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Megjelenik minden s z o m b a t o n reggel 
Fâlelfis s z e r k e s z t ő : Imets János 

S z e r k e s z t ő s é g i s k i a d ó h i v a t a l : 
S z é k e l y u d v a r h e l y , Kossuth utca 3 4 . 

Kikből állanak a községi ideiglenes 
bizottságok és mik a feladataik? 

Vármegyénk községeiben a napok-
kin beiktatták az ideiglenes bizon Sá-
gokat, ami forradalmi  esemény. Egy 
másik jelentős esemény, ami foglalkoz 
tatja a népet, a küczöbön álió aratás. 
E két esemény szorosan összefügg. 
Igaz, hogy falun  aratás mindig volt, 

hal kevesebbet, hol többet trattak, 
ahogy az időjárás engedte. Sajnos azon 
ban, akik egész esz andőn keresztül 
görnyedtek dolgozlak, csík sovány ke 
nyeret vagy puliss kát ettek. Az omlós 
kalácson csak azok hiztak, akik mun-
ka nélkül uraskodtak a falu  dolgozóin. 
Igy volt a múltban. Így szakadt két 
részre a falu,  kizsákmányolókra és dol-
gozódra. Az egyik parancsolt, a másik 
engedelmeskedett. A jó időjárás és a 
dolgozó parasztok nthéz munkája hi 
ába adott jó termést, a gabona mégis 
a földesurak,  nagygazdák és uzsorások 
magtárába került. 

Nem is lehetett másképp, mert a ha 
talom nemcsak falun,  hanem az egész 

Ságban a földe  urak és a tőké ,;k 
kezében volt. Ennek azonban véget 
vetett a dicsőséges szovjet hadsereg, 
kiűzve hazánkból is a fasiszta  hida-
kat és felszabadította  a dolgozó népet. 
Az államhatalmat pidig a munkásosz-
tály, Pártunk vezetésével kezébe ra-
gsdta s ezzel megszüntette a kizsák-
mányolók osztályuralmát. S noha azóta 
csapást xsapás után mértünk a kizsák 
mányoíókra, az ellenség még mindig 
tovább folytatja  alattomos harcát. Sza 
bo:ál, hamis hireket terjeszt, hogy a 
falu  nyugalmát megzavarja, spekulá-
cióval foglalkozik  stb 
A dolgozó földművesek  tudják, hogy 

iz a küzdelem, amit vivnak, osztály-
harc az osztályellenséggel, szemben 
Ahhoz, hogy ez a harc eredményesebb 
legyen, hogy haladhassunk a jólét és 
boldogulás felé,  a szociálizmus ép'té 
sének utján a falu  közügyeinek veze-
tését, irányítását, a velejáró harcot és 
nunkát magának a dolgozó népnek 
kell a kezébe vennie. Erre valók a 
falusi  néptanácsok. Amig ezek meg-
választáséra sor kerül, a néptanácsok 
hatáskörét a kinevezett ideiglenes bi-
zottságok gyakorolják. Ezek nem a 
régi községi elöljáróságok, hanem a 
munkásosztály és a dolgozó paraszt-
tág szövetségén alapuló proletár dik 
tatura helyi szervei. 

Kikből állanak az ideiglenes bizottsá 
gok? Előbb inkább nézzük meg, kik 
bői nem állanak: nincsenek benne 
volt földesurak,  vagy nagygazdák, 
spekulánsok, malom' ulajdonosok, ke-
reskedők, kocsmárosok és senki olyan 
ember fia,  aki a dolgozó nép érdekei 
ellen vétett. Ezzel szemben ott találjuk 
a mezőgazdasági bérmunkások, a sze 
gényparasztok és középparasztok, és 
parasztifjak  legöntudatosabb elemeit. 
Szegény földmives,  napszámos csa-

ládból származik a nagygâlambfalvi 
Ideiglenes bizottság elnöke, Pap  János 
is, aki 1919 ben Székelykereszturon 
született. 7 elemit végzett. 1933 tói 
1937 ig szolga volt Székelykereszturon, 
majd lengyári munkás, 1940--1944 ka' 
tona volt s lemaradva csapattestétől ha-

zakerült. 1944 ben megnősült. Elvett 
NagygalambfalvSn  egy szegény nap 
számos leányt. Újra lengyári munkás 
volt 1945 ig, amikor felesége  falujában, 
Nagygalambfalván  telepedik meg. Itt 
újra napszámos 1947 ig, amikor az 
elöljáróság látva nyomorúságukat és 
szorgalmas bccsületts magatartását, 
irodíSi Olgának veszi fel.  1948 ban 
malom ellenőri minőségben szintén ki-
tűnt becsületes munkásságával. A köz-
ségben a legjobb és legszerényebb 
munkás és mégs számtalanszor dol-
gozott naphosszat, virradattól vakulá-
sig 1 kupa puiiszkalisztért. 

Alig egy hete, hogy beiktatták, máris 
felállították  Bokor Sindorral és C. Cră 
ciunescuval keröltve a napközi otthont, 
ahol 120 gyerek étkezik Uukst, hi-
dakat javítottak, átszervezték a szö-
vetkezetet is. Kötelezettséget vállalt, 
hogy tovább harcol egy jobb és bol-
dogabb társadalom megteremtéséért. 

A mátéfalvi  Bogos  Fenne  1903-ben 
szülfctett  kisbirtokos családból. 5 ele 
mit végzett, a sxü ői háznfel  földmű-
veléssel ós fuvarozással  foglalkozott 
1927 ig, amikor szolgának szegődött 
Szikeij udvarhelyre, majd Brassóban 
szolgált. Visszatérése után fuv«rozá3 
sal foglalkozott.  1931 ben megnfsült. 
9 gyermeke van. Összrs birtoka erdő 
vei együtt 6 hold. 1945 ben albiró, 
1946 tói a beiktatásáig községi biró 
volt A RMP tagja 1945 óta. Mint 
ARLUS- és lulturbizottsági elnök so 
kat dolgozott, akárcsak a bérmunkás 
szakszervezetben és a Magyar Népi 
Szövetségben. 

Tamás  Sándor  városfalvi  ideiglenes 
bizottsági elnök szintén szegényparaszt 
családból származik. 1891 ben szüle 
tett, 6 évig csordapásztor volt, 5 évig 
postás, Segesváron bérkocsis, majd 
Sófalván  gazdasági cseléd. 

Balázs  Józsefné  lövétei  ideiglenes 
bizottsági elrök bányász-szülőknek a 
gyermeke. Brassóban volt háztartási 
alkalmazott. Később Pestre került ta-
karítónőnek. Majd Csepelen a Weiss 
Manfréd  féle  gyárban volt munkásnő. 

Íme egy pár életrajzban megeleve 
nedik előttünk az ideiglenes bizottsági 
elnökök élete. Hasonló hányatott, szén 
vedéseSkel teli élete volt a többi köz 
ségíkbm megválasztott elnököknek is. 

Nsgy és komo'y feladat  vár rájut, 
amit a dolgozó tömegekre támaszkod-
va és ezek bevonásávil tudnak csak 
sikeresen elvégezni. Feladata k között 
elsők az aratási, csépíési, tarlószán'ási 
munkálatok, mezőgazdasági adókive-
tések osztályharcos alapon. Éberen 
őrködnek, hogy a középparasztokat 
Össze ne tövesszék a kulá'* okkal, ami 
a munüá-osztály és a dolgozó paraszt-
ság szövetségét gyengitené. R4 kell 
ébreszteniöe a dolgoió parasztságot, 
hogy a boldogulásnak egyedüli utja a 
nsgy, kollektív gazdaságok meg'erem 
tése, a szociáiista mezőgazdaságok 
meghonosítása falvakon.?  Ez az ut ez, 
amely ahhoz a célhoz vezet, hogy a 
nép többé ne másnak vessen és aras 
son, hanem önmagának ós a dolgozók 
államának, amely minden jövedelmét 
és gazdagságát a dolgozók javára 
fordítja.  K  R. 

üli az igazság 
a szövetkezetekkel kapcsolatban? 

A szövetkezeti kérdés a széles népi 
rétegek érdeklődósének középpontjába 
került. Ennek két fő  oka van: egyik 
az hogy kormányunk falusi  viszony-
latban a szövetkezeti szektornak szánta 
az ország gazdasági életének tervszerű 
lebonyolítását, a falusi  kereskedelem 
szociális altpokra helyezését, a másik 
pedig az, hogy a reakció ennek a fel-
adatnak olyan magyarázatot akar ad 
ni, ami által, pánikot szándékszik kel 
teni a szövetkezeti tagok körében. 

Lássuk mind a két okot részleteiben. 
A szövetkezet, mint a régi szövetke-

zők hirdették, békés eszköz a világ 
átalakításához és a szociális alapokra 
való áthelyezésére. Ez bó.séget kizá-
rólag igaz is lett voina, ha a szövet-
kezeti élet az eszmei uton halad. 
Azonban mi történt? Az eszményi cé 
lókért alakult szövetkezeti élet kisiklott 
abból az útból és éppen olyan kapi-
tálista vállalattá alakult, mint bármely 
magánvállalat. De nem csak a tőke-
halmozás jellegzetességét vette át, ha-
nem a haszon elsajátítását is: a kö 
zösség tőkéjéből elért nyereséget egy 
szükkörü csoport élvezte. 

Vagy pedig külön kapitálista «so 

portok a kapitálista gazdálkodás min 
den sajátosságainak megtartásává 
szövetkezetbe tömörültek ós üzelmei-
bet szövetkezeti jelszó alatt folytatták 
Jellemző erre a nem régen létesült, 
világraszóló Petrol szövetkezet, amit 
egy kis csoport kőolaj-telepes hozolt 
létre, ahol a legkisebb tag is 109 olaj 
kúttal lépett be a szövetkezetbe. Miért 
volt ez jó ? Azért, mert a szövetkezeti 
jelszó alatt üzelmeiket szabadabban 
folytathatták.  Az igy alakult és ilyen 
alapokon dolgozó szövetkezetekben 
nincs semmi az eszményi szövetke-
zetből. 

Változás a szövetkezetben 
Tehát, hogy megváltozzék ez az 

irányzat — mert igy dolgozott nálunk 
is — szükség volt gyökeres változta-
tást bevinni a szövetkezeti életbe. 

Innen erednek a mostani szövetkeze-
teket módosító rendelkezések. 

A munka kezdeteképpen azt a ve 
zetöséget kellett lecserélni, amely a 
mult hagyományai alapján ragaszko 
dott az olyan gazdálkodási formához, 
mint amilyent űzött. Ha ezt nem te-

(Folytatása  a 8. oldalon.) 

dolgoztf  fSldmfiVeseK 
magul; is Kiszámít-
batjáH adájsHat 

Az uj mezőgazdasági adótörvény 
kiegészítéseképpen megjelent az egyént 
parasztgazdaságok középarányos jöve-
delmi adóalapját szabályozó megyeicso-
port besorolás szerint Udvarhely megye 
ugy a mezőgazdasági, mint az állat-
tenyésztési jövedelem szempontjából a 
harmadik csoportba tartozik. 

Ezek alapján most már minden e-
gyéni gazdi ság tulajdonosa ki tudja 
számítani, körülbelül mennyi lesz az 
edója, még mielőtt az ideiglenes bizott-
ságok megállapítanák azt, mennyi a 
községenként adójövedelem középará-
nyosa. Teljes pontossággal azért nem 
lehet még kiszámítani, mert nem lehet 
tudni, hogyan él a megyei, illetve já-
rási ideiglenes bizottság az adótor' 
vényben biztosított jogával, hogy a 
helyi viszonyok ismeretébea 20—20 
százalékkal emelje vagy csökkentse a 
törvényben előirt középarányos jöve-
delmet. 

Amellett, hogy az uj adótörvény lé-
nyegesen csökkenti a szegény- és kö-
zépparesztok eddigi közteherviselésé-
nek a su'yát, fontos  az, hogy a dol-
gozó parasztság ezután mindig tudni 
fogji,  mennyi a fizetendő  adója. 

Az edó kiszárítása egyszerű. M:-
gyénkben pl. egy 3 hektáro3 közép-
paraszti gazdaság, melyet a tulajdonos 
feleségével,  három gyermekével, ap >-
sával és anyósával művel meg s mely-
ből 1 hektáron buza, 1 hektáron ku-
korica, fél  hektáron cukorrépa és fél 
hektáron burgonya termik és lovuk, 
két tehenük és 20 juhuk van, az adó-
kiszámítás a következőképpen történik: 

A táblázat szerint a harmadik adó-
jövedelmi csoportba tartozó megyénk-
ben egy hektár buza és egy hektár 
kuko ica évi középjövedelme 5.000— 
5.000 lej, a félhektár  cukorrépáé ós 
félhektár  burgonyáé 3.750 —3.750 lej, 
a két ló és két tehén után számítóit 
jövedelem darabonkint l 500 lej lóvén, 
összesen 6 000 lej, a juhok darabjának 
jövedelme 200 lej, ez összesé tehát 
4 000 lej Tehát a gazdaság évi adó-
köteles jövedelmi alapja, ha más jöve-
delme nincs, 27 500 lej. A törvény 
szerint 20 000- 30 000 lejig terjedő 
évi adóköteles jövedelem után az adó 
1670 lej, plusz 17 lej minden 100 lej 
után, amely meghaladja a 20000 lejt. 
I*y tehát a gazdaság összes évi adója 
2945 lej, amenyiben az ideiglenes bi-
zottság nem emeli vagy csökkenti 20 
száz*lékkal a falunként  megállapított 
középjövedelem alapját. Emelés esetén 
az adó elmehet 4123 lejig, mig csök-
kentés esetén 1767 lejre is leszállhat. 
A gazdaság egyes tagjaira eső adó 
tehát elég kevés. 

Amikor a RMP kezdeményezésére, 
a munkásosztály és a dolgozó paraszt-
ság szövetségének megerősítése és a 
falusi  dolgozók gondtalanabb holnap-
jának biztosítása céljából kormányunk 
az uj mezőgazdasági adórendszert ki-
dolgozta, azt igyekezett biztosítani, 
hogy az egyes gazdaságok tagjai tény • 
leges jövedelmű* arányában, teherbi-
róhépességük csökkentése nélkül já-
ruljanak hozzá az államháztartás költ-
ségeihez. Az öntudatos dolgozó pa-
rasztok tudják, hogy méltányosan meg-
állapított adójukat a népi állam köz-
hasznú beruházásokra és a dolgozók 
anyagi és kulturális színvonalának e-
melésére fordítja,  ezért örömmel vették 
tudomásul az uj adótörvény intézke-
déseit. 

Elégtétellel vették tudomásul azt ís> 
hogy a kulákgazdaságok adóját az 
ideiglenes bizottságok 20—50 száza-
lékkal növelhetik, mert ebből az intéz 
kedésből is látják, hogy a kormány 
megtesz minden intézkedést a falusi 
kizsákmányolók korlátozására és ezzeS 
megvalósítja a Párt március 3—5 iki 
plenáris ülésén hozott határozatot és 
szorosabbra fűzi  a munkás osztály és 
a dolgozó parasztság szövetségét. 



