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Ksa 

Minden beszolgáltatott 
kiló búzával erősítjük a 
munkásság és a dolgozó 
parasztság szövetségét 
elősegítjük a szociáliz-
mus felépítését orszá-
gunkban 

A szövetkezet a dolgozó földműveseké 
Udvarhelymegye dolgozó földművé-

I tei, a szegény- és közép parasztok meg 
értették az uj szövetkezet célkitűzéseit 
és látjék azt, hogy a szövetkezet fon-
os feladatát  a szociálizmus építésében 
GStk akkor oldhatja meg eredménye-
sen, ha mrgtisziiiják az od -, nem való 

lifesákmányoló  elemektől. Éppen ezért 
la dolgozó parasztság lelkesen vett 
I részt az uj szövetkezeti választásod-
ban. Udvarhelymegyébsn eddig 42 
I szövetkezet ejtette meg a választá-
I sokat. 

A szövetkezeti választások ered-
ménye azt mutatja, hogy a RMP köz-
ponti vezetősége márcus 3—5 ifei  ha-
tározatának szellemében a szövetkezet 
wze'ését mindenütt a szegény- és 
kffzépparasz'ok  vették át, akik mun-
kájukkal még szorosabtra fűzik  a 
munkásosztállyal való szövetséget. 
A szövetkezeti választói közgyűlé-

sét en a dolgozó földművesek  osztály -
harcos öntudattal, nyiit kiállással mu-
tattak rá egyes kuiákoknak és feke-
tézőknek a szövetkezeti vezetésben 
elkövetett gaattéguira, vagy dsmokra-
tiius rendszerünk ellen irányuló tevé 
kenységeire. A közgyűlés egyhangú 
kg :-érta ki ezeket a szövetkezeti ta-
gck sorából. 
Alsóboldogfaivá»  Gagyi  P.  San 

innét zártás ki, mert gabonáját az 
Ij leple alatt hozta haza a mezőről, 
kogy a beszolgáltatási kötelezettség 
ilól kibújjon. Fiatfalván  Fazakas  Ká-

rolyt,  Fazakas  Sándort  és id.  Kovács 
Jánost  zárta ki a közgyűlés, mert 
csak vsgyenuk gyarapításával törőd-
tek és nem vállaltak közösséget a dol-
gozó földművesekkel.  Nagygalambfal-
ván  Borbély  Lajos  és Borbély  Gáspár 
gazdag molnárokat zárta ki a köz-
gyűlés, mert a s?ára?ság idején lel 
ketlenül kihasználták a szegénység 
szorult helyzetét és a feketézésben 
odáig ju'ottak, hogy nyilt pályán át 
litották meg s vonatot, hogy az cisz-
szeharácsolt lisztet minél gyorsabban 
juttassák el a fekete  piacra. D - ugyan 
ilt kizárták még Gábor  Géza  korcs 
rnárost, valamint Varga  B.  János  és 
Kecseit  Lajos  n9gyg«zdákat, mert a 
beszolgáltatás alól akarták magukat 
kivonni, illetve demokratikus rendsze 
rünk ellen izgattak. Ugyanígy jártak 
el a többi szövetkezeteknél is, kizárva 
mindenütt az oda nem való embe 
reket. 

A közgyűléseken mind în ült közre 
működtek a kulturotthonok is, szép 
műsorszámokkal téve vonzóbbá és 
ünnepélyessé a gyűlést. 

Meg fog  történni a többi szövet 
kezet átszervezne is, amiről megvénk 
dolgozó népét értesíteni fogjuk,  Éí a 
teljes átszervezés majd véglegesen 
meg fogía  szüntetni a szövetkezetekbe 
befurakodottak  kizsákmányoló szán 
dékait, 

A megyei  szövetkezeti  szervező 
bizottság. 

Az ui Iskolai év előtt 
lészUI a tantestület 
és az ifjúság 
Országunk dolgozó nípe öntudatos 

lelkesedéssel kapcsolódik bele abba a 
ktalmas épitőmunkába, melyet a Ro-
sta Munkáspárt irányit és vezet azért, 
egy biztosítsa a dolgozó nép gazda-
ági és kulturális sziavonalánek eme-
Mét a vii ág békéjének és jólétének 
kdekében. 
Amig az imperiálista hatalmak féltve 

izsákmányolási lehetőségeik elvesz-
éét, egyik merényletet a másik után 
Bvetik el a béke ellen, a fegyverke-
lést fokozzák  és hazug rágalomhadjá 
ltot vezetnek a népek békéjét és 
ijlódését őrző Szovjetunió ellen, a 
lipi demokráciák országaiban ko noly 
i nagyszerű gazdasági éa kulturális 
ipitőmunka folyik. 
Egyéves gazdasági tervünk sikerei, 

nos az eredmények, melyeket mur.-
Usosztályunk és a vele szövetséges 
plgozó parasztság már elért a gazda 
iţi élet terén, megkívánják, hogy a 
nlgozó nép művelődése terén is lé-
tet tartsunk ezzel a fejlődéssel.  Ezért 
kell az uj iskolai évre az eddigi ta-
mtalatok felhasználásával  idejében 
i komolyan felkészülni.  Ez a felké-
illés egyformán  kötelessége a tan-
itlletnek, a szülőknek és a tenulók-
ik. Nem lehet építő munkát folytatni 
kkor, ha értelmiségi és műszaki ká 

dereink nem öntudatosan, nem a mun-
kásosztály ideológiájának ismeretében, 
nem a marxista leninista ideológia 
szellemében, nem a gyakorlat és el 
mélet összekapcsolásával, nem a kol-
lektív munkán keresztül készülnek fel 
az ujabb iskolai munkaszakaszra. 
Előkészítő tanfolyamok 

Alig fejeződtek  be a tantestület 
tagjai részére rendezett 3 hetes ideo 
legiai, politikai és szakmai irányító 
tanfolyamok,  melyeken megyénkben 
623 taritó, nevelő, titkár és alkalma-
zott vett részt, ujabb tanfolyamok 
kezdődnek, hogy szekmsi vonalon 
tudományos alapokra helyezve az is 
mereteket, a tantestület és az ifjúság 
tudományos színvonalának emelését 
biztosithassuk. 

Az elemi iskolák második tagozatán 
működő tanitó és taníi- elvtársak ré-
szére augusztus 20—30 között meny 
nyiségtan, fizika  kémia és tanszerká 
szitő tanfolyamot  rendezünk. A tan 
folyamnak  igen nagy jelentősége van 
a tanügyi reform  szellemében való ta-
nítás és a fenti  tárgyak átértékelése 
szempontjából, de különösen fontos, 
hogy a fizika  kémia tanításához szük 
séges legegyszerűbb szemléltető és 
kísérleti eszközök elkészítésére ad ut 
mutatást. 

Általános nevelési kérdéseink meg-

beszélése végett, melyek magukba 
foglaijáí  nz 1944 augusztus 23 óta 
tett ideokg'ai, politikai, pedagógiai és 
didaktikai fejlődéit,  a tantestületnek, 
szülőknek és ifjúságnak  szép ember 
13—20 között pedagógiai értekezletet 
tirtunk, azoknak, az elvtársaknak a 
részvételével, akik a jövő iskolai év-
ben komoly. öntud«to3, osztályharcos 
szellemű nevelést akarnak végezni is 
kólájukban és iskolájukon kivül. En 
nek a pedagógiai értekezletnek a je« 
jentőségét ez adji meg, hogy nem-
csak szémbave*zi az elmúlt 5 év fej-
lődósát és h'ányossígait, hanem egész 
évi pedagógiai munkatervet dolgoz fel 

a megye összes iskoláinak a bevoná-
sával. A munkaterv végrehajtásába 
ped g az ifjúságon  kivül mozgósítani 
fogja  a városi és falusi  szülőket is. 

A főiskolákra  készülő végzett ttjaink 
részére az IMSz szervezésében elő-
készítő tanfolyam  kezdődik. Azok az 
abszolvált középiskolái tanulók, akik 
tanulmányaikat az ország bármely fő-
iskoláján akarják folytatni,  felvételi 
vizsgát kell, hogy tegyenek az illető 
fakultáson,  a fakultás  által megjelölt 
Uniárgyakból. A felvételi  vizsgák tan-
tárgyaiból munkacsoportokban szak-
tanárok vezetése mellett készülnek fel 
tanulóink. Horváth  József 

Aratás, cséplés, beszolgáltatás, 
tarlóhántás 

Egy hete kezdődött meg és azóta 
folyik  az aratás megvénk mindan köz-
ségében, Látástól vakulásig küzködnek 
a falu  dolgozói. Nagy lendülettel arat-
ják a sárguló, viaszéré3ben levő veté-
seket és ncgy gonddal gyűjtik össze 
a t«vágott kalászodat. Gyors ütembea 
készü nsk a kévék, a keresztek, ki-
használva az alkalmas időjárás minden 
pillanatát. 

Pártunk felhívást  intézett dolgozó 
parasztságunkhoz, kiemelve főképpen 
az aratás dőpontjának, a munká'atok 
gyors teljesítésének, valamint a külön-
böző veszteségek megakadályozásá-
nak fontosságát. 

A dolgozók kezében ügyesen forga-
to't kasza és sarló és a velük meg 
döntött buzakalászok tanúbizonyságot 
tesznek arról, hogy a párt tanácsa 
teljes megértésre tslátt, hogy a dolgo 
zók megerősítik és elismerik kormá 
nyunk épitő programmját és igazi 
örömmel, bizalommal fogadják  ós vár 
ják tanácsait. A mezőn gombamódra 
nőnek a kalangyák. A buza, a rozs 
és az árpa nemsokára le lesz aratva. 

A dolgozók határozott magatartása 
és kíméletet nem ismerő elszántsága 
munkára kényszeríti a kunságot ós 
megakadályozza azoknak szabotáló 
kísérleteit. 

Az aratási munkálatokkal párhuza-
mosan, a községi ideiglenes bi?ottsá 
gok szervezik a cséplési és beszolgál-
tatási kampányt. 
A gabonabegyüjtés 

hazafias  kötelesség 
A dolgozó parasztság örömmel fo-

gadta a gabonabegyüjtésről szóló in-
tézkedést, melynek megismerése sok 
rémhírt cáfolt  meg. Ügy a gsbonabe-
szolgálUtással, mint az adókivetésről 
szóló intézkedéssel falusi  dolgozóink 
felbecsülhetetlen  erőt és segítséget 
kaptak a kormánytól. Mind tisztábban 
látják, ki a kulák és mind jobban és 
jobban erősödik a szegény- és közép-
parasztság szövetsége a munkásosz-
tállyal. 

A beszolgáltatás a progtesszivitás 
és az osztályharc szellemében történik. 
Mindenki anyagi ereje szerint kel), hogy 
hozzájáruljon a közterhekhez Mindenki 

a termés fölöslegéből  egy bizonyos 
rés'.t az államnak kell, hogy jut'asson 
a közélelmezés biztosítása végett. 

A gabonabegyüjés helyességét é3 
igazságosságát a kö/e.kező példák 
igazoljak: 

Boér  János  homoródalmási  lakosnak 
1 hek ár 80 Ar szántóterülete van. Eb-
ből 80 ár buzavetése volt, amit már 
le is aratott. A kalangyák száma és 
nagvságt szerint hektáronként kb. 
1100 kg. termés várható. A fennálló 
reudeleteit szerint, nevezett összesen 
70 kg. búzát kell, hogy beadjon. 

Pálfi  Dénes  homoródalmási  lakos 
pedig, akinek 4 hektár 96 ár szántója 
és 70 ár buzavetése van, a valószínű 
termésátlaga pedig 1.200 kg. hektáron-
ként, 260 kg. búzát kell, hogy beszol-
gáltasson. 

A hasonló heiyzetben levő szegény-
és körépparasztok nagy tömege szí-
vesen teljesiti kötelességét és örömmel 
járul hozzá a közélelmezés bizto-
sításához, tudva azt, hogy ez hazafias 
kötelességük. 
A tarlóhántásról 

A kalangyákat a föld  egyik részére 
kell elkészíteni, az azonnali tarlóhántás 
elvégzése érdekében. A sok esőzés kö-
vetkeztében vetéseinkben elhatalmascd • 
tak a különböző gyomok és ezek már 
elhullatták magvaikat. Az említett 
gyommsgvak kikelésének biztosítása — 
Ó3 azoknak majd az őszi szántással 
való elpusztítása érdekében feltétlenül 
szükséges a tarlóhántás elvégzése. 
Szükséges tovább ezen művelet elvég 
zése ugy a talajnedvesség eltárolása, 
mint a megfelelő  talajszerkezet bizto-
sítása érdekében is. 

A termés fokozása  megköveteli a 
tarlóhántás elvégzesét és az eddigi 
káros szokások felszámolását,  melyek 
szerint a legeltetés céljaira használták 
a tarlót és elhanyagolták ezt a müve 
letet. 

A lényeg azonban nemcsak abból 
áll, hogy a tarlóhántást el kell végezni, 
hanem abból is, hogy azt az aratás 
után azonnal kell elvégezni. 

Ha ezeket a feladatokat  jól teljesít-
jük, hozzájárulunk Népköztársaságunk 
megerősítéséhez és a szociálizmus 
épitéséhez. 

Kozseni  András. 



A Vöröskereszt egészségagyi közleménye 

Hogyan védekezzünk a csecsemők 
nyári gyomorrontása ellen? 

Nyáron a cseasemők gyomorrontása 
egyre gyakoribb é3 a betegség any-
nyival súlyosabb, amennyivel kisebb a 
gyermek. Meghallgatva ó; követve az 
orvosok, véd3nők tanácsait, az anyák 
megvédhetik gyermekeiket ettől a be-
tegségtől. A leglényegesebb tudnivalók 
a következők: 

1. Tartsátok gyermekeiteket a lehető 
legtisztábban, különös gondot fordítva 
élelmezésükre. 

2. Hogy egészséges gyermekeket 
nevelhessetek fel,  óraszerint, pon osan 
etessétek őket. s ne adjatott na Sík 
mindig szopni, valahányszor sirnak; 
ne szoptassátok őket éjjel. 
3. Ha nincs elég anyatej, a cuclis üve-

gek es a csecsemő minden főzőedénye 
egészen külön álljon a többitől és 
használat előtt mindig öblítsük ki forró 
vizzel. 

4 Ha a gyermek nem is3Z« mind 
ki a tejet az üvegből, feltétlenül  ki kell 
önteni a megmaradt tejet s jól ki kell 
mosni az üveget. 

A székelyuivarhalyi IM3í augusz-
tus 1-én megtartott msgyei aktiva-
ülósón a szervezeti munka magerősi-
tése, valamint a dolgozó ifjúság  poli-
tiiai és kulturális színvonalának eme-
lé33 érdííébín versanyt inditványo 
zott Csik ésUdvarhelymsgyéí kőíöit. 

