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A népi  igazságszolgáltatás 
feladata  a haza  iránti  hű-
ségre,  a törvény  tiszteletben-
tartására  való  nevelés,  a nép 
közös  javainak  megoltalma-
zása,  a munkafegyelem  és a 
társadalmi  együttélés  szabá-
lyainak  tiszteletbentartása. 

Népi ülnököket választanak 
megyénk dolgozói 

Az uj stopokra fektetett,  mélyen 
demokratikus jellegű igazságszolgálta-
tásnak jelentfis  mozzanata a népi ül 
Bökök választása. Népi ülnökeink a 
hivatásos bíróval együtt szolgálják az 
izzig-vérig demokratikus igazságszol 
gáltatást. 
Május 15 én országszerte megkez-

dődtek népi államunkban a birói ható-
ságaink szempontjából fontos,  politikai 
esemény súlyával biró választások. 
Munkások és dolgozó parasztok tiz 
ezreit vonják be az államvezetésbe, az 
igazságszolgáltatásba, demokratikus 
törvénytiszteletre és munkafegyelemre 
nevelvén a dolgozó embereket. 
Minden 18. életévét betöltött dol-

gozó választhat és a 23. életévüket 
betöltött dolgozók megválaszthatók. 
Azonban, akik más munkájának ki-
zsákmányolásából éltek, vagy élnek 
még ma is, nem vehetnek részt a vá-
lasztásokon. Ez adja meg áz állam-
hatalom népi demokratikus jellegét, 
mert az ország dolgozó többsége ér 
dekében történik minden az elenyésző 
kizsákmányoló kisebbség ellen. 
Mig a régi Igazságszolgáltatás a 

burzsoá társadalom igazságszolgálta-
tása volt, a dolgozók elnyomásának 
ts kizsákmányolásának eszköze, addig 
i népi ülnökök biztositékát jelentik 
népi igazságszolgáltatásunk osztály-
jellegének. A falvakon  és városokban 
folyó  osztályharc feltételei  között ma-

gas politikai öntudatról téve tanúságot 
kíméletlenül sújtanak le az osztályel-
lenségre, a kapitálisták, a spekulánsok 
és a kulákok cselszövéseire. A népi 
ülnökök az eddigi az állam, valamint 
a kizsákmányolók törvényeivel szem 
ben tanúsított ellenszegülő magatar-
tású emberekből, demokratikus álla-
munk törvényeit és rendeleteit tiszte-
letben tartó dolgozókat kell, hogy ne 
vei jenek. Szigorú őrei és védelmezői 
kell, hogy legyenek a társadalmi tu 
lajdonnak, valamint minden városi és 
falusi  dolgozó vagyonának, nyugalmá-
nak és életének. 

Az ebben a szellemben folyó  és az uj 
népi ülnökök megválasztását célzó 
kampány, hathatós és komoly mun 
kájának eredménye, hogy a pártszer-
vezetek által a nép legjobbjaiból je-
lölt és a nép által megválasztott je 
löltek népszerűkké váltak. 

Ma • népi ülnökök választóik ki 
vánsága szerint akarnak bíráskodni, 
nem szigetelődhetnek el a nép érde 
keit szolgáló Román Munkáspárttól, a 
szakszervezettől és a demokratikus 
szervezetektől. Az ezekkel való szoros 
kapcsolat biztosítja a népi ülnökeink 
által követendő helyes utat. Erőteljes 
léptekkel haladunk a szociálizmus ut 
ján. A népi ülnökök ennek a szociá 
lizmusnak erős építői. 

Balogh József  dr. 

|A SZÖVETKEZET A DOLGOZOK 
TÖMEGSZERVEZETE 

A Román Munkáspárt központi ve-
Itttösége március 3—5 iki plenáris ülé-
1 lének határozata uj irányelveket sza 
[bott szövetkezeti mozgalmunk elé. A 
Ihatározat értelmében a régi spe-
llulációra, egyéni üzérkedésre alapított, 
la nép érdekeivel ellentétben álló szö 
Ivetkezeti hálózatunkat Pártunk utmu 
Itatása alapján forradalmi  megmozdu 
1 lássál valóban a ddlgozó nép érdekeit 
Inolgáló szövetkezeti mozgalommá ál-
lítjuk át. 
I Hogy szövetkezeteink valóban a 
Inocializmus építőivé, fáklyahordozóivá 
I Háljanak, Pártunk szükségesnek tar-
1 totta .az ország szövetkezeti rendsze-
rnek újjászervezését. Az újjászervezés 
Idsö lépése és eredményeként május 
l?-8 és 9 én országos viszonylatban 
Megtörtént az uj szövetkezeti rendszer 
Inegszervezését irányító megyei ideig-
llenes bizottságok beiktatása. 
I Az ideiglenes bizottságok legfonto 
|sabb feladai  közé tartozik, hogy biz-
sitsa a szövetkezeti élet további zök-
tnésmentes működését az átszerve-

Ilés ideje alatt. Mert szövetkezeti te 
liikenységünfcnek  az átszervezés ideje 
Idatt sem szabad lanyhulnia és ha-
|i;atlania, hanem ellenkezőleg, ezen 

i alatt még fokozódnia  kell. 
Az átszervezési mozgalom megfei 

ditásával egyidejűleg a megyei ideig-
lenes bizottság átveszi a volt Federálék 
vagyonát és gondoskodik szövetkeze 
teink áruellátásáról. Annak érdekében, 
hogy szövetkezeteink demokratikus 
rendszerünknek valóban mozgató erőivé 
váljanak, a megyei ideiglenes bizottsá 
gok felülvizsgálják  az összes szövet 
kezeti alkalmazottakat és tisztviselőket 
és végérvényesen megtisztítják a szö 
vetkezeti mozgalmat az ott még meg-
bújt reakciós, korrupt, vagy nem ki 
vánatos elemektől. 

Szövetkezeteink élére mindenütt be 
csületes, tisztakezü mezőgazdasági 
munkásokból és a falvak  legszegé 
nyebb parasztjaiból válogatott, megfe 
lelő vezetőséget állítanak az ifjúság  és 
a nők szorosabb bekapcsolásával. 

A szövetkezetek megyei ideiglenes 
bizottsága előkészíti a szövetkezeti vá 
lasztásokat a fogyasztási  és termelő 
szövetkezeteknél, valamint a megye-
székhelyen működő szövetkezeti szö-
vetségeknél. 

A szövetkezeti mozgalom átszerve-
zésében a nagy Szovjetunió tspaszta 
latait használhatjuk fel.  A szovjet 
szövetkezetek fejlődése  megmutatja azt 
az utat, amelyen szövetkezeti mozgal-
munknak haladnia kell, hogy a szo 
ciálizmus építésének erős alapja legyen. 

A szövetkezetek Pártunk vezetésével 
és irányításával tömegszervezetté kell 
váljanak. Ennek szükségességét meg 
értve, falvaink  mezőgazdasági dolgo 
zói, szegény- és középparasztjai moz-
galmat kell, hogy indítsanak, hogy 
szövetkezeti tagjaink sorából ne hiá 
nyozzék senki, akinek sorsa a mi sor 
sunk, akinek érdekei azonosak a mi' 
érdekeinkkel, akinek a szociálizmus 
kiépítése és megerősítése állandóan 
szeme előtt lebeg és aki megérti, hogy 
szövetkezeti vonatkozásban is lehet és 
kell épiteni, újfajta  termelő szövetke-
zeti egységeket életrehivni, azért, hogy 
ezen a téren is örökre megszűnjék az 
ember ember által való kizsákmányo 

lásának lehetősége. 
Nálunk Udvarhely megyében is meg-

történt a volt Federale átszervezése. 
Megyénk szövetkezeti bizottsága egyet-
len vezérelvet ismer: megvalósítani 
mindent, ami a dolgozó nép érdeké-
ben szövetkezeti vonalon szükséges, 
uj alapokra helyezni fogyasztási  szö-
vetkezeteinket, termelő, feldolgozó  és 
értékesítő szövetkezeteinket életrehivni, 
ahol erre lehetőség van, Páriunk irá-
nyításával, vezetésével és összes tö-
megszervezeteink támogatásával, hogy 
szövetkezeti hálózatunk a szociálizmus 
bástyájává és állandóan fejlődő,  moz-
gatóerőjévé váljék. 

Etdész  Emil. 

Udvarhelymegye kulturotthonai 
kitartóan készülnek a versenyre 

A megye kulturotthonai lelkesedés-
sel fogadták  a kulturhónapokat és be* 
kapcsolták a művelődési versenybe 
megyénk összes dolgozóit. 

Fiatalok, öregek, nők és férfiak  egy-
aránt megmozdultak. Szabadidejüket 
a versenyre való készülődéssel, tanu-
lással töltik. Minden dolgozó belátta, 
hogy saját érdekeit szolgálja a kultur-
csatával. 

Seékelyszentkirály  kisközség dolgozó 
ifjúságának  nagyrésze már a havasra 
húzódott, munkahelyére, ami 16 km.-re 
van a falutól.  Rendes körülmények 
között csak szombaton este szoktak 
hazajönni, de most a verseny idejére 
minden este pontosan hazajönnek, 
hogy felkészülhessenek  a versenyekre. 

Alsóboldogfalva  kuiturotthon a va-
sárnap a község dolgozói előtt, nyil-
vánosan rendezte meg a verseny 
»főpróbáját«,  hogy a község dolgo 
zóinak bírálatát, útmutatásait felhasz-
nálhassák a hibák leküzdésére. Igy 
vezették be a kollektív munkát a ver 
senyszámok előkészítésében. 

Zsombor  községben  is lázas a ké-
szülődés. A verseny hirére azonnal 
összegyűltek a kulturcsoportok és 
munkához is láttak. Az énekkar az 
az iskolában, a tánccsoport a könyv-
tárteremben, a színjátszó csoport pe 
dig a kultúrteremben kezdte meg az 
előkészületeket a versenyre. Hogy az 
idegenek előttklámpalázat is leküzdjék, 
átmentek Homoródalmésra vendégsze 
repelni. A vendégszereplés egyúttal a 
verseny főpróbája  volt. 

Lövétén  is folynak  a próbák és a 
község dolgozói nagy érdeklődéssel 
figyelik  az előkészületeket és várják a 
verseny napját, hogy a kulturcsopor-

tokkal együtt ők is résztvegyenek a 
versenyen. 

Parajdon  minden este népes a kui-
turotthon. Már szürkületkor sietve jön-
nek a kulturcsoportok, a táncosok, 
énekesek, színjátszók, hogy amig 
összegyűlnek a próbára, eddig is egyé-
nileg készüljenek szerepükre. Nemcsak 
a felsorolt  községek készülnek, de 
igy készül a vármegye minden köz-
sége. 

A kulturhónapok versenyei min-
denkit megmozgattak. E versenyek 
előkészitésével mutatja meg Udvar-
helymegye dolgozó népe, hogy alkotni 
akar, mert tudja, hogy saját magának 
alkot. Itt mutatják meg a dolgozó tö-
megek, hogy fejlődni  akarnak és élet-
szinvonalunk emelését minden esz-
közzel biztosítják. K—a 

Magántanulók vizsgál 
A közoktatásügyi min. 288.280/1948. 

sz. rendelet-törvénye értelmében a ma-
gántanulók második félévi  vizsgái 1949 
juaius 1 én kezdődnek. Azok a tanu-
lók, akik az első félévre  engedélyüket 
megkapták, a vizsgáztató bizottság 
előtt május 31-én jelentkezzenek. 

Azok a magántanulók, akik enge-
délyt kaptak a közoktatásügyi minisz-
tériumtól, hogy magánvizsgáikat a ju-
nius és szeptemberi vizsgaszakaszban 
tegyék le, május 31 ig kötelesek ok-
mányaikkal jelentkezni a bízol tság 
titkáránál. 

Elkésve érkező magántanulókat nem 
lehet vizsgára bocsátani. 

A részletes utasítások az intézet 
hirdetőtábláján találhatók meg. 

A vegyes  liceum  igazgatósága. 

A MNS%  járási  értekezletei 
Május  15-én  a MNSz  15 helyen  járási  értekezleteket  tartott 

Udvarhelymegyében.  Az  értekezleteken  115 helyi  szervezetet  341 
kiküldött  képviselt,  akik  az  elvégzett  munkákról  számoltak  be és meg-
kapták  az  utmutatást  a további  munkára  Az  értekezlet  értékes  anya-
gát  bővebben  a következő  számban  ismertetjük. 



Az udvarhelymegyei vaskőbánya-
kutató munkálatokról 

r Az államosítás után, miután a föld-
alatti kincseket a munkásosztály ki 
vette a kizsákmányolók kezéből, Ud 
varhelymegyében is megindultak a 
kutatások a föld  javai után, hogy ki 
lehessen azokat aknázni. Vargyason, Al-
sórákoson és a Magyarhermány melletti 
hegyekben megindították a vaskőbá-
nyák feltárását. 

A Román Munkáspárt irányításával, 
a szakszervezetek vezetésével Vargya-
son megkezdték a kutatásokat és igen 
szép eredményt értek el. A vargyasi 
vaskőbánya munkásai, akik az udvar-
helyi vas és fém-munkás  szakszerve-
zethez tartoznak, megértették az idők 
szavát és a szociálista munkaverse-
nyekben eredményes munkát fejtenek 
ki. 17 elvtárs dolgozik itt egy csoport-
ban és 37 százalékkal teljesítve tul a 
normát, már augusztusra termelnek. 

Hiányosság volt a szakszervezetek 
részéről, hogy nem adtak elegendő 
segítséget az elvtársaknak a politikai 
nevelés terén. Ez a vidék nehezen 
közelíthető meg, az újságok rendesen 
járnak, azonban az újságolvasás nin-
csen rendszeresítve. A szakszervezet 
azonban felismerte  hiányosságait és 
gondoskodott arról, hogy több újságot 
és nevelő hatású könyveket juttasson 
a munkásságnak. Megszervezték a fali 
újságot is. A segítőkezet a munkások 
örömmel fogadták  és ígéretet tettek, 
hogy teljesíteni fogják  a szakszervezet 
utasítását és kiküszöbölik a hiányos 
Ságokat, 

Alsórákoson 17 bányász elvtárs 
dolgozik, akik szervezetileg előbbre 
állnak mint a vargyasi elvtársak. Szo-
ciálista munkaversenyeken keresztül 
ők is kivették részüket a munkából: 
39 százalékkal szárnyalták tul a nor-
mát és ők is már augusztusra termel 
nek. Ez a bánya félreesőbb  helyen 
van mint a vargyasi vasbánya, azon-
ban a szakszervezetek kiküszöbölték a 
hiányosságokat és most rendesen kap-
ják a sajtó termékeket. 

