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Gyorsítsuk a mezőgazdasági munkálatokat 
A nyári mezőgazdasági munkálatok 

elvégzésére kormányunk minden uta-
sítást megadott és ezeket az utasítá-
sokat közölte a megyei ideiglenes bi-
zottságokon keresztül a járási és köz-
ségi bizottságokkal. 

Az utasítások aprólékosan foglalkoz-
nak mindazon tehnikai eljárásokkal 
amelyeket a gabona aratási, behordási 
és cséplési munkálatokkal kell végre-
hajtani. Ezen utasítások kiemelték a 
tarlóhántás és az ugarszántás fontos-
ságát. 

Pártunk vezetésével felvilágosító 
munkát végeztünk a falusi dolgozók 
között, rámutatva mindazokra az elő-
nyökre, amelyek ezen munkálatok 
szakszerű végrehajtásából származnak 
kihangsúlyozva a szovjet tudomá-
nyos alapon folytatott gazdálkodásából 
nyert tapasztalatok alkalmazásának 
fontosságát. 

Az uj eljárások bevezetésével me-
zőgazdasági szektorunkban egy uj kor-
szakot kezdünk meg, a tudományos 
alapokon való gazdálkodás korszakát. 

Udvarhelymegyében dolgozó paraszt-
ságunk megértette ezen ujkeletü irány-
elvek végrehajtásának szükségességét 
és a gyakorlatban legtöbbször alkal-
mazza is azokat. A különböző uj el-
járásoknnk az alkalmazásával, az 
osztályellenség mindent megtesz, hogy 
azokat ne tudjuk megfelelő körülmé-
nyek között végrehajtani és hogy meg-
felelő eredményt ne tudjunk elérni. 
Fontos tehát, a falusi dolgozók éber-
ségét fokozni, leleplezve az osztály-
ellenség mesterkedését és a kulákság 
szabotázs cselekedeteit. 

Ellenőrizve a nyári mezőgazdasági 
munkálatok menetét, megállapítható, 
hogy az utolsó időben, megyénk terü-
letén sok hiányosság merült fel és 
hogy a munkálatokat nehézkesen és 
vontatottan hajtották végre. 

Az őszi és tavaszi buza vetésterü-
leteinek ezidőszerint 92 73 százalékát, 
az őszi és tavaszi rozsnak 95'63 százalé-
kát, az őszi és tavaszi árpának 93'89 szá-
zalékát, a zabnak pedig 6177 száza-
lékát aratták le megyénkben. 

A fenti számokból kitűnik, hogy az 
aratási munkálatot megyénk területén 
még nem fejeztük be, de szükséges 
ennek gyors befejezése, mert a megye 
havasi vidékein levő kalászos gabonák 
is mind beértek már. 
A learatot gabona nincs még minde-

nütt behordva, annak ellenére, hogy 
a munkálatot be lehetett volna fejezni 
és ezáltal sok veszteséget meg tudtunk 
volna előzni. 

Megyénk területén a cséplési mun-
kálatok nagyon nehezen és vontatot-
tan kezdődtek meg. Igen sok hiányos-
ságot észlelünk a-munka megszerve-
zése és végrehajtása körül. A helyszí-
nen végzett ellenőrzések során bebi-
zonyosodott, hogy nagyon sok helyen, 
a községi ideiglenes bizottságok nem 
tulajdonítanak elég nagy fontosságot 
ennek a munkálatnak és nem igye-
keznek azok gyors végrehajtására. 

Szentmihályon a községi ide-
iglenes bizottság megengedte Gyar-
mati Dénes kuláknak, hogy előbb 
csépeljen, mint a szegényparasztok, 
pedig nagyon jól tudjuk, hogy első-
sorban azok vannak rászorulva a mi-
nél előbbi cséplésre. Ez azt mutatja, 
hogy a községi ideiglenes bizottság 
nem nézte osztályharcos szempontból 
a kérdést. Ilyesminek nem szabad elő-
fordulnia, mert a szegény- és közép-
paraszt a szövetségese Népköztársasá-
gunkban annak a munkásosztálynak, 
amely az országot vezeti. 

Kobátfalván  a tarlóhántást még 
mindig nem kezdték meg, főleg a kö-
zépparasztok. A községi ideiglenes 
bizottságnak oda kell hatnia, hogy ez 
feltétlenül megtörténjen. Papp János és 
Osváth Márton jobbmódu gazdáknak is 
meg kell érteniök, hogy a tarlóhántás 
nemcsak a közösség érdekét szolgálja, 
hanem nekik a magánérdeküket is, 
mert ha elvégzik, jövőben több buzá-
juk terem. A gabonabehordás körüli 
hiányosságokat is ki kell küszöbölnie 
az ideiglenes bizottságnak, mert ez a 
cséplést hátráltatja. 

Firtosmartonoson Pártunk út-
mutatásának és helyes irányításának 
ellenére az ideiglenes bizottság nem 
végzi helyesen a munkáját, amikor a 
kisgazdákat sújtotta a gabonabegyüj-
tés során. Pártunknak nem ez az 
irányvonala, mert mi a szegény pa-
rasztoktól és középparasztoktól nem 
kívánunk sokat. Fontos azonban az, 
hogy politikailag megértsék a beszol-
gáltatás fontosságát és örömmel adják 
a városi és falusi dolgozók kenyeré-
hez a maguk kis hozzájárulását. 

A helyi alapszervezet adja 
meg a kellő segítséget a községi 
ideiglenes bizottságnak, hogy a hibát 
kiküszöböljék. 

Kecsetkisfaludon  a községi 
ideiglenes bizottság éberségének hiá-
nya következtében Páll János nem ja-
vította ki a cséplőgépét. Ha ez késést 
is okozott, mégis nem kiküszöbölhetet-
len nehézség, ha az ideiglenes bizott-
ság legalább most odahat, hogy a 
cséplőgépet Páll János azonnal javít-
tassa meg s amennyiben ezt nem tel-
jesítené, meg kell ellene indítani a 
szabotázs-eljárást. 

Szentléleken miért áll két napja 
munka nélkül a cséplőgép ? A községi 
ideiglenes bizottság hibája, hogy ide-
jében nem gondoskodott a szérűn 
cséplés előkészítéséről. Nemrég még 
azon siránkoztak, hogy nincs cséplő-
gép s most, amikor ott van, nem hasz-
nálják azt ki, pedig megyénkben ke-
vés a cséplőgép s igy ha nem kezdik 
meg azonnal a munkát a cséplőgépet 
el fogják szállítani s akkor aztán jó 
hosszú ideig hiába kérik a gépet. 

A cséplési munkálatok végrehajtá-
sában a megye területén levő állami 
gazdaságok vezetnek s az eddigi mun-
kákból megállapítható, hogy az állami 
szektor nem csak végrehajtja, hanem 
tul is szárnyalja a tervet s igy legké-

sőbb szeptember 15-ig be is fejezik a 
cséplést. Az állami gazdaságokban dol-
gozó elvtársak megértik, mit jelent a 
tervszerű gazdálkodás és tudják, hogy 
nem csak sajátmaguknak, hanem az 
ország összes városi és falusi dolgo-
zójának az ellátását biztosítják, ha 
jobbat, többet tudnak termelni tudo-
mányos ismeretek alapján végzett mun-
kájukkal. 

A magángazdaságokban észlelt hiá-
nyosságokat a megyei és járási ideig-
lenes bizottságok fokozottabb gondos-
sággal kell, hogy kiküszöböljék és 
minden egyes esetben segítséget kap-
nak ugy a helyi alapszervezetektől, 
mint a Román Munkáspárt megyei ve-
zetőségétől is, melynek tagjai állan-
dóan járják a megye községeit éppen 

azért, hogy minden hibát kiküszöböl-
jenek. 

A hibák feltárása azért szükséges, 
hogy azok kiküszöbölhetők legyenek. 
Nem félünk a hiányosságok kimutatá-
sától. Elég erősek vagyunk arra, hogy 
azokat kiküszöböljük. A hibák feltá-
rása segítséget ad ahhoz, hogy azok-
tól megszabaduljunk és sokkal na-
gyobb lendülettel, osztályharcos szel-
lemmel fogunk tudni kiállani a kulá-
kok és minden kizsákmányolás elleni 
küzdelemben. Azért harcolunk, hogy a 
városi és falusi dolgozóknak magasabb 
életszinvonalat biztosítsunk. 

A hiányosságokat ki kell küszöbölni 
és sokkal nagyobb lendülettel kelt 
folytatni a cséplési munkálatokat. A 
cséplési munkálatok minél előbbi be-
fejezésével, biztosítjuk az őszi vetési 
kampányhoz szükséges vetőmagot és 
annak korai befejezésével nagy vesz-
teségeket előzünk meg. 

A nyári szántásokkal kapcsolatoan 
megállapíthatjuk, hogy ezidőszerint a 
tervnek 48 százalékát hajtottuk végre. 
Tekintetlel az idő előrehaladottságára 
és a végrehajtandó egyéb gazdasági 
munkálatokra, feltétlenül szükséges 
mindent megtenni nemcsak a terv 
végrehajtására, hanem annak túltelje-
sítésére. A nyári szántásokkal biztosít-
juk a talajnedvességnek a megtartását, 
eltávolítjuk a gyomokat, megtartjuk a 
talaj megfelelő szerkezetét, vagyis biz-
tosítjuk a hektáronkénti 200—300 kg.-
os terméstöbbletet és megjavítjuk a 
termés minőségét. 

Pártunk segítségével és irányításá-
val végzett munkánkon keresztül el 
akarjuk érni a többtermelést és a 
munkásság életszínvonalának emelését 
akarjuk biztosítani. 

Igyekezzünk a larlnhiinlassal 
A gabona learatásával megszűnik a 

talaj beárnyékolása, igy egy-két napon 
belül a meleg szívóhatására a talajban 
lévő csekély nedvesség felszínre tö-
rekszik és elpárolog. A tarlóhántás 
megóvja  a talajnedvességet,  ezenkivül 
értékesiti a nyáron lehullott csapadé-
kot, amely egyébként veszendőbe 
menne. Nemcsak azért kell tarlóhán-
tást végezni, hogy megőrizzük a ned-
vességet, de a jólvégzett tarlóhántás 
a gyomok  elleni  küzdelemnek  igen 
fontos  fegyvere. 

A sekélyen végzett tarlóhánlással a 
tarlóra pergett gyommagvakat aláfor-
gatjuk. Itt a gyommagvak találkoznak 
a felfelé törekvő talajnedvességgel és 
a sekély takaróréteg alatt gyorsan ki-
csiráznak. A kicsirázott gyomokat pe-
dig még a magkötés előtt alá tudjuk 
forgatni, vagy azok ki is fagynak. 

Nem szabad a tarlóhántást mélyen 
végezni, mert a talaj gyommagfertő-
zöttségének fő forrása a tárlóra hul-
lott gyommagvak mélyen való alá-
szántásából származik. 

A tarlóhántás a talajnedvesség meg-
őrzésén és a gyomirtáson kivül táp-
anyagban  gazdagítja  a talajt,  mert 
biztosítja a hasznos talajbaktériumok 
szaporodásához a levegőt és nyirkos-
ságot. A hasznos talajbakrériumok pe-
dig a tarlóhántással aláforgatott tarló-
maradványok elkorhasztását végzik éy 
ezáltal növelik  a talaj  humusz-  és 
nitrogéntartalmát. 

A tarlóhántás után végzett őszi-
szántással porhanyóbb  talajmunkát 
tuáunk  végezni,  az  igavonó  jószágot 
pedig  megkíméljük,  mert nem kopo-
gósra száradt talajt kell vele szánta-
nunk. Többszörösen fizet a tarlóhán-
tás a következő esztendőben, amikor 
a növények ápolási munkái kevesebb 
kézimunkát igényelnek, mert a gyom-
magvakat a tarlóhántással kipusztí-
tottuk. Ezáltal könnyebben és gyor-
sabban végezhetjük a kapálási mun-
kákat, de még az a haszon is fennáll, 
hogy a kisebb gyommennyiség lénye-
gesen kevesebb nedvességet és táp-
anyagot von el a kultúrnövénytől. A 

tarlóhántással  közvetlenül  juttatunk 
tápanyagot  a földbe,  a hasznos ta-
lajbaktériumok által elkorhasztott tarló 
maradványokon keresztül, amely mint 
humusz-anyag és mint nitrogén érté-
kesül a következő esztendőkben. Az 
elvégzett kísérletek  igazolják,  hogy  a 
könnyebb  és jobb  munkán  kivül  az 
idejében  végzett  tarlóhántás  1—3 
mázsa  szemesterménnyel,  sőt  ennél 
magasabb  termésátlaggal  hálálja  meg 
a befektetett  munkát. 

Legtökéletesebb tarlóhántást a tár-
csás-borona végez, mert a talajt se-
kélyen és rögmentesen műveli meg. A 
kiszáradt talajba is könnyen be tud 
hatolni, olcsó, mintegy harmadába ke-
rül a szántásnak. Ha tárcsa nem áll 
rendelkezésünkre, akkor ekével, se-
kélyen végezzük a tarlóhántást és erre 
az időre élesitsük ki jól az ekevasat. 
Tarlóhántást végezhetünk még eke-
kapával és gruberrel is. A tarlóhántás 
csak akkor lesz eredményes, ha utána 
nyomban hengerezünk. Minél szára-
zabb és rögösebb a talajunk, annál 
fontosabb a hengerezés. 