Az aktivaülé3 megvizsgálva a hi-
ányosságokat leszögezte a verseny 
pontjait ós a feltételetet.  20 varsany-
pontot javasoltunk, amílyek alkalma-
sak a hiányosságok kiküszöbölésére 
és lehetővé teszi* az 5 hónapos terv-
nek augusztus 23 ikára való befeje-
zését. 

A versenypontok között szerepelne! 
nyilvános konferenciák  a DIVSí kon-
gresszus tiszteletére, a DIVSí harcá-
nak megismertetésére, amelyet az 
egész világon folytat  a bókéért a hl 
borura uszító imperiálizmus ellen, 
hogy a dolgozó ifjúság  o3ztályábarsé 
gén és szolidárításválialásán keresz-
tül még jobban hozzá tudjon járulni 
a demokratikus tábor végső győzel-
méhez, melynek élén a Szovjetunió áll. 

Az >Ifju  Mun;ás« lapot, mint a dol-
gozó ifjúság  egyik lagjobb nevelőasz-
közét, terjeszteni fogjuk.  Az újságot 
eljuttatjuk a dolgozó ifjak  minél na-
gyobb tömegeihez és az újságolvasáson 
és a politikai körök megszervezésén ke-
resztül fejlődésünket  elősegítjük 

A megyei aktiva látva, hogy me-
gyénk ifjúsági  tömegeiben a sport egy-
re nagyobb érdeklődést kelt, a verseny 
pontjai közé foglalta  ezen érdeklődés 
továbbfejlesztését  él az ifjak  sport-
mozgalmának kiszélesítését. Tudjuk, 
hogy a szociálizmus épitése a sport 
által is edzett ifjakat  vár Népköztár-
saságunktól, akik, ha kell, mellükkel 
fogják  védeni a vörös zászlót, a béke, 
a szabadság és egy osztálynélküli 
társadalom megvalósításáért harcoló 
nemzetközi munkásosztály harci jalvó 
nyét. 

A versenypontok között szerepelnek 
a kulturmun&ával egybekötött kirán-
dulások is, amelyek ma a legfonto-
sabb tényezők közé tartoznak az if-
jak kulturális színvonalának emelésé-
ben. Kulturcsoportjaitik előadásai a 
dolgozók életéből vett problémákkal 
foglalkoznak,  mint ahogy általában ez 
a tárgya színdarabjainknak, ének- és 
sza valókorusainknak é 3 előa dásainknak. 

Ezeken a versenypontokon kivül 
szerepelnek még mindazok az akciók 
és feladató'i,  amalyak az 5 hómpos 
munkatervünk teljesítését ós tulha'a-
dását szolgálják. 

Az IMSs csikmegyai bizottsiga 7 
ujabb fontos  versenypont kibővítésé-
vel versenyrehivásuKat örömmel fo-
gadta. Az általuk javasolt 7 verseny-
pont egyike a pionir munkák magarő-
itését célozza, továbbá a szociális* 
munkavarsanyak m;gszervezését,ama'.y 
az 1 é'/ss állami gazdiaági tervünk 
magvalósításának és tulhaUdásina? 
konoly tényezőjeként fog  szarapalni. 

Ezek szerint összesen 27 pontból 
áll a két megye közt 1 hónapra tervasett 
verseny. Ez a verseny csak akkor 
végsődhatik eredménnyel, ha minden 
öntudatos dolgozó ifju  a RMP irányi 
tásával belátja a versenyben való te-
vékeny résztvételének fontosságát,  tud 
va azt, hogy mndnyájunk, a dolgozó 
nép k0z03 ügya, a szoc álizmus minél 
előbbi magvalósítása érdakéban. 

Ifj  Roston  Sándor 

A székelykeresztari 
diákok sziioideje 

Már az i3kolai é; vége óta élénk 
diákklub van Székelykereszturon. Az 
ittlakó és szünidőben itt tartózkodó 
mintegy 35—40 diák naponként d. e. 
9—12 ig, d. u. 4—7-ig ö3szajön és 
váltakozva irodalmi, tudományos és 
művészeti körökön képezi magát 
tovább a marxi-lenini szemléletben 
Egy egy előadás után sor hoszászó 
lássál élénk vita van. KÜ'önö3en Pe-
tőfi,  Kossuth, Széchenyi összehason-
lítása, a dialektikus nuteriálizmus gya-
korlati alkalmazása és az atomelmé-
létről szóló előadások váltottak ki 
élénk érdeklődést. Az előadások által 
diákságunk miszticizmus-mantes, ter-
mészettudományos nevelósa folyta 
tódik. 

A gyakorlati munkából is kiveszi 
a diákklub a részét. Pl. a MNSz é3 
az ICD-tanfolyamot  bevezető kertiün-
nepélyen egy asztalosmester 03 egy 
tanár irányításával hatalmas színpadot 
építettek fel  a diákok és az egész 
kerthelyiséget kitakarították a lányos. 

F.  J.  levelező. 

A Bolyai-egyetem közleménye 
a felvételi vizsgákról 

5 Hi a gyermak hasmenést kap, 
azoaml vigyétek a községi rendelőbe 
vagy a gyermekkonyhába, amelyet 
>diétetikus gyermakkonyhának» nevez-
nek. 

6. H i a gyermeknek megy a gyomra, 
az orvos megérkezéséig akár 6—8 órán 
karesz ül is tej nélkül tartható. Ez idő 
alatt kapjon forralt  é3 megfelelő  mó-
don lehütött vizat, ódasités nélkül akár 
két pohárral is. 

7. Hi az orvos 8 óránál többat kó 
sik, a gyomorrontásos gyermek ehetik: 
felfőzött  zabpalyíiet, zöldséglavest szi-
tán áttörve (minden zsiradós néltül) 03 
teát. Mindezek melegen adandók, 
c u k o r n é l k ü l . 

8. Na válasszátok el csecsemőiteket 
a maleg hónapoi alatt. 

9. H i egészséges gyermakeket akar-
tok nevelni, őrizkedjetek a bábák, va-
rázslók és ráolvasók babonás tanácsa-
itól. 

Versenyben Udvarhely- és Csikmegye 
dolgozó ifjúsága 

gatástudományi  kar.  írásbeli t romi 
nyelv és irodalom, magyar nyel* ét 
irodalom, politikai gazdaságtan. Szó-
beli: politikai gazdaságtan, Romái 
történelme, a Román Népköztársaságit' 
kotmánya. 

A felvételi  kéráshaz, (tipas kérvény, 
amelyet az illető karon lehat besi 
rezni) az alábbi okmányokat kell 
lékelni: 1 Ssü letési anyakönyvi ki< 
nat 2. Állampolgársági bizonyitvány. 
1 drb. 6x9 cm-e3 fénykép.  4 A kö; 
iskola elvégzését igazoló bizonyilvi 
5. Siülők v eltartó vagyoni bizonyít-
vinya. 6 A jelölt szüleinek eseti 
idaiglenesan elfoglalt  állását és tári 
dalmi eredatét igazoló bizonyitvány, 
O.vosi bizonyitvány (hatósági égést 
ügyi szarv v. az egyetem orvo3a áll 
kiállítva). 8 H i a jelöltnek önálló 
vedalme (állása) van, az alkalmi 
halyét és a fizetés  összegét feltünti 
bizonyitvány. 9. Jalölt és apjának b 
tettességét igazoló bizonyitvány, 
Falvétali vizsga dijának (100 lej) 
fizetését  igazo ó nyugta. (Es az ÖÍSJ 
a személyes jelentkezéskor is befzi 
hető) 

Alik középisko' ai vizsgákat ősszel 
jazik be, szeptember 3 ig adhatják 
felvételi  kéréseiket. 

A felvételi  vizsgákkal kapcsolat 
az egyetem rektori hivatala (Arii 
János u 11. Telefon  28—32) szül 
esetén minden tájékoztatást megad. 

A Bolyai egyetem közli az egyatemre 
beiratkozni kivánó ifjúsággal,  hogy a 
közoktatásügyi minisztérium a felvételi 
vizsgái időpontját szeptember 5—14 ig 
terjedőleg állapította mag. 

Jalsntkezósi határidő augusztus 15— 
25 ig. 

A felvételi  vizsgák tárgyai tudomány-
karok szarinti .magosztásban az aláo-
biak: 

1, Mitemitikai  és fizikai  kar.  írás 
bali: román nyaiv ós iroiilom magyar 
nyelv é3 iroiaiom, számtan. Szóbsli: 
a RMK alkotmánya, számían, fizika. 

2. Természetrajzi  kar.  írásbeli: ro-
mán nyelv és irodalom, magyar nyalv 
és irodalom, természetrajz, (növénytan, 
állattan anatómia, fiziológia,  biológia, 
geológia). Szóbali: a RNK alkotmánya, 
terméssetrajz, kémia (szarvas és szer-
vetlen). 

3 Vegyészeti  (kémiai)  kar.  Irásbali: 
román nyelv ós iroiaiom, magyar 
nyeiv és iodalom, szervas Béni», szer-
vatlen kémia. Szóba.i: a RMK aiiot 
mánya. kénia, fizika. 

4. Történettudományi  és földrajzi 
kar.  Irá3beii: román nyelv és iroiaiom, 
magyar nyelv 03 iroialou. Románia 
történelme. Szóbali: a RMtÉ alsotmi-
nya, egyetemes történelem, földrajz. 

5. Bölcsészitluiomínyi  (filozofiai) 
kar.  Irásbali: ronii nya'.v és iroda-
lom, magyar nyalv és iroiaiom, poli-
tikai gazdaságtan. Szóbeli : a RNK 
alkotmánya, politikai gazdaságtan, lé-
lektan. 

6. Nyelvtudományi  kar.  Irásbali: 
ró nán nyelv 03 iroiaiom, magyar nyelv 
és iroiaiom, Rjninia történelme. S'.ó-
beli: román nyelv ós irodaion, mag/ar 
nyelv és irodalom, a Román N p̂sös-
társaság alkotmánya, egy szabadon 
választott nyelv. 

7.  Nevelés  és lélektan  tuiomíiyi  kar. 
Irásbali: román nyelv ós irodalom, ma-
gyar nyalv 03 iroiaiom politikai giz 
dasigtan. Szóbali: a R̂ JX alkotmánya, 
politikai gazdaságcan, lélektan. 

8. Közgazdasági,-  jo>  és közigaz  -

Részletfizetésre is lelM 
vásárofni  a „Secera" 

állami áruházban 
Az állami alkalmazottak és a Savra 
társaságok fizetéses  alkalmazottai s: 
mára a Secera állami áruház óra 
kedvezményt nyújt részletfizetési 
helőséggel. A részletek 1.000—2.C 
lejig terjednek a fizetéshez  métl 
Raszletfize  ésre lehet kapni rádiót, l 
karéktüzhalyet, asztal—kályhát, kük 
bőző villamossági felszereléseket,  i 

Mit  olvassunk> 
A ROMÁN  MUNKÁS  PÁRT  KIADVÁNYAI: 

Az  éberség  a szociálista  épités  fegyvere. 
Teohari  Georgescu:  A népi  demokratikus  rendszer  politikai  alapjai. 

A párttagok  felülvizsgálása. 
A néplanácsok. 

A babona  a tudatlanság  szülötte  és a haladás  kerékkötője. 

AZ  ORSZÁGOS  SZAKSZERVEZETI  TANÁCS  KIADVÁNYAI: 

I.  P.  Jipa:  Ébred  a falu. 
Tuior  Savin:  Igy  született  és fejlődött  a szociálista  munkaverseny. 
L. Boroikin:  Az  üzemi  bizottság  a munkáverseny  élén. 
M.  Kammíri:  A stovjetnip  nagy  alkotó  szerepe. 
G.  Moszkálenko:  A kollektív  szerzides  a kapitálista  és a szociálist 

rendszerben. 

AZ  »OROSZ  KÖNYV<  KIADVÁNYAI: 

Tél  a kolhozban. 
A falusi  tanács  költségvetése. 
A helyi  tanácsok. 
A kolhozista  közös  és személyi  gazdasági. 
BROVER  G.  M.  dr.:  A munka  díjazása  a Szovjetunióban. 
B.  GÁLIN:  A Donyec-medencében. 
Anistimov:  Hogyan  él  a szovjetparául  ? 
Gorskov  G.  P.:  A földr  engésekröl. 

AZ  IFJÚSÁGI  KÖNYVKIADÓ  KIADVÁNYAI: 

A moszkvai  »Sarló  és kalapács«  üzem  ifjúsága. 
Miron  Conslanlinescu:  A dolgozó  ifjúság  szerepe  az  1949.  évi  állat 

terv  megvalósításában. 
A Román  Népköztársaság  dolgozó  ifjúsága  központi  egységesítő  bizotts 

gának  jelentése. 
Mit  adott  a szovjethatalom  az  ifjúságnak  ? 
Nikoláj  Bogdánov:  Jurij  Szmirnov. 
Kaphatók a Román Munkáspártnál ós a Könyveiből tunkban. 



(Megjelent  a Tartós  békéért, 
népi  demokráciáért  cimü  lap 
1949.  augusztus  1 iszámában.) 

A proletáriátus, szövetségban t dol-
gozó parasztsággal, a burzsoá íöidesuri 
reabcií ellenállását legyőzve, az egye 
dűli vezető osztállyá vált a népi de-
mokratikus országokban. EÍ a győze-
lem, melyet a munkásosztály a Kom-
munista és Munkáspártok vezc ésóv±l 
ért el, megnyitotta emez országok né 
p;i e'őtt a nagy gazdasági, politikai 
és társadalmi átalakulások útját. A 
népi demokratikus országok a kapitá-
izmusból a szociálizmusba való át-
menet szakaszába léptek — ezekben 
az országokban megkezdődött a szo-
ciálizmus felépítése. 
A népi demokratikus országok, me-

lyek elindultak a szociálista átalaku-
lás utján, széleskörűen haszná'jik fel 
i Szovjetunió történelmi tapasztalatait, 
ihol a dolgozók — Lenin és Sztálin 

A mezőgazdaság 
szociálista átalakításának utja 

Irta:  LUCA  LÁSZLÓ, 
á Román  Munkáspárt  Központi  Vezetőségének  titkára 

pártjának vezetésével — önfeláldozó 
munkával ós su'yo? harcokban véd-
ték meg hazájukat és felépítették  a 
szociálista társadalom nagyszerű épü-
letét. A szociálizmus felépítését  a népi 
demokratikus országokban megköny-
nyiti az a tény, hogy nincsenek elszi-
getelve sem egymásközt, sem a Szov-
jetuniótól. Ez a tény erőteljes segít-
séget jelent mind a szociálizmus fel-
építésében, mind pedig ezeknek az 
országoknak a megvédelmezésóben az 
imperiálista beavatkozásokkal szem-
ben. 