Magyarhermány határában van 
Bodvaj bánya, ahol jelenleg inkább 

kutatásokkal foglalkoznak.  Itt is 17 
bányász dolgozik egy csoportban. 
Ezen a vidéken meglátszik, hogy ősi 
bányavidék. A bányászok rendes la 
kásokban vannak elhelyezve. A terme-
lési normát ők is 37 százalékkal ha 
ladták tul. A fenti  három bányavidék 
központja Baróton van, ahonnan irá-
nyitják a munkálatokat is. Az igazga-
tóság é3 a munkásság között még 
nincs meg a kellő elvtársias viszony, 
nincs meg az a kapcsolat, amelyen 
keresztül a munkásság és sz igazga-
tósig karöltve építse a szociálizmust. 

Az igazgatóságban vannak még 
olyanok, akik akadályozzák a fejlődést. 
Általánosságban folynak  a munkálatok, 
azonban az igazgatóság és a szak-
szervezeti megbízott elhanyagolta a 
munkáját a munkássággal szemben. 
Nem gondoskodtak kellő időben a 
munkásság fizetéséről.  A fizetések 
számfejtése  miatt 10—12 napig is ké-
sik a fizetés  Német Ferenc igazgató 
és Nedelcu számfejtő  hibája folytán. 

Ajánlatos volna, hogy az igazgató 
ságnál dolgozó értelmiségiek nagyobb 
öntudattal végezzék a munkájukat, 
hogy a munkásság idejében és pon-
tosabban kapja meg a fizetését  és a 
járandóságait. Az újonnan épített ba-
rakok részére gondoskodjanak fekvő-
helyről, ahol a munkás ki tudja pi-
henni a napi munka fáradalmait. 

A munkásság öntudatáról tanúsko-
dik az is, hogy a május 1 re rende 
zett szociálista versenyeken 50 száza* 
lékkai szárnyalták tul a normát. A 
versenyzászlót Szász József  munka 
csoportja nyerte el. 

A nemrég alkalmazásban levő Végh 
mérnök elvtárs megnyerte a munkás-
ság bizalmát é3 amióta ott van, a 
munkálatok napról napra javulnak. A 
munkássággal megtárgyalja a verse 
nyek eredményét és közösen dolgoz 
zák fel  a munkaterveket, amelyeken 
keresztül íz egyéves gazdasági ter 
vünket megvalósítják és elősegítik a 
szociálizmus megvalósítását. 

Lőrincz  András. 

Hadigondozottak figyelmébe S 
Vöröskereszt - IOVR tájékoztató 

Fontos miniszteri rende-
let. A minisztérium 05794/22.IV.1949 
számú, községeinkbe részben már szét-
küldött, részben szétküldés alatt álló 
rendelete szerint — melynek mellékle-
téül mindenüvé leküldik az eddig jóvá-
hagy ottak teljes névsorát is — egy 
4—5 tagu községi bizottságnak kell 
felülvizsgálnia  egyfelől  a jóváhagyot-
takat, jelentve, kinek miért nincs már 
meg a segélyjogosultsága (pl. ura ha-
zajött, újra férjhezment,  állásban van 
stb.), és javasolnia kell, kiket hagyja-
nak ki, mint akik vagyoni helyzetük 
miatt a segélyre jogosulatlanok, — és 
kiket vegyenek fel  olyanokat, akik té-
vedésből eddig kimaradtak, holott va* 
gyoni helyzetük folytán  jogosultak a 
segélyre. Mindenkinél csak saját va-
gyona mutatható ki, megfelelő  táblá-
zat alapján. 

Egyéni kérelmeknek, fellebbezések-
nek tehát ezután helyük nincs. Aki-
nek segélyét eddig jóvá nem hagyták, 
annak jogosultsága csak a fenti  ren-
delet értelmében beterjesztett adatok 
alapján szerezhető meg. 

A leszázalékolatlan hadi-
rokkantak jelentsék a Vörös-
bereszt—IOVR irodában (Sztálintér 
24) szóban vagy írásban ügyük állá-
sát pontosan jelezve, be vannak e már 
aktáik adva, vagy hol akadt el ügyük. 
Most igyekszik a Vöröskereszt kiesz-
közölni, hogy Székelyudvarhelyre száll-
jon ki felülvizsgáló  bizottság. Ha va- 1 

lami eredménye lesz kérésünknek, azt 
az érdekeltekkel igy személyesen tu-
dathatjuk. 

A RNK Vöröskereszt-Egye-
sületének udvarhelyvármegyei 
fiókja  és IOVR alosztálya nagysikerű 
műsoros estélyt rendezett május 7 én 
a Népi Athenaeum helyiségeiben. A 
Vöröskereszt taggyüjtó akciója állán 
dóan tart. Tanfolyamai  közül harma 
dik hónapja folyik  a segédápolónő-
képző tanfolyam.  Május 15 én kezdő 
dött Székelykereszturon az önkéntes 
községi egészségügyi irányítók 3 hó 
napos tanfolyama  20 hallgatóval. Leg-
közelebb városunkban kezdődik egy 
elsősegély tanfotyam,  hetenként há 
romszor az esti órákban. Jelentkezése 
ket még elfogad  a Vöröskereszt iroda. 

Jud. Populară Rurală Cristurul Săcuesc 
Nr. 453 din 13-V. 1949. 

C i t a t i e 
Kováts Iosif  tâmplar, fost  cu domi 

ciliul la Ferma de Stat din Rupea, 
Jud. Târnava Mare,, actualmente cu 
domiciliu necunoscut, este citat la 
această Judecătorie pentru ziua de 9 
Iunie 1949, ora 8 dimineaţă, în pro-
cesul de divorţ, intentat de reclamanta 
soţia sa născută Joó Miklós Viorica 
din comuna Cechfş'.i,  Judeţul Odor-
heiu, considerând ca in caz de nepre-
zentare se va proceda conform  legii. 

Judecător, N. Bârsan. 
Grefier,  M. Topái. 

A székelykereszturi 
lengyár munkásainak 

T E L J E S Í T M É N Y I 
A székelykereszturi len- és kenderfeldolgozó  gyár munkásai is hozzájárultak! 

az egyéves gazdasági terv megvalósításához és igyekeztek a többtermeléit 
megvalósítani és az előirányzatot túlszárnyalni. 8 törőmunkás odaadó munkál 
végzett, hogy 18 tiloló munkás keze alá dolgozhasson. Igy sikerült a 4 hJ 
napra előirányzott munkát 3 hónap alatt végezni el. 

A gyár mnnkásai közül különösen kitültek : Gábor Gábor, aki 41% kall 
teljesitetta tul a normát, Rúzsa János 25% kai, Gábor Dénes 21% kai, Papi 
József  18% kai és Gál János 18% kai multa felül  az előirányzatot. Szép eredj 
ményeket értek még el: Marina Gábor, Péter Istvánné, Sándor Margitéi 
Zsidó Mihály is. 

A lengyár vezetősége gondoskodott arról, hogy 1949 évre több nyers- [ 
anyag álljon rendelkezésre s igy ne kelljen a munkának anyaghiány miatti 
szünetelnie, hanem az egész évben folyhasson.  Udvarhely, Marostorda ós KUL 
lozs vármegyék területén 290 hektár terület lennel való bevetésére kötött szeri 
ződést a gyár, a vetőmagot idejében eljuttatta a földművesekhez  és azok Ül 
feltételek  mellett vetették azt el. 

Május 1 tiszteletére a gyár munkásai önkéntes munkával rendbehoztfll 
a törőgépeket, megtisztították az üzem helyiségét, a telepet s azt szépen feli 
is díszítették és jelmondatokkal látták el. 

Igy dolgoznak a székelykereszturi lecgyár munkásai és ezzel elősegítiki| 
szociálizmus építését hazánkban. 

Mangal si Combustibil SAR Odorheiu 
In lichidare 

B ILANŢ 
încheiat la 31 XII. 1948. 

Activi: 
Inventar  : 

Maşini, instalatiuai şi vehicule 225.986 — 
Materii  prime: 
Păduri 1 — 
Mărfuri  Jabticate  : 
Mangal 120 000 -
Traverse 100.0C0 — Stejar 22 000'— 
Subia 45.000 — 287.000 — 
Mag. de alimente 137.894'— 
Ct. blocat BNR 50 000.000 — 2 500'— 
Cturi curente (avans debitori) 1,223.014'— 
Creanţe dubioase 170 312 — 
Cassa 682 469 — 
Pierdere 3 053.518'— 

5 782.694-— 
Pasivi: 

Capital  : 626 400 — 
Fond de dif.  din rec. patr. 3 122 750 — 
Ct. blocat BNR 1.000 000 — 50'— 
Cturi curente (Creditori) 1.919 572 — 
Prof.  anului 1947 113.922 — 

5 782.694'— 

Cont profit sl pierdere 
per 31 Decembrie 1948 

Cheltueli de adm. 4.326.204 — 
Păduri expropriate 372 638 — 
Mărfuri  (preţ de cost) 50,002.279 
Amortizmente 36.038 — 

54.737.159 — 
Venituri rezultate din vânzarea 

mărfurilor 51 675.102'— 
Diverse venituri 8.539 — 
Pierdere 3 053 518'— 

54 737159 — 

Grafa  Tribunalului Odorheiu. 
Prezentul extras se vizează de noi, 

pentru publicare In ziarul local Odor-
heiu, la 14 M»iu 1949. Dosar Nr 
394-1948. 

Grefier,  N. Covalev. 
Mangal şi Combustibil SAR 
în lichidare, Indescifrabil. 

Convocare 
Adunarea generală ordinară a acţio-

narilor SAR Mangan şi Combustibil 
este convocată ia sediul societăţii din 
Odorheiu Str. Kossuth Nr. 42, în ziua 
de 12 Iunie 1949 ora 11, pentru a 
delibera şi a se pronunţ» asupra ur-
mătoarei ordine de zi: 

1. Raportul consiliului de adminis-
traţie asupra mersului operaţiunilor 
societăţii îa anul 1948. 

2. Raportul censorului unic. 

3. Aprobarea bilanţului şi contu._ 
de profit  şi pierdere din 31 Decemvritl 
1948. " 

4 Ratificarea  cooptărilor făcute  de[ 
consiliul de administraţie. 

5. Alegerea unui censor. 
Acţionarii, care nu se pot prezen_ 

în persoană vor putea da procură al-| 
tor acţionari cu respectarea forme 
arătate îi statute. 

In cazul îa care îa ziua de 12 Iu l 
nie 1949 nu se va întruni numărul! 
de acţionari prevăîut de art. 26 dnl 
statute, adunarea generală se amâiif 
cu aceiaşi ordine de zi la 19 IunieL 
1949, ora 11 tot la sediul societăţii 
din Odrheiu Str. Kossu h Nr. 42,1 
când se vor lua hotărâri valabile,! 
oricare va fi  partea de capital repre 
zentată. 

Mangal  şi  Combustibil  S4i| 
în  lichidare. 

Grefa  Tribunalului Odorheiu: 
Prezentul extras s'a vizat de noij 

pentru publicare în ziarul local. 
Odorheiu, Ia 14 Maiu 1949. 
Dos. Nr. 394—1948. 

Grefier:  N. Coval 

Hirdetmény 
A bukaresti «Nicolae Bălcescu* kulj 

turotthon (Str. Biserica Amzei Nr. 5-1 
7) a nép szabadságharcával és a szil 
badságharcok alakjaival kapcsolatai 
mindennemű dokumentumot (adalékot),! 
érmet, tárgyat, pecsétet, stb. megvásál 
rol (a bábolnai felkelés,  Dósa Györgyi 
parasztfelkelése,  a Horia, Cloşca éli 
Crişan-féle  parasztlázadás, az 1848 a| 
forradalom  és szabadságharc stb.) I 
Részletes ajánlatok a fentebb  megf 
adott cimre küldendők. 2-4 

Sediul Secundar de Judecată Zstea 
Jud. Odorheiu 

Dos. 47/949 din 13 Mai 1949. 

CITATIE 
Locuitorul Béni Samoilă, fost  cuul-l 

timul domiciliu în comuna Zetea, jud.| 
Odorheiu, ín prezent cu domiciliul ne-1 
cunoscut, este citat la această judeci-
torié pe ziua de 6 Iunie 1949, orele 8,1 
în calitate de părât, personal la eon i 
ciliere, in procesul de divoiţ cu soţii I 
ei Karácsony Ana. In caz de nepre-| 
zentare procesul se va judeca in lipsi 
conform  legii. 



T A N U L J U N K E G Y Ü T T 
Ut a boldogsághoz és a jóléthez 

Az első szociálista állam — a Szov-
jetunió — létrejöttének pillanatában 
kiváltotta az egész világ földesúri  tő 
Ié6- imperiálista reakciója ellenségeske 
lését. Mindent elkövettek ezek, hogy 
•cgbuhtassák az első olyan államot, 
ibol a kizsákmányolás hatalma meg 
Bflnt.  Telekürtölték a világot elké 
fesztőbbnél-  elképesztőbb rágalmakkal 
i Szovjetunió számlájára. Érthető ez 
i tény: a kizsákmányolók, akik érez-
ték, hogy napjaik meg vannak szám-
iéivá, megijedtek látva, hogy a világ 
cgyhatodán nemcsak, hogy a népek 
•egszüntek számukra kizsákmányo 
M alanyul szolgálni, hanem ezen a 
taületen fokozatosan  megszűnt min-
denfajta  elnyomás és kizsákmányolás 
és erőre kapott, a történelemben elő 
txör, az elnyomottak osztálya. 
A tőkés imperiálista hatalmak nem 

ikartak lemondani az oroszországi 
lépek kizsákmányolásáról, nem akar 
lék megtűrni a dolgozók győzedelmes 
hazáját, amely megvilágítja az egész 
világ dolgozóinak a szabadsághoz és 

I jóléthez vezető útját. 
A világ tőkései fegyverrel,  Írásban 

és szóban mindent megpróbáltak a 
j Stovjetunió ellen. Ebben a harcban 
| lisztvettek természetesen a romániai 
Ifikések  is. Romániát, amely a Szov-
jetunióval határos, a nemzetközi tőke 
i szovjetellenes harc házőrző kutyá 
jénak használta fel. 
Romániában vadállati kegyetlenség-

gel fojtottak  el minden szót, amely a 
Szovjetunióról igazat mondott. Mert 
ki a nép megismerhette volna azokat 
i sikereket, amelyeket a szovjet nép 
elért a szociálista gazdálkodással, a 
sociálista forradalom  útjára lépett 
lolna. Az uralkodó osztályoknak gond-
juk volt arra, hogy olyan elmaradott-
éban tartsák a népet, hogy az ne 
tudjon harcolni egy jobb életért, ne 
Ut sorsa mellett erre ne legyen le-
któsége. 
A Szovjetunió elleni rágalomhadjá-

rat, a munkásosztály elnyomásának 
hadjárata volt. A dolgozók távoltartá 
iát jelentette attól az országtól, amely 
i dolgozók felszabadítását  megvalósí-
totta, a szociálizmus elméletétől, amely 
• (elszabadulás felé  vezető utat mu 
tatja meg. De a becsületes dolgozók 
•égis szeretettel tekintettek keletre és 
bér nem volt lehetőségük alaposabban 
•egísmerni a nagy szociálista hazát, 
leménnyel gondoltak arra az országra, 
ihol az elnyomás, a terror, a munka 
nélküliség, a nyomor megszűnt. 
Ezért a dolgozók legjobb fiai,  a 

kommunisták, minden terror ellenére 
colták a dolgozók kizsákmányolá-

snak rendszere, a tőkés rendszer el-
en, a szociálizmusért. Es ebben e 
kircban bátorította, hittel töltötte el t 
dolgozókat a Szovjetunió győzedelme: 
előrehaladása. A Szovjetunió sikere 
n egész világ dolgozóinak sikereit je-
kötették. 