A tarlóhántás idejében való elvég-
zésével a gazdák nem csak a saját 
hasznukat szolgálják, mivel a követ-
kező évben nagyobb lesz a termésük, 
hanem a közösség, az egész dolgozó 
nép ügyét mozdítják elő a többterme-
léssel és a gazdasági munkák meg-
könnyítésével. .. / 

Ezért kell minden öntudatos dolgo-
zónak azonnal az aratás titán elvé-
geznie a tarlóhántást, mert ezzel elő-
segíti gazdasági tervünk megvalósítá-
sát és túlteljesítését és igy hozzájárul 
a RMP irányítása mellett̂ * szociáliz-
mus építéséhez Népköztársaságunkban. 

A mezőgazdasági munkák tudomá-
nyos alapon való irányításában mind-
nyájunknak példát mutat a Szovjet-
unió, aho' a világ legelőrehaladottabb 
mezőgazdaságát valósították meg. A 
szovjet tapasztálatok: értékesítését kell 
minden gazdának szemelőtt tartania, 
amikor a tarlóhántási munkálatokat 
végzi és földjét az uj vetésre késziti elő. 

A gabonabeszolgáltatás hazafias köteletoég! 



Iskolai tájékoztató 
A közoktatásügyi minisztérium az 

1949—1950 tanév megkezdésére vo-
natkozólag a következő rendeletet 
adta ki: 

A. A beiratkozások idő-
pontja : 

1) Az óvődák, elemi iskolák I—VII. 
osztályos tanulóinak, valamint a közép-
iskolák VIII—XL, iletve I—IV évfolya-
mos tanulóinak beiratdsi  ideje  1949 
szeptember  hó  5—12  között. 

B. A beiratkozás feltételei  : 
1) Az ovodába beíratandó minden 

olyan gyermek, mely 5. élet évét 
betöltötte és még nem iskolaköteles. 

2) Az elemi iskolák I. osztályába 
kötelezően  be kell irni azokat a gyer-
mekeket, akik: 

a) 1942 januar 1 és december 31 
közt születtek és akik 1949 szeptem-
ber 1.-én betöltötték a 7. életévüket. 

b) 1941 évben születtek és akik 
1948 szeptember 1.-én nem töltötték 
be 7. életévüket és emiatt 1948 szep-
tember 1.-én nem voltak beirathatók 
az I. osztályba. 

c) minden 8—12 éves gyermek, aki 
eddig nem járt iskolába. 

d) az elemi iskola I. osztályában 
ismétlésre utasított tanulók 

3) Az elemi iskolák II.—IV. osztá-
lyába szintén kötelezően  beirandók 
azok a tanulók akik az 1948—49 is-
kolai évben az elemi iskolák I.—III. 
osztályában jártak, vagy az illető osz-
tályban ismétlésre utasíttattak és a 14 
évet még nem töltik be 1949 de-
cember 31-ig. 

4) Az elemi iskolák V. osztalyába 
beiratkozhatik minden olyan tanuló, aki 
az elemi iskola IV. osztályát sikere-
sen elvégezte és 1949 december 31-én 
a 15. életévét nem töltötte be. 

Az elemi iskolák VI és VII. osz-
tályba beiratkozhatik minden tanuló, 
aki az 1949 tanévben az elemi iskolák 
előző osztályait sikeresen elvégezte. 

Azok az elemi iskolai tanulók, akik 
1949 juniusában sikeresen vizsgáztak, 
hivatalból  beirandók a következő osz-
tályba, akár az elemi iskola l—IV., 
akár az V—VI. osztályt végezték. 

Minden szülő köteles gyermekét a 
tanügyi hatóságok által megjelölt, a 
lakóhelyéhez legközelebb eső iskolába 
beiratni. 

Az elemi iskolák V—VII. osztályú 
tanulói részére a közoktatáségyi mi-
nisztérium nagyszámú ösztöndijat utalt 
ki, hogy ezáltal biztosítsa az olyan 
munkás és szegényparaszt szülők 
gyermekeinek internátusi ellátását, a-
kik lakóhelyén nincs V.—VII. osztály 
s igy a továbbtanulásuk nehézségekbe 
ütközne. 

C. A középiskolák VIII. osztályába 
és a pedagógiai és műszaki középis-
kolák 1. évfolyamaira beiratkozhatnak 
azok a VII. elemi osztályt végzett ta-
nulók, akik juniusban, illetve szep-
tember 6—8 között az illető közép-
iskola felvételi vizsgáját sikeresen le-
tették. 

A középiskolába beiratkozó tanu-
lóknak az illető iskola igazgatóságá-
hoz felbélyegzett felvételi kérést kell 
benyujtaniok, csatolva az alábbi ok-
mányokat : 

1) Fizetéses  alkalmozottak  gyer-
mekei:  igazoló iratot a szülők fizeté-
séről és a munka mezején eltöltött 
szolgálati időről, attól az üzemtől vagy 
intézménytől, amelyben dolgoznak. 

2) Földműves  szülők  gyermekei: 
igazoló iratot a községi ideiglenes bi-
zottságtól, amelyben a szülők mező-
gazdasági adója legyen leitüntetve. 

3) Szabadfoglalkozásúak,  iparosok, 
kereskedők  gyermekei:  igazoló iratot 

az illetékes pénzügyi hivataltól, mely-
ben a szülők adózható jövedelme és 
a rnsgállapitott adó legyen feltüntetve. 

A fenti iratokat minden szülőnek be 
kell nyújtania az illető középiskola 
igazgatóságához legkésőbb 1949 szep-
tember 12-ig. Amennyiben ezen iga-
zolványok eddig nem érkeznének meg, 
később a beiratkozás nem eszközöl-
hető. 

A fenti igazoló iratok mintája meg-
található az elemi iskolák és közép-
iskolák igazgatóságánál, mint 1. száinu 
minta. 

4) A gyermekek szülei kötelesek a 
fenti igazoló iratokon kivül egy nyi-
latkozatot csatolni a beiratási kérés-
hez, a városi és vidéki elemi és kö-
zépiskoláknál, valamint a községi ide-
iglenes bizottságoknál megtalálható 2 
számú minta szerint. 

Azok a tanulók, akik 1949 szep-
tember 12-ig az 1, 2 és 3 pontokban 
foglalt igazoló iratokat nem tudják 
csatolni kérésükhöz, csak a szülők nyi-
latkozatát csatolják, de kötelesek 1949 
szeptember 30-ig pótlólag ezeket is az 
illető iskola igazgatóságához benyúj-
tani. Ha a szülők hamis adatokat tar-
talmazó nyilatkozatot adnak a tanulót 
az ország összes középiskolájából ki-
zárják. 

D. A középiskolák IX., X. és XI. 
osztályába, illetve a műszaki középis-
kolák II.—IV. évfolyamára való beirat-
kozás az illető iskola igazgatóságá-
hoz beadott felbélyegzett kérés alap-
ján történik, szeptember 5—12 között. 

Ezekbe az osztályokba beiratkozni 
akaró tanulók kötelesek kéréseik mellé 
a C. szakasz 1, 2, 3 és 4 pontjaiban 
feltüntetett igazoló iratokat csatolni. 

Ugy az igazoló iratokat, valamint a 
szülői nyilatkozatokat a községi ideig-
lenes bizottságoknál, az elemi és kö-
zépiskolák igazgatóságánál levő minta 
szerint kell elkészíteni. 

Az igazoló iratok és a nyilatkoza-
tok a tanulók tandijának • és ösztön-
dijának megállapításához szükségesek. 
Hiányosan kitöltött igazoló iratokat az 
iskolák nem vesznek figyelembe. 

Az  udvarhelymegyei  ideiglenes 
bizottság  tanügyi  és művelődési 

osztálya 

Eredményeses  vizsgáztak 
a vöröskeresztes 

segédápolóitok 
Szeptember 1-én volt a záróvizsgá-

juk a Vöröskereszt által Székelyudvar-
helyen rendezett segédápolónői tanfo-
lyam hallgatóinak. A 14 tantárgyból 
kikérdezett hallgatók ügyesen feleltek 
a kérdésekre, és a gyakorlati vizsgák 
is igazolták felkészültségüket. Az anya-
got 6 hónapos tanfolyamon sajátították 
el a növendékek. A 28 hallgató közül 
15 tanuló jeles, 13 jó eredménnyel 
végzett. 

Az egészségügyi kiképzésen kivül az 
állampolgári nevelés, és ideológiai fel-
készültség terén is szép eredményről 
tanúskodtak a vizsgán. A tanfolyam 
befejezése után oklevelet nyernek, és 
el is helyezik őket a kórházakban, 
iskolákban, szülőotthonokban stb., hogy 
szerzett tudásukat a nép egészségügyi 
szolgálatába állítsák, népünk egészségi 
és szellemi színvonalának emelésére, 
hogy igy vegyék ki részüket a szoci-
álizmus építéséből. El is helyezkedtek 
már mind a vizsgázott növendékek 
vármegyénk területén, fizetéses állásban. 

A Vöröskereszt egészségügyi mun-
kája tehát vármegyénkben e naptól 
indul tulajdonképpen el, mikor képzett 
segédápolónőink adják tovább né-
pünknek elméleti és gyakorlati tudá-
sukat 

Sz.  Gy. 

Látogatás  az  uj 
erdészeti  iskolában 

A mult rendszerek erdőőrei kapitá-
lista gazdáikkal egy-huron pendültek. 
Erdőgazdálkodásunk ugyancsak a ka-
pitálista urak szolgálatában állott. 
Nem csodálkozhatunk tehát, ha rend-
szer nélkül tarolták le erdeink leg-
szebb részét. Nem csodálkozhatunk, 
ha nagy erdeink mellett dolgozó pa-
rasztságunk, városi munkásságunk 
tüzelő nélkül vészelte át a hideg te-
leket. Fakereskedelmi magánvállala-
taink gomba módra nőttek egymás-
után s az eszeveszett hajszában váj-
jon kinek volt gondja a dolgozókra? 
Hogy a dolgozóknak nem volt tűzi-
fájuk? Az nem volt baj. Hogy az or-
szágnak nem maradt tűzifája ? Nem 
számított. A külföldi jobban fizetett. 

Az erdőőrök, a községi «kiskirályok*, 
a közbirtokossági elnökök csatlósai 
voltak. Ömlött tehát a fa a kulákok 
udvarára, ömlött külföldre és duzzadt 
a vállalkozó, a közbirtokossági elnök, 
az erdőőr zsebe, csak a szegények-
nek nem jutottA kiirtott erdők méte-
res facsonkjai felkiáltójelként állottak 
mindenüt útjaink, vasutjaink mellett, 
ahonnan könnyen lehetett szállítani 
a fát. 

Azóta a kereskedelmi vállalatokat 
államosítottuk. A közbirtokossági el-
nököket becsületes dolgozókkal cse-
réltük fel. Erdészetügyi minisztériu-
munk pedig 100 éves üzemtervvel 
építi ujjá pusztává vált erdeinket. 

És mi van az erdőőrökkel ? Néz-
zük mit csinálnak megyénk erdőőrei. 

Székelykereszturon 
erdészeti iskola van. Azok az erdő-
őrök tanulnak itt, akiket szolgálatból 
hivtak be, szakmailag és politikailag 
nevelik itten az erdőőröket, akik kö-
zül az oda nem valókat elbocsátották 
s helyükbe uj, becsületes dolgozókat 
állítottak. 

Csáky János, az iskola igazga-
tója lelkesedéssel beszél: 

— Nem rég kezdtük meg az isko-
lát, minden felszerelés nélkül. Ma 
már hálótermünk, tantermünk, kony-
hánk van, szinte hiánytalanul felsze-
relve. Kormányunk minden lehetősé-
get megadott, hogy jó munkát végez-
hessünk. Most már minden rajtunk 
múlik. 

Az iskolában körülfognak az elv-
társak és mindenki kérdez valamit. 
Kocskodár György román nemzetiségű. 
Magyarul ért ugyan, de beszélni 
nem tud. — Nagyon jól érzem itt 
magam — mondja — észre sem ve-
szem, hogy magyarok közt vagyok. 
Ha valamit nem értek, az elvtársak 
mindjárt megmagyarázzák. Olyan jól 
megértjük egymást. Papp S. Mózes 
és Szabó Mihály kérdéssel állnak elő. 
— Hogy lehetne elvtárs valamelyik 
újsággal érintkezésbe lépni, szeret-
nénk megköszönni Népköztársaságunk-
nak ezt az iskolát. Azt, hogy tanulha-
tunk, hogy felvilágosodhatunk, hogy 
emberi életmódhoz juttatott. 

Kint jel hangzik fel. Fegyelmezetten 
sorakoznak az erdőőrök és két perc 
sem telik bele s nótájuk megremeg-
teti a kázak ablakait. Vacsorázni men-
nek. A konyha és az étterem az ipa-
ros-otthon volt helyiségében van. A 
hosszú asztalok mellett kényelmesen 
elfér mindenki. — Jó kosztunk van 
-mondja az egyik elvtárs,- mindennap 
hust eszünk. Csáky igazgató minde-
nütt ott van. Most is csillogó szemekkel 
nézi tr.nitványait, akik között bizony már 
idős bácsik is akadnak. Egyik asz-
talnál az előadáson hallott kérdésről, 
a szövetkezetről vitatkoznak s csak 
akkor hallgatnak el, amikor a nagy 

tál ételt a piros arcú, fehérkendős 
szakács eléjük teszi. 