Az osztályharc kiéleződése a falvakon 
A szociálizmus felépítése  a népi de-

nokratikus országokban, általában az 
osztályharc egyre erősebb kiéleződé-
sének feltételei  között fejlődik  és kü-
lönösképpen a falusi  osztályharc kié-

gésének feltételei  közölt. Minél ha-
tározottabban kerül napirendre a me-
zőgazdaság szociálista átalakítása, an-
pál élesebb, erőteljesebb formát  kap 

osztályharc a falvakon,  a dolgozó 
irasztság és a falusi  burzsoázia — a 

kulákság között. 
A marxista-leninista tanok, vala-

mint a szovjet-tapasztalatok megmu-
ttják, hogy a kizsákmányoló osz-

Itályok még a hatalomtól való meg-
fosztásuk  után sem nyugszanak bele 
i vereségbe, hanem éppen ellenkező 
leg, mindaddig, mig nem semmisitik 
meg őket, mint osztályt, ádáz ellen-
lilás: tanúsítanak, a legaljasabb esz 
közöket és harci fegyvereket  (bűnté-
lieket, gyilkosságokat, tűzvészeket, 
szabotázst és kémkedést az imperiá 
|itmus szolgálatában) használják, kül-
lüd'ől kérnek segítséget a rend fel-
iritására. 

népi demokratikus országok most 
íját tapasztalatukból is ismerik eze 

az igazságokat. Ezeknek az or-
ágoknak a proletáriátusa megerő-
itve a népi demokratikus rendszert, 
otézkedéseket foganatosít,  hogy ez az 

államforma,  melyen keresztül a 
oletáriátus a hatalmat gyakorolja, 
pjesitse a proletáriátus diktaturájá-

feladatait,  különösképpen a vá 
és falusi  kizsákmányoló osztályok 
ámolásának tekintetében. 
kapitálizmusból a szociálizmusba 
átmenet időszakában minden 

népi demokratikus ország nehézsé-
gekbe ütközik és különféle  sajátossá-
gokkal találja szembe magát fejlődése 
során. Ez azonban nem változtat azon 
a tényen, hogy minden országban a 
szociálizmus felépítése  csakis osztály, 
harc révén lehetséges, amely kiélező-
dik abban a mértékben, ahogyan fo-
kozódik a kapitálista elemek elleni tá-
madás. 

A népi demokratikus országokban 
a szociálizmus építéséért folyó  harc-
ban és munkában, a munkásosztály 
és a dolgozó parasztság szövetségé-
nek megerősítése az uj rendszer lété-
nek és a mezőgazdaság szociálista 
átalakítása beteljesitésének alapvető 
kérdése. 

A Szovjstunió Kommunista (b) 
Pártjának történetéből ismerjük azt a 
harcot, amelyet a bolsevikok Sztálin 
elvtárssal az éiüiön, folytattak  az ösz 
szes jobboldali és baloldali opportu-
nisták ellen, azt a harcot és munkát, 
melyet a marx̂ sla-leninista vonalnak 
• parasztkérdésben való alkalmazá-
sáért és kikristályosodásáért vittek, meg 
védve a dolgozó parasztságnak a szo-
ciálizmus felépítésének  müvébs való 
bevonása lehetőségének lenini eszmé 
jót. E harcnak az eredménye volt a 
szociálizmus legfónyasebb  győzelme. 
És ez azt jelenti, hogy m» a Szovjet-
uniónak van a világ legelőrehaladottabb, 
leggépesitettebb és legtermékenyebb 
mezőgazdasága, • pirasztok pedig 
kollektív gazdaságaik révén valóban 
birtokolják földjeiket,  jómódú, egész-
séges életet teremtettek maguknak és 
ópitik saját ós gyermekeik boldog-
ságát. 

útjára lépett, az uj szövetkeziti tör-
vény alapján, míly 3 fajta  szövetke-
zetet irányoz elő: fogyasz  ási-besür-
zési, feldolgozási  és értékesítési szö-
vetkezetek ; kisipari termelőszövetke-
zetek ; mezőgazdasági termelő szövet-
kezetek — kollektív mezőgazdaságok 
és másfajtáju  társulások. 

Ma 154 hitelszövetkezeti egységünk 
van, 324 fogyasztási  szövetkezeti egy-
ségünk, 5969 beszerzési szövetkeze-
tünk, 12 tejszövetkezeti egységünk, 
273 különböző szövetkezeti egysé-
günk : összesen 6732 egység, 4.920 473 
taggal. 

A szövetkezetek különböző más for-
máit sikeresen használjuk fel  a mező 
gazdasági termelés és a parasztság 
életszínvonalának emelésére. Igy pél-
dául a RNK-ban gyakorolják a pa-
rasztparcellák tagosítását, figyelembe-
véve a szegény- és középparasztság 
érdekeit, továbbá gyakorolják a talaj-
javítást és a traktorok és mezőgazda-
sági gépek társas használatát. 

A Román Népköztársaságban 1948. 
év őszén önkéntes tagosítások tör-
téntek a dolgozó parasztok földjein, 
ez a tény pedig 538 ezer hektár föl-
dön tette lehetővé a talajjavítást. 

Az összes népi demokratikus orszá-
gokban gép- és traktorállomások lé-
tesültek és fejlődnek,  melyek meg-
nyitják az utat a társulások és az 
egyesülések más formái  felé,  a va-
lóban kollaktiv gazdaságok felé.  Ro-
mániában az elmúlt évben szervez-
ték meg a gép- é3 traítorállomssokat, 
80 gép- és traktorállomásunk van. 
2289 üzemképes traktorral, 1839 !rak-
torekével, 1968 cséplőgéppel ós 749 
vetőgéppel. Ebben az évben még 20 
gép- és traktorállomás létesül, 1500 
traktorral. Kibővítik a traktorgyárat, 
mely 1952 bsn több, mint 300 trak-
tort fog  gyártani havonta. A gép és 
traktoráilomások gépeit 03 traktorait 
közösen használó társulásodba tömö-
rült parasztok szám 55 059 et tesz ki. 
Állami gazdaságok is létesültek, me-
lyek szociál:s'a típusú gazdaságok. 
Ronán-ában 692 állami gazdaságot 
létesítettek, 662 193 hektár területen 
(ebből 379.253 híktár szántófö'd, 
106.166 híktir tegílő, 11.319 hektár 
rét, 16 867 híktár szőlő, 148.586 hek-
tár különféle  földterület). 

Nincsenek azonban meg az összes 
szükséges fel  tétel JS az erőteljes kol-
lektivizáláshoz és a kulákságnak, mint 
osztálynak a felszámolásához.  Az ál-
lam, miután szü<ségi van a mező 
gazdasági termelésre, a városok la-
kossága részére, felhasználja  a kulák-
gazdaságok által termslt búzát is. 
Azonban a többletnek a spekuláns ku 

Iák kezeiből való kiragadása állami 
áron — az ipari és mezőgazdasági 
termékek árai helyes viszonyának 
biztosítására — nem megy végbe a 
kulák ádáz ellenállása nélkül és nem 
valósitható meg a szegény- és közép-
parasztság támogatása nélkül. 

A Román Munkáspárt Központ 
Vezetőségének 1949. március 3—5 iki 
plenáris ülésén leszögezte a Párt po-
litikáját a parasztság irányában; »A 
szegényparasztságra támaszkodunk, 
erősitjür a szövetséget a középpa 
rasztsággal és szakadatlan harcot 
folytatunk  a kulákság ellen<. 

A jelenlegi szakaszban, a Párt a 
falusi  kapitálista kizsákmányolás ellen 
folytat  harcot, a kulákság korlátozása 
politikájának az alkalmazásával, hogy 
megakadályozza a kuláfcot  abban, 
hogy a szegény- és középparasztság 
kizsákmányolásával növelje gazdasá-
gát és, hogy korlátozza a kulákot a 
mezőgazdasági munkások kizsákmá-
nyolásában. 

A kulákok gazdasági hatalmának 
korlátozására bevezették a progresszív 
adót. A kulákgazdaságok a gazdasá-
gok jövedelmének Va-ig terjedő adót 
fizetnek,  ezt az adót a Néptaaácsok 
Ideiglenes Bizottsága 20—50 százalék-
kal emelheti. A kötelező kvótának az 
államnak való átadásánál a kulákgaz-
daságok kötelesek progresszíven hoz-
zájárulni ; minél gazdagabb a gazda-
ság, an-ál többet köteles adni termé-
séből az államnak. A mezőgazdasági 
munkásoknak az állam és a szakszer-
vezetek általi érdekvédelme kötelezi a 
kulákokat, hogy jobb életfeltételeket 
biztosítsanak számukra. Igy korlátoz-
zuk a munkások kizsákmányolását és 
a kulákok meggazdagodását 

A kulákság gazdasági hatalma és 
politikai befolyása  korlátozásának fel-
adatát, a Párt a falvakon  folytatott 
osztálypolitika alapján teljesiti; a me-
zőgazdasági proletáriátus, a szegény-
és középparaszt érdekeinek megvédé-
sévei a kutókokkal szemben; pénz-
ügyi osztálypolitikával, mely egyrészt 
megkönnyíti a szegény- és középpa-
raszt helyzetét, másrészt a kulákokat 
nyomja; osztálypolitikával a begyűj-
tések, a hitelek, stb. terén; a dolgozó 
parasztság földjeinek  a kulákok általi 
megkaparintásának mrgakadályozásá-
val. A Román Munkáspárt a paraszt-
sággal szembeni politikai vonalának 
gyakorlati alkalmazása a munkásosz-
tálynak a dolgozó parasztsággal való 
szövetségének megerősítéséhez veze-
tett, megerősítette a munkásosztály 
helyzetét, mint az ország egyedüli ve-
zető erejét. 

A dolgozó parasztság még határo. 
zottabban követi a RMP által megje-
lölt utat a mezőgazdaság szociálista 
átalakítása felé  a Román Népköztár-
saságban. Ily módon jelenleg kb. 50 
ko'lektiv mezőgazdaság szervezés 
alatt áll. Ezek lesznek az első kollek-
tív gazdaságok, amelyekben a föld 
kollektív tulajdonná válik, a gazdasá-
gok tagjai pedig munkájuk szerint 
fognak  részesedni. 

A kérdés megoldásának üteme és feltételei 
kapitálista vállalatok államosítása 
íjunkban és az ipar, valamint az 
gazdasági élet tervszerű fejlő-

: való átmenet egyre élesebben 
és teszi fel  a mezőgazdaság szo > 

lista átalakításának kérdését. Enél-
nem lehetséges a város és a falu 
ti árucsere egészséges megszer-
e, lehetetlen a városoknak ga-

oanemüekkel és mezőgazdasági ter-
kekkel való ellátása kérdésének a 
oldása, amelyekre a városoknak 

yre nagyobb szükségük van, to-
bbá az iparnak nyersanyagokkal 
, gyapjú, ipari növények, stb) 
ellátása, valamint az állami ga-

akészletek létesítése. Az agrár 
ttor lemaradása az ipari szektorral 
nben komoly akadályt képez egész 
nzetgazdaságunk fejlődésében, 
népi demokratikus országok je 

egi fejlődési  feltételei  nem engedik 
meg az erőteljes kollektivizálá-

sa való áttérést, mely megfelelő 
tógazdasági technikai fejlettséget 

meg, traktorokat és gépeket, 
készített' kádereket és mindezeken 

dolgozó parasztság óhaját és 
tabad beleegyezését a kollektív gaz 
ágokba való belépéséhez. Szükség 

van a szegény- és középparasztság 
tömeges meggyőzéséhez, hogy a ka-
pitálista kizsákmányolás, a kuláküzér-
kedés és rablás alóli véglegei felsza-
badulást, a jómódú élet biztosítását, 
a kulturális falemílkedést  és az egész-
séges életmódot a kollektivizálás utján, 
a szociálizmuiban talá'já'r meg. 

A szovjet tapasztalatokat felhasz-
nálva és saját feltételeiket  figyelembs-
veve, a népi demokratikus országok 
a földreform  után, mely mindem ÍZ or-
szágok parasztjai millióinak adott föl-
det a földbirtokosoktól  elvett birtokok-
ból, hogy a mezőgazdasági termelés 
emelkedését, a város és a falu  közötti 
csere feljavítását  és a parasztság élet-
színvonalának felemelését  biztosítsák, 
fogyasztási,  eladási és termelőszövet-
kezeti mozgalmat kezdeményeztek és 
azt nagymértékben továbbfejlesztik. 
Ezek a szövetkezetek, a fontos  gaz-
dasági és társadalmi szerepen kívül, 
amelyet a népi demokratikus rend 
szer feltételei  között játszanak, kollek-
tív szellemben, a közösen végzett 
munka szellemében nevelik a dolgozó 
parasztok tömegeit. 

A szövetkezeti mozgalom a Román 
Népköztársarágban az újjászervezés 

A faln  szociálista átalakításának egyetlen ntja 
A fogysztási,  eladási és termelési 

szövetkezetek döntő szîrepst játszanak 
a mezőgazdaság szociálista átalakítá-
sában. szövstkezésrőic cimü cik-
kében Lenin ezeket irta: >A nálunk 
létesült rendben, a szövetkezeti válla-
latok abban különböznek a kapitálist* 
magánvállalatodtól, hogy kollektív vál-
lalatok, azonban nsn különböznek a 
szoc átis'a vállalataitól, ha  az  államhoz, 
vagyis  a munkásosztályhoz  tartozó 
földön  és termelőeszközökön  alapul-
nak..<  (A kiemelés tőlem származik. — 
L. L) Ciakis az ilyen termelőszövet-
kezetek képviselik az állami mezőgaz 
daságok mellett az igazi Szociálista 
Mezőgazdaságot. 

Tito áruló klikkje figyelmen  kivül 
hagyta ezt az igazságot. A jugoszláv 
burzsoá-nacionálisták, nipíllene3 és 
kalandor politikájuké kövjtve, szé 

gyentelenűl hazudnak, amikor azt ál-
lítják, hogy megvalósítják a falu  szo 
ciálista átalakítását. 

A Tájékoztató Iroda Határozata a 
Jugoszláviai Kommunista Páttban ural-
kodó helyzetről rámutat arra, hogy 
a jugoszláviai vezetők figyelmen  kívül 
hagyják azt a tényt, hogy a jugosz-
láv falvakon  az egyéni parasztgazda-
ságok vannak többségben, amelyek 
folytonosan  szülik a kapitálizmust és 
burzsoáziát, hogy Jugoszláviában a 
föld  nincs államoiitva, hogy a kulá-
kok kezeiben jelentős földterületek 
vannak összpontosulva; figyelmen  k<-
vül hagyják, sőt tagadják az osztály-
különbségeket és az osztályharcot. A 
titoisták a parasztoknak a szövetkeze-
tekbe való bevonásával és a »szoc-
álizmusnak a falva  kon való felépitésé-

(Folytatás  a 4 ik  oldalon.) 