Szovjet-segítség 
a román népnek 
Országunknak a hitlerista járom 

ilóli felszabadítása  után, a Szovjet 
tnió azonnal bebizonyította, hogy 
sem azonosítja a romániai dolgozókat 

román kizsákmányoló, uralkodó 
•sztállyal. Bár az akkor uralkodó föl-
desúri tőkés osztálynak sikerült bele-
kényszeríteni Románia népét a bűnös 
rovjet ellenes háborúba, amely há-
ború a nép érdekeitől idegen volt, s 
u elnyomott romániai népek kényte-
lenek voltak fegyvert  fogni  az ellen a 
aip ellen, amely a világ egyetlen sza-
bid országát építette fel,  bár a ka-
tonaruhába bujtatott, félrevezetett  nép 
nlyos károkat okozott szovjet földön, 
a Szovjetunió, mihelyt egy olyan kor-

mányt látott az ország élén, amely-
nek programmja a demokratikus, bé-
kés építés, támogatóként állott hazánk 
mellé. 

A Szovjetunió nagylelkűsége már a 
fegyverszünet  megkötésekor megnyil-
vánult, amikor a román hadsereg ál 
tal okozott károk egy ötödének kérte 
csupán a megtérítését és az Antonescu-
bandák által szovjet terü'etről elrabolt 
javak visszatérítését. A béketárgyalá-
sok során a Szovjetunió országunk 
érdekében szót emelt azon angol 
amerikai követelés ellen, hogy Romá-
nia teljes összegben kárpótolja terüle 
tünkön lévő vállalataikat, amelyeket a 
román nép izzadságával szereztek és 
a háború alkalmával éppen az angol-
amerikai repülők rongáltak meg. 

A Szovjetunió beleegyezett, hogy a 
jóvátételi összegeket olyan árukkal 
törlesszük, amik országunkban nélkü 
lözhetők. Az elrabolt 200 szovjet trak-
tort a Szovjetunió meghagyta hazánk-
nak földművelésünk  megsegítésére. 
Ugyanúgy az elrabolt javak vissza-
adásának 50 százalékát elengedte és 
a hátralévő 50 százalékra 3 évi ha-
táridőt szabott meg. A Szovjetunió 
elengedett jelentős mennyiségű köte-
lező gabona-szállítást, szállítási eszkö-
zöket, sőt többezer vagon árut adott 
kölcsön országunknak, amelyek kö 
zött elsőrendű fontosságú  nyersanya-
gok szerepeltek. 

1946 áprilisában a Szovjetunió, 
látva országunk demokratikus törek-
véseit, könnyítésképpen a jóvátételi 
összegek törlesztésének határidejét 6 
évről 8 évre hosszabbította meg, majd 
1947 ben a Szovjetunió 50 százalék-
kal csökkentette a jóvátételi össze-
geket. 

1945—46 ban országunkat vesze-
delmes szárazság sújtotta. Országunk 
népe, amelyet a háború amugyis 
megviselt, súlyos megptóbáltatások-
nak volt kitéve: éhség fenyegette.  Az 
imperiálista Amerika, amely a háborút 
szinte páholyból nézte végig, csak 
arany ellenében és országunk függet-
lenségét csorbitó feltételek  mellett volt 
hajlandó gabonát szállítani. Ezzel 
szemben a Szovjetunió az első aszá-
lyos évben kölcsön gabonát adott és 
a második aszályos évben nemcsak, 
hogy lemondott a kölcsön visszatérí-
téséről, valamint a jóvátételi kötele-
zettség címén esedékes gabonameny-
nyiségról, (bár ebben az évben a 
Szovjetunióban is szárazság volt) ha-
nem továbbra is jelentős mennyiségű 
gabonát szállított hazánknak. A Szov-
jetunió kellő időben, feltételek  nélkül 
segített bennünket kenyérrel, millió és 
millió dolgozót, öreget és gyermeket 
mentve meg az éhségtől. 
Országunk iparának 

helyreállítása 
Országunk iparának helyreállításá-

ban a Szovjetunió anyagi erejével és 
gazdasági tapasztalataival segít ben-
nünket. Így létrejöttek a szovjet ro 
mán vállalatok. Ezekhez a vállalatok-
hoz a Szovjetunió adta a felszerelést 
és mindegyik fél  a részvények 50 
százalékát tartja kézben, mindegyik 
él egyerjoguan vesz részt a vezetés 
ben. Ezen vállalatok alkalmazottainak 
többségét Népköztársaságunk dolgozói 
teszik ki, igy munkalehetőséget biz 
tositanqk dolgozóinknak. Ezek a kor-
szerűen felszerelt  vállalatok jelentős 
mértékben járulnak hozzá gazdasági 
életünk fellendítéséhez. 

A háború előtti rablógazdálkodás, 
amit űztek országunkban a külföldi 
és belföldi  tőkések, amikor csak olyan 
termelési ágakban eszközöltek befek 
tetéseket, amik azonnal jövedelmeztek 
és kiszolgáltatták a hazai föld  kincseit 

a külföldi  tőkének, a háborús évek 
pusztításai, valamint a két aszályos 
év súlyos következményekkel jártak 
gazdasági életünkre. 

A háború után még hatalmon levő 
reakciós erők tevékenysége következ-
tében az infláció  nőtt. Ekkor a mun-
kásosztály vezető ereje, a Román 
Kommunista Párt hat- hónapos ujjá 
építési teivet dolgozott ki és javasolt 
a kormánynak. Ennek a tervnek a 
keretében valósult meg a pénzügyi 
reform.  De ez a reform  nem jöhetett 
volna létre, ha a Szovjetunió nem bo-
csátotta volna országunk rendelkezé 
sére azokat a nélkülözhetetlen nyers-
anyagokat, félkész-árukat  és gépeket, 
amik szükségesek voltak ahhoz, hogy 
iparunkat helyreállítsuk. Azonban nem 
csak ipari téren kaptunk segítséget a 
Szovjetuniótól. A Szovjetuniótól ka 
pott nemesített vetőmagvak, mezőgaz 
dasági gépek, szerszámok és szállítási 
eszközök mindmegannyi láncszemei 
annak a nagylelkű megsegitési politi-
kának. ami a Szovjetuniót jellemzi és 
ami természetes következménye szo-
ciálista rendszerének. 

A demokratikus reformok 
a dolgozó nép vívmányai 
Ha visszatekintünk a háború befe-

jezése óta eltelt 4 évre, országunk 
szakadatlan fejlődését  látjuk. A háborús 
károkat nagyjában felszámoltuk,  élet 
szinvcnaiunk szinte szemmel látható-
lag nő. Országunk éléről elkergettük 
a reakciós rendszer maradványait és a 
legnagyobb kizsákmányolót, a királyt. 
Országunk uj, demokratikus alkot-
mánnyal gazdagodott. A főbb  terme 
lési eszközöket és nagy földbirtokokat 

felszámoltuk,  illetve átvette az állam, 
tehát a nép tulajdonába jutottak. A 
honvédelem, az igazságszolgáltatás, az 
iskola, az egészségvédelem, a gyer-
mekvédelem a nép érdekét szolgálja, a 
kultura a népé. Hatalmas lépésekkel ha-
ladunk a szociálizmus felé.  Tudjtt 
dolog, hogy ezeket a sikereket a. 
Szovjetunió támogatásának köszönhet-
jük, annak, hogy e harc élén a mun-
kásosztály pártja áll, amely harcában 
alkalmazza az első szociálifta  állam, 
a Szovjetunió, nagyszerű tapasztala* 
tait a szociálizmus épitésének terén. 

Nézzük meg, hogyan áll ezzel szem-
ben a helyzet azokban az országok-
ban, ahol az imperiálista hatalmak 
játszották a «felszabadító*  szerepét. 
Azokban az országokban, ahol a dol-
lárpolitika érvényesül, az árak még ma 
is nőnek. Nő a munkanélküliség, a 
dolgozók elnyomatása még vadabb, 
mint volt. A nagy trösztök tulajdono-
sai egy uj háború előkészítésén fá-
radoznak, amely háború nekik hatal-
mas hasznot jelent és a világnak egy 
ujabb, még borzalmasabb tragédiát. 

A világ dolgozói azonban egyként 
állnak a békéért folyó  harcban, mely 
harc élén a Szovjetunió van. A hatal-
mas Szovjetunió ereje az, ami szá. 
munkra biztositéka a békének és tá-
mogatása biztosítja a mi egyenes ha-
ladásunkat a boldogság és jóléthez 
vezető uton. Ezért minden becsületes 
dolgozó, aki szereti hazáját, szeretet-
tel tekint a szociálizmus hazája, a nagy 
Szovjetunió felé,  felszabaditónk  és 
nagy barátunk felé.  A Szovjetunióval 
és a többi népi demokratikus ország 
gal való barátság utja a boldogabb 
élet, a jólét, a szociálizmus útjával 
azonos. 

(Részletes  ismertetése  Tudor  Savin 
hasonló cimü könyvének  a MNSz 

esti  tanfolyamai  részére.) 

Állami gazdaságaink eredményei 
A tavaszi vetési munkálatokban az 

egész ország területén az állami gaz-
daságok vették ki legderekasabban a 
részüket és ezzel nagyban hozzájá 
rultak a szociálista szektornak a mező 
gazdaságban való megerősitéséhez. 
Megyénkben is elől jártak a vetési 
munkálatokban az állami gazdaságok, 
habár még sok nehézséggel küzdöttek, 
ami a régi kizsákmányoló földbirto 
kosok rossz örökségének következ-
ménye, részben pedig az nehezíti meg 
a birtokok gondozását, hogy nem egy 
tömbben feküsznek,  hanem egymástól 
elég távol. Pl. a fiátfalvi  állami gaz-
dasági központnak egyik gazdasága 
35 km nyire fekszik  a központtól. 

Az állami birtokok a legelhanyagol-
tabb állapotban kerültek az állam tu-
lajdonába. Hiányoztak a szükséges 
gazdasági gépek, az igaerő stb. A 
gazdaságok vezetői azonban nem hát-
ráltak meg, hanem a RMP irányításé 
val jól megszervezték a munkát a 
bérmunkás szakszervezet segítségével. 
Nagy támogatást kaptak ebben a 
munkában a gazdaságok a techniku-
soktól, akik legjobb tudásuk szerint 
irányították a vetést, hogy ezáltal na-
gyobb kenyeret biztosithassanak a vá-
rosi dolgozóknak. 

A fiatfalvi  állami gazdaság kezelője, 
Deák Ferenc nagy segítséget kapott 
még munkájában a bordosi jegyző 
ségtől és Péter Ferenc elvtársunktól. 

Az állami gazdaságok kiáltották a 
tüzpróbát. Megmutatták az osztályel-
lenségnek és a kulákoknak, hogy rö 
videsen ténylegesen minta gasdaságok 
lesznek s ezek az állami gazdaságok 
mind erősebb támaszai lesznak a sze 
gény- és középgazdáknak. 

Az állami gazdaságok hivatottak 
arra, hogy a szegény és középgaz-

dákat nemesitett vetőmagvakkal lássák 
el és faj-állatokat  neveljenek nekik, 
hogy több és jobb mezőgazdasági és 
ipari növényt termelhessenek és állat-
állományukat is felfrissíthessék. 

Hiányosságok is mutatkoztak az 
állami gazdaságokban, mert hiányoz-
tak a megfelelő  termelési eszközök, a 
jó minőségű vetőmagvak és még 
egyes alkalmazottak sem vették kellő 
komolysággal az állami gazdaságnak 
a szociálizmus építésében való jelen-
tőségét és csak azt várták, hogy el-
teljenek a napok s nem érdeklődtek 
keltőképpen munkájuk és annak ered-
ménye iránt. 

Ezek a hiányosságok az uj kollek-
tív szerződés megkötésekor kiküszö-
bölődnek, mert eszerint mindenki a 
végzett munkája arányában kapja a 
fizetését. 

Pártunk és a bérmunkás szakszer-
vezet felvilágosító  munkája hozzájárul 
ahhoz, hogy az állami gazdaságok 
erős alapjaj legyenek a szociálista tár-
sadalomnak és nagyban elősegítsék 
a szövetkezeti gazdálkodás megvaló-
sítását. Jére  Albert. 

Sediul Secundar de Judecată Ulicşul 
Ügy csomószám: 3—1949 

I d é z é s 
Pál József  ismeretlen lakhelyű egyént 

alperes* ént megidézzük 1949évjunius 
hó 13. napjának d. e. 8 órájára, e 
biróság elé Kócs Róza felperes  válás 
ügyben kitűzött targyslásárs. 

Meg nem jelen »s esetén a biróság a 
tárgyalást a polgári perrendtartás 152. 
szakasza alapján felek  távoliétében is 
megtartja 

Elnök, Balogh József  dr. 
Jegyző, Carol  Sábán. 



Helyzetjelentés a vetésekről 
őszi vetéseink Udvarhelymegye területén nsgy általánosságban jól telel-

tek át és kezdenek megerősödni különösen az utóbbi napokban, az igen jóhatásu 
esőzés következtében. 

Az őszi buza, rozs és árpa vetések a legjobban ott néznek ki, ahol az 
elvetéstlk a mult év szeptember végén és október hó elején történt. Megálla-
pítottuk, hogy legszebb vetéseink Alsósófalva,  Felsősófalva,  Korond, Atyha, 
Homoródalmás és Kénos községek határában vannak. 

Ahol nagyon megkéstek az őszi vetéssel, ahol biztatni kellett a gazdákat 
a munkálatok elvégzésére, mint pl. Felsőboldogfalva,  Gagy, Szentábrahám köz 
ségekben, ott a vetések jóval gyengébbek. 