Üzemeink élete 
A székelyudvarhelyi 

UHGISz szabó-üzem 
10 óra. A műhelyben sztlnetel a 

munka. A munkások Béla Ferencnek, 
a szövetkezet helyettes sajtó és pro-
paganda-felelősének  vezetésével újsá-
got olvasnak. Érdeklődő, figyelmes 
arcokat látunk. A cikkek helyes fel 
olvasása után a hozzászólásokból lát-
szik, hogy a szövetkezet munkásai 
valóban megértették a szövetkezet fon-
tosságát. Tudják azt, hogy a hábo-
rúra törekvő imperiálisták szándékát 
miképpen semmisiti meg a világbékéért 
küzdő munkások ereje. 

Fél tizenegy is elmúlt már, de a 
hozzászólások tovább folynak  és a 
bírálat és önbírálat szellemében éles 
vitává alakulnak. Többek között a 
Szakszervezeti Világszövetség II. kon-
gresszusára térnek ki bővebben. A 
munkásnők közül csak Miklós Mária 
hozzászólását halljuk, aki meggyőző-
déssel mondja, hogy csak a munkások 
összefogásával  tudjuk megvalósítani 
akaratunkat. 

Szalai Dénes, aki a szabászati osz-
tályon dolgozik, őszintén beismeri, 
hogy régebben az újságot csak felüle 
tesen nézte át és csak azt, ami leg 
inkább érdekelte. 

— Most azonban figyelmesen  ol-
vasom minden részét, mondja, mert 
meggyőződtem benne a valóságról és 
ugy érzem, nem is tudnék meglenni, 
ha nem olvashatnám el rendszeresen 
a mindennapi eseményeket. 

Igazat keli adnunk Szalai Dénes elv-
társunknak, aki az újságot annyira 
megszerette. A kapitálista rendszerben 
az ujsággyártás is üzlet volt, amit a 
tőkések irányitottak és azt kellett ír-
nia, amit ők akartak. Gyilkosságokkal, 
szerelmi kalandokkal és egyéb szen-
zációkkal töltötték meg a lapokat. 
Nem foglalkoztak  komoly problémák 
kai s különösen a munkások életével 
nem és nem volt érdekükben és nem 
is akarták a tőkések gazemberségeit 
leleplezni. 

Ezért nem olvasták nem, szerették 
sokan az újságot. Ma azonban a la-
pon keresztül a munkás ir a munkás 
nak és egymás tapasztalatait kicserélve, 
erőteljesebb mun tára késztetik egy-
mást egy boldogabb jövő érdekében, 
amit Pártunk irányításával munkáju-
kon kérésziül tudnak elérni. 

Tizenegy órakor ért véget az újság-
olvasás. Megindultak a gépek, a mun-
kások megelégedetten helyezkedtek el 
munkahelyeiken és még mindig a meg-
vitatott problémákon gondolkoztak. 

A szabó szövetkezet szépen fejlő-
dik. Különös gondot fordítanak  a ter-
melés minőségére. Beszélgetés közben 
a munkások elmondják, hogy a szö-
vetkezet megindításakor, anyagi ne-
hézségekkel küzdöttek. Kevesen vol-
tak, mindössze tizennyolcan. Két hó-
nappal később, márciusban már a 
munkások száma hetvenre szaporodott. 
A munka is nap nap után több és 
több lett, ami anyagi helyzetüket is 
lényegesen megváltoztatta és igy ke 
resetüi is szépen emelkedett. Ma már, 
a januárban megalakult UMGISz sza-
bók szövetkezete közel száz munkást 
foglalkoztat  és biztosítja családjaik 
megélhetését. A szabászati osztályon 
Csiki László technikai vezető ész-
szerű irácyitásával különös gondot 
fordítanak  a hulladékanyag csökken-
tésére. Csiki László nagyszerűen meg-
állja a helyét és mindenben igyekszik 
» munkásokat ellátni, hogy semmiben 
hiányt ne szenvedjenek. A szövetke-
zet munkásai lelkiismeretesen végzett 
munkájukért több helyről kaptak már 
dicséretet. 

Kulturális téren is dolgoznak. Az 
ifjúság  legnagyobb része sportol. 
Részt vettek a kupaversenyeken is. 

— Most van kialakulóban a szín-
játszó és dalárda csoportunk, mondja 
Pálfi  Jenőné, a szövetkezet kulturfe-

lelőse. Mindent megteszünk, hogy if-
júságunknak megadjuk a lehetőséget 
arra, hogy ezen a téren is fejlődjék, 
öatudatos ifjuságunk  készséggel vál-
lalkozik minden munkára, ennek kö-
szönhetjük kulturális téren elért sike-
reinket is. 

Vannak azonban hiányosságok is. 
Ezekért azonban nem szabad elcsüg-
gedniük, mert ha továbbra is kitarta-
nak és ugyanilyen munkakedvvel dol-
goznak, mint eddig, még nagyobb 
eredményeket tudnak majd elérni. A 
szövetkezet fali  újságja igen szépen 
mutat rá azokra a hiányosságokra, 
amiket még ki kell küszöbölniük a 
további siker érdekében. 

Szabó  Ferenc. 

A szociálista munkaverseny 
j u n i u s i e r e d m é n y e i 

a parajdi IPEIL-nél 
Az IPEIL parajdi egységében dol-

gozó elvtársak junius hónapban meg-
rendezett munka versenyének eredmé 
nyei a következők : 
A fürészgyárban: 

E g y é n i versenyben indultak Zsom-
bori Gábor kitüntetett élmunkás és 
Cseresznyés Albert gáteres. 

Versenyfeltételek:  Zsombori Gábor 
lakatos részéről a lakatos munkák idő-
beli elvégzése, a gépek gondos jókar-
ban tartása, időbeni pontos indulás és 
megállás, üzemanyag megtakarítás. 

Cseresznyés Albert részéről a fű-
részlapok jókarban tartása, azok idő 
beni berakása és lecserélése, a meg-
adott méretek legpontosabb betartása, 
üzemanyag megtakarítás, 10 száza-
lékos. 

C s e r e s z n y é s Albert gáteres nyerte 
meg a versenyt azzal, hogy vállalko-
zását minden hiba nélkül teljesítette 
és az üzemanyagban megtakarítást 
ért el. 

Zsombori elvtársnál két izben a gá-
tercsapágyak felhevültek  és a gépnek, 
a rosszminőségü kenőanyag miatt, 
két ízben meg kellett állnia. 

Csoportos versenyben a c'rkulás, 
pendulás és a segéd cirkulás: a gáte-
ressel és a 2 segédgáteressel szemben. 

Feltételek: az anyag hibanélküli 
osztályozása és kihasználása, valamint 
a két csoport egyszerre végzi el a 
gátér által kivágott áru osztályozását, 
anélkül, hogy valamelyik csoportnál 
felhalmozódnék.  Versenyük eldöntet-
len maradt, eredményeképpen az e!ő« 
irt napi normát a gátér-teljesítmény-
nél 50 százalékkal haladták tul junius 
hónapban. Munkájukkal kiváltak : Ke-
lemen Károly, Simófi  Márton, Tódor 

Károly, Cseresznyés András. 
A szénégetők csoportjai is kiváló 

eredményeket értek el junius hónap 
folyamán,  aminek bizonyítéka a pa-
rajdi állomáson felhalmozódott  nagy 
szénmennyiség. 

Versenyben voltak a következő 
szénégetők: Pizsuly János, Tóti Már-
ton, Ambrus Márton, id. Ambrus 
Imre, Szitás L. Zsigmond, Hudák 
András, Hudák Ferenc, Szász János, 
Boér Gábor, Hegyi Lázár, Ambrus 
Márton, ifj,  Torod Lajos, Oláh Lajos, 
Bakó Márton és Szőke Lajos. 

Feltételek: szén nennyiség napi 
norma 18 Hl. minél nagyobb darabok-
ban, csengő hangura kiégetve, minél 
kevesebb csülökkel. 

Id. Ambrus Márton az előirt havi 
450 Hl. helyett 896 Hl.-t termelt a 
íeltételeknek megfelelőleg.  A normát 
106 százalékkal haladta tul. Második 
lett Hegyi Lázár 983 Hl. rel, amely-
nek minősége 15 százalékkal gyen-
gébb. Harmadik Piszuly János 846 
Hl. tel, minőségileg elsőrendű szenet 
termelt. Következnek ifj.  Ambrus 
Márton 788, Tódor Lajos 784, Tóti 
Márton 706, Szitás L Zsigmond 662, 
Boér Gábor 649, Hudák Ferenc 589, 
Ambrus Imre 550, 0;áh Lajos 551, 
Hudák András 505, Szőke Lajos 515 
Hl. rel. 

Csoportos versenyben indult Bakó 
Márton csoportja és Szász Jánosé. 
Bakóék csoportja 2 százalékkal győ-
zött Szászék felett,  a minőség is megfele-
lő. Az állomáson dolgozó Bakó elvtársék 
is teljesítették vállalkozásukat a vago-
nok berakásánál. Megállották a helyü-
ket éjszaka is, mivel vállalták, hogy 
üzemfekbértől  mentesen teljesitik a 
szállításokat. 

Munkásarcok 
a szentkeresztbányai vasgyárnál 

A szentkeresztbányai dübörgő gyár 
élettől lüktető forgatagában  egy né-
hány munkással elbeszélgetve meg 
ismerjük a kormos arcok mögött meg-
húzódó emberi életet. A vasmunkások 
nehéz sorsát, de egyben nagyszerű 
munkáját élik itt azok az emberek, a-
kikkel szóba állhatunk. 

András  Ferenc  K.  vasöntővel a mun-
kapad mellett beszélgetve megtudjuk, 
hogy már 1924 óta dolgozik ugyan 
ennél az üzemnél. Mint inas kezdte 
itt. Itt szabadult fel  és lett később 
mester. Most 42 éves. Ő már különb-
séget tud tenni a tőkés gazdák üzem-
vezetése és a mostani vezetés között. 
Most már sajátjának érzi a gyárat s a 
munkamódszer megjavításával és na-
gyobb termelési eredményével tudja, 
hogy a munkásság életszínvonalát e 
meli. 

Régebben az öntvényeket szárítással 
készítették. András Ferenc K. rájött 
arra, hogy ez felesleges  időpazarlást 
jelent s most nyersen hagyják s ugy 
dolgoznak. Ezzel elérték, hogy most 
egy öntvényt nem 4 óra alatt, hanem 
1 óra alatt készítenek el. Az ilyen na-
gyobb öntvényeknél, mint a gépáll-
vány is, a kipróbált módszert hasz 
nositják és más daraboknál is beve-
zetik. 

György  Pál  István  András Ferenc K, 
segítségével ugyancsak elsajátította az 
uj öntési módszert s most már ő is 
igy dolgozik s ezzel lényegesen emelik 
a terméseredményt. 

Fenne  Imre  és Pálgábor  Dénes  az 
öntöde kiváló munkásai most azon 
fáradoznak,  hogy beosztott munkájuk-
kal a holtidőt is a lehető legkisebbre 
csökkentsék, sőt egészen kiküszöböl-

jék. Munkájukat öntudatosan végzik, 
mert tudják, hogy minden eredménnyel 
nem csak Népköztársaságunk, hanem 
egyben saját jövőjüket is épitík. 

Pávelka  Ödön  az esztergályos üzem-
ben kitűnik azzal, hogy a gépe min-
dig rendben van és ugy az üzemi, 
mint a kulturomnkában elől jár. Példa-
mutató munkát végez. Látszik a magi 
tartásán, hogy öntudatos elvtárs. 

Sándor  Lajos  28 éves vasöntőtől 
megtudjuk, hogy 1934 ben kerüli, mint 
inas az üzembe. 1939—40 ben azon-
ban már ott kellett az üzemet hagy 
„olyan nagyon ránk estek", an_ 
mondja.Most már szabadon dolgozhat! 
és építheti a dolgozók hazáját, ebbi 
a munkában nem gáncs, hanem segi 
kéz áll mellette. 

— Ma meg vagyok elégedve, mondj. 
Már tiz napja dolgozom dinamóbur 
kolaton. Amit régebb 11—12 óra «1 
végeztem el, azt ma 8 óra alatt m 
csinálom. Igyekszem tanulni ésszé 
ném magamat a szakmámban fejlem 
ni, hogy még tökéletesebb munkát vl 
gezzek. 

— Most került volna sor a szabai 
Ságomra, meséli, és az üzem teri 
szetesen ki is akarta adni, de látva 
hogy sürgős munka van, nem men 
szabadságra. Majd kiveszem késői 
amikor befejeztük  ezt a sürgős muni 

A munkásokkal beszélve megtudj 
hogy 5 társuk van most is fürdőn, 
kik eddig soha sem jutottak ho 
ahhoz, hogy élvezzék az életet: 
Szikszai Pál, György Pál Lőrin 
Szőcs Antal, Kolozsi Lajos és Biró K 
roly élmunkás. 

Vasárnap nagy napja volt az űzet 
nek. A hathónapos Öntőtanfolyamo* 
vizsgáztak és mutatták meg a munk 
ban elért sikerüket, haladásukat. Hí 
szonhat iány és huszonhárom fiu  tel 
le sikeresen a vizsgát. Ezalkalommi 
valamint eddigi munkájukkal is kül 
nősen kitűntek az öntőtanfolyamost 
közül Lázár  Albert,  Ferencz  Imt 
Egyed  Pál,  Egyed  Róza,  Sándor  R, 
gina,  Mihály  Róza,  Balázs  VeroHik 
Miklós  Berta,  Sebők  Berta,  Lázár  1 
ván,  Lázár  András,  Józsa  Gábt 
Benedek  Juliánná,  Szöcs  Györg 
Hatos  János,  Tamás  Balázs  es Bt 
Árpád. 

A haladás utján 
Munkás-nyomda 
Ismételten megemlékeztünk azokrl 

a fontosabb  lépésekről, melyeket 
Szabadságot nyomdailag előállító Mui 
kásnyomda a következetes haladás ul 
ján legutóbb is megtett. Ezúttal ism 
van ilyen megemlíteni valénk: 
nyomda épületének a kibővítése eg 
külön mosdó-helyiséggel. 

A nyomdai munkásság egészségénei 
a megóvása a múltban is különöset 
figyelemre  méltó kérdés volt, ha arr 
a nyomdák magántulajdonosai nei 
fordítottak  is mindig megfelelő  figye 
met. Most ez is azok közé a kérdési 
közé került, amikkel a negy szociá 
átalakulásban komolyan foglalkozna 
Ennek az eredménye a Munkás-nyom 
dának az a külön mosdásra készü 
és fölszerelt  mosdószobája, ame 
Bálint Sándor nyomdai ügyvezel 
elgondolása és az üzem összes alka 
mazottjainak egyetértő megbeszélés 
alapján a napokban készült el. Mosta 
nában, amikor az egészségvédelemne 
a bajok megelőzésének fontosság 
mind általánosabban elismerik, 
amikor Székelyudvarhelyen is játví 
nyos betegségek vannak, megnyu 
vásssl és elismeréssel kell tudomást 
vennünk a nyomdának ezt a lépési 
is a haladás utján 1 

x Eladó tenyésztésre alkalmas 9 hó 
napos báznai kandisznó. Érdeklődi 
lehet a szerkesztőségben. 