Székely  udvar  h elyen 
a magyar tannyelvű erdészeti közép-
iskolát látogatjuk meg, ahová a fia-
talok járnak, akik az elemi iskola VII. 
osztályát végezték el. — Készülünk 
az uj iskolai évre — mondja Csató 
igazgató elvtárs és folytatja is a mun-
kát. Az egyik tanteremből zúgás, ha«-
gos beszéd hallatszik és nevetve jön-
nek ki a teremből a »tanítványok*. 
— Nem növendékekezek, világosit fol 
valaki, a tanulók nyári szüneten van-
nak. Most az erdészeti hivatalok fő-
nökei foglalták el a padokat, hogy 
ők is tovább képezzék magukat. Tény-
leg idősebb elvtársak jelennek meg az 
ajtóban s ugy nevetnek, mint az is-
kolás növendékek. Bartha Dénes, a 
székelykereszturi erdészeti hivatal fő-
nöke cigarettát dug a szájába s ugy 
mondja nevetve — Legyőzzük a ter-
mészetet, mi is le fogjuk győzni —. 
A Szovjetunió erdősítési munkálatairól 
tanulnak s most azon vitatkoznak. 

A megyei ideiglenes bizottság erdé-
szeti osztályára is ellátogatunk. A 
telefon cseng, amikor belépünk. 
Deák András, a helyettes osztályveze-
tő veszi fel a kagylót. Homloka ránc-
ba fut, ugy figyel. Hát nem! akkorát 
kiált a kagylóba, hogy megijedünk, 
nem I Az erdő már nem a kulák arany-
bányája, s lecsapja a kagylót. — Me-
gint az erdőben akarnak legeltetni a 
kulákok teszi hozzá magyarázólag. 

A technikusok szobájában vagy ti-
zen dolgoznak. Körző, logarléc, hártya-
papir, Bézárd -tájoló, minden munká-
ban van. Epure és Romanovski mér-
nök elvtársak ide oda szaladgálnak, 
igazgatnak, utasítanak, homlokukon 
gyöngyözik az izzadság. — Ne zavar-
juk — szól Deák elvtárs — a 100 
éves üzemterven dolgoznak. Távozni 
akarunk de az ajtóban Simó elvtársnő 
jön szembe. Hatalmas rakás vászon 
és egyéb fehérnemű a kezében. Min-
den erdészeti hivatalnál hivatalos ven-
dégszobát rendezünk be magyarázza 
Deák elvtárs 

— Dolgozunk, — ennyit mond De-
ák elvtárs, de ebben az uj erdészet 
minden lüktetése benne van. Benne 
vannak az uj erdészeket nevelő is-
kolák, tanfolyamok, a százéves mun-
katerv, melyet a megye összes erdő-
mérnökei szerkesztenek itt. Benne 
vannak a székelykereszturi, olaszteleki, 
parajdi, varsági, zetelaki és udvarhelyi 
erdőgondnokságok, ahol most a hiva-
talnokok végzik a munkát, melyet 
többletként ró rájuk a mérnök távol-
léte és a tanfolyamon levő hivatal-
főnökök távolléte. Jó uton halad erdé-
szetünk megtalálta az utat dolgozó 
lakosságunk, és Pártunk útmutatásait 
követi. 

Igy épül a szociálista erdészet, igy 
rakódnak a kövek egymásra, hogy 
felépüljön a lerombolhatatlan épület, 
a dolgozók boldog, kizsákmányolástól 
mentes hazája. Nagy 

Judecătoria Populară Mixtă Odorheiu 
Dos. No. 2501—1949. Sofia Iui Szabó 
Márton născută Balázs Anna dom. in 
Odorheiu, in baza legii No. 293—1944 
cere declararea morţii prezumate a so-
ţului ei, Szabó Márton născut în 
Odorheiu la data de 1 Noembrie 1903, 
care fiind mobiliazt pe front a murit 
in lagărul Tichina in luna Februarie 
1945. Invită pe cei care au ştiri des-
pre dispărut să anunţe Parchetul Tri-
bunalului Odorheiu, care face cerce-
tările respective. Judecător şef. Balogh 
Iosif dr. Grefieră Balázs Irma. 

Leplezzük le a nép ellenségeit, a szabotáló kulákokat 



Ezt láttuk a faliújságok  ellenőrzése során 
Folytattuk a faliújság-szemlét. Most 

folyik az országos faliújság verseny és 
a szociálista jövő építésében fontos 
tényező a faliújság. A régebben meg-
látogatott községek egy néhányánál 
fejlődés állott be a faliújság terén, 
mások pedig tovább is tétlenül állnak. 
A fejlődésnek indult községek közül 
ki kell emelnünk Zetelakát,  ahol a 
kezdeti neki-lendülés nem akadt el, 
hanem augusztus 23 után még na-
gyobb öntudattal feküdtek munkának, 
amit a szeptember 1-ei faliújság cik-
kek bizonyítanak legjobban. Értéke-
sebbnél értékesebb cikkek számolnak 
be a falu belső problémáiról, a vég-
zett munkákról és uj munkaterveket 
fektetnek le a szociálizmus felé vezető 
forradalmi utunkon. 

örvendetes tény, hogy Deák István, 
Both Károly és Dodó Viktor értékes 
cikkei mellett, ugyanolyan értékes cik-
kekkel jöttek a nők is: Máté Erzsébet, 
Kállai Erzsébet és Szegedi Gergelyné. 

Szeptember 11-ikén lesz a faliújság 
megyei döntője, amikor számba veszik 
a végzett munkát és kitűnik, hol és 
hogyan munkálkodtak az uj ember uj 
életének kialakításáért. 

A döntő előtt pár pillantást kell 
vetnünk a város területén levő faliúj-
ságokra is. 

Mind a négy kerületi alap-
szervezet faliújságja augusztus 23 
tiszteletére uj cikkekkel jött. A legér-
tékesebb és a legjobban szerkesztett 
faliújság a III-ik kerületé, amelyen 
Szabó Gyula, Ilyés Domokos, Kisné-
meth István a közösséget érdeklő és 
jó politikai beállítású cikkei láthatók. 
Ez az alapszervezet komolyan veszi a 
faliújságot. Tiz naponként rendesen 
cserélik a cikkeket. 

Nem igy áll a helyzet a Secera 
állami üzletnél, ahol még azt 
sem tudják, ki a faliújság felelőse. A 
vállalatot látogató felügyelők jelenléte 
és az idő hiánya nem mentség egy 
ilyen fontos probléma elhanyagolására. 

A Comcereal faliújságja sem-
mitmondó és elhanyagolt. 

Még rosszabb a szeszgyár fali-
újságja, ahol rég elfelejtett február 
17-ikei cikk hirdeti a szerkesztőbizott-
ság nemtörődömségét. 

Az Ardealul faliújságján két 
augusztusi és egy régebbi cikk van. 
A meglehetős sok alkalmazottat fog-
lalkoztató vállalat nem ilyen faliújság-
gal kellene rendelkezzék. 

A CFR faliújságján Osváth József 
és Pavelescu Dumitru időszerű belső 
problémákat boncolgat. Több gondot 
kell fordítani a faliújság külső formá-
jára is. 

A ruházati szakszervezet 
faliújságja négy általános cikkben fog-
lalkozik augusztus 23 fontosságával. 
Hiányzik a belső megvalósításokat és 
hiányosságokat feltáró írás. 

A háztartási alkalmazottak 
faliújságján Kovács Zsuzsánna és Bo-
kor Mária foglalkozik aug. 23 jelentő-
ségével. Ezen a faliújságon nagyobb 
számban kellene megszólaltatni azokat 
a dolgozókat, akik a mult elnyomó 
rendszerében a legjobban ki voltak 
szolgáltatva a polgári világ uraskodó 
„naccságáinak". 

A vas- és fémipari  szakszer-
vezet faliújságján két általános cikk 
foglalkozik augusztus 23-val és a mun-
kaversenyeken elért eredményekkel, 
sajnos mindkét cikknek ugyanaz a 
szerzője. 

Az IPEIL faliújságján meglátszik, 
hogy az alkalmazottak felismerték an-
nak jelentőségét. Helyesen foglalkoz-
nak eredményeikkel, hibáikkal. 

A közalkalmazottak szak-
szervezetének faliújságján három 
cikk uj keletű. Ezek közül egy foglal-
kozik augusztus 23 jelentőségével. Az 
ujak mellett van egy régi cikk is, 
amelyet más hiányában elfelejtettek 
lecserélni. 

A Federale faliújságján szintén 
3 uj cikk van, amelyek a közösségi 
munka eredményességével, az önkép-
zés és a tanulás fontosságával fog-
lalkoznak. Jól megirt, értékes cikkek, 
csak kevésnek tartjuk. 

Az udvarhelyi alsó- és felső 
járások faliújságjain 3 illetve 5 cikk 
foglalkozik augusztus 23-al és azóta 
nem cserélték a cikkeket. Nem foglal-
koznak azonban a hivatal belső éle-
tével, naponta felmerülő kérdéseikkel, 
holott az alkalmazottak egy része nap-
nap után a falvakat járja. Olyan in-
tézményeknél, ahol a falusi dolgozók 
naponta nagy számban fordulnak meg, 
a faliújságnak az intézmény mintaké-
pének kell lennie. Hol vannak azok a 
cikkek, amelyek a csépléssel, a be-
szolgáltatással, a vetési kampánnyal, 
a tarlóhántással, a kulák mesterke-
désekkel és szabotázs kísérleteikkel 
foglalkoznak? Sehol. A faliújságok 
külső formája is gyenge, látszik, hogy 
az alkalmazottak nem sok gondot for-
dítanak erre a harci eszközre. 

A megyeházának faliújságjai 
jól megirt és megpolitizált cikkekkel, 
szép kivitelezésben jelentkeznek, de 
nem elég, jól megirni a cikket, annak 
konkrétumokat is kell tartalmaznia. Es 
még egy másik hiányosság. Miért sze-
repel Kassay Jolán, Dobai Anna, Jude 
Zaharie, Keintzel Rudolf, Kertész Já-
nos több cikkel? Talán a megyei 
ideiglenes bizottság több, mint 100 
tagu tollforgató gárdája elfelejtett irni ? 

A városi villanytelep gyenge 
kivitelezésű faliújságján régen beporo-
sodott cikkek, minden belső élet nél-
kül. Látszik, hogy nem törődnek vele. 
Az elvtársak oda kell hassanak, hogy 
belső életükkel foglalkozzanak és 
élővé tegyék faliújságjukat. 

Az állami kórház faliújságján 
nyolc augusztus 23 tiszteletére irott, 
nagyon jó cikk van. íróik bátran 
nyúlnak a tollhoz. Kimutatják elért 
eredményeiket, önkéntes munkájukat 
a terv sikerének érdekében, valamint 
az uj egészségügyi káderek kiképzé-
sénél elért sikereiket, de nem hall-
gatják el hibáikat és nehézségeiket 
sem. Szép az újság kivitelezése is. 

A városi alkalmazottak fali-
újságját, amely hosszú idő óta vá-
rosunk legjobb faliújságja, szándéko-
san hagytuk utoljára. Gyönyörű kivi-
telezésben, 10 naponként friss cikkek-
kel jelenik meg az olvasók előtt. A 
cikkek iróin látszik, hogy szívesen 
vállalják ezt az önkéntes munkát. 
Cikkeik jól megpolitizáltak. Belső éle-
tük Iegkissebb megnyilvánulását is 
bonckés alá veszik. Rámutntnak ered-
ményeikre, munkájukra, hiányossá-
gaikra. A kritika és önkritika fegy-
verét biztosan kezelik. Megnevezik és 
népszerűsítik a munkában kitünteket, 
de ugyanakkor nem takargatják a 
gyengeségeket, névszerint irják ki 
a faliújságon, akik hibát követnek el, 
vagy a közösségi munkától és élettől 
távoltartják magukat. Igy igyekeznek 
népi demokráciánk hasznos elemeivé 
alakítani azokat is, akikben kevesebb 
az osztályöntudat. 

A nagyon értékes és szép munka 
mellett egy hiányosságot itt is meg 
kell említenünk. Tudomásunk szerint 
az alkalmazottak között több román 
dolgozó is van és az utóbbi időben 
egyetlen egy román nyelvű cikket ol-

vastunk csak, augusztus 23-al kap-
csolatban. Ezt a hiányosságot gyor-
san fel kell számolni és be kell 
vonni a faliújság közösségi munkájába 
azokat a román elvtárs akat, akik 
dolgozni akarnak. 

Parajdon a már régen tapasz-
talt kollektív munka eredményeként 

az ottani faliújságok ugy a sóbányá-
nál, mint az intézményeknél biztos 
fejlődést mutatnak és legyőzhetetlen 
osztályharcos fegyvereivé válnak Pa-
rajd dolgozóinak. 