Az őszi vetések nagyobb részének csirázása és gyökerezése már az ősz 
folyamán,  mindjárt az elvetésük után és a fagy  beállta előtt történt meg, kis 
sebb területekben a csirázás és a gyökerezés ez év tavaszán történt. 

Jelenleg az őszi vetések jól fejlődnek  és megkezdődött a bokrosodásuk. 
A bokrosodáshoz szükséges tényezők megvannak, mely egyúttal biztosítja a 
ritkább vetések megsürüsödését is, valamint a nagyobb terméshozamot. 

A tavaszi vetéseket megfelelő  éghajlati viszonyok és jó talajmunkálatok 
mellett hajtottuk végre. A május 10 ike utáni csapadék lényegesen meggyor-
sitja a fejlődést,  a bevetett magok csírázását és gyökerezését. 

A lehullott csapadék megyénkben mintegy 32 mm-t tesz ki és átlagosan 
16 cm re hatolt be a talajba. Horváth  Géza. 

Kézimunka-versenyeket 
rendez a RDNSz 
A szociálizmus építésének idején a 

versenyek mind szélesebb és eddig 
ismeretlen területeken honosodnak 
meg. A RDNSz május 1 és junius 10 
között megyeközi kézimunka versenyt 
kezdeményezett s ebben Udvarhely 
megye is részt vesz. A verseny már 
meg is kezdődött. Minden község dol-
gozói készülnek különböző háziipari 
termeivényekkei és kézimunkákkal a 
a versenyre. Versenyben vannak a 
járások is egymással és a RDNSz 
tagjai nagy lelkesedéssel készülnek a 
járásokban megrendezendő kiállitá 
sokra. 

A községek dolgozói kalákát szer-
veznek, ahol a nők a kiállításra szánt 
darabokat közös munkával készítik el. 
Amig a nők szőnek, fonnak,  csipkét 
vernek, egy közülük felolvasást  tart 
a női folyóiratokból.  A felolvasott  cik-
ket megvitatják és írnak is róla, az-
után levelet írnak a külországok har-
coló munkás asszonyainak, a Szovjet 
unió, Görögország, Spanyolország 
nőinek. Minden faluban  a legjobb 
bírálat és a legjobb levél irója juta-
lomban részesül. 

A versenybe minden falu  bekap 
csolódik és mindenünnen a járási szék-
helyre viszik be az elkészített kézi-
munkát. Kiállítás lesz Székelyudvar-
helyen, Székelykereszturon, Parajdon, 
Oklándon, Zstelakán ós Lövétén. A 
kiállításokat, művelődési előadással 
egybekötve, ünnepélyes keretek kőzött 
fogják  megnyitni. 

Ez a kedvezményezés eddig nem 
tapasztalt érdeklődést keltett a nők 
körében. Újítás ez, mert a kapitálista 
rendszerben a kiállítások csak a ki-
váltságos és kizsákmányoló osztá-
lyokat érdekelték, a dolgozó nép csak 
a robotból vehette ki a részét. Ma a 
dolgozó asszonyok mutatják be a népi 
házi ipar termékeit a dolgozóknak és 
a kiállítás anyaga a népé, amely azt 
elkészítette és használni fogja.  A ver-
senygyőztes járás ós megye értékes 
versenydijat kap a RDNSz központi 
bizottságától. 

x Modern  hálóberendezést  veszek. 
Cim a kiadóban. 1—2 

x Semmisnek  nyilvánítás.  Elveszett 
Kovács István szókelyudvarhelyi lakos 
nevére Odh. 29 számra kiállított ke-
rókpárengedély, kibocsátási száma 
986/1945 VII. 16. Semmis. 

x Semmisnek  nyilvánítás.  Elveszett 
Zajzon Sándor névre szóló, a bardóci 
elöljáróság által kiállított 32/1946 sz. 
személyazonossági bizonyitvány. Sem-
mis. 

x Eladók  olcsón:  Házak, beltelkek, 
különféle  bútorok. Érdeklődni lehet 
Malom utca 3S sz. alatt. 

— Speciális permetezőgép kői 
ca5nzés. UMGISz vaskereskedés. 

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

Miért 
kapálunk 7 
Jön a kapálás ideje. Sok dolgozó 

földműves  fog  ugy ehhez a munká 
hoz, hogy nincs is tisztában a kapálás 
céljával és lényegével. A kapálás célja 
azon kivül, hogy a terményt elnyomni 
törekvő gyomot kiirtsa, a termőföld 
felpuhítása  is. Ezzel a felpuhítással  a 
termőföld  felső  rétegének hajszálcsö-
vességót rombolja össze az ember s 
ezzel megakadályozza a föld  nedves 
sógének gyors elpárolgását. 

Ezért szükséges az egyes terménye 
ket minél többször megkapálni ós a 
kapálást idejében elvégezni A májusi 
esők megteremtették a szükséges elő-
feltételeket  a kapáláshoz. Egyes köz-
ségek szorgalmas dolgozói már meg 
is kezdték a törökbuza kapálását s ezt 
most minden községben kell folytatni. 

Amennyire fontos  volt a vetésnek 
idejében való elvégzése, éppen olyan 
lényeges előfeltétele  a jó termésnek az 
idejében való kapálás. Megyénk min-
den dolgozó földművesének  fokozott 
erővel keli a kapáláshoz kezdenie, 
tudva azt, hogy ezzel a munkájával 
az ország összes dolgozóinak jólétét 
teremti meg és nemcsak a sajátmaga 
keRyerét és táplálékát biztosítja, hanem 
minden becsületes dolgozóét is, előse-
gítve ezzel a szociálizmus épitését. 

Május 15-én megyénkben is megkezdődött 
a népi ülnökök választása 
Országszerte folynak  a népbirói választások, Udvarhelymegyében a kö 

vetkező 13 helyen történtek meg a választások május 15 én : Székelykeresztur, 
Nagygalambfalva,  Parajd, Korond, Oklánd, Zsombor, Homoródszentpál, Város-
falva,  Zítelaka, Márófalva,  Varság, BMhlenfalva  és Fircád. 

Az uj nópbirákat a Román Munkáspárt és a tömegszervezetek javaslata 
alapján, minden egyes választó körzetben a legnagyobb lelkesedéssel válasz 
totta meg a dolgozó nép, ami azt mutatja, hogy a jelöltek népünk legjobb 
fiaiból  kerültek ki és hivatottak osztályharcos szellemben folytatni  a népi igaz-
ságszolgáltatást. 

A népbirák megválasztására a felsorolt  választókörzetek mindegyikében 
örömmel és nagy lelkesedéssel készültek fel  a választók. A választás céljára 
kijelölt székházak képekkel, jelszavakkal, hirdetésekkel és virággal diszitve 
várták a választókat ós tették ünnepélyessé ezt, a minden dolgozó számára 
annyira fontos  eseményt. 

A nép kezébe vette sorsának intézését és az igazságszolgáltatás székébe 
azokat küldte, akik szívvel lélekkel az ő érdekeit védik és vigyáznak arra, 
hogy az igazságszolgáltatás ténylegesen és maradék nélkül a dolgozóké le 
gyen. Nem kisért már a népnyuzó kapitálista mult, mert a nép ellenségeitől 
mrgtisztitott bíróságokon a dolgozók igazi fiai  hozzák osztályharcos szellem 
ben demokratikus ítéleteiket. 

Holnap, május 22 ón tizenhárom körzetben tartanak választásokat: 
Szókelypálfalván  szavaz Firtosvárelja lakossága, 2. Farkaslakán Kecsedkisfa-
falu  lakossága, 3. Szentlélek községben Bogárfalva  és Malomfalva,  4. Ulkében 
Székelyfancsal  és Székelyszínttamás, 5. Székelyszentkirályon Oroszhegy és 
Tibód, 6. Siménfalván  Nagykede, Kiskede, Kadács és Szentmiklós, 7. Kobát-
falván  Székelyszentkirály, Bencéd, Tarcsafalva  és Csehéifalva,  8. Szentábra -
hámban Gagy, Andrásfalva  és Csekeíalva, 9, Bögözben Székelymagyaros, 
Ó:falva,  Agyagfalva,  Décsfalva  és Mátisfalva,  10. Küsmőd, 11. Szolokma, 12. 
Kisbaconban Magyarhermány és Bibarcfalva,  13. Szentmátionban Recsenyéd, 
Gyepes, Kénos, Lókod és Homoródremcte, 14. Abásfalván  Homoródkemény-
falva  lakossága. Természetesen a saját községükben szavaznak a körzeti 
központok dolgozói. 

JKit lehet Vásárolni a „Secera" állani VasBzIetten? 
Mezőgazdasági  Jelszerelések  : 

Váltó Sack-ekék, vasboronák, lóké-
pák, kukoricavetők, szecskálók, per 
inetezők, kaszák, kapák, ásó lapát, 
földvágó  csákány, kaszakő és tok. 
Nyersvas: 

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

Épület- és butorvasalások, kovács, 
lafcatos  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 
fedők  átrány papir, üvegpapir és esi 
szóló vászon, rovarirtó porban és fo-
lyadékban, cipőkrém minden szinben, 
surlókefék,  festőecsetek  és tneszelők, 
mindenféle  arckrém, kölnivíz és púder, 
ipari és finomított  szesz, bor- és 
csontenyv. 
Háztartási  cikkek:  ' 

Öntött és zománcozott edények, 
boros, vizes, likőrös, kompótos és 
tósztás 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 6s viz vedre» 
konyhamérlegek stb. 
Villamossági  félszerélések: 

Villanyégők, száraztelepek, zsebláo-l 
paelem, villanyhuzalok, Bsrgmann csí l 
foglalatok,  kapcsolók, mindenféle  vil 
lamossági felszerelési  cikkek és rádió,! 
amelyet részletfizetésre  is árusítunk. 1 
Vízvezetéki  felszerelés:  I 

Mindenféle  lefolyó  és áteresze»! 
pok, nyomó és lefolyó  csövek, ólotol 
csövek, gummitömitések, fürdőszobai 
és mosdókészletek. 
Műszaki  felszerelések: 

Gra fitos  tömítések, azbeszt tömitél 
sek, lémfurók  és mindenféle  mtlszill 
felszerelések. 

Végül felhívjuk  a falusi  és várwj 
nagybani vevők figyelmét  az uj zár-B 
órarendszer bevezetésére. Kedd • 
péntek kivételével minden nap reggJ 
fél  8 tói délután 2 ig, kedden és pfel 
teken reggel fél  8-tól délután 7 órw 
van nyitva a vasüzlet. 

A gazdag áruraktár már az egJ 
éves gazdasági terv eredményeit moi 
tatja, amelynek folytán  minden dolfl 
gozó életszínvonala emelkedik, noi 
olcsón jut jóminőségü áruhoz. 

Felhivás I 
Április 1 tői működik a CEC OgJ 

nökség Székelyudvarhelyen a ptal 
ügyigazgatóság épületében, ahol aUl 
vetkező müveleteket végzi: 

— Elfogad  összegeket adófizdil 
céljából. 

— Elfogad  takarékbetéteket. 
A betétek előnyei i 

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

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

területén érvényesek. 
A munkából  eredő  takarékossági 

ország  újjáépítéséhez  és mindnyájw 
jólétéhez  játul  hozzá. 1-

Vöröskeresztes 
szülőotthont avattal 
Székelykereszturon 
Május 9 én a függetlenség  és gyi 

zeiem napján adta át rendeltetési» 
a vármegyei egészségügyi hatósági 
székelykereszturi szülőotthont ésnyif 
tott ezáltal ujabb lehetőséget azanyij 
és csecsemővédelemnek. Kormányai 
tunk mindenre kiterjedő gondoskodl» 
a RMP vezetésével igy szolgálja • 
egyéves terv keretében a dolgozol 
egészségének a védelmét. A sz® 
otthon a Szovjetunió egészségügyi w 
litikájának példáján igy állítja a is 
gozó nép szolgálatába az elhagw 
•urasági kúriát*. 

Az avató ünnepély hangulata a 
tükrözte vissza, hogy a szociálizml 
építésének során ilyen módon szül 
otthonokkal is siet kormányzatunk 
dolgozó nép életszínvonalának emel 
sére. A szociálizmus építésének din) 
lát tükrözte minden szó és mind 
mozdulat. Az átadó és átvevő egé) 
ségügyi hatósági vezetők beszéde 
pen ugy, mint a Párt és tömegszen 
zetek kiküldötteinek üdvözlő szavú 

Szilasi András dr. vármegyei lót 
vos és Szilágyi Ignácné, a vármegj 
vöröskereszt elnöknője is elismerőn 
vakkal nyilatkozott a Nagy Endre 
körorvos által irányított értékes mi 
káról. 

A legnagyobb elismerés annak 
proletár gyermeknek a hangja vo 
akit éppen az avató ünnepély regi 
lén hozott életre édes anyja az otthft 
hófehér  szülőtermében. 

f 
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A munkás ifjúsági kupa első 
fordulója Udvarhelymegyében 

Május 15 én 26 faluban  folytak  a munkás ifjú-
sági kupa első fordulójának  versenyei, melyek kere 
tében mintegy 400 ifjút  mozgósítottak az IMSz alap 
szervezetei. Hogy ez a szám négyszáz és nem annak 
két vagy háromszorosa, azért volt, mert az alapszer-
vezetek nem voltak kellően felkészitve  ezekre a ver-
senyekre. Mindössze 1 hét állott aktivistáinknak a 
szervezésben rendelkezésükre. Gátolta még a sikeres 
munkát az eső is, mely több községben megakadá 
lyozta a verseny megtartását. Ilyen körülmények kö 
zött a szervezők leleményességére és ügyességére volt 
bizva, hogy az eső és felszerelés  hiánya folytán  elő 
állott nehézségek ellenére megrendezzék. Ezeknek a kö-
vetelményeknek tehetségük szerint meg is feleltek, 
mert olyan községben, mind pl. Siklód és Karácson-
falva,  ahol a kupaversenyek még nem voltak feldol-
gozva, nem kevesebb, mint 50, illetve 40 versenyzőt 
sikerült beszervezniük, nem is beszélve az érdeklődők-
ről, akiknek a szama elérte az 500 at is. 

A munkás ifjúsági  kupa első fordulójának  ta-
pasztalataiból megállapíthatjuk, hogy Pártunk és az 
IMSz munkájának eredményeképpen a falusi  dolgozó 
ifjúságban  is felébredt  az érdeklődés a sport iránt. 
Kiküszöbölve a mult hiányosságait, odaadó munkával 
be tudjuk vonni a széles falusi  tömegeket is a sportba 
s azáltal életerős dolgozókat tudunk adni a szociáliz-
mus építéséhez, akik a sporiban szerzett edzettségüket 
a nép szolgálatába állítják. 