Üzemeink élete 
Szeptemberre termel már 
a székelyudvarhelyi IPEIL 

A raczőgsztía>íg szociálista âtataţftâsittaK  «tja 

A székelyudvarhelyi IPEIL fűrész-
üzem az egyéves gazdasági terv fél 
évi előirányzatát junius 30 ra 14 3°/0-
kai haladta tul. Augusztus 10 én, a 
második félév  elején már szeptember 
13 ra termelnek. Ez a jelentős ered-
mény az üzem kiváló munkásainak 
köszönhető, akik fáradságot  nem is-
merve, odaadással dolgoztak é3 a 
gyengébb munkásokat is erőteljesebb 
munkára késztették. Igy tünt ki töb 
bak kőíött Bányász János csoport-
vezető, aki jelenleg munkájával kiér-
demelt pihenését tölti. 

A legjobb munkások között szere, 
pelnek Ráduly Jóxsef,  Simma Mihály, 
rönkölők, Biró A. Dénes, Lukács Ar-
pád osztályozók. A lürészcsarnokban: 
Száll János, Mátyás József,  Mocza 
Demeter és Bajnocki Erzsébet, akik 
Dusinszki Antal fürész  mester veze-
tésével jelentős munkateljesítményeket 
órtek el. 

Bajnocki Erzsébet elmondja, hogy 
•misor az üzembe került, még az ál 
lamositás előtt, porhordó volt. Nem 
sok idő múlva, hogy a munkások sa-
ját tulajdonuknak nevezhattó* az üze-
met, Bajnocki Erzsébet fejlődött  03 az 
anyaf»el03Ztásh0Z  került. Ma már mint 
segéd cirkulás a többi munkásokkal 
vállvetve dolgozik a gép mellett ós 
örömmel mondja, hogy ezzel legfőbb 
vágya teljesült. 

Dicséretet érdemel Miklós Károly 
gépész, aki egyedül végzi a gépek 
kezelését s ugyanakkor a szíj-
gyártót és a köszörűst is helyettesíti. 
A legifjabbak  közül ifj.  Nagy József 
segéd cirkulás állja meg a helyét leg 
jobban a munkában. A deszkaras-
tárnál Nagy György és Berki Lajo3, 
Kovács Lajos és Német Elek anyag 
osztályozók, Csendőr Lajos csoport-
vezető. A szállításnál kitűntek Nagy 
András, Biró István, László Sándor, 
Csendőr Antal, Ferenc József,  Borbély 
József,  Boér István, Ferencz János, 
Szente József  ós Szász Elek, akik az 
időjárás viszontagságait leküzdve, ju-
liusban igen szép eredményeket értek 
el, ugy, hogy az üzem juliusi szállítása 
a májusihoz viszonyítva 112 száza-
lékkal emelkedett. 

Augusztus 23 tiszteletére az üzem 
hatalmas szociálista munka vállaiáso 
kat irányzott elő. Sporttéren is fejlő-
désnek indult az üzem A szakszerve 
zeti vezetőség és az üzem vezetősége 
különös gondot fordítanak  az ifjúság 
nevelésére. Kulturális téren nehézségek 
vannak a kultúrteremmel kapcsolato-
san, de igyekeznek ezt leküzdeni, 
hogy a munkások ezen a téren i3 
fejlődhessenek.  Megszervízték nem-
régen az analfabéta  iskolát is, ahol 20 
felnőtt  ember tanul irni olvasni. Öröm-
mel vesznek részt az előadásokon, 
mert látják, mennyire szükséges szá-
mukra ez a tanfolyam.  Az analfabé-
tái beszervezésében felvilágosító  mun-
kával nagy segítséget nyújtott Mihály 
György üzemi munkás. Az analfabéta 
tanfolyam  befejeztével  az üzem ve 
zetősége hathónapos műszaki iskolát 
fog  szervazni uj káderek nevelésére. 
Gáteresek 03 cirkulások kerülnek majd 
innen ki szakmailag é3 politikailag is 
felkészülve. 

Az üzem szellemi munkásaival kap 
csolatban közölt bírálatunk jótékony 
hatása látható. A tisztviselők igyekez 
nek hiányosságaikat leküzdeni és nagy 
elfogial'ságuk  ellenére sikerült is több 
hibát kiküszöbölniük. Csa's Bene R> 
zsika nem fogadta  megértéssel az igaz-
ságos bírálatot ós durván kikelt azuj-
ság tudósítója ellen. Bene Rizaika e'.v 
társnőnek azt kívánjuk, hogy olvasson 
minél többet ós saját migát megvizs-
gálva igyekezzék hibáit leküzdeni, mert 
csak a bírálat és önbírálat szellemében 
fejlődhetünk  ós csak ezen az uton le-
het ő is hasznos tagja a szociálista tár-
sadalomnak. 

Valter László elvtárs a faliújság  fe-
lelőse belátta hibáját, amit a faliújság 
ellenőrzése körül követett el s azt va 
lamecnyire helyre is hozta. Valter Lász-
ló az üzem egyik legfiatalabb  hivatal-
noka. Felelősségteljes önnálló munka-
kört tölt be. A késő estéli órákig dol-
gozik és nagy elfoglaltsága  miatt tör-
tént meg, hogy nem tudta kellőképpen 
ellenőrizni kollektívájának munkáját. 
Ugylátszik azonban, hogy ez a jövő 
ben nem fog  többet előfordulni. 

(Folytatása  3. oldaltól) 
vele kapcsolatban elért képzelt sike 
reikről beszélnek, a föld  magántulaj-
donban való megtartásának feltételei 
között. A titoista szövetkezeteket a 
a falvakon  a Népfront  falusi  szerve 
zetei létesítik, amalyekben a kuiá* 
elem az uralkodó Ezért elképzelhetjük, 
hogy körülbelül milyen osz'álytartal-
must van ezeknek a «szociá'ista fósz« 
keknek a falvakon*:  az ilyen termelő-
szövetkezetekben a munka utáni ré-
szesedés nem a kifejtett  munka ará-
nyában történik, hanem a szövetkeze-
teknek átadott föld  arányában, tekin 
tetbevéve az átadott mezőgazdasági 
gépek és igá3á'.latok értését. Esek a 
szövetkezetek a szegénypirasztságnak 
a kulákok általi kizsákmányolásának 
céljait szolgálják, hozzájáru'nak egy-
részt a falusi  kapitálist» elemek nőve 
kedóséhez, másrészt a dolgozó paraszt 
ság elszegényedéséhez. 
A Tito-klikk által létesített szövetke-

zetek mint két vízcsepp, ugy hason 
litanak azokhoz a »sözösségekhaz«, 
amelyeket az antonescanus diktatúra 
kísérelt meg bevezetni nálunk a sza-
gényparasztna*, a kuláknak ás a föl  i-
birtoSo.nak egyazon «közösségbe* 
való bevonásával, amaz elv alapján, 
hogy: »mindenki ereje szerint dolgo-
zik ós tulajdona szerint kap részese 
dést«, — vagyis a szegény- és közép 
paraszt dolgozzék, hogy előteremtse a 
kulák ós a földesúr  járadékát. 

A népi demokratikus országok ala-
posan előkészítik azt az utat, mely a 
kollektivizáláshoz és a mezőgazdaság 
szociálista átalakításán keresztül a ki-
zsákmányoló osztályos végleges fel-

számo'ásához vezet. A kolhozók utja 
az egyedüli helyes ut — mondotta 
Sztálin elvtárs az udarnik kolhozmua-
ká3ok első kongras3ZU3án elmondott 
besíédébsn. Sztálin elvtárs hangsu 
lyozta, hogy a dolgozó parasztság szá-
mára, mely a jobb életért harcol, 
»csax kétfél)  ut létezik: vagy előre, 
felfelé,  vagy visszafelé  a vötgybe, a 
régi kulák és kapitálista rend felé. 

Harmadik ut nem létezik.* 
A mezőgazdaság szociálista átala-

kításinak történelmi feladatát  teljesít̂  
a n̂ pi damotratkus országot kotn-
munista 03 munkáspártjai folytono 
san tekintetbe veszik, a helyes ütem 
tiszteletbentartásának szütségasséjit 
ebben a nagy és fonto3  műben. Es 
az ütem nemcsak az ille'ő országot 
ipari fejlettségének  fokától,  hanea 
egész sor szubjektív tényezőtől is ftigg. 

Sztálin elvtárs tanítása, valamint a 
szoc'átizmusnak a Szovjetunióban 
va'ó győzelmes felépitÓ3éna<  tapizta-
latai — melyek ragyogó eredményes-
kel jártak a mezőgazdaság szocálisti 
átalakításában a Sttovjetunióban -
ezek a tapasztalatok a legdrágább 
ajándékok, me'yeSet a szovlet nipek 
adtak a népi demokratikus országai 
munkásosztályának és do'gozó paraszt-
ságának, amelye'? áftér;es  a szociâlti-
mus felépítésére  országaikban. 

Ezek a gazdsg tapasztalatokat fel-
használva, figyelembe  véve a mostani 
konkrét feltételeket,  a kommunista- és 
munkáspártok a szociálista társadalom 
felépítése  felé,  a magas kulturális 
színvonalú élet felé,  a csodálatos étet 
felé  vezetik a munkásosztályt é3 szí. 
vetségesót, a dolgozó parasztságot. 

Szentkeresztbánya munkásai augusztus 23 
tiszteletére 12 nappal előbb fejezték  be az 

l-es számú kohó javitási munkálatait! 
A szentkeresztbányai  vasgyárban  lázas  ütemben  folynak  a ja-

vítási  munkálatok  az üzem  minden  részén.  Legtöbb  munkás  utja  az 
egyes  számú  kohó  felé  vezet  amely  julius  5én  leallott  hogy  a belső 
javításokat  el  lehessen  végezni,  a kohol  ki  lehessen  „bélelni  . 

A kohó  helyreállításán  dolgoznak  mindannyian.  Olt  dolgozik  a 
kohómester,  az öntők  és még  a csiszolóknak  is  egy  része  A koho 
rendbehozatalát  40 napi  munkára  tervezték.  A ^a'ok  azonban 
vállalták,  hogy  augusztus  23-ika  tiszteletére  meg  rövidebb  idon  belul 
elkészít*.  Ezt  a fogadalmat  be is  tartották,  mert  a koho  12 nappal 
előbb  elkészült,  mint  ahogy  tervbe  volt  véve. 

-Tegnapmég  égett  a tűz  benne  - mondja  Orbán  Ferenc  öntő 
- de ma  már  belementem,  hogy  ahol  a szárítás  alatt  megrepede-
zett  kijavítsam  és holnap  már  indulhatunk  is.  Azt  akarjuk,  hogy 
augusztus  23-ikára  még  más eredményt  is mutassunk  fel  a kw-
Stott  kohóban  olvasztott  vasból,  mert  tud  uk, ^y minién  épüo 
munkánkkal  hozzájárulunk  egyéves  gazdásági  iervunk  eljesüé'séht>,z 
és túlteljesítéséhez,  s ezzel  a dolgozók  életszínvonalaik  emeléséhez. 

G.  J, 

SPORT 
Sportpályát építünk 

Pártunk kezdeményezésére és de-
mokratikus kormányunk mérhetetlen 
anyagi támogatása mellett Népköztár-
saságunkban egyre fokozódik  a sport-
élet a tömegsportok kifejlesztésével. 
Dolgozó tömegeink hálából és sport-
szeretetből önkéntes munkavállalással 
sietnek a szép kezdeményezések se-
gítségére. 

Városunkban is folyik  egy modern, 
a sport minden követelményeinek meg 
felelő  sportpálya épitése. öntudatos dol-
gozó testvéreink nem Í3 késlelkedtek 
segítségükkel előbrevinni ezt a közü-
gyet. Így a II alapszervezet 34, a pénz-
ügyi alapszervezet 30, a megyei 25, a 
szabadfoglalkozásúak  alapszervezete 9, 
és az IPEIL, 18 munkaórával vették 
ki részüket uj sportpályánk építési 
munkájából. Reméljük, hogy példájuk 
követőkre fog  találni más szervezetek-
nél is. 

Labdarúgás 
Vasárnap az UMTE nek barátságos 

mérkőzése volt a maroshóvizi CSM 
IPEIL labdarugó csapattal. 7:1 (3:0) 
arányban az UMTE győzött. Reméljük, 
hogy az újjászervezés hasonló győ 
zelmeket fog  eredményezni a jövőben 
erősebb ellenfelekkel  szemben is. 

Kézilabda 
S íjniljuk, hogy a brassói CFR kó 

zilabda csapata másodszor is meghát-
rált a mérkőzés elől. Vajon hol lehet 
a hiba, hogy ilyen sportszerűtlen ma-
gatartás mellett még mindig A ligás 
csapat a »brassói CFR* ? kérdezik vá-
rosunk kézilabdázói és e sportág nap-
ról napra szaporodó rajongói. 

A DAC állami hulladékgyüjtököz-
pontoknak hivatalos áron beadott 
hulladékot a gyárakban uira fel-
dolgozzák és mint uj készáruk 

kerülnek vissza hozzánk. 

RPR 
Judecătoria Populară Mixtă Odorheiu 
jud. Odorheiu Dos. Nr. 1462-1941 
Extras din cartea de judecată civilă Nt 
6. In numele legii Hotărăşte. 
Admite acţiunea de divorţ intentată di 
reclamanta s lui Pál Iosif  născ. Koo 
Rozália casnică domiciliată in comun 
Mujna, jud. Odorheiu, contra soţuio 
său Pál Iosif  domiciliat in Ioc nec» 
noscut şi inreg. la 3 din 7 Ianuaii 
1949 şi in consecin{ă, declară dasfi 
cută căsătoria intre numiţii soţi inche 
iată in faţa  Oiiţeruîui S ârii civile di 
Mujna, jud. Odorheiu, la data de 
Maiu 1938 din vina pârâtului Pál li 
sif.  Copila Judita născută la 4 Iaatu 
rie 1939 şi rezultată din această Qăi 
torie va rămâne sub îngrijirea şi edi 
carea mamei reclamante, Kocs Rozali 
Ordonă Ofiţerului  stării civile al c 
munei Mujna jud. OJorheiui ca dup 
rămânerea definitivă  a prezentei ho1 

râri să precedeza conform  art. 14 d 
legea actelor s'ării civile Ia notarea 
in registrul stării civile respective i 
acelui oficiu.  Mai obligă pa părâJ 
Pál Iosif  să plătească suma de 40 
lei cu titlu de cheitueli de judecai 
Cu drept de apel in termen da 15 a 
dela comunicata. Dstă şi pronunţ 
in şedinţa publică din 13 Iunie 19 
la Sadiui Secundar de judecată Uni 
şui. Judecă or *j. Vántsa Ladislau mţ 
Gref'er,  Cirol  Sabân  mp. Asesori p 
pulari, Toró  Albert  mp. Kis  Cirol  a 

Judecătoria Populară Mtx ă Cristun 
săcuesc Jui. Odorheiu. 