Faliújságjaink ezután ne álljanak 
üresen, vagy ne legyenek rajtuk a 
régiségtől kisárgult cikkek. Használ-
juk ki a végtelenségig ezt a fegyvert, 
melyet Pártunk adott a kezünkbe és 
amelyet eredményesen használhatunk 
a szociálizmus épitése terén. 

Egy  városi  levelező. 

Még egy pár szó a faliújságokról 
Szentmihály. 

Szentmihályon már több, mint egy 
éve készítik az utcai faliújságot. Jegy-
zőkönyvet is készítettek róla a tömeg-
szervezetek és az ideiglenes bizottság, 
de a faliújság még mindig nincs kész. 
Kit terhel ezért a hiányosságért a fe-
lelősség ? 

A községházában kifüggesztett fali-
újságon egyetlen egy cikk van, me.ly-
ben ifj. Osváth Zsigmond mutat rá 
világosan, a nép nyelvén, érthetően a 
babonák elleni harc fontosságára. A 
szövetkezetben a faliújság fehéren áll. 
Tudjuk nagyon jól, hogy ma az újjá-
szervezett szövetkezetben forr az élet. 
Volna miről irni, csak egy kis odaa-
dás kellene és több komolyság a 
szövetkezeti vezetőség részéről. 
Malomfalván 
is van utcai faliújság, azt mondhat-
nánk inkább egyszerűen, hogy hirdető-
tábla. Tele van aggatva különféle 
hirdetésekkel s az újságból kivágott 
cikkekkel. A sok teleirt papírlap kö-
zül segítségért kiáltoz két esőverte, 
napszivta cikk. Az egyiknél még a 
szerző nevét is lemosta az eső, a cikk 
már idejét multa, amit bizonyít olvas-
hatatlansága is. A másik Farkas 
László cikke a Világ Ifjúság Találko-

zójáról. Egyetlen időszerű, rövid cikk. 
A malomfalvi községi ideiglenes bi-
zottság és a tömegszervezetek köte-
lessége, hogy a szerkesztő-bizottság 
munkáját ellenőrizzék és a hiányos-
ság kiküszöbölésére rábírják. Cikkeik-
ben foglalkozzanak leginkább a falu 
életével, hogy ezen keresztül tisztá-
ban legyen minden egyes malomfalvi 
dolgozó kötelességével és munkájá-
nak eredményével. 
Szentléleken 
az utcai faliújság a községháza falára 
van kifüggesztve eső ellen jól védett 
helyen. Tehnikai kivitele szép. Üveg-
lappal védett tábláján időszerű cikkek 
tájékoztatják az olvasót a falu életé-
ről. A szövetkezeti életről F. A. alá-
írással számol be röviden egy cikk. 
Petőfiről Benedek József ír és egybe-
kapcsolja Petőfi burzsoázia ellenes 
harci szellemét a falu épiteni vágyó 
akaratával. Pelinovszkiné augusztus 
23-ról számol be cikkében. Meglát-
szik irásán a nehézkes betűvetés, de 
benne van soraiban az akarat, amely 
arra késztette, hogy ilyen szépen em-
lékezzék meg felszabadulásunk nagy 
napjáról. A többi cikk is legtöbbnyire 
a falu életével foglalkozik. A szentlé-
ieki utcai faljujságról példát vehetnek 
a többi községek. Sz. 

A népet  károsította  meg 
lopásával  egy  volt  bank-
igazgató 

Vasárnap, augusztus 28-ikán, nem 
mindennapi látványosságban volt ré-
szük a székelykereszturi dolgozóknak, 
megérlelve bennük azt az elhatározást, 
hogy ezután éberségüket megkétsze-
rezve fogják leleplezni mindazokat, 
akik a dolgozók verejtékes munkájá-
nak gyümölcsét bármilyen módon is 
elsajátítani próbálkoznak. 

A látványosság abból állott, hogy 
egy volt bankigazgatót, Csejtei Ele-
mért, a hátán kukoricával teli zsá-
kokkal kisértek a milícia emberei a 
városon végig a Kaláka-szövetkezet 
felé, ahonnan hosszú időn keresztül 
lopta a dolgozók életszükségletét biz-
tosító gabonát. 

A Kaláka-szövetkezet raktárnoka, 
Lőrinczi Sándor, az IMSz székelyke-
reszturi alapszervezetének vezetőségi 
tagja, az utóbbi időben észrevette, 
hogy a raktárból, annak ellenére, hogy 
jól be van zárva, a gabona egyre 
fogy. Lőrinczi Sándor, mint öntudatos 
ifjumunkás a milíciával karöltve kez-
dett a gabona rejtélyes eltűnésének 
felderítéséhez. Három éjjeli eredmény-
telen lesbénállás után a negyedik éj-
jel, augusztus 27-én valakit közeledni 
látott a raktár felé, rúdra kötött merő-
edénnyel, amivel neki is fogott az 
ablakon keresztül a gabona kiméré-
séhez. 

Egy milicista az illetőt, Csejtei Ele-
mért azonnal letartóztatta. Csejtei »úr« 

azt gondolta, hogy még mindig a ki-
zsákmányoló társadalom emberei van-
nak a milicián és kétezer lejt kínált a 
milicistának az ügy «elintézéséért*. A 
volt «bankigazgató úr« azonban téve-
dett, mert a milicia ma a nép fiaiból 
áll és a népé. Tagjait nem lehet lefi-
zetni. Igy aztán a nép ellenségét meg-
bilincselték és a következő nap, va-
sárnap a dolgozók láttára az ellopott 
gabonát a tettessel visszahordatták a 
szövetkezet raktárába. 

Ha a lopás körülményeit vizsgáljuk, 
nem hagyhatjuk figyelmen kivül, hogy 
Csejtei Elemér, a kapitálista társada-
lom volt bankigazgatója, aki a dolgo-
zók munkájának kizsákmányolásából 
szerzett pénzösszegből építette Székely-
keresztur egyik legnagyobb emeletes 
házát, nem tudott belenyugodni abba, 
hogy Népköztársaságunk ujabb és 
ujabb lehetőségeket biztosit a dolgozók 
életszínvonalának emelése érdekében 
és állandó uszító munkája mellett lo-
pással is meg akarta károsítani a 
szövetkezeti tulajdont, ami a népé. A 
vizsgálatok alkalmával kiderült, hogy 
a kukoricát, amit a szövetkezetből el-
hordott, lakásán vékánként ötszáz 
lejért árulta. 

Csejtei Elemér, a dolgozók megelé-
gedésére, tette méltó jutalmát meg 
fogja kapni, mert a biróság előtt kell 
felelnie szabotázs-cselekménynek mi-
nősülő lopásáért és a megvesztege-
tésért. 

Csépeljünk a szérűn, hogy minél hamarább kapjunk vetőmagot 



Niért a legdrágább 
a székelyudvarhelyi zöldségpiac? 

Mialatt az ország dolgozó milliói-
nak jobb jövőt épitő szociálista mun-
kaversenyekben városaink tizemai, 
munkásai és más dolgozói is részt-
vesznek, azalatt az élelmiszer és zöld-
ség-piac spekulánsai és hiénái alapo-
san kizsákmányolják őket. 

Székelyudvarhely élelmezési hely-
zete igen nehéz, annál is inkább, 
mert ne.n vagyunk önellátó vármegye 
s igy a láncolóknak, Uzéreknek nagy 
lehetőségük nyilik, hogy különösen a 
fizetéses alkalmazottakat könnyűszer-
rel kizsákmányolhassák. 

Ilyen helyzetben, csak erélyes esz-
közökkel és a felhozatal megszerve-
zésével lehet rendet teremteni. A fel-
hozatal megszervezése az állami és 
szövetkezeti kereskedelem hivatása. 
Ebből a szempontból ugy az Ardealul 
állami élelmiszer üzlet, mint az 
UMGISz szövetkezet működése kifogá-
solható. 

Az emiitett kereskedelmi szervek-
nek haladéktalanul meg kell találniok 
a kapcsolatot a fölösleggel rendel-
kező megyék szövetkezeti központjai-
val, hogy kellő mennyiségben és 
megfelelő áron tudják biztositani a 
helyi zöldség és gyümölcs szükségle-
teket. Ilyen, a közösség érdekét szol-
gáló munkával összetörhetik a speku-
lánsok számításait, akik ma is zsiros 
kereseti lehetőségnek tekintik a piacot. 
Ezáltal nemcsak a dolgozók elsőrendű 
érdekeit szolgálnák, hanem jelentős 
segítséget nyújtanának nemzetgazda-
ságunk vérkeringésének, védve a na-
gyon sok munkával alátámasztott 
pénzünk értékét és stabilitását. 

Anyagi nehézségekről, vagy tőke-
hiányról ezeknél az állami és szövet-
kezeti szerveknél nem lehet szó. Csak 
egy kis akarat, munkakészség és az 
alakuló uj társadalmunk iránti szere-
tet és felelősségérzés szükséges. 

Amennyiben ezek a kereskedelmi 
szervek Székelyudvarhely zöldséggel 

és gyümölccsel való ellátására képte-
lenek, ugy a megyei ideiglenes bizott-
ságunk illetékes szervei hivatottak 
arra, hogy az idegen vármegyékből 
jelentkező őstermelőknek termeivé-
nyeikkei piakunkon való megjelenését 
engedélyezzék és azt elő is segítsék. 
Csak igy lehetséges a mai uzsora-
árak letörése és annak a furcsa hely-
zetnek a megváltoztatása, hogy Szé-
kelyudvarhely piaca drágább a leg-
forgalmasabb fürdőhely piacánál is. 

Pártunk javaslatára kormányunk az 
egész ország területén a dolgozók fi-
zetését egységesítette. Ugyanaz a fi-
zetése az Aradon dolgozó szerelőnek, 
mint a székelyudvarhelyinek, de ugyan-
akkor az aradi dolgozó paradicsom 
szükségletét 3 lejes áron szerzi be, 
mig az udvarhelyi 45—50 lejt kény-
telen ezért adni. \ 

Ugyanakkor a legszigorúbb rend-
szabályokat kell életbeleptetni a piac 
hiénái, a láncolók ellen, megszüntetve 
a lehetőségét annak, hogyha reggeli 
vonat érkezésekor az állomáson a 
megyei őstermelők termeivényeit ösz-
szevásárolják és azt elraktározva pár 
órával később hatalmas áremeléssel 
adják tovább. 

Azonnali hatállyal meg kell vonni 
ezek áiulási engedélyét és rá kell 
kényszeríteni arra, hogy hasznos mun-
kával vegyenek részt a szociálista tár-
sadalom felépítésében. Csak igy tűn-
nek el a piacról Bomhér és társai. 
Bomhér a keddi vásár alkalmával a 
regáti őstermelő szőlőjét 50 lejes áron 
megvéve, tíz méterrel arrább már 70 
lejes áron árusította s mikor meg-
kérdezték, hogy ez miért drágább, 
mint a másik azt felelte, kóstolják 
meg, a különbséget meglátják. Pecfig 
ugyanannak az őstermelőnek a ter-
meivényéből származott. 

A dolgozók érdekében vasseprüt a 
kézbe és rendet teremteni a zöldség-
piac dzsungeljében 1 M.  Gy. 

azokat a munkásokat, akik szintén 
felülmúlták normájukat. 

A leggyengébb eredményt Molnár 
Károly asztalos tanonc érte el. Ennek 
a fiatal munkásnak normája is magas 
volt s ezen kivül a munkájánál hasz-
nált benzinlámpa is többször eldugult, 
ami késleltette haladását. Ráadásul a 
darabokat is maga kellett, hogy tovább-
rakja. Szorgalma biztosíték arra, hogy 
legközelebb a legjobb eredményeket 
elérő munkások között lesz. A fameg-
munkáló gépmunkások között Sándor 
István 90 százalékkal, Benczédi Fe-
renc 60 százalékkal haladta tul a 
normát. 

A szabó-üzemben Péter Simon 
lett első a versenyben 28 százalékkal 
a normán felül. Bomhér Endre 27, Pé-
ter Anna, Biró Ferenc, Györfi Ferenc 
25 százalékkal és még sok munkás 
kisebb nagyobb százalékkal felülmúlták 
a normát. Az egyre bővülő szabó-
üzem ifju munkásai is megértéssel 
kapcsolódtak be a versenyekbe. 

A kefekötő  üzemben Jakab 
Dénesnek nem akadt versenytársa. 
A rendes munkamenetben 8 óra alatt 
50 seprűt kötött meg, most a keze 
alá dolgozó Biró Lászlónéval 70 seprű 
kötését végezte el. Volt mit öllögetnie 
Kovács Gyulának, aki a seprűket meg-
varrja. 

Az ipartelep ifju munkásainak első 
munka-versenyét nem volt könnyű 
ilyen szép eredménnyekkel fejezni be, 
de a következő versenyeknél még 
nagyobb eredmények is várhatók. 

