 

A játékteremben, kül- és belföldi 
sakk- újságok, új sakk garnitúrák van 
nak. A vezetőség. 

TEKE 
UMTE bajnokcsapatunk május 22 

én játszotta a Román Népköztársaság 
kupaversenyének országos utolsó for-
dulóját Sepsiszentgyörgyön a CFR Bu-
cureşti bajnokcsapattal és 33 tekével 
győzött, igy a döntőt junius 5 én a 
RNK kupáért játsza. Az UMTE Odor 
heiu 1382, CFR Bucureşti 1349 teke 

csár Berta földműves  asszony, Lőrincz 
Béla titkár, tisztviselő. 
Székely kereaituri fel  a 5 járáa: 

Szin Ferenc elnök, bányamunkás.,. 
Vajda Juliánná napszámos, Gagyi Gá-
bor titkár, tisztviselő. 
Székelykeresztnri alsó járáa t 

Bokor József  elnök, építőmunkát» 
Csutak Lajos földműves,  Moldováu 
Andor titkár, tisztviselő. 
Parajdi járást 

Ambrus János elnök, ács mester 
Nagy Erzsébet munkásnő, Balázs Béla j 
titkár, tisztviselő. 
Oklándi járás t 

Kosoncky Béla elnök, munkás, Bi> | 
lázsné Egyed Margit földmű 
asszony, Jobb Dénes titkár, tiszt* 

»Mig a múltban, a tőkés földest 
kormányzatok alatt, az állampolgári 
az ádamgépezet között valóságos k 
nai fal  emelkedett, — mondta di 
Gheorghiu-Dsj elvtárs — most ai 
demokratikus rendszerben ezt a fai 
ledöntöttük. Helyi államhatalmi 
veinket ezer szál fűzi  a tömegekbe! 
akik előtt felelnek  tevékenységüké 
A régi reakciós rendszerben az állani 
gépezet a román nép ésazegyüttli 
nemzetiségek szörnyű elnyomó 
köze volt.« 

Most azonban a dolgok teljesen i 
változtak. Az egyéni uralkodó t 
szer helyett a dolgozó nép kea 
helyezték a helyi államgépezet vs 
tését, akik hivatva vannak arra, hq 
intézzék a saját ügyeiket, saját nvi 
vükön. 

Ezesnek a helyi államhatalmi 
vezeteknek a létesítése, uj sikert je 
a szociálizmus felé  haladásban. Ei| 
fejlődés  jobb életet biztosit a dolg 
részére, gazdasági, társadalmi és 
velődési téren egyaránt. Az első j 
tős lépés ezen az uton az ideig 
bizottságok beiktatása és munkába 
tása volt. 

Décsfalva 
A tavaszi mezőgazdasági munkála-

tok elvégzéséről érdemes irni, mert eb 
ben néhány RMP tag és MNSz tag 
különösen kivette a részét, kézi és igás 
segítséget nyújtva a szegénygazdák-
nak. Különösen kitűntek ebben a mun-
Iában Bartos Albert, Bartos Miklós, 
Pálhegyi Zsigmond, Balázsi Jánosné 
és Bartos Lajos. Ezek a gazdák nem 
sajnálták igáikkal együtt segíteni a 
szegénygazdákon, pedig nagy volt a 
szénahiány, s drága volt minden ta-
karmány. De így elértük, hogy egy 
talpalattnyi föld  sem maradt megmun-
kálatlan és ezzel elősegítettük a gaz 
dasági terv megvalósítását és a szo-
ciálizmus építését. 

Községünkben is terjesztenek rém-
híreket s az ellen újságolvasással, az 
olvasott cikkek megbeszélésével, meg 
vitatásával küzdünk s minden alkal-
mat megragadunk, hogy felvilágosít-
suk községünk dolgozóit. Kis közsé-
günk középgazdái megértették a párt 
határozatából, amelyet a munkásosz-
tály és a dolgozó parasztság szövet-
ségének megerősítésével kapcsolatban 
hozott, hogy a helyük a szegény gaz-
dák mellett van s együtt kell követniük 
a Párt utasításait a szociálizmus épí-
tésében. Nagyon jól tudják, hogy aki 
nincs velünk, az ellenünk van. 

Józsi  Domokos 

András Juliánná, 
az udvarhelymegyei ideiglenes bizottság tagja 

Hirdetmény 
A gépkocsivezetői igazolvánnyal 

recdelkezők jelentkezzenek junius 15 ig 
a milícia közlekedési osztályán a ve-
zetési igazolványok bemutatása és lát 
tamozása végett. Ezen időpont után 
többet nem láttamozunk és mindazo-
kat, akik szabálytalanságban találtat-
nak, a biróság az 1947 évi 121-es tör-
vény 14 szakasza szerint bünteti. 