Visszapillantás a kulturversenyekre 
i i . 

II körzeti versenyek 
bírálóbizottságai nen voltik minde-
nütt tárgyilagosak és igy megtörtén-
hetett, hogy egyes nagyon jól sze 
npő kulturcs-portok nem juthattak 
be a járási döntőbe. Ez történt az 
ttédi körzetben, ahol a siklódi kultur-
itthon jól szereplő énekkarát azért 
nem engedték tovább, mert Siklód a 
Mnccsoporttal is első lett. Vájjon nem 
khet egy kulturotthonnak mindhárom 
csoportja a legjobb ? Nem ez mutatja 
éppen, hogy a siklódi kuiturotthon 
jól dolgozott ? A jövőben ilyen hibá-
nak nem szabad előfordulnia. 
A versenyek központjaiban a leg-

több helyen nem gondoskodtak a 
Kereplők ülőhelyéről. Ez súlyos szer-
vezési hiba volt, ami nagyon elkeser-
tette a kulturcsoportokat, mert ők ta-
nulni akartak egymástól. 
Székelykereszturon elkészítették a 

szabadtéri színpadot, de esős idő ese-
tére, zárt helyiségről nem gondoskod-
tok. A kulturcsoportok megázva ér-
keztek a verseny színhelyére. A helyi 
rendezőség még akkor szaladgált, 
hogy valahol egy termet kerítsen a 
terseny céljaira. 
A jó szervezésről tett bizonyságot a 

gagygalambfalvi  körzet, ahol látva az 
idő rosszrafordulását,  a kuiturotthon 
nagytermét díszítették fel,  ugy várták 
i kulturcsoportokat a szomszédos 
községekből. 
A járási versenyek 
szervezése már jobb volt. Ezeken 
Udvarhelymegyében 127 kulturcsoport 
vett részt 2800 szereplővel. A néző-
közönség száma elérte a 8 ezeret. 
Nagy lelkesedéssel vonultak fel 

egyes kulturcsoportok szereplői, zene-
karok kíséretében. A járási székhelye 
ken, illetve a járási központokban ze-
neszóval fogadták  az érkezőket, csu-
pín Agyagfalván  maradt el a zenés 
fogadtatás,  mert a fúvószenekar  tagjai 
ikkor gyűltek össze, amikor már a 
csoportok mind bent voltak a község-
ben. A zenekar elmaradását eilen 
ben pótolták a beérkezők, vidám 
énekléssel és egyes községek saját 
tenekaraikkal. 
A legtöbb helyen az eső ellenére is 

szabadtéren tartották meg a versenye-
ket. 
Az elbírálásnál itt is csúsztak be 

hibák. Igy az udvarhelyi alsó járásnál 
i hodgyai kuiturotthon dalárdáját má 
sodik helyre minősítették, habár a 
megyei versenyen bemutatta, hogy 
első pontozást érdemelt volna. A leg 
nagyobb hiba azonban az volt, hogy 
i kulturcsoportok kizökkentek a szo-
ciálista versenyek szelleméből, nagyon 
sok helyen nem fogadták  el az épitő 
kritikát és csak a saját díjazásukat 
nézték. Ezt az alkalmat és elcsügge-
dést kihasználták a nép ellenségei és 
még jobban felbujtották  a kulturcso 
portokat. Némelyik csoport ahelyett, 
hogy tanult volna és a verseny után 
még nagyobb lendülettel tért volna 
haza, hogy minden erejével a népi 
kultura müvelésébe kapcsolódjék, az-
zal indult útnak, hogy »nem érdemes 
versenyezni, mert úgyse nyerünk, 
minisét elnyomnak.* Ezekben a sza-
vakban a dolgozók ellenségei hintik a 
mételyt a nép közé, azok, akiknek 
nem tetszik, hogy a szegény főldmü-
vesség tanul és ezzel boldogabb jö-
vendőt, fejlett  kulturát akar biztosi 
tani magának. Nem • kulturcsoportok 
hangja volt ez, hanem azoké, akik 
még mindig a kulákság befolyása 
alatt állnak, azoké, akik nem látják 
még tisztán azt az utat, amelyet kö-
vetniök kell, azoké, akik a tudomány 
és fejlődés  helyett a babonákat, a 
petróleumos ablakok misztikumát, a 
vérré vált vizet, a sötétséget hirdetik, 
hogy haladni vágyó dolgozóinkat iga-
zán a sötétségbe taszítsák. 

A versenyek célja nem az volt, 
hogy az ellenfél  letaposásáva' kthsr 
coljuk az elsőséget, hanem, hogy a 
tapasztalatok kicserélésével, az együttes 
szerepléssel tanuljunk egymástól és a 
gyengébb csoportokat felemeljük,  se-
gítséget adjunk nekik népi kulturánk 
teijesztéséhez. 
A megyei versenyre 
24 kulturcsoport jött be 750 szereplő-
vel. Itt nyilvánult meg legjobban a 
reakció bujtogatásának eredménye. 
Voltak kulturcsoportok, akik ellensé-
gesen néztek egymásra és amikor 
Kecset község tánccsoportjától az 
almásiak egy mellényt kértek, hogy a 
hiányukat pótolhassák, azok ellensége 
sen visszautasították. Nyilván a ke 
eseti kulturcioportban még vannak 
bujtogatók, akik nagy hanggal és ha-
mis jóindulattal vezetik félre  a kultur-
csoport dolgozóit. 
Nlagyarzsákod 
színjátszó csoportjánál is dolgozott a 
reakció. A csoport nagyon jól szere 
pelt és a bírálóbizottság annak meg 
felelően  a második helyet adta neíi, 
de ők ahelyett, hogy a bizottságot 
hallgatták volna meg, a bomlasztók 
nak, a bujtogatóknak adtak igazat, 
akik azt hangoztatták : »látjátok, tite-
ket el akarnak nyomni* és részben 
el is érték céljukat, mert a csoport 
azzal az elhatározással ment haz», 
hogy ők pedig többet nem dolgoznak. 
A csoport öntudatosabb dolgozói azon-
ban belátták tévedésüket és újra 
munkához láttak. 

Ugyanezt próbálták meg a reakció 
ügynökei a homoródalmási tánccso-
portul is, de a csoport öntudatosan 
utasított vissza minden támadást és 
tovább tanult, aminek az eredménye 
az volt, hogy a megyeközi versenyen 
első helyezést kapott. 
A rugonfalvi 
kuiturotthon színjátszó csoportja mu 

tattá meg a legszebb együttműködést, 
összjátékot, a »Jubileum* előadásával. 
N'gyon szép mun* át végeztek és 
hogy a község együtt érez, együtt 
dolgozik a kul'urotthonon keresztül a 
népi kultura terjesztésére, bizonyítja 
az a tény, hogy esti hazaérkezésükre 
az egész falu  dolgozói fúvószenekar-
ral kivonultak fogadtatásukra.  A reak-
ció olt is megpróbálta bomlasztó mun-
káját a megyeközi verseny után, ahol 
szintén első helyezett lett a csoport, 
de az öntudatos dolgozók minden tá-
madást visszavertek, mert tudják, hogy 
á vármegye csak egy mozigépet kap-
hatott és azt nem lehetett három, 
vagy hat felé  osztani. Azzal is tisztá-
ban vannak Rugonfalva  dolgozói, 
hogy tih'g ők két és fél  kilóméterre 
kaphatnak mozit, addig Oklánd köz-
ségnek és környékének egyáltalán 
nincsen mozija é3 csak 25—30 km -re 
van a legközelebbi. Továbbá tisztán 
látják azt is, hogy ezek a buitogatá-
sok csak a dolgozó nép ellenségeinek 
koholmányai, akik szét akarják zül-
leszteni az olyan szép munkát végzett 
kulturcsoportokat, de minden próbál-
kozásuk kudarcba fullad  a csoport és 
a község öntudatos dolgozdinak fel-
világosító munkája nyomán. 

Az ajándékokkal kitüntetett kultur-
csoportok ugy a járási, mint a me-
gyei versenyen boldog örömmel vet-
ték át a Virsenydijakat és fogadást 
tettek, hogy munaájukat még jobban 
megerősítik egy ujabb haladószellemü 
kultura kiépítésére. 
A megyeközi versenyre 
6 kulturcsoport ment át Csíkszeredába 
250 szereplővel. 

Ugy viselkedésükben, mint szerep-
lésükben a legnagyobb fegyelmezett-
ségről tanúskodtak. A szociálista ver-
seny szelleme átható'ta a kulturcso-
portokat és a legnagyobb rendben és 
lelkesedéssel szerepeltek ugy az elő-

adáson, mint másnap a filmfelvevő 
gépek előtt. 

A homoródalmásiak csak azt saj-
nálják, hogy »miért nem tartott to-
vább a verseny*, ói ugyan tovább 
is versenyszerűen folytatják  a munk át 
otthon a kulturotthonban és a mező-
gazdaságban is. de ilyen szépet, mint 
a megyeközi verseny még nem láttak. 

A reakció munkája a kecseti tánc-
csoportnál volt érezhető, ői meghall-
gatták a sötétben bujkálók bomlasztó 
propagandáját és nagy munkájába ke-
rült a csoport öntudatos tagjainak a 
támadások visszaverése. Voltak a 
csoportban olyanok, akik kijelentették ; 
>ők többet nem táncolnak*. Ezek az 
emberek még mindig saját ellenségeik 
szolgálatába akarnak szegődni és a 
csoport öntudatos tagjainak köteles-
sége felvilágosítani  őket osztályérde-
kükről és munkájuk céljáról. 

A verseny véget ért és 475 kultur-
csoport uj tapasztalatokkal, uj lendü-
lettel fogott  újra munkához, hogy a 
nyári időszakban is biztosítsa a kul-
tura otthonának működését, hogy ta-
nuljon, tanítson és neveljen a kultur-
otthonon keresztül, mert mindannyian 
tudják, hogy munkájukkal a szociáliz-
must építik. 

K—a. 

Nem alszik a reakció 
Ezelőtt három évvel az egész ország 

munkásságát megrázta Balázs Pál lö-
vétei élharcos gyalázatos meggyilko 
lásának hire. Azóta a bűnös bujtogató 
és a kegyetlen gyilkosok is megkapták 
méltó büntetésüket. Még élénken ól 
az egész megye dolgozóinak emléke 
zetében a borzasztó kegyetlenséggel 
végrehajtott gyilkosság, melynek egy 
jó demokrata harcos esett áldozatul s 
az egyházi reakció máris öiszefogott 
a gyilkosokkal. Iiyen alkalmakkor lát-
szanak meg a reakció titkos szálai és 
látszik, hogy a reakció tovább végzi 
aknamunkáját. 

Fábián  Mihály  „tisztelendő ur'- leg-
bizalmasabb emberei az állati kegyet-
lenséggel végrehajtott gyilkosok roko-
nai és hozzátartozói közül kerülnek ki. 
Velük tartja a legközvetlenebb kap-
csolatokat, ugy látszik, rajtuk keresz-
tül tudja leginkább szolgálni a reak-
ciós terveket. Együtt szoktak suttogni 
és tervezgetni. Együtt sütik ki azokat 
a rémhíreket, amikkel a falu  hangula-
tát mérgezik. 

Széltében-hosszában beszélik a fa-
luban azt is. hogy nsm egészen ön 
zetlenek a Fábián Mihály „tisztelendő 
ur" kapcsolatai a lövétei gyilkosok ro-
konaival, mert Bencze Rezső feleségé-
hez túlságosan gyakran jár. 

A lövétei gyilkosok hozzátartozói 
közül András János Kála apja és anyja 
állandóan Fábián Mihálynál tartóz-
kodnak, akárcsak Gergely Andrásné, 
az egyik tettes édesanyja. De elma-
radhatatlan a társaságból Márton Ist-
ván Kerekes is, aki maga is bele volt 
keveredve a gyilkosságba és hosszabb 
ideig ült vizsgálati fogságban. 

Fábián Mihály így fonogatja  a re-
akció szálait a gyilkosokkal és hoz-

zátartozóikkal, mert neki céljai eléré 
sében teljesen közömbös, hogy kivel 
fog  összes kit használ fel. 

Emellett azonban másképpen ?s pró-
bálja népi demokráciánkat aláásni és 
sz uj intézmények értékét csökkenteni. 
Megemlékeztünk arról, hogy lebeszái 
a tanulri vágyó lányokat a továbbta-
nulásról, a szakmai iskolába való be-
iratkozástól, azzal, hogy ott erkölcste 
lenséget tanulnak. 0 maga azonban 
ugyanakkor olyan erkölcstelen életet 
folytat,  hogy a község dolgozóit meg-
botránkoztatja. Bezzeg amikor szol 
gálni mentek a falusi  lányok, azokat 
nem igyekezett visszatartani, mert tudta, 
hogy ott nem tanulnak és továbbra is 
sötétségben maradva vezetheti őket. 

Gábos Juliánná pedig azt a fejlődési 
és haladási lehetőséget akarta kihasz-
nálni, amit Népköztársaságunk nemre 
való különbség nélkül nyújt most az 
ifjúságnak  és tanulni akart az öntő 
iskolában, Ez a terv sem tetszett Fá 
biáa Mihálynak, aki azt szeretné, hogy 
a népet sö étségben tartsa és a babo-
nán keresztül annyira befolyásolj  i, 
hogy oda irányíthassa, ahova ő akar-
ja. Ezért minden erővel lebeszélni pró-
bálta tanulási tervéről Gábos Juliánnát, 
akit azontan nem tudott félrevezetni, 
még azzal sem. hogy nagy barátsá-
gosan itallal kínálta meg, hogy a le-
beszélése még hatásosabb legyen. 

Lövéte öntudatos dolgozói azonban 
már átlátnak a reekció szitáján, ők 
már megfigyelik  a reakció tevékeny-
ségeit, igyekeznek azt leleplezni és 
feltárják  az egyházi reakció kapcsola-
tait a gyilkosok hozzátartozóival. A 
dolgozók ébersége őrködik Népköztár-
saságunk békéje és fejlődése  felett. 

Lövclei. 

Tanügyi 
közlemény 

A közoktatásügyi minisztérium 
136.297—1949 számú rendelete alapján 
közöljük: 

Azok, akik Udvarhelymegyében a 
magyar vagy román tannyelvű isko-
láknál üres tanszéket akarnak elfog-
lalni, f.  hó 25 ig ilyen irányú kéré-
süket nyújtsák be a megyei ideiglenes 
bizottság tanügyi és művelődési osz-
tályához. 

Óvónői kinevezést kérhetnek azok, 
akik pedagógiai iskolát (óvónőképzőt) 
vagy az óvónőképző tanfolyam  1> 
vagy II. évfolyamát  elvégezték, vala 
mint azok, akik 4 középiskolai, illetve 
7 elemi iskolai végzettséggel rendel-
keznek. 

Tanitói kinevezést az elemi iskolák 
I.—IV. osztályaira kérhetnek : 

Pedtgógiai iskolai végzettséggel ren-
delkezők, tanítóképzői végzettséggel 
(tanitói oklevéllel, vagy anélkül), az ez 
évi középiskolai végzettséggel rendel-
kezők, továbbá érettségit tett, vagy 
régi rendszerű középiskolák IV.—VIII. 
osztályát végzettek. 