A szentkeresztbányai ifjak ez alka-
lomra szervezett egyéni versenyén is 
nagyon szép eredmények mutatták az 
ifjak határozott munkakészségét. Az 
öntődében Pálgábor Dénes 155, Péter 
László 150, Trimfuj György 125, Nagy 
József 90, Bardócz László 80, Goli-
cza János 75, Kelemen Imre 66 és 
Gergely Gábor 47 százalékkal telje-
sítették tul normájukat, uj magatartást 
tanúsítva a munkával szemben. A fiuk 
munkalendülete mögött nem maradtak 
el teljesitménnyeikkel a lány öntők 
sem, akik közül Miklós Berta 125, 
Egyed Róza 92, Elekes Katalin 90, 
Miklós Róza 82, Golicza Margit 70, 
Albert Margit 66, Sándor Regina 65, 
András Mária 52, Tamás Róza 50, 
Balázs Veronika 49 és Benedek Juli-
ánná 38 százalékkal teljesítette tul az 
előirányzatot. Ezeket a szép eredmé-
nyeket csakis a kongresszus tisztele-
tére megszervezett verseny, minden 
ifju szivében lángoló lendülete tudta 
felszínre hozni. 

Az asztalos műhelyben Samu Vil-
mos 36 százalékkal termelt több fa-
alkatrészt, amely elősegítette a többi 
munkahelyek ifjainak munkáját, mert 
nem kell várniuk az ő általa készített 
anyagokra. 

Az esztergályozó műhelyben András 
István, 62, Lőrincz Béla 62 és Sándor 
Mihály 50 százalékkal termelt többet, 
eddig nehezen teljesített normájuknál. 

A szerelő-műhelyben Mihály Vincze 
156 százalékkal Bokor Dénes 56 szá-
zalékkal és Zafiu Gheorghe 36 száza-
lékkal teljesítették tul normájukát. 

A lövétei bányász ifjak sem 
maradtak ki ebből, a demokratikus tá-
bor minden országának üzemeinél 
meszervezett munkaversenyből. Egyed 
József 80, András Domokos 80, Tókos 
Lajos 60 és Szain József 35 száza-

Judecătoria Populară Mixtă Odor-
heiu. Dos. 1239-1949 CITAŢIE Lo-
cuitorul Bihari Iuliu, fost cu ultimul 
domiciliu in Odorheiu jud. Odorheiu, 
in prezent cu domiciliul necunoscut 
este citat la această judecătorie "pe 
ziua de 16 Sept. 1949 orele 8 dim. 
în calitate de părât, in procesul de 
divorţ cu soţia lui, Nagy Elisabeta. 
In caz de neprezentare procesul se va 
judeca în lipsă conform legii. Judecă-
tor şef. Dr. Balogh Iosif Grefieră 
Balázs Irma. 

lékos normatulteljesitménnyel tűntek 
ki ez alkalommal. A csilléseknél pedig 
András J. Ferencz 50, Márton András 
alsó 35, Tókos Lajos 35 Márton Fe-
renc szintén 35 százalékkal teljesített 
többet az előirányzatnál. 

Ezek a hatalmas eredmények azt 
mutatják, hogy megyénk ifjúsági töme-
gei megértették a DI VSz második kon-
gresszusának jelentőségét, amely ki-
fejezésre juttatja az egész világ dol-
gozó ifjúságának szilárd akaratát, harci 
lendületét, a béke megvédéséért, jobb 
jövőnk biztosításáért. 

Mindannyian tudják azt, hogy a mi 
munka teljesítményeink ujabb és ujabb 
csapásokat jelentenek az angol-ame-
rikai imperializmus háborús törekvé-
seire, mert ezzel a béke táborát erő-
sítjük, amely határozottan harcol a vi-
lágbéke megteremtéséért. 

ifj.  A. S. 

Mit valósított meg augusztus 
23-ika tiszteletére a Szé-
kelykereszturi egészség-
ügyi szakszervezet kis 
csoportja 
A felszabadulásunk 5-ik évforduló-

jának napjára, hogy még emeljük a 
nap jelentőségét elhatároztuk, hogy 
társadalombiztosító gyógyszertárat lé-
tesítünk. A RMP irányításával a tömeg-
szervezetekkel és az ideiglenes bizott-
sággal együtt 48 óra alatt az egész-
ségügyi szakszervezet csoportja önkén-
tes munkával gyógyszerrel bőségesen 
ellátott gyógyszertárat állítottunk fel. 

Gyógyszertárunkat «Augusztus 23« 
gyógyszertárnak neveztük el. 

A felvonulás után, szépszámú kö-
zönség ünnepelte nagy lelkesedéssel 
gyógyszertárunk felavatását, ahol az 
üzemi szakszervezet, a RMP, a népta-
nács és a tömegszervezetek részéről, lel-
kes szép beszédek hangzottak el. 

Ezzel a munkánkkal hozzájárultunk 
a szociálizmus építéséhez és egy lé-
pést tettünk előre a nép egészségének 
szolgálata terén. Fazekas  Attila. 

Az ARDEAL  UL 
állami élelmiszerüzlet értesiti vásárló-
közönségét, hogy a napokban meg-
nyitja a Kossuth-utcában, a volt Vári 
patika helyén kilencedik  fiók-
üzletét,  ahol ugy racionalizált, mint 
szabad árukkal nagy választékban áll 
a vásárlók rendelkezésére. 

Bodegát  is nyit 
az Ardealul állami élelmiszerüzlet 
ugyancsak a Kossuth-utcában, a volt 
Báncs féle. cipőüzlet helyén, ahol ki-
tűnő hideg ételek, meleg virsli, faj-
borok, sőr és mindenfajta ital várja 
a fogyasztó-közönséget. Rendkívül 
olcsó árak, előzékeny és gyors kiszol-
gálás. 

Judecătoria Populară Mixtă Cristurul-
Săcuesc, Judeţul Odorheiu. Dos. No. 
539—1949 EXTRAS din cartea de 
judecată civilă No. 133 din 21 Iulie 1949. 
HOTÂREŞTE: Admite acţiunea înain-
tată de câtre reclamantul Rácz Ştefan, 
domiciliat in comuna Cristurul-Săcuesc 
Str. Libertăţii Nr. 30, jud. Odorheiu, 
in contra pârâtei soţia sa născută 
BrandnerLenke domiciliată in Budapes 
ta Str. Várfok 8. I. 7-a — Ungaria. In 
baza art. 212 cod civil desface căsă-
toria din vina pârâtei In baza art. 81 
cod pr. civ. obligă pe părâta să plă-
tească Statului 4000 lei drept taxa de 
timbru. Dată şi pronunţată in şedinţa 
publică din 21 Iulie 1949. Judecător, 
(ss). Nicolae Bârsan. Asesori populari: 
(ss). Horváth Miklós, (ss) Pap József. 
Grefier, (ss) Fancsali Desideriu. Pen-
tru conformitate: Grefier, (ss) Indes-
cifrabil. 

A DIVSz kongresszus tiszteletére 
szociálista munkaversenyeket 
rendeztek Udvarhelymegyében is 

A világ ifjúsági ünnepséget követően 
szeptember 2—10 között zajlik le Bu-
dapesten a DIVSz második kongresz-
szusa. A világ több, mint 60.000.000 
békérevágyó ifjainak kiküldöttei fog-
lalnak állást ezen a kongresszuson a 
DIVJz zászlaja alatt a béke, az el-
nyomott ifjak függetlenségének kiví-
vása mellett. 

A kongresszus megnyitásának nap-
ját a demokratikus tábor ifjúsági tö-
megei a munka termelékenységének 
emelésével ünnepelték, az eddigi ered-
ményeket jóval túlhaladva. Megyénk 
dolgozó ifjai is megértve a kongresz-
szus jelentőségét, munkaversenyek ke-
retében csúcsteljesítményekkel fo-
gadták szeptember 2-ikát. 

Az IPEIL fafeldolgozó üzem 
ifju munkásai vállalták, hogy szep-
tember 2-ikán kimondottan az ő bri-
gádjaik fogják kezelni a gáttereket és 
a körfürészt. Az idős elvtársak eleinte 
lehetetlennek tartották azt, hogy az 
ifjak többet termeljenek, mint ők. Az 
ifjak vállalkozásuknak eleget is tettek 
és 31 százalékos normatulteljesitéssel 
bizonyították be, hogy lehetetlent nem 
ismernek. 

A munkaidő alatt mindvégig a leg-
fegyelmezettebben dolgoztak, mert a 
verseny tüze égett minden ifju szivé-
ben. 

A gátterek mellett és a cirkulánál a 
legszebb eredménnyel dolgoztak. Mi-
hály János és Fülöp László gátter-
vezetőkön kivül: Balázs Lajos, Bartók 
Ferenc, Szélyes László, Mihály György, 
Nagy József, Nagy Margit és György 
József, de minden ifju öntudatosan 
hozzájárult a 31 százalékos norma-
tulteljesitéshez. 

Az UMGISz Május 1 iparte-
lepen is szép eredménnyel zárult a 
DIVSz 2-ik kongresszusának tisztele-
tére szervezett 8 órás munkaverseny. 
Az ipartelep munkásainak, akik még 
eddig nem tudtak belekapcsolódni a 
munkaversenyekbe, sikerült meglepő 
eredményeket elérniök. 

Az asztalos műhelyben Mol-
nár András 100 százalékkal haladta 
tul a normát. Amit máskor 12 óra 
alatt végzett el, a versenyben 8 óra 
alatt bevégezte. Büszke lehet első ver-
senyének eredményére. De nem kicsi-
nyelhetjük le Bán József és Szabó 
Árpád 75 százalékos normán felüli 
eredményét sem, mert akik első alka-
lommal ilyen eredménnyel fejeznek be 
egy gyorsan megszervezett versenyt, 
azok később még nagyobb teljesítmé-
nyekre is képesek lesznek. Ugyancsak 
elismerés illeti a normát 41 százalék-
kal" felülmúló Szabados Györgyöt és 

Előre, a betakarítás minél előbbi befejezésére I 



Munkában az udvarhelymegyei 
Ideiglenes bizottság 

A Román Munkáspárt irányítása 
«. mellett nagy erőfeszítéseket tesz a vár-
megyei ideiglenes bizottság. Népköz-
társaságunk felvirágoztatásáért és a 

-dolgozó nép szociális, kulturális, gaz-
- dasági és politikai életszínvonalának 
emelését szolgáló országos tervek idő-
beni, sikeres elvégzésének biztosítása 

-érdekében. 
Végre, megyeszerte megindultak a 

cséplési és gabonagyüjtési munkála-
rtok. A cséplés késedelmes megkezdé-
sének nagymértékben a kedvezőtlen, 
, esős időjárás volt az oka. Azonban 
tisztában vagyunk azzal, amire Pártunk 

többször rámutatott és amit az ideigle-
nes bizottság éber, ellenőrző munkája 
be is bizonyított, hogy nagyon sok 

-esetben a reakció alattomos aknamun-
kája és a kulákság céltudatos szabo-
tázs cselekményei késleltették ezen 
nagyfontosságú munkák idejében való 
megkezdését. 

Körmönfont hazugságokkal és va-
lótlan rémhitek terjesztésével próbál-
koznak a szociálista rendszer ellensé-
gei félrevezetni és ezáltal a nyomorba 
dönteni, még ma is, dolgozó né-

pünket Becsületes dolgozó népünk 
• ezen vérszivói, hogy késleltessék a 
•szociálizmus megvalósítását, különböző 
háborús hírekkel, angol-amerikai meg-
szálló csapatok meséivel traktálják a 
tfalusi dolgozó tömegeket. Ezzel kés-
leltetik a cséplési munkálatokat, s igy 
akarják megvalósítani további tervei-
nket, hogy késleltetve a vetőmagot, be-
áll ván az őszi esős idők stb,, dolgozó 
«parasztságunk ne tudja teljesíteni az 
-őszi vetési tervet s ne legyen bizto-
sítva a mindennapi kenyere és a mun-
áŝ sosztály se juthasson ahhoz hozzá. 

A kulákság és a reakciós marad-
ványok aknamunkája nem járhat si-
kerrel, mert éberen figyeljük aljas 
mesterkedéseiket, idejében lelepleplez-
zük azokat és a bűnösök elnyerik 
méltó büntetésüket. 

Recsenyéden Imre  Jakab,  Gábor 
Albert  és Dombi  Pál  kulákok az 
ideiglenes bizottság felhívása ellenére 
j s ahelyett, hogy gabonájukat szérűre 
hordták volna, bevitték a csürjeikbe. 
A megyei ideiglenes bizottság utasí-
totta a miliciát, hogy nevezettek ellen 
vegye fel a szabotázs jegyzőkönyvet 
-és tartóztassa le őket. 

Székelydályán Gergely  Béla 
lekaszálta a búzáját és amikor a me-
gyei ideiglenes bizottság egyik tagja 
tetten érte és felelősségre vonta tet-
téért, azt felelte, hogy a buza nem jó 
semminek sem, s takarmánynak akarta 
felhasználni. Kicsépelvén ezt a búzát 
bebizonyosodott, hogy a buza valóban 
gyenge, de azért hektáronkénti 400 
kg.-os átlagtermést adott. Az igy leka-
szált buza burjános szalmája jó lett 
volna állati takarmánynak, miután a 
tetten ért szabotáló gondoskodott volna 
.arról, hogy a búzaszemeket kisurolja, 
-vagy kézicséppel kiverje. Az igy nyert 
iiuza azután ahelyett, hogy jó néhány 
munkás családnak biztosította volna a 
kenyerét, eljutott volna ugyan a köz-
fogyasztás céljaira, de az ismert fekete 
utakon és jó magas uzsora-áron. 