Ugyanakkor a versenyeken elért eredmények azt 
is megmutatják, milyen tehetségek vannak a falusi 
tömegekben, melyek ezzel a versennyel feltűnve  javít 
ják a minőséget. Ilyen meglepőnek mondható eredmé 
nyeket értek el: Hegyi Imre (Siklód), aki csizmában 
és harisnyában 135 cm. magasat ugrott és Mezei Sán-
dor (Jánosfalva)  48 m es gránátdobásával. 

Előre a munkás ifjúsági  kupa versenyeire I 
Minden sportot a népért I 

Pártunk, a RMP harcán keresztül 
eljutottunk oda, hogy a már elavult 
közigazgatási szervek helyébe felépül 
jön az uj államgépezet. Ez az uj ál 
limgépezet a helyi hatalmi szervek, a 
néptanácsok, amelyeken keresztül a 
nép széles rétegei vesznek részt a 
közigazgatásban. 

A néptanácsok hatásköre széleskörű 
és sokoidalu. Irányítják a közigizgatás 
tevékenységét, biztosítják a törvények 
is állampolgárok jogainak tiszteletben-
tartását, összeállítják a helyi költség 
vetéseket és terveket. Az ilyen helyi 
hatalmi szervek a népitömegek bevo 
nását fogják  jelenteni az államügyek 
vezetésébe és érvényesül az az elv, 
hogy: >Minden hatalom a néptől ered 
is minden hatalom a népé«. 
A néptanácsokat helyettesítő ideig 

lenes bizottság Udvarhelymegyében is 
megalakult és működését megkezdte. 
Ez a forradalmi  átszervezés a dolgo 
zók között tájékozatlanságot szült. 
Akadnak sokan, akik az egyes hiva-
talok átszervezésével és azok elhelye-
zésével nincsenek tisztában. Ezzel kap 
csoiatosan az alábbi tájékoztatást kö-
zöljük : 
A megyei ideiglenes bizottság 12 

ügyosztályból áll, amelynek keretén 
belül osztályok vannak. Ezek az ügy-
osztályok a következők: káder-ügy-
osztály, titkársági ügyosztály, a nép 

} tanács helyi háztartási ügyosztálya, 
(adminisztráció), mezőgazdasági ügy-
osztály, munkaügyi ügyosztály, egész 
légügyi ügyosztály, tanügyi ügyosz-
tály, erdészeti ügyosztály, viz és utak 
ügyosztálya, ipari és gazdasági ügy-

; osztály, kereskedelmi ügyosztály és 
pénzügyi ügyosztály. 
Az átszervezés következtében ez 

ügyosztályok az alábbi intézményekből 
alakultak, amelyek Önálló jellegüket az 
ideiglenes bizottságok felállításával  el-
veszítették. A megyei tanfelügyelőség-
böl alakult a tanügyi osztály, amely to 

, vábbra is Malinovszky. téren maradt. 
A mezőgazdasági kamarából és az 

állategészségügyi hivatalból szervező 
dött a gazdasági ügyosztály, amely a 
megyeháza épületében a földszinten  a 
•3—7 es számú szobákbin van. 

A volt kereskedelmi igazgatóságból 

A megyei ideiglenes bizottság 
elhelyezése 

szerveződött a kereskedelmi ügyosz-
tály, amely a megyeháza 1 es számú 
szobájában található. 

A munkaügyi felügyelőségből  szer-
veződött a munka és nyugdíjügy-
osztály. Elhelyezése a megyeháza 15, 
20 és 21 es szobáiban van a föld-
szinten. 

A megyei főorvosi  hivatalból lett az 
egészségügyi ügyosztály, amely a me-
gyeháza 23 as számú szobájában ta-
lálható. Ennek hatáskörében működik a 
potiklinika, kórház stb. 

Az erdészeti igazgatóságból szerve-
ződött meg az erdészeti ügyosztály, 
megmaradt a régi helyén a Lenin uton. 

Az utak és vízmüvek ügyosztálya a 
régi államépitészeti hivatal és a me-
gyei építészeti hivatal összeolvasztásá-
ból keletkezett. Elhelyezése a megye-
háza épületében II. em, 19 es szoba. 

A régi pénzügyigazgatóság és a me-
gyei számvevőség összeolvasztásából 
szerveződött meg a pénzügyi ügyosz 
tály,, amely elhelyezést nyert a megye-
házi I. em. 37—43 ÍS szobáiban. 

A káder, ügyosztály a megyeháza 
I, emelet 27-28 as sz. szobában van. 
Intézi az ideiglenes bizottság hatáskö-
rébe tartozó összes alkalmazottak sze-
mélyi ügyeit. 

A titkársági ügyosztály a megyeháza 
I. emelet 32/1 es—35 ös számú szo 
bákban. Intézi az ideiglenes bizottság-
hoz beérkezett rendeletek, utasítások, 
valamint kérések iktatását, azoknak az 
illetékes ügyosztályhoz vaió kézbesí-
tését és az ügyosztályoktól kiadott 
utasítások postázását. 

Az adminisztrációs ügvosztály a me-
gyeháza I. emelet 30—32 es számú 
szobákban van. 

A helyi háztartási ügyosztály a me-
gyeháza II. emelet 18 as számú szo-
bájában van. 

Az ideiglenes bizottság telefonköz-
pontjának száma 180 a megyeháza I. 
emelet 44 es számú szobában, ahol 
állandó szolgálat van. Hivatalos órán 
kívül bárki postát hoz, itt leadhatja, 
ha az ideiglenes bizottság valamelyik 
ügyosztályának van címezve. 

Maga az ideiglenes bizottság, az 
einök, titkár, alelnök és a két bizott-
sági tag, a megyeháza I emelet 26 os 
számú szobájában dolgozik. 

Az igy megszervezett megyei ideig-
lenes bizottság bevonva a közigazga-
tásba a dolgozó néptömegeket, arra 
törekedik, hogy a bürokráciát leküzdje 
és megujult erővel építse a szociáliz 
must. 

Munkáslakások épülnek Szentkeresztbányán 
Szentkeresztbányán tavaly kezdték meg az uj munkáslakások építését. 

Sokan azt hitték a munkások közül, hogy azzal a két nagy munkásházzal, 
amelyben 16 munkáscsalád nyert otthont, az építkezés be is fejeződött.  Pedig 
még több munkás család senyved nyomortanyához hasonló lakásokban. 

Most azonban látjuk, hogy kormányunk gondoskodik a munkásság élet-
színvonalának az emeléséről, mert az intézkedései alapján uj munkáslakások 
építését kezdték meg. Látják a munkás elvtársak, hogy amit megígértek nekik, 
az nem marad csak szép ígéret, hanem meg is valósul. 

Megindult a betonkeverő gép, kopog az ácsszekerce és készülnek az uj, 
egészséges munkáslakások. Most már sor kerül Szőcs Bélára, a kitüntetett 
munkásra és sok társára, hogy a nyomortanyát jó lakással cserélhessék fel. 
Örömmel látják a munkás elvtársak, hogy versenyben folytatott  termelő mun-
kájuknak, amellyel nem fegyvereket,  hanem békés mezőgazdasági szerszámokat 
és házi felszereléseket  gyártanak, megvan az eredménye és megbecsülése, 
mert életszínvonaluk napról napra emelkedik. Varga  András. 

SPORT 
Labdarúgás 

Armata (Brassó)—UMTE I. 4:2. 
SzMSE—CFR 11:0. 
Szentkeresztbányai Vasas—UMTE II 

2 : 1. A lelkesebben játszó Vasas meg-
érdemelten győzött. 
Kézilabda 

UTM Előre—UMTE 4:1. 
MESE—Autósport II 3 : 3. 
Vasárnap Ágotán játszott a női 

kézilabda csapatunk bajnoki mérkőzést, 
hol a jobban és lelkesebben játszó 
ágotaiaktól 2 : 0 arányban vereséget 
szenvedett. 

Ágotán játszott az Autósport I férfi-
kézilabda csapata is, mely 5 : 5 arány-
ban végzett az ágotai csapattal. 

Bírálat 
Ugy látszik, a sportmegnyilvánulá-

sokra is átragadt az a betegség, 
hogy a kitűzött programmot egy 
órával később kezdik. Meggondol-
hatná a vezetőség azt, hogy káros 
kihatással lesz a sportkedvelő közön-
ségre a pontatlanság, tekintettel arra, 
hogy nem nagyon kellemes tétlenül 
eltölteni egy teljes órát a tűző napon. 
Rendkívüli késések esetében legalább 
atlétikai szórakoztató számokról kel-
lene gondoskodni. 

Amikorra hirdetik a mérkőzési, ak-
kor kezdjék isi 

A bírókról 
A birók gyengesége nemcsak tönkre-

teszi a mérkőzést, hanem alkalmat ad 
a sportolók sportszerűtlen magatartá 
sára és a közönségnek a sporttól való 
elidegenítésére és sport sovinizmus 
élesztésére. A bíróknak tudniok kell, 
hogy nevelőszerepet kell betölteniök • 
pályán. Nevelniök kell a játékost és a 
közönséget egyaránt, de ezt csak ak-
kor tehetik meg, ha tárgyilagosak és 
nem engedik ki a kezükből a mérkő-
zést. Javasoljuk, hogy a jövőben ne 
şsak a sportolókat büntessék meg 
sportszerűtlenségért, hanem a birót is, 
aki romboló hatással van a sportra 
helytelen magatartásával. B. J. 

SAKK 
A népi sakk bajnokság május 13 és 

15 én Brassóban megtartott tartomá-
nyi versenyén Udvarhelymegye baj-
nokai közül Schvartz Dániel holt ver-
senyben második lett, Leövey Klára 
dr. megnyerte a tartományi női baj-
nokságot. A tartományi bajnokságon 
a következő megyék bajnokai vettek 
részt: Csik, Fogaras, Maros Torda, 
Nagy- és Kisküküllő és Háromszék. 

Bajnokaink értékes dijakat kaptak, 
melyek megtekinthetők a Horváth-féle 
cukrászda kirakatában. 

Székelyudvarhelyi 
moziműsor: 

Május 19—22 : Senki sem tud sem-
mit. Magyar felirattal. 

Május 26-29: Külvárosi fiu.  Gyö-
nyörű szovjet film. 

Junius 2—7: Valahol Európában. 
Magyar film. 
Judecătoria populară mixtă Odorheiu 
Dos. 817—1949 din 28 Aprilie 1949. 

CITATIE 
Locuitorul Fehér Ipoly, fost  cu ul-

timul domiciliu In comuna Forţeni, 
jud. Odorheiu, îa prezent cu domici-
liul necunoscut este citat la această 
judeci'orie pe ziua de 27 Maiu 1949 
orele 8 a. m., în calitate de pârât în 
procesul de divorţ cu sofia  ei Lajos 
N. Ileana. In caz de neprezentare 
procesul se va judeca în lipsă con-
form  legii. 

Judecător şef:  Balogh Iosif. 
Grefier  principal: Carol  Sabău. 



Hogyan  használja  fel  legészsserübben  idejét 
a legkisebb  pionéregység  a vcsoport" 

Irta:  E.  R U  B C O V  A 

A Komszomoi vezette pionércsapa-
tok sok ifju  nemzedéket neveltek. Az 
ifjak  közül ma mér nem egy a szov-
jet-nép büszkesége, akik a haza hős 
védőivé, az uj élet tehetséges épitőivé 
vállak. 

A Komszomoi központi bizottsága 
• pionérok iránti gondoskodását bizo 
nyitotta be, amikor nemrég meghozta 
• pionér-szervezetek tevékenységére 
vonatkozó határozatát. 

Hogyan kell élni és dolgozni a pío 
némák ? Milyen célokat kell maga elé 
tflznie  és milyen leiadatokat kell tel-
jesítenie ? 

A Komszomoi a pionéi szervezetet 
egységes, hatalmas szervezetté akarja 
fejleszteni.  Ott, ahol az emberek szo 
ros egységben dolgozlak, csodával 
határos események történnek: a pusz 
taságokat és mocsarakat gyönyörű 
kertekké varázsolják, legyűrik az 
észak hidegét és hajózható csatornák-
kal kötik össze a tengereket. 

A pionér szervezet a Szovjetunió 
gyermekeinek első gyakorlati iskolája, 
ahol a fiatalok  megismerkedhetnek a 
közérdekű és társadalmi jellegű mun-
kával. Ebben az iskolában a gyerme 
kek megtanulják szüleik müvét to 
vább folytatni,  uralni a természetet, 
tovább fejlesztik  a magasztos müvet, 
•mely a szociálizmus országát egyre 
hatalmasabbá, gazdagabbá és boldo 
gabbá teszi. 

A lenini sztálini Komszomoi azt 
•karja, hogy a pionérok már zsenge 
korban felkészüljenek  azokra a ma-
gasztos és nemes feladatokra,  ame-
lyeket attól a naptól kell teljesíteniük, 
amelyen a Szovjetunió felnőtt  állam-
polgáraivá válnak. 

A pionéroknak fejleszteniök  kell 
azokat az erényeket, amelyek nélkül 
a jövő nagy feladatait  nem teljesít-
hetik : az erélyt, a nehér. munkák el-
végzésében való kitartást, az élénksé 
get, a bátorságot, az ügyességet, az 
ellenállást, a munkaszeretetet és a 
munkafegyelmet.  Minden pionérnak 
példát kell mutatnia a többi iskolások 
nak a tanulás és a fegyelem  tekinte-
tében egyaránt és aklivan kell dol-
goznia csapatában, vagy csoportjában. 

A pionér-csoportok 
tevékenysége 
Hogyan dolgozik és mik a feladatái 

• legkisebb, de ugyanakkor a legfon-
tosabb pionérkollektivának, a csoport-
nak ? Itt sok érdekes dolgot tapaszta-
lunk, mert a pionér szervezet egész 
tevékenysége tulajdonképpen a cso-
portokra épül fel. 

A csoportokban lüktető és változa-
tos élet zajlik. Itt a pionér mindenkor 
megtalálja helyét és felismeri  célkitű-
zéseit. Vladimir Iljics Lenin a Kom-
szomoi harmadik kongresszusán el-
mondott beszédében hangsúlyozta, 
hogy a komszomolistábnak egész te-
vékenységüket, ismereteiket és mun-
kájukat a népérdekek szolgálatába 
kell állitaniok. Ez természetesen a 
pionérokra is vonatkozik. Vájjon me-
lyik pionér nem álmodozik arról a 
megtiszteltetésről, hogy a Komszomoi 
jelvényét hordhassa, hogy méltó lehes-
sen a Komszomoi nevéhez. 
A pionéroknak fel  kell készülniök, hogy 

beléphessenek a Komszomolba. Ere 
jüket és tehetségüket hasznositaniok 
kell az ország fejlesztése  érdekében. 