A középiskolák és népiskolák V— 
VIII. osztályainál üresedésben lévő 
mennyiségtan, természetrajz, fizika  ké-
mia és orosz nyelv tanszékeinek be-
töltésére kérvényt nyújthatnak be: 
egyetemi, érettségi, vagy tanitói vég-
zettséggel rendelkezők, akik ilyen irá-
nyú képesítést óhajtanak nyerni. 

Azok a helyettes tanárok, akik az 
1948-49 tanévben működtek, újból 
kell, hogy kérjék kinevezésüket az 
1949— 50 tanévre. 

A kéréshez a következő okmányo-
kat kell csatolni: születési anyakönyvi 
kivonat, állampolgársági bizonyítvány, 
erkölcsi bizonyítvány a míliciától, or-
vosi bizonyítvány, működési bizonyít-
vány az intézettől, vagy vállalattól, 
melynél utoljára dolgozott, önéletrajz. 

Szilágyi  Ignác,  m. biz. elnöke. 
Kiss  Géza,  tanügyi oszt.-vezető. 

Közlemény 
A CASBI értesiti mindazokat, akik-

nek használatában ismeretlen tulajdont 
képező bútor van, hogy ezt a bútort 
méltányos áron megvásárolhatják, mi-
után a CASBI julius 3l-ig felszámol 
és működését megszünteti. Az érde-
kelteknek a szükséges felvilágosítást  a 
a vármegyei ideiglenes bizottság I. 
emelet 32/1 sz. szobájában adja meg 
a felszámoló  bizottság. 



Hatalmas árukészlet matatja iparunk 
fejlődését  a Secera állami áruházban 

Megemlékezés 
Fllimon Sárburól 

A székelyudvarhelyi SECERA állami 
áruház terjedelmes raktáraibao lépve, 
meglátjuk gazdasági fejlődésünk  ered* 
ményét. A roskadásig megtelt polcok, 
s különböző áruelosztó osztályok áru-
raktárai mutatják munkásaink igye 
kezetének, a szociálista munkavjrse 
nyeknek eredményeit. Látjuk, hogy a 
szociálista versenyek Pártunk észszerű 
irányításával győztek és a munkások 
hazánkat, a Román Népköztársaságot 
szolgálva, a dolgozó nép életszínvo-
nalát nagymértékben emelték. Ezt a 
munkát végzi a SECERA állami áru-
ház is, mely egyike a legnagyobb áru-
lerakatoknak megyénkben, azzal, hogy 
az árut minél hamarabb és üzérkedés 
nélkül a dolgozó néphez juttatja. 

Egy régi kapitálista áruháznál a tőke 
msgán kezekben lévén, a kereskedő 
azt érezte, hogy minél nagyobb hasz-
na legyen s nem azt, hogy a dolgozó 
nép szükségleteit kielégítse. Ezzel el-
lentétben a „SECERA" állami áruház 
minden igyekezete az, hogy a várme-
gyénk dolgozóit 03 szövetkezeteit jó 
minőségű áruval, pontos időben és 
előnyös áron elláthassa. 

Jelenleg a SECERA állami áruház-
nál raktáron találhatók : 
Mezőgazdasági  Jelszerelések  : 

Váltó Sack ekék, va&boronák, lóka-
pák, bukoricavetők, szecskálók, per-
metezők, kaszák, kapák, ásó lapát, 
földvágó  csákány, kaszakő és tok. 
Nyersvas: 

Sodronyszeg minden méretben, hor-
ganyozott és fekete  lemez, horganyo-
zott keritésfonatok,  kavics és homok-
rosta szövetek, ráfvasak,  lópatkószeg, 
mindenfele  lánc áruk stb. 
Megmunkált  vas: 

Épület- és butorvasalások, kovács, 
lakatos és asztalos szerszámok, sport -
gyerekkocsik, kerékpár alkatrészek, 
egyensúly és tizedes mérlegek. 
Vegyiáruk: 

Mosó és marószóda, porfestékek 
(valódi Zankel féle)  minden szinben, 
olaj és zománcfestékek,  alabástrom-
és stakatur gipsz, cement, szigetelő és 
fedőkátrány  papir, üvegpapir és csi-
szoló vászon, rovarirtó porban és fo-
lyadékban, cipőkrém minden szinben, 
surlókefék,  festőecsetek  és meszslők, 
mindenféle  arckrém, kölniviz és púder, 
ipari és finomitott  szesz, bor- és 
csontenyv. 
Háztartási  cikkek: 

Öntött és zománcozott edények, 
boros, vizes, likőrös, kompótos és 
tésztás készletek, porcelán tányérok, 
kávés, feketekávés  és ebédlő készletek, 
poharak, táblaüveg 2 és 3 mm., üveg-
korsók 5 és 10 literes, mák, dió és 
husőrlő gépek, rézmozsár, vasaló, pet-
róleum gyorsfőző,  horganyozott mosó 
fazék,  mosogató tál és vizvedrek, 
konyhamérlegek stb. 
Villamossági  felszerelések: 

Villanyégők, száraztelepek, zseblám-
paelem, villanyhuz&lok, Bergmann cső, 
foglalatok,  kapcsolók, mindenféle  vil-
lamossági felszerelési  cikkek és rádió, 
amelyet részletfizetésre  is árusítunk. 
Vízvezetéki  felszerelés-. 

Mindenféle  lefolyó-  és átereszcsa-
pok, nyomó és lefolyó  csövek, ólom-
csövek, gummitömitések, fürdőszoba-
és mosdókészletek. 
Műszaki  felszerelések: 

Grafitos  tömítések, azbeszt tömítő-
sek, fémfurók  és mindenféle  műszaki 
felszerelések. 

Vágü! felhívjuk  a falusi  és városi 
nagybani vevők figyelmét  az uj zár-
órarendszír bevezetésér 3. Kádd és 
pént:k kivételével minden nap reggel 
fél  8 tói délután 2 ig, kedden és pén-
teken reggel fél  8-tól délután 7 óráig 
van nyitva a vasüzlet. 

A gazdag áruraktár már az egy-
éves gazdasági terv eredményeit mu-
tatja, amelynek folytán  minden dol-
gozó életszínvonala emelkedik, mert 
olcsón jut jóminőségü áruhoz. 

SzötfetKezeWflK 
legsSrgősebb feladatai 
Tekintettel arra, hogy a gyümölcs-

érés rövidesen megkezdődik, azonnal 
meg kell szervezni a gyümölcs gyűj-
tést. Minden szövetkezet gondoskodjék 
arról, hogy községe területén a gyü-
mölcs a szövetkezeten keresztül ke-
rüljön értékesítésre. 

Udvarhelyen működni fog  a gyü-
mölcs feldolgozó  telep, ahol kb. 40 
vagon hullott és gyengébb minőségű 
almát dolgozunk fel  és 5 vagon szil 
vának az átvétele van biztosítva. Ezen-
kivül exportképes gyümö'csöt kell gyűj-
teni a megye termésfeleslegéből. 

Fontos és sürgős feladat,  hogy ipa-
runk fejlődését  állandóan ujabb és 
ujabb nyersanyaggal tudjuk biztosí-
tani. Ennek érdíkében komoly szer-
vező munkával össze kell gyűjteni 
szövetkezeteinknek mindazt a hulladé-
kot, ami a falunak  felesleges  (rongy, 
vas, csont és bőr). Nem szabad sem-
miféle  heverő ériék legyen a falun.  A fal-
vak lakosságának használhatatlanhulla-
dókért pénzt ad a szövetkezet, amit elju -
tatunk nagy ipartelepeinkre, ahol a gyár 
rak ipari muu*ásai ezeket újra feldol-
gozva, uj készárukéit ismét vissza-
küldik a falu  lakosságának. 

A megyei  szövetkezeti 
szervező  bizottság 

Kö; 
Nagy utazási kedvezményben része-

sülnek a Nápi Turisztikai Szövetség 
tagjai. A RMP támogatásával léire jött 
a szerződés a CFR és a RATA vezető 
ségével. 

Kirándulások alkalmával csoportos 
utazásnál a menet tér.i jegy árát sze-
mélyenként az alábbi táb'.ázat szerint 
állapítják meg: 

1—10 km 44 lej, 11—30 km 68 lej, 
31—50 km 88 lej, 51—75 km 96 lej, 
76-100 Lm 126 lej, 101-125 km 158 
lej, 126—150 km 190 lej, 151—175 
km 211 lej, 176-200 km 252 lej, 
201—275 km 347 lej, 276-375 Lm 
472 lej. 

A Népi  Turisztikai  Hivatal 
székelyudvarhelyi  fiókja. 

A VADÁSZATNAK, mint népi sport-
nak népszerűsítése érdekében, a bel-
ügyminisz'éfium  rendelkezése folytán, 
minden 18 évet betöltött állampolgár 
vadászfegyverre  fegyvertartási  enge 
délyt kaphat. Az érdeklődők Székely-
udvarhelyen a vadászsz&vetség helyi-
ségében a szükséges felvilágosításokat 
minden nap 9—13 óráig kaphatják meg. 

x SEMMISNEKNYÍLVÁN1TÁS. El-
veszett Paál Sándor beíhlenfalvi  lakos 
nevére a széfeelyudvarhelyi  rendőrség 
által kiállított 428 sz. kerékpárengadély, 
melyet 1945 nov. 20 án 4954 ikt. siárn 
alatt adtak ki. Semmis. 

Julius 19 én emlékezett meg Udvar-
hely megye dolgozó ifjúsága  a mun-
kás ifjúság  halhatatlan hőséről, Fdi-
mon Sárburól. 
Filimon Sârbu élete, harca példakép 

pen áll az egész ország dolgozó ifju 
sága előtt. Akit nem tudtak megtörni 
a »sziguranca« Ügynökei, a Gestapo 
hóhérai, bárhogy is kínozták, egy 
szóval sem árulta el a munkásosztály 
szent ügyét. A hadbírósági tá-gyalá 
son bátran vágta a szeme közé az 
ezredes hadbírónak az igazságot. Fe 
jütre olvasta a mult rendszer minden 
gonoszságát. 

Filimon Sâ'bu nem irt búcsúlevelet, 
élő szóval mondta el búcsúbeszédét 
az ítélet végrehajtására kirendelt hó-
hérok előtt. 

Filimon Sârbu szegény földműves 
családból szárnazott, már kiskorában 
megismerte a nélkülözést és a földes-
urak gonoszságát. 

1936 ban már javában tombol a fa-
sizmus. Filimon látta, hogy ennek el-
sősorban a muakások és parasztok 
fognak  áldozatul esni. Lelkesen har 
colt a békéért. Részt vett az antifa-
siszták minden gyűlésén. A munká-
sok épp oly szeretettel hallgatták, mint 
a földművesek.  Szava meleg és mélyre-
ható, a nélkülözéseket, a szenvedése-
ket átélt ember hangja volt. 

1936 ban tartóztatták le először. A 
21 éves ifju  összeszorított foggal  tűrte 
a kínzásodat, azok még elszántabbá 
telték. 

Kiszabadulása u'án a Párt Constan-
tába küldi, ahol átveszi a kommu-
nista ifjak  costar. ţa megyei titkárságé 
nak vezetését. Ezer veszély között 
bátran oldja meg a rábízott feladató 
kat. 1941 nyarán áruiás következtében 

ismét letartóztatták. A szigurancán is-
mét erősen megkínozták. Borzalmasan I 
elverték, mikor ebbe belefáradtak,  ak-
kor a talpát tüzes vassal égették, el 
ájult, fellocsolták  és ismét élőiről keJ 
dödött minden. Végül a hóhérok kl-f 
fáradtak  és visszavitték a céllába. 0:t| 
csak annyit tudott mondani társait™ 
hogy nem árult el semmit és azonnill 
elvesztette eszméletét. 

A h idbiróság halálra itélte. FilimonI 
visszautasította a kegyelmi kérvény! 
aláírását és bátran felemelt  fővel  menti 
a vesztőhelyre. U.közben az Internii 
cionálét énekelte. A proletáriátus nera-
zetközi forradalmi  dali teljesen felka  I 
várta a kivégzésre kireudelt katonákati 
és egyik Sím volt hajlandó a paranJ 
csot végrehajtani. Filimon nem hagytJ 
hogy bekössék a szemét, nyitott szetn-l 
mel nézett szembe a halállal, tudtaj 
hogy igaz ügyért hal meg és megl 
volt győződve arról, hogy meg fogják! 
bosszulni. Miután a kalóriák nem vol.f 
tak hajlandók rálőni, egy brutális 6r f 
mester kapta vállához puskáját s rá 
lőtt. Fdimon Sârbu utolsó szaviil 
messze szálltak a börtönfalakon  túlra,! 
a kint harcoló elvtársakhoz: Halál al 
fasisztákra  I Éljen a szabad Románial| 
Es lassan összerogyott. 

Két év múlva megkezdődött a Ho.. 
védő Háboruós a Vörös Hadsereg el L 
söpörte a fasizmust,  a felszabadított! 
népek megbosszulták amunkásosztá 
fiain  elkövetett merényleteket. A h.. 
borús bűnösök megkapták méltó bűn L 
tetősüket. A munkásosztály Pártja mii 
már uj körülmények között folytaijj 
a harcot a háborúra uszító impsriál 
listák ellen és ezt a harcot dolgozói 
ifjuságunk  a KI3z harci hagyományait! 
követve, minden erejével támogatji. 

Kustár  Lajos 

Nyaralni mennek 
a napközi otthon gyermekei! 

Városunk Ba'ázs Pál napközi ottho-
nának gyermekei vasárnap vörös zász-
lót lengetve, énekszó mellett felvonul-
tak a RMP székháza elé, amint mon-
dották, hogy az elvtárs bácsiknak 
köszönjék meg mind azt a jót, amit 
velük tettek. Kicsi szivük melege érzi 
azt, hogy a RMP nekik is a vezetőjük, 
jótevőjük és más köszönő szót nem 
tudnak mondani, hanem lelkesen 
éneklik «Zászlósai vagyunk egy uj 
szabad jövőnek«. 

A RDNSz napközi otthonának tá-
mogató bizottsága már hetekkel eze-
lőtt lelires munlához fogott,  a homo-
ródfürdői  villa megjavításához 03 
rendbthozásához, hogy napköziottho-
nos gyermekeink ez évben is kive-
hessék részüket a nyaralás örömeiből. 
A RDNSz tagjai fáredságot  nem is 
merve varrták meg * gyermekek szá-
mára szükséges köténykéket és na-
pozókat is. 

Mindezek eredményeképpen julius 
14 ikén délelőtt ünnepélyesen búcsúz-
tathatták el az első nyaralásra induló 
47 tagu gyermekcsoportot. A vidá 
man induió gyermekeket az anyák 
részéről özv. Deák Dénesné búcsúz-
tatta, aki közvetlen hangon azt fejezte 
ki, hogy a műit kizsákmányoló rendje 
mennyire nem törődött a munkás 
ember gyermekével, mert a nyaralást 
csak kiváltságos emberek gyermekei 
élvezhették. 