CITAŢIE No, 530 din 15 Iulie 191 
Soţia lui Darzsi Ioan. născută Kopr 
di Margareta fostă  cu ultimul dai 
ciliu in comuna Medisor Judeţul Olo 
heiu, actualmente cu domiciliu nec 
noscut, este citată a sa prezenta 
această judecătoria in ziua de 
August 1949 orele 8 dim. spre inii 
şire ;.n procesul de divotţ intentat 
Darzsi Joan din comuna Medişor 
noscănd că in caz da nsprezentara 
va proceda conform  legii. 

Judacător, Bârsan  Nicolae. 
Grefier,  fancsali  Des 
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Az Ui földadótörvény 
Julius 25 ike óta minden nap egy 

lépéssel köz-jiebb ju'.unk a földadó  ki 
vsés befajezéséhíz  s a munkaterv 
pontos betartása arra eng-íd kövjtxez-
teini, hogy augusztus 25-ig mindígyi* 
falusi  gazdaság tudói fogjs,  hogy jö 
védelméből mennyivel kell hozzájárul-
nia Népköztársaságunk költségve'ésé-
hez. Sőt eltérően a régi rendszertől az 
augusztus 25 ig kézbssitendő Írásbeli 
értesítőből mindenki meg fogja  tudni, 
milyen jövedelem után, mennyi adó-
val van megróva s hogy az adókiszá 
mitásnál az esetleges adómentesség, 
vagy csökkentés alkalmazása szem-
pontjából a bizottság milyen körül-
ményeket vett figyelembe. 

A múltban ez az eljárás ismeretlen 
volt. Abban az időben a legtöbb adá-
fizető  sohasem volt tisztában fizetendő 
adójával, vagy ha tudta is, ismeretlen 
volt előtte az az eljárás, amelynek 
alapján adóját jól, vagy rosszul kiszá 
mitották. 
Nem is olyan régín pénzügyi szír-

veink sok tekintetben hibás adófő-
könyvi adttok alapján eljirva s egyé 
ni elismerést s kitüntetést hajszolva— 
talán még tudatosan Í3 — kis- és tör-
pogazda3ágainkra hatalmai adódat 
róttak ki. Mivel azonban az akkori 
értesítési eljárás csak abból állott, 
hogy az u. n. 8 számú táblázatot a 
községi elöljáróságon közszemlére ki-
tették, amiről persze kevesen tudtak 
s by szinte senki sem tekintette meg, 
s nem maradt más hátra, mint az adót 
megfizetni. 

Igy történt meg, hogy egyik-másik 
gazda még a dédnagyapja ál'a' eladott 
föld  után is meg volt adózva, sőt 
olyan helyzetbe is került, hogy való-
jában törpegazdasága a rendezetlen 
birtokviszony miatt pénzügyi szem-
pontból kutákgazdaságként volt nyil-
vántartva. 

A kellő szakéttelemmel rendelkező, 
de főképpen  a helyi viszonyokat tel-
jesen ismerő adókivetőbizottságok, mi 
után minden egyes adófizetőt  alaposan 
és részletesen meghallgattak, téve-
désbe nem eshetnek. Nem eshetnek 
már csak azért sem, mert az uj föld 
adótörvény egészséges és ujszsrü ren-
delkezései alapján teljesen uj adófő-
könyvet készítenek, kerülve azt a régi 
hibás eljárást, hogy egyszerűen lemá 
solják a régi, elavult földsönyveket 
é3 adófőkönyveket.  Ds biztosíték az 
is, hogy a tulajdonjog szempontjából 
az adómegállapitásnál immár nem 
irányadó egyéb, mint a tényleges bir-
toklás, igy az ingatlan bárkinek is 
legyen a nevén telekkönyvileg, az adót 
arra vetik ki, aki az ingatlant 1949 
julius hó 1-én használatában  tartotta. 
Igy földadókivetőbizottságainkat  nem 
érdekli sem a telekkönyv, sem pedig 
a szerződések sorozata. Csupán azt 
kutatják, hogy 1949 julius hó 1-én ki 
az ingatlan használója.  Mennyi sérel-
met oszlatott el egy csapásra ez az 
intézkedés. Mennyi ember örvendhet 
annak, hogy tisztázatlan birtokvlszo 
uya adókivetés szempontjából többé 
nincs ránézve káros hatással. 

A törvényhozó azonban számítva 
minden eshetőségre, most is megadja 
mindenkinek a jogorvoslati lehetősé 
get. Ez is azonban sokkal egyszerűbb, 
mint a régi fellebbezési  eljárás. A gaz-
daság  feje,  miután  kézhez  vette  az 
adómegállapitási  értesítőt  s ugy ta-
lálja, hogy abban valami hiba van, a 
kézbesítéstől számított 30 nap alatt a 
járási pénzügyi osztályhoz egyszerű 
panaszt nyújt be. Azt ott helybsn el 
is intézik és az eredményt Írásban 
rövid idő alatt közlik. Ennek az első-
fokú  eljárásnak a jellegzetessége ab-
ban áll, hogy a panasz beadása 30 

napos záro3 határidőhöz van kö ve, 
mig a további jogorvoslati kérelmek 
nincsenek határidíhöz kötve. (A pénz-
ügyminisztérium indokolt késedilem 
esetén 30 n*p után is figyelembe  ve-
heti a panaszt.) 

Ha a fél  az elsőfokú  határozattal 
nincs megelégedve, ujabb panaszt ad-
hat be ugyancsak a járási ideiglenes 
bizottság pénzügyi osztályához, msly 
hatóság a panaszt kivizsgálva az Ősz 
szes iratokkal együtt felterjeszti  a me-
gyei ideiglenes bizottság pénzügyi 
osztályához. Itt a szükséges vizsgilat 
kiegészítése után meghozzák a hatá-
rozatot s azt megint írásban közlik a 
panaszossal. Ha a panaszos ezzel a 
határozattal sincs megeléged/e, mint 
utolsó forumhoz,  a pénzügy mniszté 
riutnhoz fordulhat,  ahonnan a határo-
zatról ugyancsak Írásban értes'.tik. 

Jillegzetessége még ennek az eljá-
rásnak az, hogy a panaszt a fél  js-
leniéle nélkül intézik el, az ügy ér 
dímben va'ó teljes és igazságos ki-
vizsgálása mellett, egyszer s minden-
korra mellőzve a régi tárgyalásos, jö-
vős menős és költséges, de a legtöbb 
esetben mégi3 eredménytelen eljárást, 

Mindezekből kitűnik a nagy haladáí 
amit a pénzügyi jogintézmény terét 
is elértünk s mely haladószellemtő 
átitatott eljárást, mint sok mindéi 
mást készen és kiértékelve kaptuk i 
szociálizmus országától, a nagy Szov-

> jetuniótól. 
1 Tehát mindenki a kikézbesitend* 

adóériesitőt tanulmányozza át, hogj 
t saját maga győződjék meg annak he 
t lyességéről. Egyben vegye tudomásu 
t az ott közölt egyéb fontos  tudnivaló 

kat is, mint például a kiszámított adót, 
a részletek esedékességének napját s 
az ezzel kapcsolatos felhívásokat  s 
azoknak minden szempontból ponto-
san tegyünk eleget már cŝ it azért is, 
hogy megmutassuk, hogy ha kormá-
nyunk a Román Munkáspárt vezeté-
sével ilyen hatalmas adókönnyítést 
tudott adni, akkor valamennyien, egy 
percet sem késlekedve, teljesítjük elő-
irt kötelességeinket. Ezáltal pedig meg-
gyorsítjuk lépteinket azon az uton, 
amely a szociálizmus felé  vezet. 

Dénes  Ferenc  dr. 

Kulákff  urffang 
Fenyéd, a Nagyküküllő partján 

fekvő,  mintegy 1.000 lélekszámú köz 
ség. A falu  l-kói nagyobbára szegény-
és középgazdák, Van azonban a köz-
ségben elenyésző c3ekély számban 
reakciós, kulák kizsákmányoló is. 

Ezekhez tartozik Pétar  Gergely  is, 
aki egész életében kizsákmányolta és 
sanyargatta munkásait. Rossz csepü 
ing, leggyengébb nadrág, kabát, kalap 
mag rossz bocskor volt a »szolgac 
egész évi fizetése  s esetleg még egy 
féléves  borjú. 

1948 január l én felfogadta  Ger-
gely Mihály kápolnásfalvi  munkást 
néhány ruhanemüirt. Gergely Mihály 
állandóan fuvarozolt  a gazda szá-
mára 2 lóval. Ez év május havában 
e?y fuvarozás  alkalmával, a rossz fék 
matt a lovak a szeaeret nem bírták 
egy lejtőn mígtartani s a fiu  a lovak 
közé esett é3 a lába eltörött. 

A kulák tudta, hogy hibá3, mert 
nsm jelentette be alkalmazottját a 
betegsegélyzőbs. Éppen ezért a fiút 
megtélemtitetióí, aki igy nem ment 
kórházba, a kulák pedig nem hívott 
orvost hozzá. Felgyógyulása után a 
fiu  nyomorék lábbal fuvarozott  to-
vább. 

Azonban a szolgálat végén Péter 
Gergely nem fizette  meg a kollektív 
szerződés szerinti munkabért. A me-
gyei szakszervezet vette kezébe az 
ügyet, igy került az a munkaügyi 

Miklós  Jánosné  binyászasszony  levele 
a lupényí  vérfürdőről 

Kedves  Elvtársaim,  is  4 .. .. 
nem.  tudom  elmulasztani,  ho*  y könnyek 
nagyobb  élményéről,  amit  1928  aug.  4-tken  éltem  át W»?™*. 

Regiei  korán  a legftfgZKtasabbak  a bányaváros  ^át  Jön^  LTazot 
az elfáradt,  fekete  bányász  ^J^JSJSTtí  í^olZáTésTi 

SiTS 
K ^ Ă ^ t » í í « ffiSfW  fix,, 
mentsék  családjuknak. 

v é r ü k e L Miklós Jánosné bányászasszony 
Cse kef  alva. 

inspektorátushoz, majd a népbiróság 
hoz. 

A bíróságon Péter Gergely külön-
böző tanukat vonultatott fel.  Hivatko-
zott egy közben megkötött egyezségre, 
amely szerint 3500 lejjel akarta egész 
évre kiszúrni a munkás szeméi a né-
hány darab rongyon kivül. 6 tárgya-
lás sem vezetett nagy eredményre az 
ügyben, mert vannak még Népköz 
társaságunkban olyan ügyvédeit, mint 
pl. Wanetsek Oizkár dr,, aki egyik 
tárgyaláson kijelentette, hogy a sze 
rsncsétlenség után a munkást k gazda 
•tartotta, mint egy vakot«, »jó lakás 
sal látta el«, ugyanis istállóban hálatta 
egész évben. 

Most azonban már 1949 »ugu3Z 
tust irunk és nem vagyunk 1944 au-
gusztusa előtt, amikor mindenben a 
kulákoknak volt igazuk s nem a mun-
kásoknak. Ma a Román Népköztársa-
ságban a Román Munkáspárt irányí-
tásával demokratikus törvények van-
nak életben, amelyek a munkásosz-
tályt védi* a kizsákmányolás ellen. 
Ezért a szakszervezet nem elégedett 
míg a népbirósíg ítéletével, hanem 
utasította Gergely M hályt annak meg-
fellebbez  ésére, mert a kollektív szerző-
dés által előirt 17 COO lej helyett csak 
5 000 lejt itélt meg a bíróság. 

Azonban Péter Gergely kulák nem 
fizette  munkása után a betegsegélyző 
dijat sem, amiért külön kell még fe-
lelnie a b iróság előtt. A szakszerve-
zet meg fogja  védeni ennek a mun-
kásnak és minden dolgozónak a jogát 
és ki fogja  harcolni a kollektív szer 
ződés szerinti fizetést,  mégha a kulák 
50 ügyvédet fogad  is. Ehhez van. 
ereje a munkásosztálynak. 

Ülkei. 

BefcjtzSdStt  a VSrös-
fccreszt  elrfscgily-
nynjtísl tanfolyama 

Véget ért a Vöröskereszt elsősegély-
nyújtási tanfolyama,  öt hétig tartott 
s ezalatt olyan hasznos dolgokat ta-
nultunk, hogy nem volt hiábavaló en-
nek az időnek az eltöltése. A tan-
folyam  hallgatói mind komolyan vették 
a munkát. Megtanultuk, hogyan kell 
az első seg tséget megadni, ha vala-
mely embertársunkat szerencsétlenség 
éri. Ha rá vagyunk készülve a bal-
eset elhárítására és megelőzésére, sok 
szerencsétlenségnek elejét tudjuk ven-
ni. Megtanultuk, hogy legyünk éberek 
és ahol a legkisebb baj történik, sies-
sünk segítségre. Az orvosok munkáját 

•megkönnyítjük, ha a gyors segítséget 
megadjuk. A tanfolyam  eredményeiért 
az előadó orvosokat illeti köszönet. 

Oív.  Győri  Vilmosné 

Dan au, nogy » p » " ' — . • 

Leplezzük le a dolgozó Parasztság s a 
ellenségeit, a beszolgáltatás szabotálóit! 

Dobos  János  mondja  a nyaralásról: 
— 60 éves munkás-ember  vagyok,  mondja  Dobos  János  elvtárs, 

de mée  soh%  sen  voltán  üdülésen.  Csak  most,  amikor  a RMP  har-
ca  eredményeként  gyógy  fürdőre  mehettem  Borszéken  voüam  21 napig, 
a legrendesebb  bánásmódban  részesültünk  és nagyon  fo  élelmet  kap-
tunk  Többféle  nemzetiség  munkás  volt  itt  az ország  minden  részé-
ből  de mind  jól  megértettük  egymást.  Látva  ezt  az eredményt,  amt 
a munkások  üdültetése  terén  ért  el  pártunk,  még  szilárdabban  elhar 
tároztuk,  hogy  követjük  a munkásosztály  parimnak,  a RMP-nak  út-
mutatását,  hogy  a jövőben  míg  többen  mzhessenik  gyógy  fürdőre  a 
munkások  közül. 