A hazát szolgálni nagy boldogság 
és a pionérok ezrei mutatták meg, 
hogy képesek rá. 

Mindnyájan ismerjük a pionérok 
egyszerű, de hasznos cselekedeteit. A 
gyárak részére száz meg százezer 
toana óeskavasat gyűjtöttek és külö-

nösen a háború idején, mikor annyi 
férfi  és nő harcolt a frontokon,  segi 
tették a kolhozparasztokat a mezei 
munkák elvégzésében, Foglalkoztak a 
harctereken küzdő katonák családjai-
nak sorsával is. A pionérok küzdőt 
tek a mezei egerek kiirtásáért és min-
dig védelmezték a madarakat, a me 
zők kártékony rovarainak pusztítóit. 
A nagy honvédelmi háború előtt a 
pionérok a fák  százezreit ültették el. 
A háboiu után újra kezdték ezt a 
magasztos munkát; vájjon hány há 
borupusztitotta kertet kell rendbehozni, 
hány uj fát  kell elültetni ahhoz, hogy 
a szovjet ország még virágzóbbá vál-
jon? 

A nyár küszöbén állunk. A pioné-
rok nemsokára megkezdik a csoportos 
kirándulásokat, a természetjárást. Sem 
mit nem kell az ifjak  éber tekintete 
elől elrejteni: sem a gyógynövénye-
ket, sem az épitésre alkalmas faanya 
gokat, sem a gyümö'csfákat.  Ezeken 
a kirándulásokon a pionérok a ter 
mészét kutatóivá válhatnak, mert 
gyógy növény gyüj temény eket állítanak 
össze, továbbá rovarok és ásványok 

gyűjtésével gazdagítják iskolájuk ta-
nulmányi anyagát. Ezeken a kirándu-
lásokon az ifju  pionérok jobban meg 
ismerkednek a haza szépségeivel és 
gazdasági kincseivel. Az úszást min 
den pionérnak ismernie kell. Az úszás 
fontos  a munkában, a harcbtn és a 
pihenésben egyaránt. A csoportnak 
gyakorolnia, edzenie kell magát. A jó 
úszóknak meg kell tanitaniok a gyen 
gébbeket, hogy tökéletesen elsajátít-
hassák ezt a sportágat. A különböző 
sportversenyek is ösztönző hatásúak 
a nevelés tekintetében. 

Az iskolások életében a nyár a pi 
henés és a szünidő szaka. De ugyan-
akkor folynak  a mezei munkálatok is. 
A pionéroknak segiteniök kell a fel-
nőtteket. Igy például, ebben az év-
szakban, mig a szülők mezei munkát 
végeznek, a pionérok felügyelhetnek  a 
kisebb gyermekekre, segédkezhetnek 
a gyomlálásnál, a széna forgatásnál,  a 
gabona őrzésénél, a szállításnál és 
számos más munkában. 

A pihenés idején újságból felolva-
sást kell tartani az egész csoport ré 
szére, vagy pedig jól felkészült  pionér 

csoportok műkedvelői is tarthatnak | 
előadásokat. 

Ha a csoport nyári szünidejét vi-1 
roson tölti, a pionérok elfoglaltsága  isi 
más irányú. Ebben az esetben első- f 
sorban gondoskodniok kell az iskola 
udvarának és a csoport tagjai udva-1 
rainak rendbehozásáról. Az udvirokal 
meg kell tisztítani a gaztól és a 
méttől. Minden pionérnak meg ktl 
állapodnia házgondnokával, további 
az egyazon házban lakó gyermekek* 
kel, hogy azokkal vállvetve virágágya-l 
kat és füvet  ültessenek el. Ezt a muo-| 
kát minden pionér fontos  feladatánal 
kell tekintse, amelyet minden k 
mények között el kell végeznie Nyil| 
vánvaló, hogy abban az udvarban, 
ahol egyetlen pioqér munkája 
hozta meg a várt eredményt, a bis 
kollektívát alkotó csoport többi tagjai 
kell, hogy segítségére siessenek. 

Egyetlen újságcikkben fel  sem sJ 
rolhatjuk mindazt, amit a pionér cso] 
port elvégezhet. A pionérok sasszem 
kell meglássa mindazt, ami elvégzési 
és megoldásra vár. 

Nyilvánvaló, hogy ebben a tekintet] 
ben a csapatok vezetői és a tanisój 
is hasznos tanácsokkal szolgálhatnál] 
Nagyrészt a pionéroktól függ,  hogy j 
csoportok munkája érdekes legyeJ 
Meg kell taláiniok a módját aunaJ 
hogy ismereteiket gyakorlati téren il 
kalmazhassák, mert csak igy válhal 
nak mindenkor a társadalom haszuf 
tagjaivá. 

M.  A. SOLOCHOV 
Solochov,  a szociálista  reálizmus  irodalmi  irányának  kiváló  kép-

viselője  a Szovjetunióban.  Nevét  a magyar  dolgozók  is  ismerik 
Csendes  Don  és Uj  barázdát  szánt  az  eke  cimü  regényeiből,  melyek 
magyar  nyelven  is  megjelentek. 

M.  A. Solochov  1905  május  24-én  született  a donvidéki  Va-
senszkája  kozák  községben.  írói  tehetségét  az  uj  társadalmi  rend 
megszületése  szabadította  fel.  A szocializmusért  folytatott  harc  nagy-
szerű  leírásával  tünt  ki  és lett  rövidesen  a Szovjetunió  egyik  leg-
ismertebb  irója. 

A Csendes  Don  cimü  regényében  saját  ifjúkori  tapasztalatait 
örökítette  meg,  a dóni  kozákok  forradalom  előtti  életét  és küzdelmeit 
rajzolva  meg.  A szociálista  társadalom  születésének  leírásánál  to-
vább  is  ment  Solochov,  amikor  a szociálista  állam  nagy  megvalósí-
tásainak  küzdelmes  ügyét  irja  le  az  Uj  barázdát  szánt  az  eke  cimü 
könyvében.  Ebben  a müvében  megrázó  erővel  mutatja  be a parasz-
toknak  a mezőgazdaság  szociálista  átalakításához  való  csatlakozását, 
a kolhoz-rendszer  kialakulását,  minden  nehézségével  együtt. 

Solochov,  a nagy  szov  jet-iró  ma különösen  időszerű  számunkra 
is,  amikor  a Szovjetunió  által  mutatott  uton  haladunk  a szociáliz-
mus  megvalósítása  felé  és a szovjet  tapasztalatokat  felhasználhatjuk 
ebben  a munkánkban. 

Mit mondanak az udvarhelymegyei dolgozók? 
Zsombori Gábor a Munka Érmével kitüntetett munkás : 
A parajdi IPEIL üzem-

nél dolgozom 1948 szep-
tember 1 óta. Az üzem 
lakatos munkáit végez-
tem. Először a hajtóerő 
körül felmerült  hiányos-
ságokat kellett pótolnunk, 
hogy az üzem rendesen 
működhessen. 

Elsősorban a turbinát 
javítottuk meg, majd a 
tél folyamán  kapott ócska 
motort javítottuk ki. Hogy 
az üiemanyagon takaré-
koskodjunk, egy másik 
elvtársammal fagáz  ge-
nerátort szereltünk össze 
ócska bádogokból és egy 
régi víztartályból. 

A fagáz  generátorral 
az üzemnek napi 2000 
lejt takarítottunk meg. A 
motor életét is meghosz 
szabb tot uk, mert a gáz-
hajtással nem romolnak 
ugy az alkatrészek, mint 

más üzemanyaggal. 
Ezután a gáterünk ke-

rült javításra, ahol csak 
az alkatrészeket tettük 
újból, a többi szükséges 
anyagot mind ócskavas-
ból állítottuk elő, amivel 
50 százalékos anyagmeg 
takarítást értünk el. 

Amikor május előesté-
jén meghallottam, hogy 
engem is az élmunkások 
soraiba állított a RMP és 
engem is kitüntettek, jól-
eső érzés fogott  el, látva 
azt, hogy aki lelkiisme • 
retes munkát végez, az 
meg is kapja munkája 
jutalmát. Amikor a RMP 
nevében Keintzel József 
elvtársunk összehívta az 
üzem dolgozóit, hogy 
azok jelenlétében adja át 
a kitüntetést, annyira 
meghatódtam, hogy csak 

annyit tudtam mondani, 
hogy én azt talán egye-
dül nem érdemlem meg, 
mert mindnyájunk érde 
keiért dolgoztam és többi 
elvtársaim is segédkeztek 
munkámban. 

Elhatároztam, hogy 
ujabb sikerekért fogok 
gondolkozni, hogy mun 
kámba több és több ész 
szerűséget, találékonysá-
got vigyek, a Román 
Népköztársaság és a dol 
gozó osztály javára. Erez-
tem, hogy igazi ünnepem 
volt május elsején. 

Fogadalmat tettem ma-
gamban, hogy nem elég 
szem meg ezzel az egy 
éremmel, ezt elsősorban 
igyekszem megérdemelni 
és szorgalmas munkám-
mal igyekszem még sze-
rezni melléje. 

Puskin-ünnepség az 
ARLUS rendezésében! 
Május havában emlékeznek meg o 

szágszerte a nagy orosz költő : Puski 
születésének 150. éves évfordulóját 

Az ARLUS, mint a román szovji 
barátság kimélyitésének egyesület 
méltóan kívánja megünnepelni ezti 
évfordulót,  megemlékezve aszabadsţ 
halhatatlan dalnokáról, az orosz fesd 
tájak énekeséről. 

Ebből az alkalomból a' székelyJ 
varhelyi ARLUS kultur kollektív! 
május 22 én d. e. 11 órakor a hej 
beli munkás-mozgó termében műsora 
ünnepséget rendez. 

Közszolgálati nyugdíjast 
figyelmébe 

A munkaügyi minisztérium nyugdíj 
osztályának 7655—1949. számú rel 
delete szerint a közszolgálati nyugi 
jasok (a volt Casa Generala  de  PaI 
siuni  nyugdíjasai) nyugdijkülönbözei 
és nyugdijhátrálékai kiegyenlítésére sf 
kerül. 

h elhívjuk az érdekelt nyugdíjasok! 
hogy különbözeteik vagy hátrálékd 
kiegyenlítése iránti kéréseiket folyói 
31-ig nyújtsák be a vármegyeház] 
(35. számú szoba). 

Az állam nyelvén szerkeszt endő kí 
rést erre a cimre kell írni: Cb*»/J 
Popular  al  Judeţului  Odorheiu,  Síi 
punea financiară,  Biroul  Pensiim 
Odorheiu. 

Kiegyenlítésre kerülnek : 
1. AzJ1949. évi január, februári 

március havi nyugdijelőlegek és J 
újraszámított nyugdijak közötti külfil 
bözetek. 

2. Az esetleg tévesen kiszámittfl 
előlegekből eredő különbözetek a feti 
3 hónapra. 
. 3. Az 1947. augusztus 15 tői eseJ 
dékes nyugdijhátrálékok vagy külöM 
bözetek. 

Valamely hónapra bizonyos okol 
miatt fel  nem vett egész nyugdijössz* 
get (nem különbözetet), a nyugdíj' 
könyvecskében lévő szelvény (bon] 
ellenében, a helybeli CEC kirendeltsé| 
a pénzügyi nyugdiíroda számfejtés 
alapján írásbeli kéré3 nélkül fizeti  ki. 



FAL V AINKBOL - F ALV AINKN A K 
Hodgya 
Május 15 én a község dolgozói szép 

számban gyűltek össze a szövetkezet 
előtt s onnan egy tömegben, zászló-
val vonultunk a szomszéd községbe, 
Fircádra, ahol 4 község választotta 
meg a népi ülnököket. Nagy tömeg 
gyQlt össze Farcádban. Miután ismer-
tették a népi ülnökök szerepéi s an 
nak a fontosságát,  hogy a nép vehet 
részt az igazságszolgáltatásban, meg-
választottuk a népi ülnököket, Hod 
gyából Jakab Jánost, Farcádról Kovács 
Lajost. Rövid művelődési műsor és 
tánc zárta be összejövetelünket. Igy 
átütöttük a nép fiait  biráknak, hogy 
igázságot szolgáltassanak a népnek. 

Simó Péter. 

Homoródalmás 
Egyszer egy székely bácsinak meg-

mutatták az ország kincsét és meg-
kérdezték tőle, mennyit érhet meg. 
- Hát ez kérem megér egy májusi 
«ifit  — válaszolta a bácsi. Most ez 
jut eszembe, mert mi is azt mondjuk, 
hogy minden csepp eső aranyat ér. 

| Amikor megjött a várva várt eső, mi 
is igyekeztünk a mezőn elvetni az el-
készített földekbe  a kender- és len-
magot, amiből sokkal többet vetettünk, 
mint más évben. Éa is azt gondol-
tam, hogy szövök egy törülközőt az 

ségügyi háznak s kettőt a nap-
közi otthonnak is edényt törülgetni s 
ezzel is elősegítem az egyéves terv 
túlteljesítését. Minden asszony igyek-
szik a veteményes kertbe kiültetni a 

áutokat. Az esőt fel  kell használni, 
i természettel nem lehet szabotálni. 

Sándor  Gyuláné. 

Fiatfalva 
A RMP központi vezetősége már-

| c'us 3- 5 iki határozatának ismerte-
tését a proletár és félproletár  elvlár-

I stk nagy megelégedéssel fogadták 
községünkben, de ellenszenvet váltott 
, ki azok körében, akik még ma is gör-
j -esősen ragaszkodnak a magántulaj-
donhoz s ezek nyiltan ellene vannak 
i szövetkezeti gazdálkodásnak. Ujjá-

| építés terén is dolgozott a községünk. 
A Küküllő hid építéséhez 94 fogatos 

I napszám és 162 tenyeres napszám 
önkéntes munkával járult hozzá a köz 

•K dolgozó népe, 63 hektár legelőt 
I takarítottunk meg, 132 önkéntes munka-
1 napszámot teljesítve s ezen kivül a 
í vetési csatát 105 százalékos eredmény-
ínyei fejeztük  be. Ebben a munkában 
különösen kitűntek Fazakas János és 
Burszán Mihály, akik legtöbbet segi-
1 tettek a rászorultaknak, saját munká* 
íjak elvégzése után. Varró  János. 

|Hogyan dolgozik a RDNSz 
Felsösófalván 
A RDNSz tagjai nemcsak szerve-
iti téren kapcsolódnak be a mun 
"ia. hanem kulturális téren is, mert 
ikségét látják annak, hogy a falu 
lonyai ezen a téren is eredménye-
érjenek el. Ezért minden szerda 

Ieste fonó  estre gyűlnek össze a kultur-
fcáz  kistermében, ahol kötés, fonás, 
jkézimunkálás mellett újságot olvasnak, 
Rádiót hallgatnak és felolvasást  tar-

>k. 
Május 8-án majálist rendezett a 

lelsősófalvi  RDNSz, amely ugy anya-
gilag, mint erkölcsileg szép sikerrel 
végződött. A májálison részt vettek 
nem csak a falu,  hanem Alsósófalva, 
firijd  és Bérestanya lakói is. 
Az 5408 lej jövedelemből a kultur-

otthon részére függönyt  vásároltunk 
te 1734 lejt a napközi otthon javára 
fotditottunk. 
Munkánk során megállapítottuk, 
_ odaadással és akarattal eredmé-
es munkát lehet végezni, de vannak 
tonyok, akik még nem kapcsolód 
be ezekbe a munkálatokba. 