Ms, amikor nem csak nálunk, ha-
nem az ország területén munkás em-
berek gyermekei mennek nyaralni, 

szüleikkel együtt meleg szeretett, 
gondolunk vezetőinkre, a RMP-ra, ak„ 
nek köszönhető mindaz h haladáij 
ami orszógunkban történik, igy az iţ 
hogy a gyermekeink nyaralni mehet-, 
nek, hogy onnan mc-gerősödjttenl 
térhessenek vissza. N.  I. 

Az Ardealul fejlődése 
Az Ardealul állami élelmiszerüz 

ujabb fiókot  nyitott az állomással sze 
ben, ahol ugy tacionalizált, mint sw. 
badáru kapiiató. Ezzel az uj üzlet-| 
helyiséggel is a dolgozók érdekét sz 
gálja az Ardealul, hogy az állon™ 
környékének lakossága könnyebben! 
juthasson hozzá az élelmiszerekhez. 

Judecătoria Populară Mix ă Odorheiu 
Dos. No. 1536—1949. 

Soţia Iui Boros Moise născută Nagyi 
Vilma domicilia! ă in comuna Zîteil 
jud. Odorheiu, in baza legii No.| 
293—1944 cere declararea morţii pre-| 
zumate a lui Boros Moise născut ini 
comuna Zstea la 12 Iuliei 1916, mo-l 
bilizat pe front  la 25 Martiéi 1944,1 
care la data de 25 Martie 1945 a de l 
ccdat in spitalul lsgărei din NizsnitJ 
gil URSS. 

Invi ăm pe cei care au ştiri despral 
dispărut să anunţe Parchetul TribuJ 
naiului Odorheiu, care face  cercităria| 
respective. 

Odorheiu 19 Iulie 1949. 
Judecă'or şef,  Jakabjfy  Albert  dr. 

A gazdasági terv megvalósitásáért végezze minden dolgozó földműves 
lelkiismeretesen a betakarítási és talajelőkészitési munkákat! 



IAZ  ÉLET  IGAZSÁGAINAK  MEGISMERÉSE 
\smbadit  meg  a miszticizmus  hamisításaitól,  a babonák  nyűgétől 

Cikksorozatunkat  ajánljuk 
a kulturotthonok  és tanul-
mányi  körök  figyelmébe. 

Az a kérdés, hogyan jelent meg az 
I első ember a földön,  régóta foglalkoz-
Jutja az embereket. Minden nép pró 
I bált már ősmondáiban feleletet  adni 
liz ember eredetének kérdésére. A 
a zsidó ősmondát foglalja  magába a 
1 biblia és a keresztény tanításokkal 
I együtt ez ment át dolgozóink köztu-
I datába is. Ez a misztikus monda él a 
1 legtöbb dolgozó emlékezetében az 
I ember eredetére vonatkozólag, pedig 
II tudományos felfedezések  már régen 
| leitárták az ember kialakulásának 
sienelét. 
Az emberi élet nagy kérdéseivel 

I kívánunk foglalkozni  cikksorozatunk-
ban. A tudományos felfedezések  tük-
Irében akarjuk megvizsgálni az em-
iteri élet és a természet igazságait, 
Ihogy ennek segítségével megszabadul-
hassunk a misztikus elképzelések nyü 
«étől. 

Az emberiség nagy gondolkodói 
I már ezelőtt 2 000 évvel belátták, hogy 
lu emberiség eredetét nem a misz-
I tíkus mondákban kell keresni és ko 
ukhoz képest merészen már azt a 
feltevést  terjesztették, hogy az ember 

I az állattól származik és tulajdonkép-
pen az állatvilághoz tartozik. 

Ennek a feltevésnek  az igazolása 
Icsak akkor következett be, amikor 
Iösszegyűjtötték a tudományoí msgfi-
Igyeléseket annak bebizonyítására, 
lhogv az embert nem természetfölötti 
leró alkotta, hanem az ember az ál 
Iktvilág fejlődésében  a legmagasabb 
I fokot  képviselő élőlény. 

fejlődésnek 
ezt a törvényét 

IDarwin Károly nagy angol természet 
I tudós fedezte  fel.  Darwin állapította 
líreg legelőször a fajok  fejlődését  és 
I leszármazási viszonyait A _fajok  ere-
liete cimü nagyjelentőségű munkájá-
ban Azóta a tudósok Datwin nyom-
okait követve mind több és több 

Az ember eredete 
adatot gyűjtöttek össze az élőlények 
eredetére vonatkozólag és minden 
kétséget kizárólag bebizonyították, 
hogy az embeit nem lehet elkülöní-
teni az állatvilágtól. Minden élőlény-
nek s igy az embernek is valaha kö-
zös őse volt és valamennyien beletar-
toznak a földi  élet fejlődésének  Ián 
colatába. 

Sokmillió évvel ezelőtt született 
m*g az első élet a földön,  a mai 
egysejtű lényekhez hasonló formában. 
Az élőlények közül csak azok marad-
tak meg, amelyek jobban tudtak al-
kalmazkodni s ezek a tulajdonságai-
kat átörökítenék utódaikra is. Évmil-
liók múlva kifejlődtek  a többsejtű, 
magasabbrendü élőlények is, folytatya 
harcukat a táplálékért. A halszerű 
élőlényekből származtak a kétéltűek, 
a hüllők, azokból a madarak és az 
emlősök és végül az ember, mint az 
emlősök rendjének legmagasabbrendü 
és legfejlettebb  alakja. 

Hihetetlenül hangzik ugyan első 
hallásra, hogy az embernek közös 
testi tulajdonságai legyenek az álla-
tokkal. Alaposabb vizsgálatnál azon-
san látjuk, hogy mindezen állatoknak 
hátgerincük van, azokon bordák, a 
csontvázat ínszalagok és izmok kötik 
össze, a gerincesek testét véredények 
és idegek hálózzák be és a testet ki 
vülről bőr védelmezi. Ugyanezt a ha-
sonlatosságot megtaláljuk belső szer-
veknél és különösen a végtagok 
csontjainál. 

A fejlődéstörténet 
tanulmányozása 

megmutatta, hogy ha egyes nemzedé-
kek élettartama alatt a beállott válto-
zások nem is észlelhetők, de az év-
ezredek folyamán  ezek a változások 
összegeződnek, átöröklődnek és olyan 
uj fajták  keletkezéséhez vezetnek, 

amilyenek azelőtt nem éltek. A ko-
rábbi fajból  azonban fennmaradhatnak 
csökevényes jellegek, ismertető jelek, 
amelyek elárulják az illető állat fej-
lődéstörténetét. Ilyen csökevéayek az 
emberben a vakbél, a farokmaradvány 
stb. Érrdekes, hogy az ember és a 
többi állat anyaméhben fejlődése  fo-
lyamán röviden megismétli azt az 
utat, amelyet ősei hosszú fejlődésük 
folyamán  megteltek. Egy sejtből, a 
női petesejtből indul ki a fejlődés  és 
embrió állapotában az ember alig kü-
lönböztethető meg a hüllők, vagy 
emlősállatok embrióitól. 

Az ember a majmokkal és ember-
szabású majmokkil együtt alkotja a 
legfejlettebb  állatok rendjét. Már az 
ókori tudósok megfigyelték  az amber-
szabásu majmok (gibbon, orangután, 
csimpánz) hasonlóságát az emberhez. 
Nem kell azt képzelni, hogy az em-
ber a most ismert majmoktól szárma-
zik hanem az emberi fajnak  és az 
emberszabású majmoknak közös ősüic 
volt. A fejlődésük  azonban eltért egy-
mástól. Az ember ős a majom tehát 
ugyanannak a törzsnek különböző 
hajtása. 

Amint Engels »A munka szerepe 
a majom emberré változásának folya-
matában* c. munkájában megmutatta, 
sok millió évvel ezelőtt az embersza-
bású ősmajom leszállott a fáról,  boto-
kat, köveket ragadott fel  védekezőiül 
ós amikor megtanult kétlábon járni, 
a kezét még szabadabban használ-
hatta. Kezdett szerszámokat válogatni 
és készíteni magának. Megkezdődött 
a munka. Engels megállapítása helyes, 
hogy »mind az ember, mind a társa-
dalom eredetét a munkának köszön-
heti,* mert a munka váltotta ki azt a 
fejlődési  folyamatot,  amin az ember 
átment. 

» Val<5szinül?g évezredek százai teltek 
el, — irja Engels — mig a fákon 

mászkáló majmok hordáiból megszü-
letett az emberi társadalom. Ds mégis 
megszületett. Vájjon, milyen jellegzetes 
vonás különbözteti meg az emberi 
társadalmat a majomhordától ? A 
munka.* 

Csakis a legendák világa tartja, 
hogy a történelemelőtti idők embere 
paradicsomban élt. »Botor mjse, — 
irja Lenin — hogy az ember aján-
dékba kapta mindazt, amire szüksége 
volt és nem kellett a természettől ki-
kényszeritenie. Aranykor nem volt, az 
ember mindig küzdött az élet nehéz-
ségeivel és harcolt a természettel*. 
Az utolsó 

fél évszázadban 
. a tudomány felfedezte  az emberi nstn 
fejlődésének  a majomtól a mai ember-
hez vezető hosszú láncolata legfonto 
sabb szemeit. Ezek a felfedezések 
igazolták az ember eredetére és fejlő-
désére vonatkozó marxista tanítást, 
amelyet Engels dolgozott ki részle-
tesen. 

Leginkább barlangokban fedez  ék 
fel  az ősember csontvázának marad 
ványait, kezdetleges szerszámait, raj-
zait, amelyekből megállapították, hogy 
a régebbi ember inkább hasonlitott a 
majomhoz, mint az emberhez. A le-
letek földtani  vizsgálatával azt is meg-
állapították, hogy egy millió évre te-
hető sz emberiség életkora, • mo-
dern ember pedig mintegy 50 000 év-
vel ezelőtt jelent meg s ebből a kor-
szakból csak mintegy 5.000—6000 
évre nyúlnak vissza írásos emlékeink. 

>Az igazi tudomány elveti az ember 
isteni creditére vonatkozo együgyű, 
tudatlan elképzeléseket, bebizonyítja, 
hogy az embert nem a háború, hanem 
a munka teremtette és hogy az em-
beriség aranykora nem a múltban 
volt, hanem a jövőben less*. 

Az ember eredete cimü munkájá-
ban M. Piiszecki részletesen foglalko-
zik az itt ismertetett kérdéssel. A mO 
az Orosz Könyv népszerű tudományos 
sorozatában jelent meg és kapható a 
Könyvesboltunkban. 

A kritika és önkritika szellemében zajlottak le 
a Magyar Népi Szövetség járási értekezletei 

Julius 17 én délelőtt megyénk terű 
Ilétén 15 helyen tartott a MNSz járási 
lírtekezletet, melyen 132 helyi szerve-
Itet közül 112 képviseltette magát 253 
1 résztvevővel. 

Az értekezletek a kritika és önkri 
|tika szellemében folytak.  A helyi szer-
ezetek vezetői szóban és írásban 

|tették meg beszámolójukat, a szerve-
etek egy havi munkájának eredmé 

|nyéről. A beszámolókon szervezeteink 
etői és aktív tagjai kertelés nélkül 

rták fel  hibáikat és hiányosságaikat, 
ogy abból tanulva a jövőben azokat 

| kiküszöbölhess ék. Ugyanakkor a me 
yei szervezetünkkel szemben is önér-

lie.es bírálatot gyakoroltak és rámu-. 
| láttak a megyei szervezet olyan hibá 
a, amelyeket kiküszöbölve még job-

Iban megerősödik a kapocs helyi szer-
Ivezeteinkkel. 

A beszámolókból kitűnt, hogy. a 
íSz helyi vezetőségei és felvilágo-

tilt tagjai tevékenyen kivették részü-
Iket a babonák és rémbirek elleni küz-
Idelemből. Ez a munka eredménnyel 
|i záródott. Ma már kevés olyan falusi 
dolgozó van, akit a babonák és rém-

|bírák befolyásolnának.  A MNSz tagjai 
na már népszerű tudományos köny-

veket olvasnak, melyeken keresztül 
egismerkednek a valósággal. 

Jól dolgoztak 
Szervezeteink közül kiemelendők 

Alsósófalva,  Székelyzsombor  és Homo 
ródalmás.  Alsósófalván  az utcafele 
lősök 120 százalékban teljesítették a 
vállalt feladatokat,  a kimutatásokat is 
határidő előtt beküldték. Ezek a köz-
ségek tömegmozgósitás terén is ki-
tűntek. 

Lemaradtak 
Ezzel szemben Telekfalva  és Patak 

falva  nem első izben még csak meg 
(em jelentek a járási értekezleten, e 
zekben a községekben meg is látszik 
a szervezeti munkán a sok nehézség 
és akadály. Politikailag is lemaradnak 
az ilyen szervezetek vezetői a többi 
ekhez viszonyítva. 

A járási értekezleteken szervezete-
ink képviselői ujabb munkát és fela 
datot vállaltak. Az előadásokból megis-
merték, hogyan kell működnie az uj 
falusi  szövetkezetnek, hogy az a dol-
gozó nép érdekeit képviselje. 

Nagy lelkesedést váltott ki a dol 
gozók soraiban, amikor az aratási 
kampány sikeres véghez viteléhez való 
utasításokat, a gyakorlati módszerekre 
való kioktatást megkapták a járási ér 
tekezleten. A résztvevők egyhangúan 
ismerték ei a tarlóhántás előnyeit és 

fontosságát,  ami jó eszköz arra, hogy 
az egerek és kártékony rovarok fész-
keit kiirtsuk. 

A beszámolók alkalmával a szerve-
zetek kiküldöttei egymástól is tanultak. 
Sok szervezet beszámolt a tagosítás 
előnyeiről. Ugyanakkor kitűnt az is, 
hogy azokon a helyeken, ahol nincs 
tagosítás, még mindig nagy nehézsé 
gekkel küzdenek. 

Szó volt még a közös szérűn való 
cséplés előnyeiről is. Voltak községek, 
ahol már a tavaly közös szérűn cső 
pelték ki az évi gabonatermést és az 

sokkal előnyösebnek bizonyult mintha 
szétszórva végezték volna a cséplést 

A járási értekezleteken kitűnt, hogy 
a MNSz szervezetei politikai, gazda-
sági és kulturális téren is Pártunk 
irányítása mellett képesek munkát ki-
fejteni  ott, ahol a vezetőség és az ut-
cafelelősök  megértik a szervezeti 
munka komolyságát é3 fontosságát 
Mutatja ezt még a ku tur versenyekbea 
való résztvétel és a „Falvak Nép3" 
terjesztési akciójának sikere. Mindezek 
komoly mérlegei szervezeteink munká-
jának. Bebizonyoscdott, hogy ahol 
volt szervezeti munka, ott eredményt 
is tudtak felmutatni. 

Az értekezletről ujabb tapasztala-
tokkal és bővebb ismeretekkel tértek 
haza szervezetink kiküldöttei. 

Lőrincz  Kálmán. 