Olteanu  Vidor  m. őrnagy, milicia-
parancsnok 

András Juliánná Lövétén született 
1922 ben középparaszt szülőktől. Az 
elemi iskola 7 osztályának elvégzése 
után, a család szűkös anyagi körül-
ményei miatt már 14 éves korában 
kényszerült szolgálni menni Brassóba. 
Szolgálatának keresményével szüleit is 
támogatta, 20 éves korában férjhez-
mect. Férje munkával, mint napszá-
mos és gyári munkás kereste meg 
kenyerét. Házasságuk után állandóan 
Lövétén éltek, innen járt be férje  a 
szentkeresztbányai vasgyárba, mig ő 
a mezei munkával és a háztartással 
volt elfoglalva.  Nagy gondot fordított 

a házasságukból származó 3 gyermek 
gondozására és nevelésére. 

A felszabadulás  elhozta András Ju-
liánnának is az emberibb életet. Már 
1945 ben bekapcsolódott a politikai 
mozgalmakba, harcol a nők egyenjo-
gúságának a kivívásáért. Minden de 
mokratikus megmozdulásban részt-
vesz. Ezévi április 10 ike óta a vár-
megyei ideiglenes bizottság tagjaként 
működik és azon fáradozik,  hogy 
Udvarhelymegye dolgozó népének 
gazdasági, művelődési és politikai élet 
színvonalának emelését elősegítse. 

B e i k t a t t á k 
Székelyudvarhely, Székelykeresztur városok 
és az udvarhelymegyei járások ideiglenes 

bizottságait 
Május 22-én ünnepélyes keretek kö-

zött iktatták be Székelyudvarhely és 
Székelykeresztur városok és a hat me-
gyei járás ideiglenes bizottságai. 

Az ünnepségen ugy a városokban, 
mint a járások székhelyein a beiktatá-
sokon a helyi tömegszervezetek, az 
üzemek és intézmények képviselői vet-
tek részt. 

Mindenütt nagy lelkesedéssel fogad-
ták az ideiglenes bizottság felállítását, 
ami egy ujabb lépést jelent a népnek 
saját sorsa intézésében való részvétele 
terén. 

A beiktatott tagok egytől-egyig a 
munkások, a parasztok és a haladószel-
lemü értelmiség rétegeit képviselik. 

Az ideiglenes bizottság tagjai a kö-
vetkezők ; 
Székelyndvarhely város: 

Ágoston Sándor elnök, géplakatos, 
Gergely Gyuláné munkásnő, Szász 
Elemér titkár, tisztviselő. 
Székelykeresztur város: 

Birtalan József  elnök, szabó, Sán-
dor Margit tisztviselő, Sipos Ernő tit-
kár, tisztviselő. 
Udvarhelyi fels5  járás: 

Tornai Imre elnök, földműves  és er-
dőmunkás, Sándor Mózesné földműves 
asszony, Bálint Dezső titkár, tisztviselő. 
Udvarhelyi alsó járás: 

Bartos György elnök, kőműves, Kul-

Felhívás 
Április 1-től működik a CEC I 

nökség Székelyudvarhelyen a 
ügyigazgatóság épületében, ahol il 
vetkező müveleteket végzi: 

— Elfogad  összegeket adód 
céljából. 

— Elfogad  takarékbetéteket. 
A betétek előnyel t 

— Az Állam garantálja. 
— 5°/o os kamat a látra és 
— 6°/o os kamat a határidőre i 

betéteknél. 
— A műveletek titkossága. 
— Adómentesség. 
— A betétkönyvek az 

területén érvényesek. 
A munkából  eredő  takarékom 

ország  újjáépítéséhez  és mind*} 
jólétéhez  járul  hozzá. 

Az UMTE Sporthor 
Egyesület értesiti tagjait 
nyésztési és Halászati Vezérig 
ság 1949 május 6 án kelt 5 
számú alábbi rendeleteiről: 1. Aj 
vizeket bérlő összes halászeg 
kötelesek minden illeték, dij, n 
kiság nélkül engedélyezni az oly 
lászegyesületi tagoknak, akik az I 
halászati jegyet a folyó  évre kivi 
ták, a területi jegy árát pedig ana" 
egyesületnél, araţlynek tagjai, hii 
lanul kifizették,  a szomszédos vi 
gyék sikvizein a horgászatot. 2,1 
vizeket bérlő összes halászegyeil 
kötelesek a folyó  évi május 1-tílj 
tember 30 ig bezárólag egyéni r 
alapján teljesen díjmentesen 
lyezni a többi halászegyesületell 
szervezeti tagjai részére, akik r 
jeggyel és saját egyesületüktől! 
tott területi jeggyel rendelkezne 
napi üdülőszabadságuk idejére i 
vizeken a horgászatot. 