Homoródalmáson Sándor 
György  Mózes  zsirosparaszt istállója 
padlásán eldugva találtak elég 
-•szép mennyiségű kalászos búzát, mi-
után nevezett a cséplését elvégezte. 
,Amikor felelősségre vonták, azzal pró-
bálta tettét menteni, hogy kepe bérnek 
tartotta a pap részére. Jól tudjuk, hogy 

papi kepézést a fennálló törvények 
és rendeleteknem tiltják meg. Mindenki 
megadhatja a kepét a papnak, a sa-
gát részére megmaradt gabonából sze-

mesen, abban őt senki sem akadályoz-
za. Sándor György Mózes homoród-
almási nagygazda ezt nagyon jól tud-
ta és hogy mi célja volt azzal, hogy 
búzáját csépeletlenül eldugta, arról majd 
a börtönben lesz ideje elmélkedni. 

Ha nem is a gabonabeszolgáltatást 
akarták kijátszani közvetlenül, de köz-
vetve ez is egyik céljuk volt, — a 
kilsmödi  kulákoknak, amikor a földje-
iket «nagylelkűen* szétosztották a fa-
lu lakossága között. Igazi céljuk az 
volt, hogy kivonják magukat az uj 
mezőgazdasági törvény kötelezettségei 
alól, mentesüljenek a nagy gabona-
beszolgáltatási kvótáktól stb. Addig 
jár azonba a korsó a kútra, amig el 
nem törik. Most az egyszer az ők 
korsójuk, ha nem is töröttel egészen, 
de egy kicsit magrepedt és a repe-
désen és a büntetésen keresztül, amit 
az igazságszolgáltatás rájuk mér, egy 
kis része kifolyik, azon feleslegeknek, 
amiket a dolgozó nép verejtékes mun-
káján keresztül gyűjtöttek. 

A gabonagyüjtési akción kivül első-
rendű feladatául tűzte ki magának az 
ideiglenes bizottság az őszi vetési 
kampány sikeres elvégzését. A Román 
Munkáspárt irányítása és nagyarányú 
támogatása mellett idejében gondosko-
dott arról, hogy a szükséges vetőma-
gok biztosítva legyenek. Ebben segít-
ségünkre kell, hogy legyen éppen 
maga a falusi szegény- és középpa-
rasztság, a cséplésnél adandó támoga-
tásává!. Az öntudatos falusi dolgozók 
munkájukkal elősegítik a cséplés gyor-
sabb és gazdaságosabb feltételek kö-

zötti elvégzését Ha tervszerűen hasz-
nálják ki kis számú cséplőgépeinket, 
minél nagyobb számban csépelnek a 
szérűn, ezáltál hamarább jutnak ke-
nyérgabonához és vetőmaghoz is. 

Sok kárt okoztak az esős idők az 
utak és hidak megrongálásával is. Az 
ideiglenes bizottságnak a dolgozó nép 
érdekeit szolgáló száz és száz elfog-
laltsága között kiterjed a figyelme a 
megrongált útszakaszok megjavítására, 
az árvizek által elvitt hidak újraépíté-
sére és mindenre, ami Népköztársasá-
gunk fejlődését és a szociálizmus épí-
tésének előbbrevitelét szolgálja és biz-
tosítja. 

Ma már a megyében levő 123 csép-
lőgép közül 109 üzemben van és egy 
pár nap múlva munkába lesz mind. 
Ontják az életet, a jövőt biztosító ke-
nyér-gabonát, vetőmagot. Kulturánk 
fejlődését biztosító iskoláink kitakarít-
va várják az uj iskolaév kezdetét. 
Kórházaink nap-nap után tökéleteseb-
bek, korszerűbbek lesznek. 

A megyei ideiglenes bizottság a 
Párt útmutatásait követve állja a har-
cot, céltudatosan épiti a dolgozók tár-
sadalmát, a szociálizmust és egy pil-
lanatra sem feledkezik meg osztály-
ellenségeink aljas aknamunkájáról sem. 
Ébere i vigyázunk legnagyobb kincsün-
re a megvalósított szabadságunkra és 
a Román Munkáspárt irányítása mel-
lett haladunk előre a nagv Szovjetunió 
által mutatott uton a világ tartós bé-
kéjének megteremtése terén. 

Sz.  K. 

Ünnepélyesen folyik  a gabonabegyujtés 
Székelyudvarhelyen 

Zeneszóval vonultak végig Székely-
udvarhelyen kedden, szeptember 6-ikán 
Derzs, Kányád, Petek, Muzsna, Hod-
gya, Bikafalva, Bágy és Agyagfalva 
községek dolgozó földműveseinek zász-
lókkal, jelszavas táblákkal diszitett, 
felvirágozott szekerei a gabonabegyüj-
tés során hozva a kenyeret jelentő ga-
bonát. 

A városi dolgozók örömmel fogad-
ták az öntudatos dolgozó földműveseket, 
akik igyekeztek eleget tenni hazafias 
kötelességüknek. 

A „Comcereal" hatalmas épülete 
előtt Kónya Lőrincz meleg köszöntés-
sel fogadta a községek szép rendben 
felsorakozó szekereit. — Kivánom, hogy 
továbbra is erősödjék a városi és fa-
lusi dolgozók szövetsége — mondotta 
Kónya Lőrincz, méltatva a nagy Szov-
jetunió és a Román Munkáspárt sze-
repét a dolgozó nép életszínvonalának 
emelése terén. 

A falusi kiküldöttek részéről Dénes 

Dénes a székelyderzsi ideiglenes bizott-
ság alelnöke szólalt fel. - Mi falusi dol-
gozók - mondotta-munkánkon keresztül 
bizonyítjuk be városi dolgozó testvéreink 
iránti szeretetünket. Minden becsületes 
falusi dolgozó örömmel teljesiti gabo-
nabeszolgáltatási kötelességét. Tudjuk, 
hogy minden szem beszolgáltatott bú-
zával magunknak épitünk boldogabb 
jövőt, éppen ezért igyekszünk szeretett 
hazánk a Román Népköztársaságban 
boldogabb jövőnk, a szociálizmus 
felépítését elősegíteni. 

Azután megkezdődött a gabona be-
hordása. Délután három órakor már 
alig volt ott szekér. A „Comcereal" 
hatalmas raktáraiban rohamosan nőtt 
a buza-halom. Az egyik üres szeké-
ren négyen beszélgetnek: Bárcsak jobb 
termésünk lett volna, többet tudtunk 
volna beszolgáltatni, mondják szinte 
egyszerre. Fejük felett vörös zászlót 
lenget a szél s a tarisnyából uj, puha 
fekér kenyér és szalonna kerül elő. 

Szeptember ZS-ihán a SCÂNTEIA napját ünnepeljük 
Szeptember 25-ikén ünnepli orszá-

gunk doldozó népe a Scânteia napját. 
Ezen az ünnepen országunk dolgozói 
kifejezik ragaszkodásukat az iránt a 
lap iránt, amelyik már 5 éve irányítja, 
mint a Román Munkáspárt központi 
lapja a dolgozók harcát a tőkés ki-
zsákmányolás megdöntéséért és bol-
dogabb jövőnk építéséért. 

A Scânteia hősies harcot folytatott 
a tőkés-földesuri rendszer idején az 
illegálitásban is a csendőr- és rendőr-
terrorral dacolva és akkor is teljesí-
tette a sajtó feladatát, amit Lenin fo-

galmazott meg, hogy „az újság nem-
csak kollektív propagandista és kol-
lektív agitátor, hanem kollektív szer-
vező is". 

Miután országunkat ezelőtt 5 évvel 
a dicsőséges Vörös Hadsereg felsza-
badította, még nagyobb jelentőségű 
lett a Scânteia hivatása. Mint a Ro-
mán Kommunista Párt, majd a Román 
Munkáspárt központi lapja irányította 
és szervezte dolgozóink harcát a ki-
zsákmányoló osztályok felszámolásáért, 

a kizsákmányolás végleges megszün-
tetéséért, a jobb élet felépítéséért. 

A már hagyományossá váló szep-
tember 25-iki Scânteia ünnepségek 
ebben az évben különösebb jelentősé-
get kapnak, amikor a RMP Központi 
Vezetőségének Politikai Irodája meg-
hozta a Scânteia Ház építésére vo-
natkozó határozatát A Szovjetunió 
segítségével, a határozat már a meg-
valósulás utján van s ez a fejlődés uj, 
mérhetetlen távlatait nyitja meg a 
Scânteia előtt, hogy még szélesebb 
körben tudja terjeszteni országunk dol-
gozói között Pártunk szavát. 

Megyénkben is megalakult az ünne-
pélyt előkészítő bizottság, amely azon 
fáradozik, hogy fényes külsőségek kö-
zött történjék a szeptember 25-iki ün-
nepély. Székelyudvarhelyen kivül, Szé-
kelykereszturon, Parajdon, Szentke-
resztbányán és Oklándon is szép ün-
nepségek lesznek. 

Székelyudvarhelyen sportbemutatók, 
sportversenyek, népi-táncok és ének-
számok fogják szórakoztatni a dolgo-
zókat ezalkalommal a sétatéren és 
nagyszabású kézilabda és labdarugó 
mérkőzések is lesznek. Az állami ven-
déglő ízletes ételekről is gondoskodik, 
valamint jó italokról a sétatéren szó-
rakozó dolgozók számára. 

A megyei bizottság gondoskodik ar-
ról, hogy megyénk dolgozói jól érez-
zék magukat ezen a napon, a Scânteia 
napján, megünnepelve Pártunk harcos 
lapjának, a dolgozók érdekeiért har-
coló sajtónak napját. 

A Román Népköztársaság Bankjának 
hirdetménye 

Hirdetmény 
Mindazok, akik az aranyra, valutákra, 

vagy idegen fizetési eszközökre szóló 
átadási és bejelentési kötelezettségük-
nek nem tettek eleget szeptember hó 
18-ig bezárólag bejelenthetik. A beje-
lentők ezen határidőben a büntetéstől 
mentesülnek és nem kutatják a bejelen-
tés alá kerülő értékek eredetét sem a 
bejelentők személyazonosságát 

Fenti határidő elmultával 
azon személyek, akiknél ilyen értékelcet 
találnak, a 284-1947 törvény teljes 
szigorával sújtatnak, tehát 5—25 évig 
terjedő fogházzal, az értékek elkob-
zásával és az értékek ötszörösét kell 
büntetésül fizetniök. 

SPORT 
A népi úszóverseny udvarhelymegyei 

döntőjét szeptember 3-ikán tartotta 
meg a népi sportszervezet Parajdon. 

A versenyzőket autón szállította ki 
a megyei bizottság, ahol szépen fel-
díszített uszoda várta őket. 

Eredmények : 
Fiuk. 

II. kategória: 1. Kóbori Ernő Szé-
kelyudvarhely, 2. Nagy Márton Parajd. 
III. kategória: 1. Kovács Imre Székely-
udvarhely, 2. Boros Sándor Parajd. 
IV. kategória: 1. Csiky András Szé-
kelyudvarhely, 2. Onamiu Vasile Di-
namó MAI. 

Leányoki 
II. kategória: 1. Vánky Réka Szé-

kelyudvarhely. III. kategória: 1. Bar-
dócz Magda Székelyudvarhely, 2. Má-
tyás Berta Székelyudvarhely. IV. kate-
gória: 1. Botár Irma Székelyudvarhely, 
2. Varró Aranka Siékelyudvarhely. 

Ezalkalommal 32 versenyző vett 
részt a jelvényszerző versenyen. Kü-
lön ki kell emelnünk a szentkereszt-
bányai Vasas sportolóinak szép telje-
sítményét. Ez az egyesület magáévá 
tette Pártunknak a sportra vonatkozó 
határozatát és nagy lelkesedéssel kap-
csolódik bele a népi sport fejlesztésébe. 

Dolgozók, ünnepeljük meg méltóan a Scânteia napot, szeptember 25-ikét! 



Ismerjük meg a szociálizmus hazáját 
Igy  élnek a szovjet-kolhozban 

A Szovjetunióból  hazatért  pa-
rasztküldöttség  közvetlen  tapasz-
talatok  alapján  számol  be a kol-
hozok  életéről.  Ezek  a beszá-
molók  különösen  nagy  érdeklő-
dést  váltottak  ki  áolgozó  föld-
műveseink  körében  most,  amikor 
Népköztársaságunkban  is  meg-
alakultak  az  első  kollektív  gaz-
daságok. 

A holnaptól  való  félelem  — 
ismeretlen  fogalom  a 
a kolhozban 
Dascal Ion a kolozsmegyei Mócs 

község gazdálkodója igy beszél a ta-
pasztaltakról : 

— A kolhoz  parasztjai  norma  sze-
rint  dolgoznak,  akárcsak  nálunk  a 
gyárimunkás. 

Elmondja, hogy ő Ukrajna kolho-
zait látogatta meg, hol egy munka-
normát két és fél kilogram búzával és 
kilenc rubellel számolt el a kolhoz ad-
minisztrációja. Egy méter vászonnak az 
ára tizenkét rubel. A kolhoz paraszt-
jainak jövedelméből a megélhetésen 
kivül még eladásra is jut. 