FILM 
Maxim i f júsága 

Az  1910-es  években  kezdődik  a film  cselekménye  Pétervárott. 
Maxim,  az  ifju  gyári  munkás  belekerül  a munkásmozgalomba,  amikor 
a röpiratokat  terjesztő  Natasa  menekülését  segiti  elő.  Ettől  kezdve  a 
munkásság  igazságáért  harcol  A börtönben  egy  öreg  forradalmár-
tól,  Polivanovtól  sokat  tanul  és amikor  megszabadul,  még  hivatot-
tabb  harcosa  a munkás-ügynek,  amelynek  során  isméi  összetalálkozik 
rövid  időre  Natasával.  Küzdelmes  életük  azonban  ismét  szétválik. 
Maxim  küzdelmes,  de  nagy  céloktól  fűtött  és szép  életét  mutatja  bc 
ez  a film,  amelyet  most  Székelyudvarhelyen  forgatnak. 



* 

ismerjük meg* a szociálizmus hazáját 
A szovjet-mezőgazdasági gép- és traktorállomá-. 

sok szerepe a termés betakarításában 
A szovjet lapok nemrég közölték a 

Szovjetunió Komunista (fc)  Pártja Köz. 
ponti Bizottságának, valamint a mi 
nisztertanácsnak az 1949 év mező-
gazdasági termékeinek begyűjtésére és 
beszolgáltatására vonatkozó határo-
zatát. 

Ez a dokumentum, miután elkészíti 
a tavaszi vetési munkálatok mérlegét 
és hangsúlyozza azokat az eredmé-
nyeket, amelyeket a tökéletes agro 
technikai módszerek felhasználásával 
értek el, uj iránymutatásokkal szolgál 
a hátralévő mezőgazdasági munkák el-
végzésére és megszervezésére. 

A határozat a pártszervezetek, vala-
mint az állami és gazdgsági szervek 
tevékenységét konkrét programmba 
foglalja  és megszabja azokat a fela-
datokat, amelyeket teljesiteniök kell a 
gabonatermés aratásának és betakar!• 
tácának előkészítésére és sikeres meg-
szervezésére. 

A határozat rámutat arra, hogy a 
jelenlegi szakaszban a legfontosabb 
feladat  a gabona aratása és a termés 
betakarítása. Ennek a munkának a si-
keres elvégzésétől nagy mértékben függ 
az ötéves terv teljesítésének sikere, a 
a szovjet állam megszilárdítása és a 
szevjetdolgozók jólétének emelése. 

A határozatban foglalt  feladatok  tel-
jesítésében különösen nagy szerepet 
játszanak a szakszervezetek. Ebben a 
tekintetben ki kell emelnünk a mező-
gazdasági gép és traktorállomások 
munkásainak, a szovhozokban, a szövet-
kezetekben, az élelmiszeriparban, va-
lamint a mezőgazdaság többi ágaiban 
és vállalatainál dolgozó munkások 
szakszervezeteinek szerepét. 

Igy például a MGTÁ mezőgazda-
sági gép és traktorállomás munkásai 
nak szakszervezetei különösgondot kell, 
bogy fordítsanak  a gépállomások kö-
zötti szo:iálista versenyek megszerve-
zésére, mert a betakarítási akció sikere 
nagyban függ  attól a segítségtől, amit 
a gépállomások nyújtanak majd a pa-
rasztoknak. 

Alexandr Csutkih kezdeményezése 
a MGTÁ gépészeire is kiterjed, akik 
tudvalevőleg versenyt kezdtek a szántó-
földeken  végzett gépi munka minősé-
gének megjavítására. Ennek a verseny-
nek tulajdonítható, hogy a MGTÁ k a 
tavaszi vetési kampány során is hatal-
mas sikereket értek el. 

A tavaszi munkálatok tanulságait le-
vonva a MGTÁ k munkásainak szak-
szervezetei nagy munkába kezdtek és 
szociálista versenyekkel küzdenek a 
munkák minőségének fokozásáért.  Ebbe 
a versenybe nemcsak a brigádokat, 
hanem a MGTÁ k egész kollektíváit 
is bevonták. 

A szakszervezetek napról napra eh 
lenőrzlk az eredményeket, valamint a 
feladatok  teljesítését és a haladott 
munkamódszerek széleskörű aépszerü-
sitésével nemcsak a munka üteméi 
gyorsítják, hanem kiküszöbölik a holt-
időt, javítják a munka minőségét és 
általában jelentős mértékben sereentik 
a szociálista versenyt. 

De a szociálista versenyek nemcsak 
kimondottan a mezőgazdasági munkák 
idejére korlátozódnak. Igy például a 
gabonabetakaritási munka előkészíté-
sére a szakszervezeti bizottságok gon-
doskodtak arról, hogy a munkát 
megelőző összes előkészületeket ide-
jében megtegyék, különösen pedig arra 
ügyeltek, hogy a gépeket ezekre a 
munkákra idejében üzemképes álla-
potba hozzák. 

A kormányzat fentebbi  határozata 

még kimondja, hogy a MGTÁ k, a 
szovhozok és kolboíok kötelesek ju-
nius 10 ig minél nagyobb számú gé-
pet előkészi eni a betakarítási munkára. 
Ennek a feladatnak  a teljesítéséért a 
szakszervezeti szervek rendszeresen 
ellenőrizték a MGTÁ gépészei, tech-
nikusai és munkásai között a kombájn -
gépek, a cséplőgépek és a betakarí-
táshoz szükséges többi gépek kijaví-
tásáért és jókarbantartásáért folyó  szo 
ciális versenyek menetét. A munka 
ütemének,továbbá a gépek termelékeny-
ségének biztosítására a szakszervezeti 
bizottságot a pártszervezetekkel és az 
állami szervekkel együtt rendszeresen 
ellenőrizték a javítási munkálatokat 
és gondoskodtak arról, hogy a gépe-
ket idejében helyrehozzák és azok tö-
kéletes üzemképes állapotban várják 
a munka kezdetét. 

Végül pedig ahhoz, hogy a betaka 
ritást idejében elvégezhessék, a 
MGTÁ k, valamint a kolhozok és a 
szovhozok a szociálista versenyek kap 

csán pontos munkaterveket készítettek, 
amelyek meghatározott időpontokat, 
szabnak meg a különböző munkák el-
végzésére. Ezeket a 'munkaterveket az 
összes munkabrigádokkal és munka 
csoportokkal közölték. 

Az aratási és betakarítási munkála-
tokkal szorosan összefügg  a begyüj 
tés, valamint a mezőgazdasági és más 
termékek beszolgáltatása. A kolhozok 
és szovhozok kollektívái J. V. Sztálin-
hoz irt levelükben kötelezettséget vál 
laltak, hogy idő előtt teljesitik a ga-
bonabeszolgáltatási előirányzatokat és 
ezért idejében előkészítik a hombáro • 
kat, gabonaszáritókat, stb. 

A malomipari, valamint az eleváto-
rokban, a silókban dolgozó munkások 
szakszervezeteinek központi bizottsága 
ezzel egyidejűleg szociálista versenyt 
kezdeményezett a gabonafélék  és me-
zőgazdasági termékek beszo'gáltatási 
előirányzatainak idő előtti teljesítésére. 
A szakszervezeti bizottságok nagy sze-
repet játszanak ezeknek a munkavál 

lalásoknak a teljesítésében és ezért | 
rendszeresen és naponként kötelesek 
ellenőrizni a feladatok  teljesítését. 

De nem csak a falvak  dolgozóit 
foglalkoztatja  az aratás és a gabonabe-
gyüjtés kérdése. Számos iparág tevé-
kenysége fűződik  a mezőgazdasághoz. 
Ezért a mezőgazdasági gépipari mi-
nisztérium, az építkezési, ipari és pet-
róleumipari minisztériumok szakszer-
vezetei szigorúan ellenőrzik, hogy 
falusi  gazdálkodások rendeléseit ii 
jében teljesítsék. Gondot fordítanak 
arra, hogy a falvak  dolgozói idejébi 
hozzájussanak a megrendelt mezőgaz 
dasági gépekhez, alkatrészekhez, fűtő-
anyagokhoz, a gabonaraktárak rendbe ] 
hozásához szükséges építkezési anyi 
hoz stb. Ezzel az ellenőrzéssel a szai 
szervezetek további hathatós támogi 
tást nyújtanak a mezőgazdasági mi 
kálatoknak. 

Nyilvánvaló, hogy csak a szociálfc 
versenyek fejlesztésével  és a párt 
tal támogatott szakszervezetek ren 
szeres és helyszíni ellenőrzésével sike| 
rül majd a szovhoroknak, a kolhoz 
nak, valamint a MGTÁ-soknak t\ú 
gezniök a betakarítási munkát és id 
jében teljesíteni a mezőgazdasági 
más termékek állami beszolgáltatás 
nak tervelőirásait. 

Jegolín  A M.:  A szovjet-irodalom  30 éve 
Nemrég jelent meg magyar fordításban  az Állami Könyvki-

adó kiadásában Jegolin A. M.: A szovjet-irodalom 30 éve cimü 
rövid, de tartalmas tanulmánya. E tanulmány vázlatosan tájékoz-
tat a szovjet-irodalom és a szovjet-irodalomtudomány kialakulá-
sáról és fejlődéséről. 

Ismerteti a pártszerü irodalomért folytatott  harcot, az uj vi-
lág uj irodalmát, a polgárháború, a nemzetgazdaság helyreállítása és 
újjáépítése, a sztálini ötéves tervek és a Nagy Honvédő Háború 
és a békés épités harcának irodalmát. A szerző bemutatja az ol-
vasónak a szociálista reálizmust konkréten alkalmazó szovjet-iro-
dalom alapjait. Lenin, Sztálin, Gorkij és Zsdánov iránymutató el-
elgondolásait, nézeteit az irodalomról, az irodalomtudományról, a 
a klasszikus orosz Írókról és irodalomtörténetről, valamint a Párt 
központi bizottságának különböző határozatait a Párt politikájáról 
a szépirodalom terén. Ismerteti a szerző a szovjet-irodalom fent-
említett korszakainak jeles képviselőit és azok témáit. Keresztmet-
szetét adja dióhéjban az egész szovjet-irodalomnak, mely részt-
vett a kommunista építésben, a szociálista hazafiasság  szellemét 
tükrözi és harcot folytat  a nyugati hanyatló polgári irodalom ellen. 

A szovjet-irodalom a szociálista társadalomban nevelt szovjet-
ember uj, magasabbrendü tulajdonságait mutatja be. A szovjet-
irók tanulmányozzák a valóságot, a szociálista reálizmus módsze-
rét alkalmazzák, behatolnak a forradalmi  fejlődés'  folyamatának 
lényegébe és szellemileg felfegyverzik  a szovjet-népet. A szovjet-
irók a szociálizmus épitésének első soraiban haladnak és megte-
remtik a világ leginkább élenjáró irodalmát. Hitel  Andor 

A székelyudvarhelyi ÁRLUS-fiók 
megkezdte előadássorozatát 

A Szovjetunió a békéért folytatott harc élén 
Juliu3 17-én, vasárnap a székely-

udvarhelyi ARLUS fiók  megkezdte elő-
adássorozatát, amelyik hivatott nép-
szerűsíteni azt a békéért folyó  küzdel 
met, melyet — élükön a Szovjetunió-
val — a békeszerető népek vívnak. 

A rekkenő hőség ellenére lelkes 
hallgatóság töltötte meg a termet. 

A Népi Athenaeum Bartók Béla fi!-
harmónikus zenekarának nyitánya és 
Grama József  kulturfelelős  üdvözlő-
szavai után Cristescu Ioan főhadnagy 
román, Zottich Vince dr. magyar nyel* 
vü előadást tartott >A kommunizmust 
építve a Szovjetunió a békét erősíti* 
cimen. 

Az előadások nyomán megértettük 
a nagy Sztálin szavait: »Mi a béke 
mellett vagyunk és a békéért harco 
lünk. A Szovjetuniónak eszeágában 
sincs, hogy akárkire is rátámadjon*. 
Megismertük az előadásokból azt a 
fejlődést,  amelyen a Szovjetunió ke 
resztül ment, azt a harcot és épitő 
munkát, amellyel a Szovjetunió Kom-
munista (b) Pártja az ötéves terveken 
keresztül megvalósította a szociáliz 
must. A Szovjetunió következetes 
maradt célkitűzéseihez és miután ott 
honában békés munkával felépítette 
a szociálizmust, áttért a komunízmus 
építésére, követendő példát mutatva 

nekünk. Az imperiálisták kardcsörtf 
tésével és háborúra való uszitásávi 
szemben a Szovjetunió számtalansza 
bebizonyította békeszeretetét és bikt 
vágyát. Most is a békeszerető népe 
élén küzd a tartós békéért. 

Az előadást Zorger Emma, Diaci 
nescu Elisabeta és Csifó  László szí 
valatai tarkították, valamint az egfc 
ségügyi szakszervezet tánccsoportjáni 
száma és a háztartási alkalmazottá 
csürdöngölője. 

Külön ki kell emelnünk Balogh F| 
renc, szabadságon itthon tartózkoJ 
hegedűművész számát, amiért il 
ARLUS köszönetét kell neki tolni 
csolnunk, mert művészi hegedüszil 
mával nagyban emelte az ünnepsl 
fényét.  Pl 

Műsoros kerti ünnepély 
Vasárnap, julius 24-én • 

ARLUS megyei fiókja a kollégj 
um-kertben műsoros kerti iinnei 
séget rendez, melyre az összi 
szervezeteket és a város dolgt 
zóit szeretettel meghívja: 

a vezetőség. 

Felhívás 
Az OSP udvarhelymegyei bizotts 

felhívja  a figyelmét  az Udvarhelyt 
gyében lévő összes csónaktulajdc 
soknak, hogy legkésőbb augus 
1 ig jelentkezzenek az OSP m<„ 
bizottságánál a Bethlen utcai helyig 
ben összeírás végett. A jelentkezés 
telező. 

Hirdetmény 
A DAC állami vállalat az alábbi írj 

dafelszerelést  akarja megvásárolni: 
íróasztal, 6 fiókos  asztal, 9 szék, 
iratszekrény, 1 pénzszekrény. 

A fent  felsorolt  tárgyakra irásb 
ajánlatot f.  hó 25 ig kérünk. Egj 
tárgyakra külön ajánlatot is elfogadui 

DAC  Odorheiu] 
Orbán  Balázs  u. 6/ 

x Semmlsneknyllvanitás Elves 
Bara Géza névre kiállított 4079/1S 
számú buletin. Semmis. 



FAL VAINKBÓL - F ALV AINKN A K 
I Olasztelek 

Olasztelekre utaztunkban a mezőn, 
| bármerre nézUnk is, dolgozó főldmi-
J veséink szorgoskodnak, iparkodnak, 
(hogy jövő esztendőre is megteremjék 
II mindennapi falat.  Dea község még 
sem kihalt. Itt a szövetkezet körtlli 
nagy forgalom  tűnik a szemünkbe. De 

[most nem időzhetünk, a községházára 
I negyünk, hogy belepillantsunk az 
I olaszteleki községi ideiglenes bizottság 
I munkájába. Mit végzett a beiktatástól 
eltelt egy hét alalt? 
— Nasty feladataink  vannak — 

I mondja Gáspár Imre elvtárs, a közsé-
I gi ideiglenes bizottság elnöke. Nézze— 

nel le egy könyvet a polcról, mintha 
I régen dolgoznék az irodában — az 
11946 évi községi pótadók. Itt szerepel 
iBtrtalis Álmos községbeli zsirosgazda 
Issooo lej pótadót fizetett  és ez az aszta-
llos, aki egymaga dolgozott, gépierő 
Inélkül, 235.000 lejt fizetett  ugyanakkor.. 