Szász Dénesné. 

Nagysolymosból irják 
Nagy János majdnem huszholdas 

gazda. Nagysolymoson háza és szép 
belsősége van s ennek ellenére ki 
akarja lakoltatni Szabó Rezi András 
szegényföldmüves,  teljesen vagyonta-
lan embert, aki tizenkettedmagával la-
kik egyetlen szobában. Azonban már 
itt sem akarja élni hagyni a nagygazda 
a szegénygazdát s az ügyvédje ebben 
ujabb költségeket okozva jár el. 

Itt közöljük Keresztes Géza dr. szé 
kelykereszturi ügyvéd felhívását,  ame-
lyik azokra az időkre emlékeztet, ami 
kor az ügyvéd arra törekedett, hogy 
minél több költség merüljön fel  és 
vándoroljon a zsebébe. 

Szabó Rezi  András 
Nagysolymos 

Minthogy a Nagy János által kila-
koltatás miatt ön ellen indított ügyben, 
sem a bírói egyezségben foglalt  kö-
telezettségét,* sem pedig a mult év 
november 7 én küldött felhívásban  írot-
takat nem teljesítette, igy a bíróságtól 
végrehajtást kértem a kilakoltatás fo-
ganatosítására s ujabb 850 lej kiadást 
eredményezett az ön terhére. Most 
tehát mielőtt a végrehajtóval kimen-
nék, felkérem  arra, hogy a lakást 5 
napon belül ürítse ki s a közölt költ 
ségeket is irodámban egyenlítse ki, 
mert ezen felhívás  eredménytelensége 
esetén kénytelen leszek a végrehajtót 
kivinni s ez a kilakoltatás kellemetlen-
ségén kívül, igen nagy összegű kiadást 
is fog  jelenteni önnek. 

Székelykeresztur. 1949 május 7 én. 
Dr.  Keresztes  Géza, ügyvéd. 

Ebből is láthatjuk, hogy még min 
dig vannak olyan ügyvédík, akik a 
szegény dolgozók bőrén akarnak to 
vább gazdagodni. Jó volna, ha a tö-
megszervezetek gondoskodnának, hogy 
az ilyen embereket a szervezetekből 
kizárják s a dolgozók fordítsanak  hátat 
az ilyen szándékú embereknek. 

Ma, axikor a népi bíráskodás való 
sul meg, az ilyen eseteknek el kell 
végleg tünniök, hogy az ilyen osztály-
ellenséget teljesen fel  lehessen szá-
molni. 

Székelyszentkirály 
Községünk minden munkában, a-

mely a szociálizmus építését előmoz-
dítja, kivette a részét. 

A RMP irányítása mellett a kultur-
ház befejezését  vettük tervbe, amit 
önkéntes munkával, éjét-nappallá téve 
végre is hajtottunk. Lőrincz Tamás 
irányításával elkészítettük a színpadot, 
színfalakat,  a RDNSz segítségével ki-
meszeltük a kulturházat és elvégeztünk 
minden ezzel kapcsolatos munkálatot 
a meghatározott időre, május 1 ére 
olyan formát  öltött, amilyen ezidáig 
még nem volt. 

A fenti  munkálatokban a RMP, a 
MNSz, a RDNSz és a bérmunkás 
szakszervezet részéről kitűntek: Lő-
rincz Istvánné, Bota Györgyné, László 
Józsefné,  Lőrincz Tamásné, Gergely 
László, László Imre, László M. Domo-
kos és Piroska András, fáradtságot 
nem ismerő munkájukkal. 

A vetési tervet emellett 100 száza-
lékban elvégeztük, még a kitűzött idő 
előtt. 

Ellenben vannak még mindig olya-
nok, akik minden erejükkel ellene van-
nak a tervnek és meg akarják gátolni 
az előrehaladás útját. Ezek között van 
a község 12 nagygazdája. 

Ezeket az elemeket, akik meg akar-
ják akadályozni a demokrácia fejlődé-
sét, le fogjuk  törni és harcolunk a 
szociálizmus megvalósításáért. 

L. B. 

Nyíltlevél Zetelaka ifjnságához 
Kedves  ifjú  testvéreim/ 
Ne csodálkozzatok azon, hogy a 

gondolat kicserélésének a levél formá-
ját használom föl.  Ez bizony egy ki-
csit különös, hisz oly közel vagyunk 
egymáshoz itt a községben, de csak 
testileg. Ellenben a demokratikus rend-
szerünk uj kulturát épitő munkájában 
való bekapcsolódás terén nagy a tá-
volságkőztünk, Ti messze lemaradtatok. 
Mirohamos léptekkel megyünk előre egy 
uj, egy szebb és jobb társadalmi rend-
szer megteremtésének utján. Ti kies-
tetek a sorból, de nem a munkában 
való fáradtság  miatt, hanem szédülten 
hullottatok ki a reakció ijesztgetései 
miatt. Nincsen időnk bevárni Titeket, 
mert sarkal a forradalmi  vágy, hajt a 
forradalmi  hév és rohamos léptekkel 
haladunk a szociálizmus felé  vezető 
uton. 

Már három hete vagyok köztetek, 
de nem találkoztam, csak 10—15 ön-
tudatos ifjúval  a zetelaki szépszámú 
és életerős fiatalságból.  Vártam az 
órát, mikor kicsiny ifjúsági  otthono-
tokban együtt fogunk  szorongani, de 
csalódtam. Ifjúsági  otthonotok tágnak 
bizonyult, a csekélyszámu, 10—15, 
szervezetéhez huzó ifjú  számára. Én 
tudom, de azért mégis megkérdem 
Tőletek, mi ennek az oka ? Miért nem 
érdekli ezt a zeteleki szép ifjúságot 
saját sorsa ? 

Tisztában vagyunk azzal, hogy Ti-
teket félrevezettek.  A dolgozó nép el-
lenségei továbbra is a sötétség, a bu-
taság és miszticizmus útvesztőiben 
akarnak tartani, sőt még mélyebbre 
taszítani, hogy kizsákmányolhassanak 
Titeket. 

Tudjuk azt is, hogy még néhány 
helyen, a templomok árnyéká-

ban pocakot eresztett, sima tenyerű, 
gyáván megbujt reakciós egyházvezető 
(a Vatikán közvetítésével jövő >Ame-
rika hangjára* hivatkozva) — bűnnek 
tartja az ifjúság  demokratikus szerve-
zetbe való tömörülését, összefogását 
és a reális életre való nevelését. Ezek 
nem gondolják meg azt, hogy az ön-
tudatos munkásosztály önzetlen és 
következetes munkájának a gyümölcse 
népi demokráciánk s azt, hogy a tár-
sadalmi fejlődés  törvényét még a Va-
tikán sem akadályozhatja meg. 

Nem az a bün, hogy az ifjúság 
saját sorsát irányítja. Ez nem bün. 
De bün az, hogy a fejlődéseteket  és 
haladásotokat megakadályozók és fél-
revezetőitek ellen nem emelitek fel 
tiltakozó szavatokat és nem leplezitek 
le őket, hogy ismerje meg mindenki 
a dolgozó nép ellenségeit. A legna-
gyobb bűnt pedig azok követték el, 
akik évtizedeken át félrevezették  az 
ifjúságot  és nem engedték meg nekik, 
hogy megismerjék a valódi életet. Bű-
nösök voltak, mert nevelésük a nem-
zetiségi uszításon és fajgyűlöleten  ala-
pult. Még ma is próbálkoznak ezek, 
de hasztalan. Szovjet-ellenes, kom-
munista-ellenes és demokrácia ellenes 
kijelen'éseik ma már nem hatnak az 
öntudatos ifjúságra,  mert az a marxi-
lenini és sztálini tanok fegyverével 
veri vissza támadásaikat. 

Ti sem maradhattok ki az ifjúság 
szép és nagy munkájából s az eddigi 
kimaradásotok által szerzett szégyen-
foltot  le kell mosnotok. Ti is meg kell 
találjátok helyeteket az öntudatos de-
mokrata ifjúság  között. 

Akkor, amikor a tanügyi reform 
szellemében minden egyes ifjú-

nak lóg lehetősége nyílik tehetségének 
fejlesztésére,  tudományos és kulturá-
lis színvonalának emelésére, nem sza-
bad ifjú  testvéreim Ti nektek haboz-
notok, hanem össze kell fognotok  és 
dolgoznotok kell saját és a dolgozó 

nép jövője érdekében. Mi a gyűlései-
teken segíteni fogunk,  hogy utóiérjé-
tek azokat az ifjakat,  akik a demok-
ratikus társadalmi rendszer építésében 
már régen következetes munkát vé-
geznek. Megtanítunk arra, hogyan vál-
hattok méltó utódaivá az ifjúság  hűa 
vértanúinak: Bernát Andornak, Fiii-
mon Sârbunak, Ocskó Teréznek és 
Roita Vasilenak, akik a munkásosztály 
szent ügyéért, a szabadságért áldoz-
ták fel  flatai  életüket. Megtanítunk a 
szovjet Komszomol ifjúság  példáját 
követni. A kulturmunkán keresztül 
fegyvert  akarunk adni a kezetekbe, a 
tudás fegyverét,  mellyel Ti is hozzá-
járultok a legszebb harchoz, mely a 
világ békéjének megteremtése é3 meg-
védése. 

Ebben a harcban Zetelaka ifjúsága 
is bele kell, hogy kapcsolódjék, hogy 
ideológiai és kulturális színvonalának 
emelésével járuljon hozzá Népköztár-
saságunk függetlenségének  és a kiví-
vott szabadságnak a megvédéséhez a 
nemzetközi imperiálisták háborús tö-
rekvései ellen. Meg kell végre értsétek 
Ti is, hogy a nemzetközi reakció nép-
bolonditó politikája ma már nem ér-
het célt s hiába szeretné veszélyez-
tetni a dolgozó népek szabadságát s 
az ifjúság  szabad fejlődését. 

Azonban vigyázzatok, legyetek éba-
rek, mert félrevezetőitek  más 

fegyvereket  szeretnének a kezetekbe 
adni és megáldani. Ez nem a tudás 
fegyvere,  hanem a kizsákmányolóké. 
Én tudom, hogy ez nem kell nektek, 
mert ezért vérdijat követelnek. A há-
ború borzalmaiból kivettétek a része-
teket, amelybe a fasizmus  taszította 
bele a magyar és a román népet. Saját 
szemetekkel látjátok a sok árvát, öz-
vegyet és rokkantat, akiket kegyetlen 
félrevezetőik  fosztottak  meg, a kapott 
vérdijért, szeretteiktől és testi épsé-
güktől. 

Ezért undorral kell elfordulnotok 
azoktól, akik továbbra is sötétségben 
akarnak tartani és aljas céljaikra, a 
reakció szekerének taszítására akar-
nak felhasználni. 

Válaszút elfftt  álltok. Fontoljátok 
meg, melyiken indultok el. Mint aho-
gyan levelem elején is írtam, mi nem 
állunk meg, de nézünk visszafelé  e 
lemaradottakra, hogyha akarat van 
bennük, k i n y u j t j u k segítő ka-
runkat utánuk. Tudjuk, hogy rész-
ben nem Ti vagytok a hibások, hanem 
azok, akik kihasználták tudatlanságo 
tokát saját népellenes céljaikra. Mi 
nem engedhetünk a reakció útvesztői-
ben tévelyegni egyetlen egy szegény-
és középparaszt dolgozó ifjút  sem, 
mert osztályhelyzeténél fogva  mellet-
tünk van a helye. 

Ifjú  Testvéreim I Világosítsátok fel 
szüleiteket is, ha esetleg ők aka-

dályoznák az ifjúsági  munkában való 
részvételeteket, hogy nem szabad a 
szülő a saját gyermekének ellensége 
legyen (mert ez az igazi bün) s nem 
szabad elrontani számotokra azt a 
szép és boldog életet, amelyet demok-
ratikus társadalmi rendszerünk épit a 
jövő nemzedék számára. 

Az újonnan berendezett ifjúsági  ott-
honotokba szeretettel várunk, hogy a 
kultura iránti érdeklődéseteket felkelt-
stlk és felvilágosító  munkával növel-
jük osztályöntudatotokat, hogy hasz-
nos tagjai lehessetek Népköztársasá-
gunknak és együtt építsük a szociáliz-
must. j)eák  István 

isk. igazgató. 



Bogyor György csemetekerti őr 
és a bürokrácia 

Bogyor György szegény ember. 
Egész életében napszámos volt és 
munkás. Az 1930 as években került a 
vargyasi állami csemetekeltbe s azóta 
Is itt dolgozik. Közben nyugdíjazták, 
de Bogyor György ma már másképpen 
látja az életet, még dolgozni akar. 
Továbbra is ott maradt a csemete 
kertben, őrzi azt és használja a cse 
metekert őrházát, gondozza a kertet 
és ezért fizetést  kap. 

Bogyor Györgynek vannak társai is. 
Tókos József,  Szőcs Imre, Nyikó Já 
nos, Biró Sándor, Erdőfüléből,  Szál-
dobosról, Olasztelekről. ŐJ is az olasz 
teleki erdészeti hivatal alkalmazásában 
vannak, ők is szegény emberek. Cse 
metét ültetnek, fenyő  magot vetnek, 
vízmosásokba építenek gátakat. 

Fizetésüket a munkálat elvégzésekor 
kapják. Legutóbb a vargyasi védőgá-
tak építésénél dolgoztak. Hétvégén fi 
zetésük még nem érkezett meg. BÍ-
mentek a hivatalhoz: 

— Már az értesítést megkaptuk. 
Holnap Oklándon lesz a pénz. Elhoz-
zuk és fizetünk  azonnal — felelt  a 
könyvelő. 

— A szövetkezetben van a liszt — 
szólt egyik — nem tudom kivenni. 
Nincs kenyér a háznál. 

Másnap a könyvelő korán kelt. Reg 
gel ötkor már az Írógépen dolgozott. 
Nyolcra minden irás elkészült. Fél 
kilenckor már a Hagymás meredek 
oldalán taposta a bicikli pedálját. 