— A kolhozpiacok éppen olyan 
népesek, mint nálunk egy vásár. Zölá-
séghalmok,  krumpli  dombok,  barom-
fiak,  tehenek,  malacok  kerülnek  itt  el-
adásra.  Jól  élnek  a áolgozók  a kol-
hozokban. 

Van azonban más valami is, ami 
megragadta Dascal Ioan figyelmét. A 
"klubok, ahol szabadidejükben olva-
sásra, szórakozásra gyűlnek össze a 
kolhozparasztok, az iskola, amely min-
den kolhoznak a disze. Gondtalan 
öregekkel találkozott, akiknek derűs 
öregségét a kolhoz pénztárából kiutalt 
havi nyugdij biztosítja. Látott napközi-
otthonokat, ahol a dolgozó aszonyok 
hagyják gondos, szakavatott felügye-
let mellett gyermekeiket. Nem látóit 
azonban sehol leszegényedett, leron-
gyolódott parasztokat. A goná,  a hol-
napi  naptól  való  félelem  ismeretlen 
fogalom  a kolhozokban. 

Gyümölcse  paradicsom, 
gumója  burgonya 
Ionita Stoian, a növény- és ál-

latnemesitő állomásokat látogatta meg. 
Az ott tapasztalt csodálatos dolgokról 
igy számol be Măluşteni községbeli 
földijeinek: 

— Láttam és saját kezemmel tapo-
gattam meg azt a csodálatos növényt, 
amely a paradicsom és a krumpli ke-
reszteződéséből keletkezett és amely-
nek a termése paradicsom, a gumója 
pedig krumpli. Ezt a Micsurin nyom-
dokain haladó szovjet tudósok által 
kitenyésztett növényt már nagy terüle-
ten termelik. 

Ionita Stoian benyúl a zsebébe és 
megmutatja azt a buzakalászt, amelyet 
egy ilyen növénynemesitö állomásról 
hozott magával. 

— Látjátok ? Kétszáz buzaszem he-
lyezkedik el ezen a buzakalászon. Ez 
az uj buzafajta négy-hatezer kilogram 
termést hoz hektáronként. Láttam ha-
talmas területeket bevetve ezzel a bu-
zafajtával és ott voltam annál a próba-
mérésnél, amelyből megállapíthattuk, 
hogy átlag hatvan mázsás termést 
hozott egy hektár föld. 

— Saját szememmel láttam, hogyan 
segíti a tök a dinnyét, hogy megte-
remjen olyan vidékeken, ahol eddig 
az éghajlati viszonyok miatt szó sem 
lehetett azoknak termeléséről. A diny-
nyébe oltott tök egy gyökérből kétféle 
termést hajt. Az egyik indán tök, a 

másik indán dinnye terem. Ez az új-
fajta növény azonban megterem hide-
gebb éghajlatú vidékeken is, mert a 
tök és a dinnye között állandó anyag-
csere indul meg és a hűvösebb idő 
beálltával a tök biztosítja a dinnye 
számára is a fejlődéséhez szükséges 
táplálékot. 
75  mázsa buza 

hektáronként 
Rácz György Bihar községbeli .kis-

paraszt is igazolja a látottakat. 0 az 
állatnemesitő állomásokon járt. 

— Több kolhozban tapasztalhattam 
a szovjet állattenyésztés nagyszerű 
eredményeit — mondja. — Csodála-
tosak ezek az állatok. A disznójuk 
tiszta yorkshiri, tehenük sötét, piros 
fajta, hasonlít a mi svájcinkhoz, a juh 
fajtájuk viszont egészen más. Nagyobb, 
húsosabb, hátán púp van és sokkal 
több gyapjút ad, mint a miénk. Sok 
a merinói juh is. 

Rácz György csoportja meglátogatta 
a világhíres agrobiológust Liszenkót 
is, aki az ágas búzát kitermelte. Ez a 
búzafajta hetvenöt mázsát terem hek-
táronként. 10 ha ilye ágasbúzát látott 
Rácz György és csoportja Liszenkó kí-
sérleti telepén, Moszkva mellett. Ezidén 
még csak négyszáz hektár ilyen ágas 
búza terem, jövőre azonban már sokkal 
több lesz. 

Liszenkónál megérdeklődtük, hogy 
mi módon hajtják végre az erdősíté-
seket. Elmondta, hogy az első évben 
5 méter távolságra ültetik el a tölgy-
faerdő makkját. Minden fészekbe 10— 
15 makkot kell vetni. Közéjük zabot 
vetnek, amelynek árnyéka megvédi a 
csemetéket. Második évben árpát he-
rével ültetnek a makkok közé, hogy 
azok tövét hűvösben tartsa. A harma-
dik évben a tölgyfa csemeték közé 
gyorsabban növő fákat ültetnek. 

Muresan Miklós szamosmegyei 
földműves elmondja 

falut a várostól. Nemcsak a kolhozpa-
rasztok gazdasága ilyen gazdag, ha-
nem az egész kolhoz is 

Albu Marin, neamţmegyei Hăr-
şeşti községbeli szegényparaszt lelke-
sedéssel mesél arról a filmről, amelyet 
a Lenin kolhozban látott. Elmondja, 
hogy a kolhoznak nemcsak mozija, 
hanem 2000 kötetes könyvtára is van; 
a kolhoz elnöke megmutatta neki az 
uj, 4000 férőhelyes sporttermet. A kol-
hozban egyetlen Írástudatlan sincs. 

A kolhozokban vannak technikai ká-
deriskolák. Beszéltem egy azerbajd-
zsáni asszonnyal, aki egy kolhoz el-
nöknője és technikai káderiskolát vé-
gez. Elmondta, hogy náluk 250 kol-
hozparasztasszony látogatja ezt az is-
kolát. 

A Zlatov falubeli Sztálin kolhoz pa-
rasztjai azzal büszkélkednek — foly-
tatja Albu Marin elvtárs — 4 
mérnököt, 2 tábornokot, 68 tanítót, 8 
orvost, 36 zootechnikust és 42 agro-
nómust adtak az államnak; ezek az ő 
kolhozukból kerültek felsőbbfoku 
kólába. 

hogyan  történik  az elszá. 
molás 

a kolhozon bellii. 
— Megállapítják a napi átlagos 

munkatervet. Ez a norma. Aki a nor-
mát túllépi, többet keres, mert több 
munkanapot írnak a javára. A nehéz, 
vagy több tudást igénylő munkáért 
szintén több munkanap jár. Termés-
betakaritáskor leadják a traktorállo-
másnak a kölcsönadott gépekért a 
a kölcsöndijat beszolgáltatják a állam-
nak az adót. Mindezt természetben. A 
többit kiosztják a kolhoztagok között a 
munkanapok arányában. A jövedelem 
két százalékát azonban visszatartják tár-
sadalombiztosító alapra, egy részét ké-
sőbbi befektetésekre, a kolhoz fejleszté-
sére. Általában egy-egy munkanapért 
25 kg. búzát kapnak a kolhoztagok, 
kiknek legnagyobbrészt 600—900 évi 
munkanapja isvan, aszerint, hogy mi-
lyen szorgalmas és milyen volt a 
munkája. Maria Constantin petreştii 
parasztasszony mondja: 

Kiev mellett, Dumitru Caza-
oenko gazdaságában is nagy bőséget 
láttam: Van egy 300 kg-os disznaja 
és egy 50 kg-os malaca. Az öregnek 
van mindene: öltönyök, csizmák, rádió, 
gramofon és egyebek. A padláson 
még tavalyról maradt 1500 kg buza. 
Saját háza van, varrógépe és sok há-
ziállata. Ugy megvendégelt, mintha 
lakodalom lett volna. 

Mindabból, amit |dolgozó paraszt-
jaink a Szovjetunió kolhozaiban láttak, 
megtanulták, hogy lassacskán nem 
lehet már megkülönböztetni a szovjet-

ís-

Ebben a milliomos kolhozban este 
előadások vannak. Először azt hittem,-
hogy hivatásos művészek játszanak, 
azonban a kolhoz műkedvelő együtte-
se, ének- és zenekara szerepelt. 

A kolhoznak van kórháza és spe-
ciális laboratóriuma agrotechnikai \é-
sérletek céljára. 

Mély benyomást tett ránk a kolhoz-
ban uralkodó elvtársias szellem. Ha 
valakit baj ér, a kolhoz segítségére 
siet. 

A Szovjetunióban járt román paraszt-
küldöttség egyes tagjainak fenti nyi-
latkozatai távolról sem meritik ki a 
látottaknak, tapasztaltaknak, közvetlen 
élményeknek azt a sokaságát amellyel 
a küldöttség tagjai a Szovjetunióbői 
visszatértek. Ezek az emberek a leg-
nagyobb elismerés és csodálat érzé-
sével hagyták el a Szovjetunió terüle-
tét és mindannyiukban tudatossá vált" 
az a meggyőződés, hogy a szociálista 
mezőgazdaság az egyedüli út amely 
a dolgozó parasztság társadalmi és-
gazdasági felemelkedését biztositani 
tudja. 

Mezőgazdáink Szovjetunió-beli ta-
nulmányútja nem csak a szovjet-román 
barátságot erősiti meg, de közelebb 
vitte a szociálizmus gondolatához Nép-
köztársaságunk dolgozó parasztságát is. 
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Sikerrel folyik a termésbetakaritási kampány 
a Szovjetunióban 

A Szovjetunió európai vidékein vége 
felé jár a gabonabetakaritási kampány. 
Sok helyen befejezték a jarovizált ga-
bona aratását: Ukrajna, Kubán, Sztáv-
ropol, a Don és a Moldovai Köztár-
saság, Asztrahán és Sztálingrád vidé-
kein pedig jórészt befejezték a beta-
karítást. 

Szibériában, az Uraiban és Észak 
Kazahsztánban javában folyik a ga-
bonabetakaritás. Az északi vidékeket ki-
véve, mindenütt végetért az árpa ara-
tása is. 

Ukrajnában, Északkaukázusban és 
a délkeleti vidékeken most folyik a 
a napraforgó-, a mustár- és a dohány-
termés betakarítása. Középázsia egyes 
vidékein megkezelték a gyapotszedést 
is; a Szovjetunió más vidékein pedig 
a rendkívül bőséges hozamú cukor-

répatermés betakarításán dolgoznak̂  
Északkaukázus déli vidékein már be-
érett a kukorica. 

Mindenütt gépesített módszereket 
használnak a gabona betakarításáhoẑ  
A búzát kombájngépek aratják és-
gyüjtik be. Az idén 5 millió hektárral 
nagyobb területen használnak kom-
bájngépeket, mint tavaly. 

A városok ebben az évben is szo-
rosan együttműködnek a falvakkal és 
a legkorszerűbb gépekkel látták el a 
mezőgazdaságot. Ezek a gépek nagy 
segítséget nyújtottak a szovjet paraszt-
ságnak a gabonabetakaritási munka 
sikeres elvégzéséhez. A Don és Kubán 
vidéke, valamint Ukrajna kombájngép-
kezelői Szibériába és az Uraiba láto-
gattak el, ahol a helybeli kolhozpa-
rasztokkal vállvetve dolpoznak a ga-
bona betakarításán. 

Miért kell egy napig várniuk 
Segesváron az udvarhelyi utasoknak? 

Ma már nem az uri nyaralók, ha-
nem inkább a munkás-nép utazik, 
hogy munkája után kiérdemelt pihe-
nését élvezhesse. Sajnos azonban a 
munkásnak azt kell tapasztalnia, hogy 
kénytelen a rosszul megszervezett 
közlekedés miatt a szabadság drága 
idejéből sokat aa állomáson tölteni. 
Nézzük csak meg, hogyan érkeznek a 
vonatok Segesvárra Bukarest felől. A 
nagyváradi személy, az aradi gyors 
és az arad felől jövő személyvonat is 
mind reggel 6 óra tájban érkeznek 
Segesvárra. A Segesvár—udvarhelyi 
vonat azonban már 4 óra 14 perckor 
kiindul a segesvári állomásból, 
mielőtt befutnának a különböző irány-
ból érkező vonatok és Héjjasfalván 
sem várja meg az azokkal való ösz-
szeköttetést. 

Jó volna tudni miért nem várja be 
vonatunk reggel a bukaresti, aradi és 
váradi vonatokat ? Jobb volna, ha Se-
gesvárról indulna egy órával később, 
mintsem, hogy Kereszturon álljon egy 
óráig, ahol igazán semmi értelme 

sincs annak. A Segesvárra érkező 
utasok pedig csak este érkezhetnek 
meg Udvarhelyre, mert meg kell vár-
niok a délutáni vonatot. 

A dolgozó nép érdeke, hogy az il-
letékes szervek hassanak oda, hogy 
ezt a hiányosságot minél hamarább 
küszöböljék ki és tegyék lehetővé az-
utasok számára azt, hogy nagyobb 
időveszteség nélkül érkezhessenek meg 
rendeltetési helyükre, hogy ne töltse-
nek napokat az állomásokon a vonatra 
várva. 

Jó volna tudni azt is, miért nem 
közlekedik a menetrendben feltünte-
tett harmadik vonatpár ? Hát annak 
mi az oka, hogy sokszor csak egy 
személykocsi van a szerelvényeken és 
az utasoknak marhavagonokban kell 
utazniok, amelyekben csak a padok hely e 
van meg, de deszkát nem tesznek belé. 