Többen csatlakoznak hozzánk, ami-
I kor elindulunk, hogy a községben 
Iszétnézzünk. M ndenki mond valamit, 
1 mindenki szeretne felvilágosítani.  Bika• 
Iistálló  épül az egyik udvaron, önkéntes 
jmunkával készitették el az alapjait a 
község dolgozó parasztjai. Még kót-

Iezer tégla kell s aztán két hét alatt 
Ikész lesz az uj, korszerű bikaistálló. 
lEnnek befejezése  és a községi  malom 
[kiépítése szerepel a községi ideiglenes 
|bizottság munkatervében első helyen. 

— Uj szitát helyezünk üzembe és 
zereljük a hengerszéket, megerősít-
a gátat, s olyan malmunk lesz, 

|mely nem csak a község szükségletét 
égiti ki — mondja Albert Mihály, 

la malom szegényparaszt származású 
|igazgatója. 

A lej  fölöző  és gyűjtő  üzemben i3 
Imegy a munka. A szövetkezet vezeti 
|az állomást. Mindenütt példás tiszta -

a fölöző  gép finom  zúgással 
önti magából a tejfölet,  s Anti bácsi 
omlokán bizony gyöngyözik a verej 

|ték, amint a gépet hajtja. 
— A Szovjetunióban ezt a munkát 

mozgó vajgyár látja el, azt olvas-
I tara — szól hátul valaki. 

— Vannak még most is nehézségek 
I- mondja az egyik elvtárs — és 
legy könyvet mutat. Az egyes gazdák 
Iáltal beszolgáltatott tej zsirfokának 
Inyilvántartása. Vannak még, akik aka-
dályozzák munkánkat — mert bizony 
iKolumbán Tamás, Bartha Béla, Se-
Ibestyén Sándor zsirosgazdák hivek 
(maradnak ssjátmagukhoz és egyik 
ap 3 vagy 4 fokos  tejet adnak be, 
náskor pedig az leesik 1 fokra.  Bizto-

| san olyankor elmérik a viz-adagolást. 
Az ilyen emberek ellen szigorúan 

|kell eljárni. Tarthatatlan, hogy kizsák-
ányoló módszereiket még ma is al 

Ikilmazzák és meg akarják károsítani a 
Inép államát. 

Visszatérünk a községházához. A 
|múltban a kaszáló tulajdonos földbir 
okosok, élükön Biró Istvánnal, kaszá-
ikat nem a községbeli szegénygaz-
ákkal kaszáltatták le, hanem más 

Ifalvakból  hoztak munkásokat, mert 
lazok biztosan mélyebbre hajoltak előt-
I lük. Az olaszteleki szegények pedig 
|*)vány marháiknak messziről, drága 

énzen kellett takarmányt hozzanak, 
I vagy el kellett adniok marháikat. A 
| községi ideiglenes bizottság első fel-
data volt ennek a kérdésnek a meg-
"a ugy, hogy a községi szegény-

ségnek és rászorultaknak juttatta ka-
ilásra a földeket,  s nem a kulákok 

|csatlósainak, kiszolgálóinak. 
A községben sok a tisztviselő, sok 

I az állami intézmény, de a tisztviselők 
nem kapcsolódtak bele a munkába 

Iannyira, hogy ideológiailag is fejlőd 
hessenek. Csak kénytelen kelletlen lá-

Jtogatták az előadásokat. Most a reg-
Igeli újságolvasás minden intézmény-

nél megvan, s a községi ideiglenes 
bizottság naponta ellenőrzi annak vég-
rehajtását. De hogy mégjobban bizto-
sithassa az elméleti fejlődést,  hathó-
napos politikai tanfolyamot  rendez, 
egybekötve a postai alkalmazottak 
szakmai tanfolyamával,  mert a köz-
ségi, ideiglenes bizottság azt vallja, hogy 
politikai képzettség nélkül egy tiszt-
viselő sem töltheti be hivatását ugy, 
ahogyan az szükséges a nép érdeké-
ben. 

A községi ideiglenes bizottság 
napirendre tűzte az ifjúság  kérdésé-
nek megoldását. Olcsztelek ifjúságá-
nak egy része feliünőleg  fegyelmezet-
len s minduntalan bizonyítékát 
adja ennek. A bizottság megkereste 
az okát, ugv a fegyelmezetlenségnek, 
mint az ifjúság  egy része közöm-
bösségének, sőt egyenesen reakciós 
megnyilvánulásainak. Az if-
júság egy részét Nagy Lajos kulák-
legény befolyása  alá kerítette. Azokat 
az ifjakat,  akik szomszédságában lak 
nak, teljesen saját és társadalmi osz-
tálya érdekeinek megfelelően  vezette. 
Annyira ment ebben a munkájában, 
hogy egyik legutóbbi ifjúsági  gyű-
lésen jelt adva, a vele tartó ifjakkal 
kivonult a helyiségből A bizottság 
nem elégedett meg a hiba megállapi 
tásával, de meg is tette az intézkedé-
seket, hogy Nagy Lajos kulák legény 
rossz befolyása  megszűnjék s hogy 
ne tudjon többé az elmúlt rendszer-
ben honos módon, minden szegény 
ifjút  oda vezetni, ahová akarja, 

ni. 

Székelyvécke 
Felejthetetlen ünnep volt Székely-

véckén a székelyvéckei és a székely-
szállási községi ideiglenes bizottságok 
beiktatása. Napok óta készült minden 
ki, hogy az annyira várt történelmi 
jelentőségű esemény szemtanuja lehes 
sen. A jelenlevők száma meghaladta 
a 650-et. Mindenki szeméből az öröm 
és boldogság, az uj életbe vetett hit 
sugárzott. 

Tuboly János RMP kiküldött ünne-
pi beszédéből ismét nyilvánvaló lett 

a dolgozók előtt, hogy  ma már a 
munkásosztály és a do'gozó paraszt-
ság szoros szövetségben halad a szo-
ciálizmus megváló sitásában és nem 
akadályozhatják ebben meg sem az 
imperiálizmus háborúra uszitása, sem 
a hazai reakció. 

Elérkezett az idő, hogy a régi rend-
szer által alkotott államszerveket, 
amelyek nem feleltek  meg a népi de-
mokratikus rendszernek, felváltsuk  az 
uj alkotmányunk által előirt szervvel, 
melyben a széles dolgozó nép milliói 
vesznek részt. 

Csutak Lajos, a járási ideiglenes 
bizottság alelnöke ismertette a helyi 
ideiglenes bizottság szerepét, feladatait. 
Ez a szerv hivatott arra, hogy szoros 
kapcsolatban a tömegekkel megvaló-
sítsa a dolgozók szabad, jobb életét, 
a szociálizmus megvalósításának útját. 

A községi ideiglenes bizottság tag-
jait a tömeg percekig lelkesen ünne-
pelte, mert olyan személyek kerültek 
a kél község élére, akik önzetlenül 
dolgoztak a nép érdekében s a múlt-
ban is határozattan sikraszálltak a 
munkásosztály Ugye mellett. 

Szappanyos  Péter 

Fenyéd 
Hosszas készülődés után végre köz-

ségünkben is megnyílt a napköziott-
hon. Most a legnagyobb munkaidő-
ben a dolgozó szülők nyugodtan me-
hetnek a mezőre, mert gondos felü-
gyelet és egészséges táplálkozás mellett 
hagyhatják el gyermekeiket. 

Sok nehézséggel kellett megküzde-
nünk, de az öntudatos szülők össze-
adták lejeiket s a helyi demoratikus 
szervezetek támogatásával, a helyi 
RDNSz tagjainak lelkes munkája árán 
sikerült az anyagi alapot megterem-
tenünk. Ugyancsak nagy segítséget 
jelentett az Anya- és Gyermekvédelmi 
Bizottság ajándékszámba menő cukor-
és konzerv-kiutalása. 

Már korán reggel örömtől sugárzó 
arccal jönnek a kis pufók  gyermekek 
a napközi otthonba. Mintha csak éppen 
hazsmennének. Vezetőink szeretettel 
fogadják  őket. Öröm és élvezet nézni, 

Diszkapuval várták 
Lövéte dolgozói a mozigépet 

A művészeti minisztérium által ado-
mányozott szovjet gyártmányú mozi-
gépet" 17 ón vették át ünnepélyesen a 
lövétei dolgozók. 

A függöny  szétnyílását ezer dolgozó 
tapsvihara fogadta,  majd a bányász-
szakszer/ezet dalárdája az Internácio-
nálé eléneklésével nyitotta meg az Un 
nepélyt. 

A helyi ideiglenes bizottság elnöke, 
Gábos Terézia üdvözölte a megjelen-
teket, majd Kósa István a megyei kul 
turosztály részéről a művészeti minisz 
térium nevében átadta a mozigépet 
Lövéte község dolgozóinak. A RMP 
megyei szeivezete részéről Marosi 
Géza jelölte meg azokat az uj felada-
tokat, amiket a község dolgozóira ez az 
ajándék ró. 

A gépet a község dolgozóinak nevé 
ben a helyi ideiglenes bizottság titkára 
vette át, köszönetet mondva a Szovjet-
uniónak, a RMP-nak és kormányunk 
nak e nagy adományért és vállalva a 
továbbiakban azt a munkát, amit a 
kultura, a világosság terjesztésére, né-
pünk életszínvonalának emelésére a 
munkásosztály élcsapata, a RMP kitű-
zött. Azután következett a szervezetek 
köszönetnyilvánítása. 

Az átadási ünnepélyt rövid műsor 
követte, amit a bányász szakszervezet 
munkássága és az ifjúság  néhány sze-
replője állított össze. 

amint 10 órakor a kis kezek marokra 
szorított csuporból isszák a tejet és 
kis szájuk szólén még habosai töl-
tésre tartják a csuprot. Szórakoztató 
foglalkozás  és játék után jön az ebéd. 

Minden nap a RDNSz egy egy tagja 
vagy egy anya főz  a kicsiknek ízle-
tes és tápláló eledelt. Ebéd után alvás, 
s utána ismét foglalkozás  és játék, 
majd öt órakor uzsonna következik. 

Így boldogan és gondtalanul ját-
szanak a kicsi gyermekek, de még nem 
tudják értékelni, amit Pártutiktói, a 
Román Munkáspárttól és Népköztár-
saságunktól kapnak. Azonban a szü-
lők, akik tudatában vannak, milyen 
nagy kiadás, fáradság  és nehézségek 
árán valósult meg a napközi otthon, 
ahol a dolgozók gyermekei a legjobb 
ellátásban részssUlnek, hálásak és kö-
szönetüket fejezik  ki a Román Mun-
káspártnak és az Anya- és Gyermek-
védelmi Bizottságnak, hogy lehetővé 
tették a napközi-otthon megnyílását 
és ezzel megkönnyítettél gondjakat. 

A helyi demokratikus szervezetek 
pedig ezután is mindent megtesznek, 
hogy a nyári dologidőben mentesítsék 
a szülőket gyermekeik ellátásának 
gondjától, hogy ezáltal is elősegítsék 
az egyéves Terv minél tökéletesebb tel-
jesítését. 

Kérjük ezután is a Román Munkás 
pártnak a támogatását, hogy ujnetn-
zedék nevelésével, amelyik ezesből a 
kicsiny gyermekekből kerül ki, bizto-
sithassuk egy boldogabb élet kifejlő-
dését ós a szociálizmus utján haladva 
elérjük a kommunista társadalmat. 

Paál  Edit 

A reakció megpróbálta ugyan meg-
csonkítani a műsort, ugyanis a kul-
túrotthon kulturcsoportjának szereplése 
is be vo!t állítva a műsorba, szomba-
ton este még próbát is tartottak, ahol 
minden a legjobban ment, azonban 
amikor a szereplésre került a sor, a 
kulturcsoport két tagja, Sala  Anna  és 
Lázár  Klára  kijelentették, hogy nem 
táncolnak, ami a táncszámok elmara-
dását eredményezte. 

Sata Anna és Lázár Klára bizony 
nem a község dolgozóihoz tartoznak, 
mert nemrégen még büszkén vallották, 
hogy a község első gazdái között áll-
nak. A kulturcsoporlba azonban be 
fészkelték  magukat és ott hangadók is 
voltak (amint utolsó tettük mutatja, a 
>reekció« mellett). Ezzel a lépéssel 
akarták megakadályozni a község kul-
turünnepét, ami azonban nem sikerült. 
Egyúttal felhívták  a dolgozók figyel-
mét arra, hogy a kulturcsoport sorai-
ban meg van bújva az ellenség és csak 
azok kizárásával lehet eredményes a 
munkájuk. 

A mozigépet boldog örömmel vették 
át Lövéte dolgozói és az ünnepség vé-
gén 1C00 torokból zendültek fel  az >In-
ternácionálé« hangjai, hirdetve a sza-
badság, az igizsőg győzelmét a kizsák 
mányolók felett,  a tudomány győzel-
mét a sötétség, a babonák felett. 

Az állami gazdaság 
kantinja Székely-
szenterzsébeten 

A székelyszenterzsébeti állami gaz-
daság munkásai ünnepélyes keretek 
között nyitották meg nemrég étkező-
jüket. Pál Domokos gondnok meg-
nyitó beszéde után felszólította  Kor6 
Jánost, Mózes Erzsébetet, Fodor Ellát, 
és Lévai Máriát, akik 50 százalékkal 
teljesítették tul a normát, hogy első 
helyet foglaljana.k  az asztalnál. Mind-
annyian hálatelt szívvel gondoltak arra, 
hogy Népköztársaságunk megadta a 
lehetőséget, hogy az egyszerű, munkás 
is ellátásban részesüljön, M g a múlt-
ban sokszor csak a szabad ég alatt 
kellett a munkásnak sovány kosztját 
elfogyasztania,  ma szépen berendezett 
étkező helyiség áll rendelkezésükre. 

ft  gydsynöVíny-gyfijt&ríl 
Az országszerte megindult gyógy-

növény-gyüjtés Udvarhely megyében is 
megkezdődött. Már eddig is többen 
foglalkoztak  a megyében gyógynövé-
nyek gyűjtésével. Most legújabban az 
IMSz falusi  szervezetei is bekapcsolód-
tak ebbe a munkába és vállalkoztak 
a gyűjtésre azért, hogy a megyei 
gyűjtési terv teljesen sikerüljön. 

Természetesen, továbbra is szükség 
van az egyéni gyűjtők munkájára is. 
Ezért ezúton is felhívjuk  mindazokat, 
akik gyógynövény gyűjtéssel kívánnak 
foglalkozni,  hogy lépjenek érinkezésbe 
a „Piafar"  megyei megbízottjával (Odor-
heiu, Kosuth-utca 17.) aki mindenainek 
felvilágosítást  nyújt és díjmentesen 
adja ki a gyűjtési engedélyeket is, ami 
nélkül az erdők területén gyógynövé-
nyeket gyűjteni nem lehet. 