Az oklándi állami bank igazgatójá 
nak aranykeretes szemüvegét a nap 
fény  csillogtatja. A megbízólevelet 
hosszasan forgatja  — hiányzik egy 
aláírás, nem adhatom ki a pénzt. 

— De kérem, nincsen itthon. Kint 
vannak már egy hete az erdőn I Munka 
tervet teljesítünk I 

— Nem tehetek róla, kell két alá-
rás. 

— Aláírás I Uram, itt van a buleti-
nem, itt hagyom, itt van a megbízó-
levél, hivatalos szám, pecsét, körbé 
lyegző, itt a kinevezésem, miniszté 
riumi határozat, ide hozom Osváth 
dr t, a járásbirót, ismer. 

— Nem lehet I 
— Az esti autóbusszal kiküldőm... 

várnak a munkások 1 
— Igazgató ur — szól közbe a 

pénztáros — talán ugy lehetne . . . 
— Nim lehet I . . . 
— Uram, várnak a munkások. Ki 

kell váltsák a lisztet. Sírnak a gyer 
mekek. B. elvtárs a gazdasági terv 
megvalósításán dolgozik, versenyben 
vagyunk, tavasz van, most kell ültetni 
• csemetét. 

— Régi bankos vagyok, nem adom 
ki — rövid a felelet,  az aranykeret 
nyomatékkal csillan. 

A könyvelő kerékpárra ül ismét. A 
Pártnál nincs senki — falumunkán 
vannak. Nincs, mit tenni. 

A kerékpár nehezen emelkedik újból 
a Hagymás oldalán. A könyvelő sze-
mében könny csillog. Mert van ugy, 
hogy a méreg is kicsalja a könnye 
ket. A kerékpár kereke egyenletesen 
forog  — Hi ány- zik egy-alá irás . . . . 
Hi ány zik-egy-alá-irás . . . . 

Bogyor György a kapuban áll, az 
utat nézi. 

A könyvelő megérkezik. Bogyor 
György elébe lép. 

A könyvelő káromkodik s szemében 
megint a méreg könnye csillan. 

Bogyor György nem káromkodik, a 
földre  néz I Vájjon mire gondol ? 

A könyvelő csak annyit mond — 
Nem baj Gyuri bácsi I — s szemével 
a községháza vörös lobogójára néz, 
melyet május 9 óta lenget ott a szél. 

Igen. A Párt segít, ide is eljön a 
forradalom  kora. Oklándon az arany-

keret tovább csillog — megtámadha-
tatlanul igaza van, rendeletei, papírjai 
a bürokrácia öt igazolják. 

Bogyor Györgyné azonban csak 
holnapután dagaszthat. De mit isaka 
runk, a megbízólevél, személyazonos 
sági igazolvány, a miniszteri határozat, 
fejbélyegző,  körbélyegző, aláirás, a 
kinevezés mellől még hiányzik egy 
aláirás. Holnap egy erdfiőr  az ültetés 
tői elmegy 60 kilométerre a Kakuk 
hegy alá, haza hívja B. elvtársat. B. 
elvtárs aláir és azután megint vissza 
megy. Ez összesen 240 km. Egy ut 
megint Oklándra az 40 km., összesen 
280 km. 

Az aranykeretes szemüveg gazdája 
diadalmaskodhat, hogy ugy is neki 
van igaza, győzött a szőrszálhasogató 
bürokrácia. 

Bogyor György és a dolgozók más 
képpen gondolják. 

Az 3JK5z Kaltwcsoportja 
Köröndön 

Az IMSz megyei kullurcsoportja, 
miután Székelyudvarhelyen többször 
sikeresen előadta Konsztántin Szimonov 
•Orosz emberek* c. drámáját, elhatá 
rozta, hogy a negyobb falvak  dolgozó 
népével is meg fogja  ismer:etni ennek 
előadásával a szovjet népet. Így vettü* 
tervbe Oklánd, Korond, Szentkereszt 
bánya és Keresztúr meglátogatását. 

Megmutattuk Korond község dolgo 
zóinak, hogy nemcsak a kispolgári és 
a munkás embert ünnepi köntösben 
bemutató színmüvek értékesek, hanem 
a munkást, a küzdőt, a szabadság-
harcost, a honvédőt a mega valóságá-
ban ábrázoló haladószellemü darabok 
is nemcsak értékesek, hanem idősze-
rűek is. Felhívással is fordultunk  a 
korondi kulturcsoportokhoz, hogy a 
jövőben olyan darabokat válasszanak, 
amelyek hiven tükrözik vissza a nép 
harcát, amely a szociálizmuson ke-
resztül a kommunizmushoz vezet. 

Előadásunkat elég nagyszámú kö-
zönség hallgatta türelmesen meg. A 
korondi ifjúság  pedig szokásától elté 
rően nem zajongott, mert lekötötte a 
színpadi cselekményeken keresztül a 
szovjet ifjúság  hősi harca. 

Bilázs  Vilmos, 
elméleti liceum XI /b. o. tanuló. 

Székelyszenterzsébet 
A béke és függetlenség  ünnepét 

Székelyszenterzsébet dolgozói önkéntes 
munkával ünnepelték meg. Két cso-
portban vonultak ki a RMP vezetése 
mellett. Az egyik önkéntes munkacso 
port az egészségházának kerítését ké 
szitette el, a másik a legelő kútját ja-
vította meg. Az esti szép műsoros 
ünnepségen is szép számban jelentek 
meg a község dolgozói. 

Szakács  Dénes 

Szerkesztői üzenetek 
Mátéffy  József,  Kadács. Számoljon 

be a falu  ételéről kissé részletesebben, 
írjon a községben tapasztalt osztály-
harcról, a középgazdák mennyiben 
csatlakoztak a munkássághoz a szo-
ciálizmus építésében, hogy állanak 
szövetkezeti téren stb. ? 

Farkas Jenő MNSz levelező, Szé-
kelykeres ̂  tar. A május 1 i ünnepély-
ről szóló beszámoló cikkét sajnos ké 
sőn kaptuk kézhez, pedig a munka-
vállalásokkal és teljesítésekkel kellett 
volna foglalkoznunk.  Kérjük ezután 
küldje be hamarább a beszámolókat 
és mutasson rá a hiányosságokra is, 
hogy azokból mások is tanulhassanak, 

Őszinte  szó  Olasztelekföl 
Olasztelek 1949. évi eredményei 

sem gazdasági, şem kultur politikai 
téren nem lekicsinylendők. Eredmé-
nyék, melyekről újságjaink többször 
számoltak be, igazolják, hogy az egy 
éves gazdasági tervet Olasztelek dol 
gozói igyekeztek a maguk területén 
megvalósítani. 

A vetési csatát szép eredménnyel 
zártuk le. A szövetkezet uj irányítás 
mellett fejlődésnek  indult. Ma már a 
tejgyüjtés is a szövetkezeten keresz 
tűi bonyolódik le s igy kiküszöbölődik 
a múltban annyit tapasztalt és dolgo 
zóínk kárára történő egyéni spckulá 
ció. Kulturotthonunk is szép mun-
kát végzett. Olyan eredményekre te-
kinthetünk vissza, mint az esti tan 
folyamunk  komoly sikere, vagy leg 
utóbb a május elsejei előadás. Mind-
ezek kollektív munkának az eredmé 
nyei, melyben minden öntudatos dol 
gozó és minden velünk tartó közép 
birtokos részt vett. 

Eredményeink mellett azonban van 
nak hiányosságok is. 

Minden olaszteleki latosnak élénken 
él az emlékezetében egy januári gyűlés, 
melyen az előadó bírálatot gyakorolva, 
szervezetein* működését vette elemzés 
alá. Elmondotta, hogy végzett mun 
kánk kevés és gyenge. A hibák ki 
küszöbölésére esti tanfolyam  rendezé-
sét határozta el a gyűlés, hogy ideo 
lógiai fejlődésünk  meggyorsuljon. Mozi 
beállítását határozta el, hogy a káros 
szórakozási lehetőségek ne vonják el 
dolgozóinkat a tanulástól. A határozat 
valóra vált. 

A baj akkor kezdődött, amikor a 
»Szabedság« hasábjain egy kis cikkben 
is feltárluk  hibáinkat. Bardócz Ferenc 
nem birta tovább nézni, hogy politi 
kni életünk fellendüljön  s egy gyűlé-
sen azt mondotta : >Minek kell vag 
dalózni, tanítani kell. Minek kell a 
község egyetértését, békéjét felboly-
gatni ? Miért kell az egész megye 
előtt lemocskolnunk magunkat ? Bez-
zeg más községek csak jót írnak ma-
gukról I« 

Először: Munc József  egyetért 
Kosza Józseffel,  de nem ért és nem 
érthet soha egyet Kolumbán G Szávai, 
vagy a hozzáhasonló kulákokkal. Nem 
akarunk békét egyetlen kulákkal sem. 
Nem alkuszunk meg és nem kötünk 
békét, de visszük a harcot, fokozzuk 
a harcot addig, amig véglegesen meg 
semmisülnek. Ez nem titok, öizetar-
tás és béke csak a becsületes dolgo-
zók között lehet s ez a kizsákmányo-
lók ellen irányul. 

Vájjon Olaszteleken Molnár Sándor, 
Kolumbán Gyula, Biró Sándor és még 
olyan sokan nem készek e bármilyen 
áldozatra pártunkért ? ők szegény 
gazdák, bérmunkások 1 S nem áll e 
ott mellettük őszinte szövetségesként 
Márkó Sándor, Kolumbán Zsigmond, 
pedig ők, ha kemény munkával is, de 
ki tudták venni a megélhetéshez 
szükségest a földjeikből.  Kételkedhe-
tünk e még a közép parasztsággal való 
szövetség létezésében ? 

Másodszor: Mi többé nem fogjuk 
letagadni hibáinkat, hogy más falu 
mit mond magáról, az minket nem 
befolyásolhat.  Az önkritika kérdése, 
az önbírálat eredményes gyakorlása, 
a bátorság, hogy hibáinkat nyiltan el 
ismerjük, csupán és kizárólag ideoló-
giai fejlettségünk  kérdése. 
' Hogy tényleges példát említsünk: 
amikor önkéntes munkára mentek a 
szakszervezeti tagok, hogy a községi 
villanypóznák kitermelésekor az erdő-
ben maradt ágakat és forgácsokat 
összegyűjtsék, összetakarítsák, Solyom 
Ignác olyan jól megszervezte a mun 
kát, hogy az emberek szerszám nél 
kül* mentek munkába. Természetesen 
szerszám-hiány miatt a munkát nem 
is tudták elvégezni. A május elsejei 
felvonulásra  két szakszervezeti tagot 

m cígdsúott és ő maga is csak akkor 

ébredt fel,  amikor a zenekar a házi 
előtt egy indulót játszott. Ha azonban I 
élelmiszer, vagv ruhanemű-osztás vaal 
a szövetkezetben, ők az elsők, akik í 
felszólalnak:  nem igazság, nem iga» 
ság I 

Igy vélekedünk Olasztelek község 
békéje kérdésében. Ilyen bírálatra és| 
építésre kötelez Lenin tanítása, en 
szóllit fel  Pártunk határozata a pi< 
rasztkérdésben. Ezt valósítjuk meg az | 
osztályharcon keresztül, minden aka 
dály ellenére. 

— A RDNSz napkőziotthon-t 
gató bizottságának kerti finnem 
A RDNSz udvarhelyi szervezete ná| 
köziotthon támogató bizottsága, a naj 
köziotthonok fenntartására  vasárnap, 
május 15 én kerti ünnepélyt rendezi 
Az előkészületekből, a támogató bi 
ság lelkes, odaadó munkájából 
látjuk, hogy megértik a cél jelentősé 
gét. Az elszámolás még nem törti 
meg. A támogató bizottság munkáji 
val segítséget nyújt 150 szegény h> 
diárva gyermek testi és szellemi (ej 
lejtéséhez. Ezek a gyermekek, ami 
kor felnőnek,  erős oszlopai lesznek 
Népköztársaságunknak a szociálizmu 
építésének utján. 

Sz. Gy.ní. 

— SEMMISNEK NYILVÁNÍTÁS 
Elveszett Botorók Sándor névre íj 
község elöljárósága által 1 — 174 szín 
alatt 1948 december 16 án kiállító 
személyazonossági igazolvány i 
ugyancsak Botorók Sándor névre i 
állított Román Kommunista Párt ti 
sági igazolvány. Semmisek. 

— SEMMISNEK NYILVÁNÍT-
Elveszett Nyika János székelyud 
helyi lakos nevére a székelyudvi 
helyi rendőrség által 6 314 szám il 
1947 január 30-ikán kibocsátott 
mélyazonossági igazolvány (bulei 
Semmis. 

Szabotázs-i téletek 
A népnek egyik átka a pálinka, 

lönösen az, amit titokban főzneki 
nagymértékben fogyasztanak.  Korn 
nyunk felvette  a küzdelmet a titl 
pálinkafőzés  ellen s szigorúin bt 
azokat, akik a nép táplálására « 
gáló gabonából pálinkát főznek,  vq 
üstöt rejtegetnek. Ennek ellenére n 
mindig sok az olyan lelkiismereti 
kufár,  aki anyagi haszonért megszi 
a törvényes intézkedéseket és titokb 
pálinkát főz. 

A székelyudvarhelyi törvényi 
szabotázsbirósága legutóbb Dol 
László nagymedeséri lakost 5.000 
pénzbirságra ítélte, mert gabonanw 
bői főzött  pálinkát. Márton Méi 
Dini varsági lakost 4.000 lej pénzt 
sággal sújtotta, mert egy pálinkái! 
üstöt találtak nála eldugva, Boros 
László zetelaki lakost 4 000 lej pb 
birságra büntette, mert gabonából 
zött pálinkát, ugyanezen cseleki 
nyért Sándor Pétemé Nagy Máriai 
telaki lakost megdorgálta. Hatos i 
pád nagysolymosí lakost 5 000 lej 
Szőcs Ferenc zetelaki lakost pe 
4.000 lejre büntette, mivel szintén | 
bonából főztek  pálinkát. 

A szabotázs bíróság Varga Dé 
nagygalambfalvi  lakost a kukorica 
nem szolgáltatása miatt 5.000 lej pé 
bírságra büntette. Roman Alexán 
Berca, Szőcs Vilmos és Szőcs Lt 
vargyasi lakosokat 6.000, illetve 5,( 
lej pénzbirs ággal sújtotta, mert a; 
haikat titokban megnyírták még 
nuárban. 

Legsúlyosabb Vass P. József  (U 
lakos esete, aki a Romcerealnak I 
szolgáltatott gabona közé homol 
kevert; 6.000 lej pénzbüntetésre itéll 