Ismerjük meg a szociálizmus hazáját 
A Szovjetunió bőséges termésének 

betakarítása 
A Szovjetunióban a mezőgazdasági 

munka javában folyik.  A termés kitűnő. 
Az ország déli részében, ahol a gabo 
na begyűjtés már régen megkezdődött, 
a ko hozparasztok javában szállítják 
az államnak a kicsépelt búzát. Digesz-
tánban a fejlett  kollektív gazdaságok 
határidő előtt szolgáltatják be a gabo-
nát. A Harkov környéki kolhozokban 
mér cséplik az évi tervelőirányzat 
utolsó tételeit is. 
A Sztavropol-környéki gabonatermelő 

szovhozok között a »Julnáj« nevű 
volt az első, amely befejezte  a termés-
betakarítást. Kombájnokkal 1 670 hek-
tárnyi területről rövid idő alatt be-
gyűjtötték a termést. Egy hektár föld 

átlagtermelése 1.600 kiló volt. Kruzsa-
novszkjnak, a szociálista munka hő-
sének brigádja 50 hektáron 3 —4000 
kiló őszi búzát termelt hektáronként, 

Az Ural és Szibéria központi vidé-
kein a mezőgazdasági munka élénk 
ütemben folyik.  A Novo szibirszk kör-
nyéki »Kulanda« kolhozok után a ter-
més betakarítása megkezdődött a 
Sztyeppé3 és más vidékeken is. Tuia 
környékén sok kolhozban túlteljesítették 
a gabonabeszolgáltatás évi tervét. Kuj-
bisev vidékének kolhozai szociálista 
versenyben állnak, a gabonabeszolgál-
tatás évi tervének túlteljesítésére. Vál-
lalták, hogy a gabonabeszolgáltatás 
tervét szeptember 15 ig végrehajtsák. 

Sztálinhoz irt levelükben beszámolnak 
sikerük titkairól. 

A pártszervezetek és ez agitátorok 
hivatása az, hogy népszerűsítsék a 
legjobb, leghelyesebb betakarítási mun-
kamódszert és támogassanak minden 
olyan egyéni kezdeményezést, amely 

hozzájárul a termés gyors és veszte-
ségnélküli betakarításához. 

Az állami terv termósbetakaritási elő-
írásának túlszárnyalása fontos  célkínt 
lebeg valamennyi mezőgazdasági dol-1 
gozó előtt. 

Komszomolista brigádosok segitenek 
a gabonaszállitásnál 

A Poltava környékén elterülő Novo-
•"Szenjarszk-körzet egyik komszomolista 
csoportja levelet irt a köztársaság 
Komszomoi szervezetéhez, s a levélben 
azt javasolta, hogy a gabonaszálütás-
nál vegyék igénybe a komszomolista 
brgádosok munkáját és indítsanak 
szociálista versenyt a gabonaszál itás 
nál dolgozó brigádok kőzött. 

A javaslatot a komszomolista bri-
gádok nagy lelkesedéssel tették ma-
gukévá. Jelenleg Poltava környékén 

nem kevesebb, mint 2000 szállító bri 
gád működik. 

Novo Szenjarszk környékén nem-
rég két ifjumunkás  brigád létesült. 
Az egyik teherautókkal szállítja a ga 
bonát, a másik szekerekkel. A kolhoz 
és a termés begyűjtési helye között 27 
kilóméter a távolság. 

A brigádosok vállalták, hogy au 
gusztus 30-ig az állami gabonabe-
gyüjtő központokba összesen 500 t\  er 
kiló gabonát szállítanak. 

A gabonabegyujtéssel kapcsolatos 
politikai munka a Szovjetunióban 

A Szovjetunió számos körzetében 
megkezdődtek a gabonabegy üjtési mun-
kálatok a kolhozok és szovhozok már 
az aratás első napjaiban megkezdték az 
összegyűjtött termés beszolgáltatását az 
államnak. A szociálista mezőgazdaság 
dolgozói nagy lelkesedéssel tesznek 
eleget I. V. Sztálinhoz intézett levelük-
ben vállalt kötelezettségeiknek. 

A kolhozok, az állami mezőgazda-
sági gép és traktorállomások a  a szov-
hozok elsőrendű feladata  idejekorán, 
veszteség nélkül elvégezni az aratással 
kapcsolatos mindennemű munkát. 

A Szovjetunió Komunista (b) Párt-
jának Központi Vezetősége és a szov-
jet-kormány számos intézkedést foga-
natosított az 1949 évi gabonabegyüjtéssel 
kapcsolatban. Ezek között első helyen 
áll a politikai munka fokozása  falun. 
A kolhozok vezetőinek, az állami me-
zőgazdasági gép és traktorállomások 
s a szovhozok dolgozóinak politikai 
öntudatát tovább fokozni  szintén a 
feladatok  közé tartozik. 

Ennek következtében Ukrajna szá-
mos vidékén rohamosan növekedett a 
politikai agitációs munkát végző olyan 
aktivisták száma, akik emelkedett ide-
ológiai és politikai színvonalon állanak. 
Az újságok és a különböző ismeret-
terjesztő ideológiai jellegű brosúrák 
nagy segítséget nyújtanak az agitáto-
roknak. Ezek segítségével sikerült fel-
dolgozni a Szovjetunió minisztertaná* 
csának legutóbbi határozatát. 

Rosztov környékén az agitációs a-
nyagot, újságokat, filmeket,  rádiót, 
plakátokat és faliujágokat  kitűnően 
használták fel  az agitátorok. 

Az ország különböző részeiből szá-
mos adat bizonyítja, hogy a mezőgaz-
dasági dolgozókat mélységes hazasze-
retet és kötelességérzet hatja át. A 

déli körzet vezető kolhozainak dolgo 
zói nagyszerűen szervezték meg mun-
kájukat. A falusi  pártszervezetek és az 
agitátorok a jelen pillanatban is to 
vább folytatják  felvilágosító  munkáju-
kat, megmagyarázzák a kolhozparasz 
toknak, hogyan kell gyorsan és a le-
hető legkevesebb veszteséggel begyűj-
teni a termést. 

I. V. Sztálin rámutatott arra, hogy 
a termésbetakaritás kitűzött időpont 
jának, illetve annak, hogy a kijelölt 
Időre befejeződjenek  a munkálatok, 
különös politikai jelentősége van. 

A veszteségek elkerülésére gyorsan 
hozzá kell fogni  a munkához. Ennek 
érdekében szociálista versenyek indul-
tak az egyes kolhozok dolgozói között. 
A termésbegyüj ési szociálista verse 
nyeket egy kubánkörnyéki brigadéros, 
Sacki Iván indította el. Sacki Iván 
kezdeményezése nagyszerű példája 
annak, hogy a szovjet emberek mennyire 
szivükön viselik az állam érdekeit. A 
falusi  pártszervezetnek és agitátorok-
nak főfeladata,  hogy a kolhozdolgozók 
figyelmét  felhívják  a betakarítással kap-
csolatos munkálatok különös jelentő-
ségére. 

A politikai munka annál hatásosabb, 
minél jobban összefügg  a való élettel. 
Noha az aratás ideje alatt nehézségek 
léptek fel  s a kedvezőtlen időjárás sok 
helyen befolyásolta  a munkát: a szov-
jet ember nem ijedt meg, nem sopán-
kodott ölbetett kézzel, mert megtanulta, 
hogy szembe kell tudni szállnia a ter-
mészet szeszélyeivel. 

A betakarítási munkálatok szociá-
lista versenye és a mezőgazdasági 
munkások harca a vállalt kötelezettsé-
gek teljesítéséért meghozta a várt e-
redményt. A munka uj kitüntettjei 

Erdővidék faliújságjait 
járjuk sorra 

A Vörös Grivica üzemi faliújság 
szerkesztőbizottságának versenyjavas-
lata hetekkel ezelőtt hangzott el, s 
azóta a javaslat határozattá vélt. Or-
szágos faliújság  versenyt hirdettek na 
pilapjaink, folyóirataink  hasábjain. Kör-
útra indultunk, hogy községeink fali-
újságjait tanulmányozzuk. Igy lett a 
tanulmányozásból egy pillantás. Saj OlaSZteleken 
nos, többre nem futotta. 

semmibevevő reakciós kulákok napon I 
ta kísérelik meg megkárosítani a kö 
zösséget, legutóbb pl. ugy, hogy al 
közutak mellől kaszálták le a községi 
füvét.  Megkísérlik kijátszani atörvónytj 
Ez ellen a faliújság  is fel  kell, hc 
vegye a küzdelmet. 

Vargya8on 
a faliújság  szép állványon áll az ut 
szélén. Több utas az autóbuszt várja. 
A ragyogó augusztusi napfény  elől a 
faliújság  árnyékába húzódnak. Vélet-
lenül sem pillantanak a faliújságra. 
Közelebb megyünk, hogy magunk is 
szemügyre vegyük. Vastag por lepi 
mindenütt a keretet. Egy drótháló és 
egy üveglap mögött három fakó,  nap 
szívta pypirlap van, aiól egy ARLUS-
kép. Itt ott a lapokon gépírás halvány 
nyomai látszanak, s C3ak a dátumot 
lehet kibetűzni; május 1. 

Tovább megyünk, s közben arra 
gondolunk, hogy akkor, amikor min-
dennapi életűiknek annyi érdekes, ta-
nulságos, időszerű eseménye van, 
miért nem használja ki a vargyasi fali-
ujságszerkesztőbizottság azokat. Miért 
kell magára hagyatottan állania a fa-
liújságnak a vargyasi útszélen, amikor 
éppen Vargyas községben az uj, sza-
bad életnek sok-sok nagyszerű meg 
nyilvánulása vad. Miért húzódott a 
bizottság nyári álomra, amikor a dol 
gozók ezrei robbantják a mészkövet 
a vargyasi kőbányában, fúrják  a tár-
nát a vasbánya sötét gyomiában és 
keresik a még dúsabb aszbesztlelő-
helyet. Amikor Vargyason pezseg az 
állami gazdaság élete, a szeszgyár 
dolgozói pedig önkéntes munkaórák 
ezreivel bővitik üzemüket. Miért hall-
gatnak, amikor Vargyason a reakciós 
kulák mesterkedés ujabb és ujabb 
rémhíreket indít, hogy a dolgozó pa-
rasztság megtorpanjon a szövetkezeti 
épités utján. A kulákság ujabb és 
ujabb erőfeszítéseket  tesz, hogy a dol-
gozó nép széles tömegeit a butaság, 
sötétség homályába rántsa vissza arról 
az útról, amelyen megindult a felvilá-
gosodottság, a tudás magasságai felé. 
Igy pl. a >vérforrás«  meséjének a ki-
találása. 

Fel kellene ébrednie a nyári álmá-
ból a vargyasi faliujságszerkesztő  bi-
zottságnak s munkához kellene látnia. 
Székelyszáldoboson 
reméltük, hogy ebben a faluban,  mely 
a tavasszal a közösségi munkának 
olyan szép és elismert példáját adta, 
találunk tanulmányozni valót a fali-
újságon. De nem. Itt is por- és nap-
szivta, sárga papírlap díszeleg csak a 
faliújság-állványon. 
Bardócon és Erdőfülén 
nem lehet látni faliújságot,  pedig bi-
zonyos, hogy van, de valószínűleg la • 
kat alatt őrzik. A faliújságot  azonban 
ki kell hozni az utcára s a nép szol-
gálatába kell állítani. Mert itt is van 
téma elég. Itt is pezseg az élet, a szö-
vetkezetbe nem is tudtunk bejutni, 
annyian voltak bent. Erdőfülében  a 
faliújságnak  is az a feladata,  hogy 
fokozza  a harcot, erősítse az ébersé-
get, hiszen a Bedő Imre-féle  törvényt 

pezseg az élet a szövetkezet előtt 
Jönnek-mennek a lakosok, ki gyapjút 
visz beszolgáltatni, ki apróságot vá 
sárol. Belépünk a korcsmába, how 
egy pohár borvizzel oltsuk szomjun 
kat. A korcsma belső szobájában 
eszeveszett »licitálás« hallatszik s vag 
nyolcan verik az asztal lapját a kárty 
lapokbal. A községháza nagytermébe! 
is nagy a zaj. Lányok énekelnek, fiul 
nótáznak. Csak ugy visszhangzik a 
nagyterem. A mozi vásznát két lány 
poróija. Becsák János a kultúrotthon 
igazgatója maga is vizet önt egyik 
vederből. Gyorsan mozog a surlókeli 
a padlón. 

Az Előre cimü faliújság 
bejárat előtt függ  a falon.  ízléses i 
külalakja. Érdeklődve lépünk közelebb,, 
hátha itt valami értékeset találunk 
Egy üveg alatti ablakban rajz, a ko 
lorédó bogár. Egy másik rekeszben 
az Internácionalé teljes szövege, egy 
harmadik cikk a traktorok fontosságáról 
beszól, de szavai ismerősek vala-
melyik újságcikkből. Iit sem tükrözi 
a falu  életét a faliújság.  Itt sem har-
cos segítője a forradalmi  építőmun-
kának. Nyomát sem látjuk a sok-sót 
önkéntes munkaórával készülő bikais 
tállónak, sem Sebestyén tiszteletes 
urnák, aki kétezer lejért harangoztat 
tíz percet egy temetésen, sem a köz-
ségi kulákokat leleplező cikkeknek. 
Felsörákoson 
a faliújság  a községháza előtt állj 
Technikai kivitelezése nem feltűnő. 
Szerényen húzódik meg a virágoskert 
szélén. A cikkekre vetünk egy pillan-
tást, lemondóan, mint akit már nem 
érhet meglepetés. Két ideológiai meg-
állapításokat tartalmazó újságokat 
idéző cikk. A harmadik a Falvak népe-
terjesztő-akciónak kulák szabotálóit 
leplezi le éles hangon, bátran — alatta 
teljes névaláírás — látszik az iró 
gyakorlatlansága, de a merészség, az 
osztályöntudat, mellyel lassú tollát ke-
zeli, feltűnő  és biztató. Egyetlen cikk 
Erdővidéken, mely a község életébe 
enged bepillantani, a még mindig mes-
terkedő kulákokat, a miszticizmus bu-
tító utjain járó ingadozókat ostorozza 
helyes bírálattal. Örömmel üdvözöljük 
ezt a kis cikket, az egyetlen őszintét 
egész Erdővidéken. 

Pillantásunk a szemközti ház falán 
akad meg: »Itt lakik Kata, ki e házat 
fekete  vajból rakta*. Jellemző ez a 
mondat falvaink  s különösen Erdővi-
dók falvainak  osztályharcára, mely 
napról napra jobban kiéleződik. 

* 

Kezdjetek munkához Erdő vid éken 
is. Szervezzétek ujjá a faliújságok 
szerkesztőbizottságát és vegyetek részt 
a faliújságok  országos versenyén, le 
gyetek harcos munkatársai Pártunk-
nak és előmozdítói a szociálizmus 
épitésének. Mj. 

ur* 
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Udvarhelymegye minden tájáról... 

I Kobátfalváról  irja S*. I. levelezünk, 
hogy a Községi ideiglenes bizottság 
beiktatása nagy megelégedést keltett 

I a szegény és középparasztságban és 
I a beiktatás szép ünnepség keretében 
1 történt. 