T.  Z. 

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



az igassag a 
szövetkezetekkel kapcsolatban ? 

(Folytatásai  1. oldalról) 
ízifc  meg, a precíz számításokon ala-
puló szövetkezeti gazdálkodis, ami 
kiegészítője az állami tervneí, éppen 
ezért dugába dőlne, ami egyúttal az 
államj terv megbénítását is jelentené. 

A magánkereskedílem fokozott  szű-
külésével a helyét a szövetkezetnek 
keli kitöltenie. A szövetkezet keretein 
b'.lül szervezett formát  öltenek a kü-
lönböző üzletágak a falun. 

Ebből az adódik, hogy a szövetke-
zet élére olyan embereket kell állítani, 
akik jól ismerik a falu  szükségleteit 
és képesek ezt a munkát el is végez-
ni. Az újonnan kinevezett igazgatósá 
gok legtöbbször nem rendelkeznek 
semmiféle  gyakorlattal ilyen irányban, 
hiszen a múltban ezt a munkát kizá 
rólag csak a kiváltságosak végezték, 
fẑ knek  a járatlanságoknak pótlására 
valók azok az értekezletek, gyűlések, 
szövetkezeti látogatások, amiket a szer-
vező bizottság végez. 

A szövetkezeteknek nem csak veze-
tőségüket, hanem a tagokat is felül 
kell vizsgálniok ezért, mert bármely tag 
lehet vezetőségi tanácstag és éppen 
ezért nem közömbös, kikből áll a tag 
tábor. A tagok egyenkénti elbírálásá-
hoz szükségesek az uj belépést nyi-
latkozatok. 

És itt érjük el azt a második okot, 
amiért a szövetkezetek az érdeklődés 
középpontjába kerül ek. A reakció ezt 
ez alkalmat ragadta meg, hogy a szö-
vetkezet ellen hangolja a tagokat, ál 
híreket koholva. Azt híresztelte, hogy 
a belépési nyilatkozat nem csak a 
szövetkezésre szól, hanem a »gok ez 
áltel elfogadják  a kolhoz alakítását és 
kolhoz tagokká válnak. 

Ez természetesen hazugság. 
Lássuk, mi az igazság 

Amint emiitettük, a t elépési nyilat 
kozat csupán a tagok elbírálásához 
volt szükséges. 

Az egész hírverés a reakció kohol-
mánya. Sem államosításról, sem kol 
hoz-alakításáról nincs szó. 

A szövetkezeti vagyon nem államo-
sítható. Ezt biztosítja az uj szövetke-
zeti törvény, de aki a törvény írott 
szövegével sincs megelégedve, annak 
eszébe juttatjuk, hogy az 1948 junius 
11 iki államosítás alkalmával sem ál-
lamosítottak egyetlen szövetkezeti va-
gyont sem. És ez nem véletlen. A 
szövetkezeti vagyon már közösségi 
tulajdon, csak arra kell vigyáznunk, 
hogy valóban közösségi célokat is 
szolgáljon. 

Kolhozt csak akkor lehet alakítani, 
amikor a dolgozók maguk akarják. 
Majd, miután saját maguk arra a meg-
győződésre jutnak, hogy jobb gazdál-
kodási forma  az, mint a mai vissza-
maradt és középkori eszközökkel vég 
zett termelés, csak akkor fogják  meg-
alakítani saját kezdeményezésükből. 

Majd akkor is ki kell tölteni egy 
belépési nyilatkozatot, de éppen, mint 
ahogy a mostani világosan irja, hogy 
aki ezt aláírja, fogyasztási  szövetkezet 
tagjává válik, éppen ugy az is irni 
fogja  majd, hogy aki azt aláírja, az 
termelőszövetkezeti taggá válik. 

Az a mód, ahogy a mezőgazdasági 
termelés most folyik,  az embert rabjává 
teszi annak a földnek,  amit művel. A 
tudomány, a technika ezer vívmányát 
miért ne lehetne kihasználni a falusi 
do'gozó parasztság részére ls? 

Ugy, ahogy a lassú kézivarrást fel-
váltotta a gépi gyors és sokkal töké-
letesebb varrás, vagy az egyszerű 
kézműipar helyett a gyár dolgozik 
kevés emberi erővel, de annál több 
gépi energiával, éppen ugy el lehet 

képzelni, hogy a mai kezdetleges me-
zőgazdasági szerszámokat ki lehet 
cserélni a gép tökéletesebb munkájá-
val. 

Ez az igazság és ez igy is lesz. 
Azok, akik most a szövetkezetbe 

nem léptek be éppen a kolhoztól való 
félelmükben,  majd pár hónap múlva 
csodálkozni fognak,  hogy lehet az, 
hogy nincs változás, hiszen mindenki 
milyen biztosan tudta, hogy meg lesz 

a kolhoz. Már eddig is nagyon sok 
mindent tudiak rosszul, ds arra már 
nem akartak emlékezni, hogy még 
semmi sem lett bslőte. 

Ennél majd mi fogjuk  emlékeztetni 
azokat, akik ezt sem hiszik el. 

Az eddigi intézkedések szükségesek 
voltak ahhoz, hogy a szövetkezeti 
életet abból a merevségből kirántsuk, 
amiben volt. 

É! jelenti a szövetkezeti élet forra-
dalmasítását, ez gyorsítja meg az utat 
a szociálizmus megvalósitása felé.  Mi 
pedig ezen az utoa megyünk és el is 
jutunk a célhoz, mert ez a nép aka-
rata, az pedig nem ismer gátat. 

A megyei  szövetkezeti 
szervező  bizottság. 

Korond község kulturotthona is 
mozivetitőgépet kapott 

Vasárnap adta át a megyei kultur-
aktíva szép ünnepség keretében a ko-
rondi kulturotthonnak a szovjet kes-
kenyfilmes  mozivetitőgépet, a művé-
szeti és tájékoztatásügyi minisztérium 
ajándékát. 

Nagv tömeg gyűlt össze a kultur-
otthonba, erre az eseményre. Az ifjú-
ság türelmetlenül várta a pillanatot, 
hogy megláthassa azt a gépet, amire 
olyan hosszú évtizedek óta áhítozott 
a község dolgozó népe, amit azonban 
a mult rendszer vezetői sohasem hoz-
tak el, mert nem is akarták elhozni, 
nehogy ezen keresztül is emelkedjék 
a dolgozók kulturális színvonala. Ne-
kik nem ez volt a cé'ju*. ős sötét 
ségben akarták tartani a dolgozókat, 
ez felelt  meg az ő számításaiknak. 

Népi demokratikus rendszerünk 
egészen másképpen gondolkozik. Pár-
tunk kezdeményezésére egyik fő-fel-
adatául tűzte ki, hogy a dolgozók 
nagy tömegeit kiemelje az elmaradott 
ság sötétségéből, kultúrájának nagy-
méretű fejlesztésén  keresztül. Ennek 
a hatalmas méretű kultur-akciónak 
volt egyik állomása a korondi ünnep 
ség, amelyiken Korond község dol 
gozó népe átvette ezt a nagyszerű 
szovjet-mozigépet, amit demokratikus 
rendszerünk ajándékaképpen kapott. 

Az ünnepséget Józsa István, a köz 
ségi ideiglenes néptanács Ritkára nyi-
totta meg, keresetlen, lelkes szavakkal. 
Majd Molnos Róza szavalt nagy át-
érzéssel. Ezek után Flórián László a 
minisztérium és a megyei ideiglenes 
bizottság kultur aktívája nevében emel-
kedett szólásra, hogy átadja a mozi 
gépet. Beszédét több ízben megsza 
kitja az egybegyűl: tömeg lelkesedése, 
amelyik élteti Pártunkat és demokra* 
tikus rendszerünket. 

Lelkesen fogadta  a közönség Meny-
hárt József  beszédét, aki a RMP me-
gyei bizottságának nevében beszélt és 
ismertette Pártunk nagyszerű kezde-
ményezéseit, amikkel a dolgozó föld 
müvesség segítségére siet, hogy pó-
tolja azokat a bűnöket, amiket a mult 
rendszer elkövetett a dolgozókkal 
szemben. 

A helybeli kulturaktíva nevében 
Bartha József  köszönte meg az eján 
dékot. Beszéde végeztével a tömegből 
felszólaltak  Balázs Gergely és Gere 
Márton, akik közvetlen, egyszerű sza-
vakkal köszönték meg Pártunk gon-
doskodását és szeretetét. 

Bardócz Tibor az ifjúság  nevében 
beszélt és tett fogadalmat,  hogy hiven 
kitart Korond község dolgozó ifjúsága 
azon az uton, amelyiken Pártunk ve-
zeti és nem ül fel  soha többé azok-
nak a reakciós mesterkedéseknek, 
amikkel meg akarják akadályozni az 
imperiálizmus zsoldjába szegődött re-
akciósok és uszályhordozóik fejlődé 
süket. 

Tóth Márton ifju  nagy hatással 
szavalta el saját költeményét, amit erre 
az alkalomra irt. 

Az átadási ünnepség u'án kultúr-
műsor következett, amelyiknek kere-
tében a korondi tánccsoport is fellé 
pett és bemutatta azokat a táncszá-
mokat, amikkel a csíkszeredai verse-
nyen olyan nagy sikkerrel szerepslt. 
A csoportból külön ki kell emelnünk 
Lőrinc. Györgyöt, aki az egész ver-
seny ideje alatt teljes odaadással vette 
ki a részét a munkából és a megelő 
ző ujságközleményből tévedésből ki-
maradt. A műsor keretében fellépett 
Molnos Kálmán, az ötéves tánctehet-
ség is, akit a közönség alig ekart le-
engedni a színpadról. Nem kisebb si-
kere volt azonban Lőrincz Béla csür-
döngö'.ő táncának sem. A 3zép ünnep-
ség táncmulatsággal végződött. 

Ezen az ünnepi vasárnapon Korond 
község dolgoíói megint közelebb ke 
rültek egy lépéssel felemelkedésükhöz, 
boldogulásukhoz, amit demokratikus 
rendszerünk Pártunk irányításával tel-
jes mértékben meg fog  valósitat i. fl. 

SPORT 
Föllendült a sport 

a Párt nagyjelentőségű 
határozata nyomán 

Pártunk központi vezetősége politi-
kai bürójánjk a sporttal kapcsolatos 
határozatát városunk dolgozói nagy 
örömmel fogadták.  A tömegszerveze-
teknél gyűléseken, valatnint a reggeli 
újságolvasásod alkalmával megvitat-
ták s határozatot, megállapítva, hogy 
azt a dolgozók örömmel üdvözlik és 
méltatják annak jelentőségét. + 

A tömegszervezeiekben a dolgozók 
megígérték, hogy Pártunk határozatát 
magukévá teszik és mindent elkövet-
nek, hogy a testnevelés terén is kive-
hessék részüket az újjáépítési munká-
ból. Már vannak intézmények, ahol az 
elindult munka meg is látszik, például 
a COVICAR, MAT, UMGISz, az állami 
mintagazdaság, az IPEIL. a MILÍCIA 
személyzete és a többi tömegszerve-
zetek is lázasan készülődnek a külön 
böző sportágakból. 

Az idősebb dolgozók a sakkozást i 
a tekézés', a fiatalok  a labdázást ket 
vélik, ds nagy lendülettel kezdték 
az atlétikát is és nemcsak a városb 
hanem a községekben is lázas sp 
élet indult el. Szorgalmasan olvas 
a spottlapokat és a különböző sport-1 
szabályzatokat. 

Igy halad megyénk dolgozó töme| 
azon az uton, amit Pártunk megír 
tátott. 

Felhívás 
az úszóversenyen való 

részvételre 
A népi sportszervezetjmegyei bi 

sági felhívja  minden dolgozó itju 
ifju  lány figyelmét,  hogy vegyen ri 
a nagy népi úszóversenyen. 

A népi úszóverseny megyénkl 
julius 23-án kezdődik meg. Ne mul 
szuk el ezt a kedvező alkalmat, 
verseny ügyét pedig mindé a sportfi 
lős tegye magáévá, átérezve am 
fontosságát. 
Labdarúgás 
VASAS-DINAMO  MAI  1:1(1 
Szentkeresztbányán volt a két csai 
igazi testvéri találkozója. 

Maroshévizi  IPEIL-UMTE  2:0 
Barátságos labdarugó mérkőzés kert 
tében vereséget szanvadett a tartaté-
kosán feláliott  UMTE csapat a jóké 
pességü IPEIL csapattól. 

T e k e 
F. hó 17-én kezdődött megyénkbei 

a teke disztrikt- bajnokság. A PTI 
Odorheiu és az UMTE játszottak val gos 
rosunkban. A PTT 1567, az UMT1 Viláer 
pedig 1248 tekét ütött, 3 játékos hi f  6 
annyal. A CSM a mérkőzésről vis: 
szalépett. 

Szerkesztői üzenetek 
Ifj,  Tófalvi  Vári  Mihály  Roroú 

Cikkének megérkezése előtt már i 
hasonló tárgyú cikket kaptunk, ig 
annak ellenére, hogy az igen j 
mér nem tudtuk leközölni, azonban d 
aküldtük az Igazságnak és a Ráfi 
nak. 

Marossi  Sándor  MNSz  levelező% 
izenjük, hogy hasonló általános vj 
natkozásu cikket már közöltünk li 
punkban. írjon helyi vonatkozású cil 
keket. 

Péter  Margit  Szentkeresztbánya.  1 
jon máskor is és részletesen számoljo 
be mindenről. Örömmel fogadjuk  li 
velezőink táborába. 

Rozencz  Lajos  Bözödujfilu.  KI 
szönjük beszámolóját, irjon máskori 
Az ideiglenes bizottsággal kapcsolati 
kívánsága már teljesült is. 

Prázsmáry  István.  Kérjük, számc 
jon be az üzem munkájáról min 
előbb részletes levélben. 

Simó  István  Kissolymos.  A köd 
kérdés nem érdemli meg, hogy fogla 
kőzzünk vele. Minden értelmes embi 
folytatja  a babonák elleni küzdelmi 
Nagyon várjuk minél előbbi részlet! 
levelét. 

- Népünnepély  a napközi  otthon 
gyermekeinek  nyaraltatási  költségein 

Városunkban a RDNSz napközi otthonának támogató bizottsága a nyi 
folyamán  már másodízben rendezett népünnepélyt a napközi otthonos 
mekek nyaralteitásának költségeire julius 17 én. 

A támogató bizottság, amely az intézmények, vállalatok vezetőiből I 
a napközi otthonos gyermekek szüleiből áll, lelkes odaadással készítette elfij 
ünnepélyt. 

Városunk lakossága megértve az ünnepély jelentőségét, nagy számbi 
jelent meg az ünnepélyen, melyet a kedvezőtlen idő miatt a Szabó Káról 
féle  étteremben kellett megtartani, ahol az egészségügyi és ruházati szaksa 
vezetek adtak szórakoztató kultur-müsort. N.  11 
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