Szentábrahámról irja Antal Ger-
gelyné levelezőnk, hogy a község 
dolgozói örömmel fogadták  a pártta-
gok verifikálását,  mert tudják, hogy 

| ezután még felkészültebb  emberek 
fogják  irányítani a szegényparasztság 

I és a középparasztság küzdelmét min-
I den kizsákmányolás ellen. 

OroszbegybSl Fancsali Gáspár irja: 
l-Községünkoen megtörtént a parttagok 
I verifikálása.  A gyengébb párttagok, 
lakik mostanáig nem látogatták a gyü 
1 léseket, nagy érdeklődést mutattak. Az 
Idhangzott bírálatokat magukévá tették 
l és megfogadták,  hogy ezután lelkiis 
Ismeretesen járnik el a gyűlésükre és 
I tevékeny részt vesznek a pártéletbsn, 
lmert látták, hogy politikailag lemarad-
jak a többi tagoktól. 

Bozödnjfalaból  irja Krlstó Károly, 
Ihogy községünkben a faliújság  mar 
| régóta fel  van állítva s minden két 
1 hétben cserélik. A faliújság  fele'őse 
Rozencz Lajos. A babonák és rém-

lhirek a faluban  is nagyon elterjedtek, 
Ide a RMP értelores tagjai felvilágosi-
jtották a dolgozókat és pedig szép 
íredménnyel. 
Oroszhegyből irja Tamás Gáspárné, 

Ihogy örömmel fogadták  az elvtársakat, 
lakik házról házra járva felvilágosító 
1 munkát végeztek A munka sokhelyen 
I eredményes is volt. 

Homorődszentmártonből irja Kere 
Ikes Péter UNSz ievelezfi.  A mult 
lhîtekben a nagy esőzések következ-
tében megnövekedett viz a malomár-
kot teljísen feltöltötte  homokkal. A 

Ihelyi szakszervezet tagjai azonban ön-
lléntes munkával rövid idő alatt 300 
[köbméter homokot hánj tak ki az 
árokból és Sebők János munkásigaz-
gató és Dáné Dénes molnár hosszú 
dőre megfelelő  csatornát építettek. Igy 

hat napi szünet után újra megkezd-
hette a malom az őrlést 

Zsákodról irja Dávid Lajos leve-
lezőnk, hogy pár hónap alatt hatalma 
sat fejlődött  a község, öikéntes 
munkával megtisztították a legelőt, 8 
km nyi utat javítottak m :g, 7 gátat 
építettek az ut megkötésére, áteresze-
ket, stb. készítettek, kijavitc tt tk a kul 
turotthont és az iskolát stb. 

Kadácsról Mátéfty  József,  Hodgyá-
bo'l László Áron, Székelykeresztur-
ról F. J. és Bibarcfalváról  Bertalan 
Dáni:l MNSz levelező számol be szép 
Petőfi  ünnepségekről. 

Székelyszentmihály 
dolgozó ifjúsága az egy-
éves gazdasági terv 
sikeréért. 

Az egyéves gazdasági terv teljisité 
séért, valamint túlszárnyalásáért folyó 
nagy küzdelemből, Székelyszentmihály 
község józartgondolkozásu dolgozói is 
kiveszik részüket. Aratás ideje van, 
A benczédi állatni gazdaságban kezdett 
már túlérni a gabona, ezért a helyi 
ideiglenes bizottság javastatára az if-
júság és a tömegszervezetek öntudatos 
dolgozói, köztük 18 ifju  és 26 külön-
böző szervezetbeli dolgozó, habár min 
denkinek érett a búzája, mégis egy 
egy félnapi  önkéntes aratással siettek 
megsegíteni az állami gazdaságot, 
megértve, hogy egy buzakalásznak 
sem szabad kárbavesznie. 

Az önkéntes munka értéke kb 4000 
lej. A munkában kitűntek: Albert Ist 
ván, Szász Lajos, Tarcsafalvi  Béla, 
Varga Irma, Albert Juliánná, Nagy 
Erzsébet, Katona Lajosné, Pap Erzsé-
bet, Pap Margit és Tarcsafalvi  Róza, 
akik elsőként jelentkeztek. 

Vasas  Domokos,  IMSz titkár. 

KétezerleJes harangszó 
Olaszteleken 

Férje elesett az első világháborúban, 
torán hadiözvegységre jutott. Fiát ki 
sí földecskéjéből  és a mégkissbb nyűg 
dijából taníttatta. Az a kicsi földecske 
]a Kormos vizére rúgott s mellette ter-
peszkedett a vargyasi Daniel báró ha-
ltaim as birtoka. 

Egy pezsgős kártyacsata után a ha-
liözvegy földecskéje  melletti kaszálóra 

|került a sor, hogy enyhítsen a »báró 
felgyülemlett  anyagi gondjain. 

A kaszáló kövér, a ref.  tiszteletes ur 
kapva kapott a jó alkalmon, megvette 
ütőidet. Azonban megállapította, hogy 
|i hadiözvegy földjéből  egy darab őt 
illeti s egy-kettő kezet is tett rá. Hí-
jába dolgozta a földet  negyven eszten-
leje már az özvegyasszony, s hiába 

Igazoltatta másokkal, semmit nem ért. 
JKj törődött akkor az 1930 as években 
jegy hadiözveggyel? Mit tehetet mást, 
|sirt éjszakánként. A tiszteletes ur a 

(íplomban tovább hirdette hogy »a 
nélkülözőké a mennyeknek országac. 
|Az özvegyasszony meggyülölte a pap-
ját, unitárius vallásra tért át. Nem só-

ikéra kitört a második világháború — fia 
]i frontra  került és nyoma veszett. Az 
iregasszony már azt hitte, hegy fia  is 
|követi apját s akkor adta vissza fiát  a 

avjetunió. Egészségesen tért vissza 
[hadifogságból.  Állást vállalt Udvar-
helyen s a hadiözvegy 1948 ban be 

1 öltözött fához  a városbs, hogy öreg 
napjait nyugodtan élhesse le. Sok szen-
vedés után most julíusban meghalt. 
Utolsó kívánsága az volt, hogy otthon, 
a falujában  temessék el. 

A fiu  rajongással szerette édesanyját. 
Számotvetett tehát, hogyan is tudná 
teljesíteni az utolsó kívánságot. Meg-
kapta az állami temetkezési segélyt is 
s már már remélte, hogy sikerül adósság 
nélkül hazaszállítani és eltemetnie édes-
anyját. A szomszéd község unitárius 
lelkésze szívesen jött át s temette el 
minden fizetés  nélkül az öregasszonyt. 
Harangot azonban nem hozhatott ma-
gával, tehát a község harangját kellett 
meghúzatni. A földvásárió  >tiszteletes« 
megragadta a jó alkalmat, hogy ke-
ressen még, amit lehet és a kétszeri 
ötöt percss harangozés árát 2 000, 
azaz kettőezer lejiben szabta meg. A 
fiu  pedig kénytelen volt adósságot fel-
venni. Ez történt 1949 julius havában, 
Olasztelek községben, Udvarhely me-
gyében. 

A tiszteletes ur, hogy elősegítse hí-
vei mennybejutását, lemond saját 
mennyországáról. Inkább vállalja a 
földi  jóllét, ló, marha, 20 hektár és 
más apró cseprő jövedelmi források 
•átkát». 

Hl. 

A kulák-kérdés Rugonfalván 
A kulák kérdés időszerű Rugonfalván 

is, hiszen a régi rendszernek gondja 
volt arra, hogy minden községben, még 
a legeldugottabban is kiépítse az alap-
ját. A burzsoá kormányok a rablás 
előnyét biztosították minden községben 
a kulákoknak, akiknek megyénkben 
ugyan nincsenek óriási kiterjedésű bir-
tokaik, de a kizsákmányoláshoz nagy-
szerűen értenek. Ezek voltak legtöbb-
ször a község kutyabőrösei, a neme-
sek, akik a kormányuk segítségével a 
falu  szegény és közepparasztjait tet-
szésük szerint zsákmányolták ki. Ezeket 
nevezték »kicsi is eneknekc a faluban. 

Nézzük meg, mit csinál egy ilyen 
•kicsi istene azokkal a bicsülstes dol-
gozókkal, akik megdolgoznak az ő a 
kenyéréért, valósággal • szájába adják 
azt. Sebesi Mária egy letűnt nemesi 
család sarja, gyermeke nincs, sem más 
hozzátartozója, de van 16 hold első 
osztályú szántóföldje  és másfélholdas 
belsőség?, amit együtt használnak test-
vérével, akinek szintén 16 hold eiső-
osztályú szántóföldje  van. Összesen 
tehát 32 hold két személynek. Van egy 
szolgája, egy szolgálólánya és két 
rossz zsellérháza, négy sötét, egész-
ségtelen odúval, ami mindennek néz-
hető, csak éppen lakóháznak nem. E 
gészségtelen föld  padozata van, a te-
tőzet is annyira hiányos, hogy az eső 
beesik a lafcók  nyakába. 

öt család lakik ezekben a zsellér-
házakban: Szász József  2 gyermekkel, 

Bske Dániel 5 gyermekkel, Bencéd i 
Mózes 2 gyermekkel. Hatos György 
egy gyermekkel és Kosák Matild, Ö3Z-
szesen 19 en családfőkkel  együtt Min-
den családnak évente egy odúért 20 
napot kell dolgoznia. Ha számítást 
végzünk, akkor látjuk meg tisztán, 
miiyen szemérmetlen kizsákmányo-
lás ez. 

Az öt család összesen 100 napot 
dolgozik ezekért az odúkért, tehát 240 
lejes napszámot számitva ez 24 000 lej 
tiszta hasznot jelent. Az ilyen kizsák-
mányoláson keresztül biztosítják ma-
guknas a kényelmet a kulákok. Ami-
kor pedig nézzük ezeket a szegény 
kizsákmányolt családokat, önkéntelenül 
ökölbe szorul az ember keze, hogy 
ilyesmi még ma is lehetséges. 

A község kisajátított Ssbísi Mária 
belsőségéből 1 holdat apaállatiatálló 
céljára. Sebesi Mária azonban annyira 
távol áll a néptől, annyira nem szol-
gálja a közérdeket, hogy a kisajátítási 
jegyzőkönyv aláírását is megtagadta. 
Miért éppen az enyémből vesznek el, 
kérdezte. Az elmúlt rendszerekben ugy 
szokta meg, hogy a kulák csak é>vezi 
a dolgozó nép verítékét s neki csak 
suhintani kell a korbáccsal. Ennek »• 
zonban már végre meg kell szűnnie. 
Nem tűrhetjük Népköztársaságunkban 
a kulákok kizsákmányolási módszereit 
még a legeldugottabb falvakban  sem. 

Kovács  B.  Miklós 

Olkében is várják 
a kollektív-gazdaság 
megvalósítását 
Üike község 20 hektárnyi kaszáló-

ját a L:gat alja dűlőben eddig mindig 
a nagygazdák kaszálták, mert nekik 
volt legtöbb pénzük s igy csak ők 
szólhattak hozzá az árverésen. Ebben 
az évben a RMP helyi szervezetének 
kezdeményezésére elhatározták, hogy 
a község szegény földműveseinek  fog-
ják kiadni felibe,  hogy a szénatermés 
fele  maradjon a községi apaállatok 
számára. 

54 szegény földműves  gyűlt össze 
községünkből és hallva a nemrég lé-
tesített kollektív gazdálkodásról, elha-
tározták, hogy kollektiven csinálják 
meg a szénát ezen a területen. Ami-
kor a munkára került a sor, akkor 
már csak 36 an jelentek meg, de ezek 
versenyszerűen dolgoztak több cso 
portban. A leghamarább Balázs Gás-
pár csoportja végzett. Igy mutatták 
meg a szegény-földművesek  a község 
többi dolgozóinak, milyen szép ered-
ményt lehet kollektív munkával el-
érni. Igy kezdenek megbarátkozni a 
község dolgozó földművesei  a közös 
gazdálkodás gondolatával, megismerve 
annak előnyeit, 

Gergely  Ferenc, 
MNSz levelező. 

Erdőfüle 
község határába is ellátogatott a járási 
terménymegállapitó bizottság. A köz-
ség dolgozó földművesei  büszkék le-
hetnek a megállapítás eredményére, 
mert eszerint az erdővidéki 6 község 
közül Erdőfüle  határát találták a leg 
rendesebben megmüveltnek. Ez azért 
is elégtétel Erdőfüle  dolgozóinak, mert 
a sokkal jobbminőségü földel  rendelkező 
Bardócz, Olasztelek, Száldobos ós Var-

gyas lakosai mostanáig eléggé leki-
csinyelték a füleieket  és gazdaságilag 
elmaradottnak tekintették őket. Most 
azonban beigazolódott, hogy a komoly 
gazdasági munkának megvan a szép 
eredménye is. 

Községünket nemrég meglátogatta a 
vándor mozi is bemutatva a demokra 
tikus Magyarországról felvett  filmet. 
Hálásan fogadtuk  hogy községünkbe 
is ellátogatott a vándor mozi és ok-
tatott, nevelt minket, teljesen díjmen-
tesen, ami még soha sem fordult  elő. 
Az elmúlt rendszerben Erdőfüle  soha 
sem láthatott mozit. 

Boda  Gyula. 

Szentdemeter 
A RDNSz helyi szervezete már évek 

óta gondosan vezeti a tejkonyhát Ez 
a munka azonban még nagyobb len-
dületet vett az ideiglenes bizottság be-
iktatása óta. A községi ideiglenes bi-
zottság tagjai nagy munkakedvvel 
vesznek részt ebben a munkában is. 
A bizottság elnökének első szavára 
lelkesen indult minden dolgozó a tej-
konyha munkájába való bekapcsoló' 
dásra. Igy sz ideiglenes bizottság né-
hány hetes kinevezése óta is fokozott 
szorgalom tapasztalható az elosztó 
munkában, példás tisztaság a helyi-
ségben, ami nagy megelégedettséget 
váltott ki a község dolgozóiból. A 
RMP és kormányunk gondoskodása 
folytán  18 csecsemő, 87 kisgyermek 
és 10 szoptatós és terhes anya kap 
naponta tejet. 

Nagy élmény volt a község dol-
gozói számára a szépen megrendezett 
Petőfi  emlékünnepély. Ennek során 
mindenki megértette, hogy Petőfi  nagy-
sága abból állott, hogy a magyar 
nép szabadságvágyát elválaszthatatla-
nul egységben látta a világ összes el-
nyomott népeinek szabadságvágyával 
és hazafiasságát  össze tudta egyez-
tetni a nemzetköziséggel. Különösen 
nagy sikert aratott Gredinár Aurél 
•Bucsuc cimü színmüvének ügyes 
előadása. 

Levetető 
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Mi történik a nagyvilágban? 
Kül- és belpolitikai tájékoztató 

Az Ifjúsági Világkongresszus 
a béke ünnepe 
A budapesti Ifjúsági  Világkongresz-

szus megkezdésétől alig néhány nap 
választ el. Hetven nemzet ifjúsága 
fog  itt hitet tenni, kéz a kézben, a 
béke mellett. Az egész világ haladó-
szellemű és békéért harcoló ifjúsága 
nevében tízezer kikllldött emeli fel 
szavát a hábotura uszító imperiáüz-
mus ellen ós tekint bizalommal a bó«e 
bástyája, a Szovje unió felé. 

A találkozóra a világ majdnem min-
den országa elkUldi kiküldötteit. Há-
rom irányból béke staféta  indul Eu 
rópa. országain keresztül az ünnepély 
tiszteletére, hogy magukkal hozzák a 
demokratikus ifjúság  békeüzenetét. 

Ifjúmunkásaink  is kiveszik részüket 
az előkészületekből és ünnepségekből, 
öntudatos munkával készünak, több 
termeléssel és ajándékokkal köszöntik 
a találkozót. A >Flscăra Rcş!c« gyár 
Hobinca Nicolae ifjumunkása  olyan 
uji ást alkalmazott munkagépén, amely 
lyel 152 százalékkal sikerült túlhalad 
nia normáját. A lugosi » Textilipar* 
ifjuségi  brigádja munkaversenyre hívta 
ki a »DiCenib-.r 30c ifjúmunkásait.  A 
marosvásárhelyi RATA miniatűr sze 
mély szállító gépkocsit készít aján 
dékba. 

Ez a kongresszus nemcsak az if-
júság Ugye, hanem az egész békéért 
htrc.ló haladószellemü emberiségé. 

A kinai néphadsereg fennál-
lásának 22 évfordulója 
1927 ben alig 30 ezer emberből ala-

kult az a hadsareg, me'.y mo?t már 
olyan hatalmas, hegy kivívja az 
egész kinai nép szabadságát. Ez a 
hadsereg ma már 4 miiiiós létszámú 
és 33 felszabadított  tartományban már 
279 millió szabad kinai ünnepli dicső 
séges hadseregét, mely három év alatt 
harcképtelenné tette a Kouminiang 
közel hat millió katonáját. 

A néphádsereg erői nap-nap 
után növekszenek. Erős ütemben 
hslad Kina felszabadítása.  A dicsősé 
ges hadsereg Uj Kina egész népének 
támogatását élvezi. A fegyvergyárak 
ban és vasutaknál, az élelmiszeripar-
ban és a mezőgazdaságbin a munká-
sok kemény erőfeszítésekkel  támoga'-
Ják a néphadsereg küzdelmét. 

A Kínából érkező jelentéseken ke-
resztül mi is nyomon kísérhetjük e 
győzelmes sereg sikerét. A legújabb 
jelentések arról számolnak bs, hogy 
a kinai néphadsereg egységei elvágták 
a Hankau és Kanton közötti vasut-
vonalat és rohamosan közelednek 
Kanton felé.  A Kuomintang hatósá-
gok már sietve menekülnek a város-
ból és a város lakossága türelmetle-
nül várja a felszabadító  néphadsereg 
bevonulását. 

Amerikai tábornokok tár-
gyalásai Európában 
Bradley és Vandecbarg amerikai 

tábornokok, valamint az amerikai légi 
és tengerészeti haderők vezérkari fő-
nökei Frankfurt  am Mainba érkeztek. 
Jói értesült polititikai körök véleménye 
szerint céljuk az, hogy tárgyalásokat 
folytassanak  Nyugatnémetországnak 
háborús támaszponttá való kiépítése 
érdekében. 

Német körök aggodalommal figyelik 
ezeket a tárgyalásokat, mert ezekből 
világosan kitűnik Amerikának az a 
száadéka, hogy Nyugatnémetországot 
a támadójellegü Atlanti paktum cél-
jaira használja fel. 

Az amerikai tábornokok hosszabb 

tanácskozásokat folytattak  Luxemburg 
és Olaszország katonai megbizottaival 
is. Sőt Tito is sietve küldöttséget me-
nesztett Németországba. 

Franciaország népe ezzel a látoga-
tással kapcsolatban elhatározta, hogy 
tüntet a béke mellett. Páris napokon 
keresztül a béketüntetés lázában égett, 
az emberi haladás minden híve ké-
szült, hogy hitet tegyen bókea tarata 
mellett az amerikai nagykövetség előtt. 
A Francia Kommunista Párt szajna-
megyei szervezate kiáltványt intézett 
a párisi néphez, melyben azt irjs, 
hogy : Bradley ur vegye tudomásul: 
Piris népe békét akar ós nem há-
borút. 

Az első öt után ujabb tizenhét 
kollektív gazdaság létesült országunk 
különböző vidékein a do'gozó-, szegény-
63 középparasztság önkéntes elhatá-
rozásából, a Párt és a kormány jóvá-
hagyásával. 

A kol'ektiv gazdaságba tömörült dol-
gozók hatalmas lelkesedéssel ünnepel-
ték meg ezt a nagy eseményt, öi  tisz-
tán látják és már megértették, hogy a 
kollektív gazdaság mérhetetlen előnyö-
ket jelent számukra. A kormány és a 
Párt szántóföldekkel,  mezőgazdasági 
épületekkel, gépekkel és szerszámokkal 
támogatja ezeket az újonnan létesült 
gazdaságokat. Két éven át teljes adó-
mentességet élveznek és hosszú lejá 
ratu kölcsönöket kapnak gazdaságuk-
nak vetőmaggal, gépakkel és állatokkal 
való ellátására. 

Százéves üzemtervet készit az 
erdöiigyi minisztérium. 
Demokratikus kormányunk jól ismeri 

az ország és ezen belül a Szételyföld 
gazdasági helyzetét. Erdőségeinkben 

rablógazdálkodás fo'yt.  A különbözó 
fakitermelő  vállalatok minden tervszerű 
ség nélkül pusz'itották erdőinket. A 
kipusztított területedet pedig nem ül-
tették újra. 

Az erdöügyi minisztérium ismerve 
erdőink siralmas helyzetét, már a ta-
valy elhatározta, hogy rendes terme-
lést fog  bevezetni és megakadályozza 
a tc .'ábbi rongálódást s ezért szakén-
berexkel elkészítteti erdőségeink kiter-
melésének üzemtervét. 

Száz évre szól ez az üzemterv é; | 
ilyen tervet természefesen  csak szo-
ciálista gazdálkodás mellett lehet elké-
szíteni és végrehajtani. Hat millió hek-
tár erdő ütemtervét készítik igy e, 
melyban 2C50 ig pontosan meghatá 
rozzák, melyik évben melyik erdörésjt 
szabad majd levágni. 

Így mo3t már nem lesz rablógaz-
dálkodás, kopáran maradt hegy és I 
éhesen maradt inunkásszáj, hanem al 
százévenként folytonosan  ujranövől 
erdő ís biztosítja a munkásság boldog I 
életét. 

A székelykereszturi ARLUS-kör 
munkája 

Székelykereszturon az Arlus í<ör a 
mult hónapban ujjászsrvasődött és ha-
talmas lendülettel fogott  hozzá az 
orosz román bará'ság ki mélyítéséhez. 
AzArlus körök a munkahalyakHosztása 
szerint csoportokra oszlottak, hogyan-
nál jobb é3 eredményesebb munkát 
tudjanak kifejteni. 

A körök minden hónspban egy őssz-
taggyűlést tartanak, ahol minden 
kör beszámol havi munkájáról. Hogy 
a munka egyöntetű legyen, minden 
hónapban külön vezetősági gyűlést is 
tartanak, ahol megbeszélik a havi 
programmokat és az elvégzendő mun-
kát. 

A székelykereszturi al3ó járás ver-
senyre hivta ki a felső  járást és mind 
a kettő megfeszített  erővei dolgozik. 

A tanár êlvtársak segítségével hat 
heti orosz nyelv-tan'olya not kezdtek, 
melynek mintegy 60 Hallgatója van. 

Megható az, amikor 50—60 éves 
elvtársak odaadó buzgalommal törik 
az idegen nyelvat és ha egy szí't jól 
mondanak ki, büszkén tekintenek szét 
Munkaközben egy egy szót vetnek 
oda egymásnak oroszul és versenyez 
nek, ki tud tőbbat. Akad o'yan elv-
társ is, aki tanuló fiával  versenyez 
az orosz nyelv elsajátításában. 

Köszönjük az Arlus vezető elv'ár-
saknak fáradhatatlan  munkájukat, hogy 
megalakították ezt a tanfolyamod,  mely-
nek célja az orosz-román barátság ki-
mólyitése és reméljük, hogy munkájuk 
nem hiábavaló. 

Pataifalvi  András,  levelező. 

Uj tehetségek nyomában Székelyudvarhelyen 
A kulturforradalom  során a RMP 

kezdeményezésére uj művészeti intéz-
mények születtek Népköztársaságunk-
ban. A munkásosztály és vezető pártja 
külörösen megbecsüli a művészetet és 
tudományokat. Ennek a megbecsü-
lésnek a jele az is, hogy a művészeti 
intézetek szakértőbízottságokat indí-
tottak útra, hogy azok uj népi tehát-
ségeket fedezzenek  fel,  s azok részére 
biztatâşt és utmutatást is adjanak. 

F. hó 10 ikén városunkban is mű 
ködött egy ilyen tehetségkutató bi-
zottság, amely eseménnyel kapcsolat-
ban mindjárt meg kell állapitanunk, 
hogy faluról  nagyon kevesen vettek 
részt a tehetségkutató vizsgán és a 
jelentkezők között is nagyon sokan 
felkészületlenül  álltak elő. Tudunk kell, 
hogy a kolozsvári magyar művészeti 
intézet a'egteljesebb lehetőséget nyújt-

ja a tehetség kiművelésre zenemű 
vÓ3zeti, színművészeti, és képzőművó 
szati karain. 

Ezúttal lehetőségük van a vizsgára 
felkészülésre  még azoknak k népi te 
hetségeknek is, akik ezen a vizsgán nem 
vettek részt, mert augusztus 15—25 kö-
zött lehet jalentkezni a művészeti inté-
zetbe való felvételre  a napilapokban kö-
zölt okmányok beküldése meilett. Ma 
guk a felvételi  vizsgák szeptember 
5—15 között lesznek Kolozsváron az 
intézet székházában (Str. Moţilor 5 sz) 

Népköztársaságunknak az alkotó 
erőkre művészeti téren is határozott 
szüksége van s a tehetségkutató bizott-
ság azzel a reménnyel is távozott, hogy 
ezt a gondolatot megyénkben is minél 
többen fogják  átérteni, s képessége 
iket a jövőt alakító munkára felajánlani. 

ft  sportílet fellettdfiUsH 
B e t f a H á u 

A milícia közleménye. 
Székely udvarhely város lakosságá-

nak tudomására hozzuk, hogy a tör-
vényes in ézkedések érielmSban a vá 
ros minden 15 éle'évat betöltött lakosa 
számára uj személyazonossági igazol-
ványokat bocsátunk ki Kérjük a vá-
ros lakosságát, figyelja  azokat a hir-
detményeket, amelyeket augusztuí 10 
ikén tettünk ki és amelyek felhívják  a 
lakosság figyelmét  a személyazonos-
sági igazolvány kiváltásának fontos 
ságára és részletes felvilágosítást  nyúj-
tanak a kiváltás módjára. 

Olteanu  Vidor, 
milícia őrnagy 

Italszükségletüket az 

ARDEALUL 
állami kereskedelmi 
vállalat elárusító üz-
leteiből szerezzék be. 

Boroknál, likőröknél 40— 50% os 
áreséí. — 5 éves butéliás nehéz-
borok 88—105 lejért kaphatók. 
Ládák különböző nagyságban 

olcsó áron I 

A RMP Központi Vezetősége ple-
náris ülésének határozata, amelyet * 
testnevelés és a sport állandó ösztön-
zósének és fejlesztésének  kérdésébe* 
hozott, megyénk dolgozó ifjúságánál 
figyelmét  a sport felé  irányította. Pl. 
a betfalvi  IMSz alapszervezet munkájj 
megemlítendő ezen a téren. 

Betfalván  Biró ,'stván nagykiterjedé. 
sü földje  ment át az állam kezelési-
be s az itt talált sportfalszereléseker, 
amelyekkel eddig csak egyes kiváltsíi 
gos szamélyek sportolhattak, az IMSi 
rendelkezésén bocsátották. A Népta-
nács és a RMP helyi alap szervezeté-
nek közremüködéséval sportpályát ii 
tudtak biztosítani, olyformán,  hogy 
egy fagyökeres  és sportpályának nea 
alkalmas terepet tettek önkéntes mun 
kával használhatóvá. Ebben az ön 
kéntes munkában részt vett az alap 
szervezet 32 tagja 450 munksórá 
dolgozva. A sportpályaépítésben ön 
tudatos munkájukkal kitűntek többel 
között Vári József  és Fülöp Domokos 

Az első spoitmegnyilvánulás julius 
31 én történt az újonnan elkészíteti 
sportpályán, ahová meghívtál Nagy-
galambfalva  alapszervezetónek sporto 
lóit és különböző atlétikai, majd p; 
dig labdarugó bemutatóval szerepeltek 
A betfalvi  ifjak  a sportot nem csat 
szórakozásból űzik, mint ahogy tettél 
ezt a sportfelszerelés  régi tulajdonosa] 
hanem testük edzésén keresztül egészl 
ségük és munkaképességük Tokozásé: 
akarják elérni, hogy ilyen formán  még 
jobban hozzá tudjanak járulni Nép-
köztársaságunk felvirágoztatásához. 

Ijj.  Ágoston  Sándor 

x A Dragomán - féle üveg- éi 
porcelán -kereskedés átköltözöt 
a Lenin ut 1 szám alá (volt Csu 
csi-féle  patika, ma Olcsváry-trafi 
mellé). 2 -

x Héhkaptárat elcserélek mézzi 
vagy méhrajjal. Cím a kiadóban. 

x Semnalsneknyilvánitás. Elveszet 
Piros Juliánná nevére a székelyudvar 
helyi rendőrség által kiállított 305 st 
személyazonossági igazolvány. Ervénj 
telen. " 

x Semmianeknyilvánitás. Elvesz?; 
Pá'ffy  Júlia nevére a székelyudvar 
helyi rendőrség által 114—947 szátt 
alatt kiállított személyazonossági iga 
zolvány. Érvénytelen. 

x Eladó uj, modern, stílusos diófa 
ebédlő. Cim a kiadóban. 

x Crea telek eladó, értekezni But 
vár-utca 10. 