Mindezt az illetékesek figyelmébe 
ajánljuk, hogy legkésőbb az őszi me-
netrendek összeállításánál feltetlenüi 
vegyék figyelembe a Székelyudvar-
helyre utazó dolgozók érdekeit is. 
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FALVA1N K B Ó L - F A L V AIN KN A K 
Gáncsolja  Zetelakán  a  dolgozók 

felvilágosító  munkáját  a  rosszindulatú 
papi  ámítás 

Augusztus hó 28-án korán reggel 
.öntudatos városi falumunkásokkal telt 
teherautó érkezett községünkbe. Ma-
gukkal hozták felvilágosító munkakész-
ségüket és a falusi dolgozó parasztság 

iiránti szeretetüket, a munkás-paraszt-
szövetség megerősítése érdekében. 
Öröm volt nézni munkakészségüket s 

_azt, hogy nem vikendezéssel, hanem 
komoly munkával akarják eltölteni a 
napot. 

Az agitációs munka, azért folyik most, 
hogy még jobban elmélyítse dolgozó 

földműveseinkben a csépléseknél szük-
séges éberséget és munkalendületet 
megértesse a beszolgáltatás méltányos-
ságát és fontosságát, az uj adótörvény 
értékelését és a szövetkezeti kérdés 
jelentőségét a falusi dolgozók életében. 
Meggyőzően világítottak rá arra, hogy 
demokratikus kormányunk ezen intéz-
kedései mind a Román Munkáspárt 
osztályharcos politikáját tükrözik visz-
sza. Ez az a felbecsülhetetlen segít-
ség, amelyen keresztül Pártunk ki 
akarja emelni a nyomorból és nincs-
telenségből a falusi dolgozókat. 

Zetelaka község öntudatos dolgozói 
örültek e kedves vendégeknek, azon-
ban voltak olyanok is akik ezt a szép 

.munkát nem nézték jó szemmel s 
„kolhozcsínálóknak" nevezték elvtár-
sainkat. Az ilyen elemeknek fájt, hogy 
most felvilágosodik a szegénység s 

.ezáltal nehezebben, vagy pedig egyál-
talán nem lesz kizsákmányolható. 

Ezek közé tartozik Ferenc  Ervin 
A>arát-pap is, aki az autó megérkezé-
sének a láttán, melyet egy bizonyos 
idő óta csak ugy a függöny mögül 
szemlél, — rögtön kész volt, a terv-
vel. Mit gondolhatott a plébános úr...? 
Valahogyan csak ellensúlyoznom kell 
az agitációs munkát, mert az a „hi-
vatásom", hogy az általuk elhintett 
.mag későbben, vagy egyáltalán ne 
keljen ki. 

Ilyen gondolatok vezethették akkor, 
amikor a szószékről ékesszólóan el-
zengte az úgynevezett „alkalmi beszé-
dét", melyet elvtársaink váratlan meg-
jelenése váltott ki belőle. Elvakult 
dühében azt prédikálta, högy ,.aki nem 
hisz Istenben az állati sorban van s 
ezért a vezetés olyanoknak a kezében 
kell, hogy legyen, akik hisznek Isten-
ben és kulturájuk van". A mondottak 
alátámasztásaképpen felhivta a gyüle-
kezet figyelmét arra, hogy „vannak 
országok, ahol az emberek hisznek 
Istenben, de azok nem is fognak el-
veszni, mint azok akik nem hisznek". 

Így értelmezi hivatását Ferenc Ervin 
plébános ur s igy uszit és akarja 

félrevezetni a dolgozó népet. A kom-
munistákat „állati sorban" lévőknek 
bélyegzi, azért mert az elnyomottak 
felemeléséért dolgoznak. Ugy látszik 
örülne annak, ha állati sorban látna 
minket s at is lehet, hogy a Vatikán 
utasítására ilyen sorsot is szánt ne-
künk. Biztosítjuk a dolgozó nép ilyen 
rosszindulatú, lelketlen kufárjait arról, 
hogy demokratikus rendszerünk — 
élén a Román Munkáspárttal — más 
sorsot szánt nekünk. Megmutatta ne-
künk a boldogulás útját a dolgozók 
életszínvonalának felemelése felé, me-

Jyet nem máréfalvi csodákon és más 
zagyvaságokon keresztül, hanem a 
munkásosztály öntudatos munkáján s a 
munka termelékenységének a fokozá-
sán keresztül, — szövetségben a dol-

gozó parasztsággal — érünk el, 
Jó lenne ha megértené a zetelaki 

lelkiatya azt is s áttanulmányozná a 
RNK alkotmányának 27. szakaszát, 
amelyből megérthetné, hogy az általa 
„hitetlennek" nevezett vezetők biztosí-
tották a lelkiismereti és vallásszabad-
ságot. Ezt a vallásszabadságot ő azon-
ban uszításra használja fel s visszaél 
a dolgozó nép becsületes vallásos ér-
zésével. Ugy látszik nem tud arról 
sem, hogy a demokrácia adta a mol-
dovai csángó testvéreink kezébe a 
magyarnyelvű katekizmust, azt amit a 
múltban a fajgyűlöletet hirdető egy-
házvezetők tagadtak meg tőlük. 

Ami pedig a vezetők kulturáját illeti, 
megnyugodhat abban a plébános ur, 
hogy különb kulturánk van, mint neki. 
A mi kulturánk népi kultura, mely 
tartalmiban  mélyen  demokratikus  for-
májában  nemzeti,  tehát nem öncélú, 
mert a nép boldogulását szolgálja. 
Ezt ő nem tartja kulturának mert nincs 
benne miszticizmus, és világosságot 
visz a népnek s harcol a ba-
bonák kiküszöböléséért, melyek eddig 
az ő malmukra hajtották a vizet. 

Ferenc Ervin hivatkozik olyan or-
szágokra, ahol „az emberek hisznek 
Istenben s ezek nem is fognak elveszni". 
Tudjuk, hogy Amerikát, Angliát, Spa» 
nyolország és Görögország reakciósait 
érti ezek alatt. A mi hitünk azonban 

Két éve annak, hogy Miklós Dénes 
a székelydobói Kaláka szövetkezet 
boltkezelője lett. Azóta ő vezette a 
boltot és ugy szolgálta ki a fogyasz-
tókat, ahogy neki tetszett. Mondogatta 
is sokszor, hogy a vevők figyelmét 
elterelje hamis mesterkedéseiről, „régi 
boltos vagyok én már, tudom, hogy 
kell az üzletet vezetni". 

Amikor még a „Hangya" szövetke-
zet boltkezelője volt, Miklós Dénes, 
akkoriban nagy hatalommal birt. Min-
den az ő kezén fordult meg és test-
vériesen osztoztak a vezetőséggel a 
haszonból. Évek során a cukrot, lisz-
tet, szappant a közeli falvakba száli-
totta és ott értékesítette borsos fekete 
áron. Evek hosszú során át, senki 
sem vonta felelősségre. Nem is volt 
aki felelősségre vonja, mert a szövet-
kezetbe ha áru érkezett, a rokonok, a 
kulákok, s köztük a plébános úr vol-
tak az elsők, ők hordták el az áru leg-
javát. Ha a falu szegényebb rétege 
fel is szólalt néha a rendetlenségek 
ellen, Miklós Dénes rögtön megvála-
szolta — régi boltos vagyok, én már 
csak tudom azt, hogy kell egy üzletet 
vezetni. Valóban el is vezette, mert a 
szövetkezet megbukott, a végén nem 
maradt „se pénz se posztó". Könnyű 
volt Miklós Dénesnek a büntetéstől 
megszabadulnia, mert társai segítettek 
rajta. Azonkívül még volt mire kenni 
a bünt — a háború mindent tönkre 
tett — mentegette magát és lassan 
elsimult minden. 

Felszabadulásunk után, a kulákság-
nak sikerült újból a szövetkezet veze-
tőségébe befurakodnia és Miklós Dé-
nes ismét boltkezelő lett. Megfeled-
keztek azonban arról, hogy ma a szövet-

erősebb és emelkedettebb, mert mi 
megvédjük országunk népét és a világot 
attól a vérontástól, amit azoknak az 
országoknak a reakciósai készítenek 
elő, amelyek Ferenc Ervin szerint 
nem vesznek el. Demokratikus kor-
mányunk célja a szociálista társa-
dalom megteremtése, ahol nem lesz 
többé alkalom a kizsákmányolásra, 
sem pedig a gyikos fegyverek meg-
áldására. Ne féltsen minket Ferenc 
Ervin az elveszéstől. 

Ferenc Ervin hűséges kiszolgálója 
az egyházi reakciónak s azzal vigasz-
talja hiveit, hogy akinek nincs meg 
a földön a boldogsága, az a mennyben 
lesz boldog. Mi dolgozók itt a földön 
akarunk boldogok lenni s ezt a földi 
boldogságot épité munkánkkal akarjuk 
és fogjuk is elérni. Ő hirdeti ugyan a 
mennybéli boldogságot, de azért ő 
maga a földi boldogsághoz ragaszko-
dik, ahol olyan jól és kényelmesen él. 

Vegye ezt a plébános ur szerény 
figyelmeztetésnek s a jövőben tartóz-
kodjék az ilyen alkalmi beszédektől, 
amelyben uszit a dolgozó nép ellen. 
Sokkal helyesebben tenné, ha a csép-
lési munkálatok elvégzésére buzdítaná 
a népet s küzdene a babonák ellen 
és a csodákban való hit ellen. Akkor 
nem félne az autóktól s nem kellene 
azokat idegesen a függöny mögül 
lesnie. 

D-  n. 

kezet a népé s hogy a népet nem lehet 
egykönnyen félrevezetni. Miklós Dénes 
megkezdte régi mesterségét folytatni, 
azzal bátorítva magát — elbánok én 
ezekkel a buta parasztokkal, mit tud-
ják ők mit csinálok én. Nem egyedül 
tette ezt, hanem szövetségesével Hodor 
Jakab  plébános  úrral  karöltve, aki 
ügyvezetői állást töltött be a szövet-
kezetben. Rá is fért szegényre egy kis 
mellékkereset, mert 40—50 mázsa 
buza évi kepéből s a 9 holdas gyü-
mölcsöskert és az egyházi birtokok 
jövedelméből nehezen tudott egymaga 
megélni. Szabó  József  pénztárnok is 
sietett nyomukban maradni. Együtt 
főzték a rémhíreket, hogy ezzel elte-
reljék a falusi dolgozó nép figyelmét 
hamis mesterkedéseikről. Így ment ez 
két éven keresztül. Pazar házi mulat-
ságokat is rendeztek. Volt is miből, 
mert a szövetkezet szépen jövedel-
mezett. 

Azonban a szövetkezeti választások 
után, amikor a régi vezetőséget lecse-
rélték, Székelydobó öntudatos dol-
gozó népe felelősségre vonta a bolt-
kezelőt. Felhívták, számoljon el az 
áruról és a bevételről. Előbb megijedt 
a felelősségrevonástól, majd cselhez 
folyamodott. Reggelre megkeresem az 
összes iratokat mondta az ellenőrök-
nek, gondolván, hogy időt nyerhet, 
hogy társaival megtárgyalja a dolgot. 
Igen ám, de a népet nem lehet félre-
vezetni. Senki sem mozdult a helyéről 
és igy éjfélután két óráig csak előke-
rült minden, de ekkorra már csurgott 
a verejték a „becsületes boltkezelő 
úrról". Napfényre került sok gazem-
bersége. Nem tudta mitévő legyen, 
amikor kiderült, hogy két év leforgása 

alatt több mint 42 ezer lej hiánya van 
a szövetkezetnek, amit neki kell meg-
térítenie, mert társai itt már nem vol-
tak hajlandók segíteni rajta. Hodor 
Jakab plébános ur mondogatta is neki 
— látod-e Dénes barátom, nem mond-
tam én neked, tedd vissza azt a pénzt, 
még baj lehet belőle. 

Igy játszották ki a nép bizalmát 
Miklós Dénes boltkezelő és társai, de 
mégis lakolnak érte. Dobó község 
dolgozó népe a kár megtérítése után 
eltávolította Miklós Dénest és társait 
és helyükbe a nép fiaiból származó, 
becsületes boltkezelőt és ügyvezetőt 
helyezett. 

Falvaink becsületes dolgozó népe 
tudja, hogy a szövetkezet az övé, ép-
pen ezért éberen figyel és irgalmatla-
nul leplezi le azokat, akik ma is aka-
dályozni próbálják szövetkezeti életünk 
fejlődését és megkárosítják a népet. 

Szabó  Ferenc 

Kobátfaltrán 
a pártszervezet és a községi ideigle-
nes bizottság a dolgozó földmüvesség 
nagyobb részét meggyőzte a gabona 
felesleg egyrésze beadásának fon-
tosságáról, a szérűn való cséplés elő-
nyeiről és a tarlóhántás fontosságáról. 

Az aratási munkálatok véget értek. 
A cséplés akadály nélkül folyik. Ter-
vünk szerint szeptember 15-ig be kell 
fejeznünk azt. 

Községünkben az állami mintagaz-
daság rekordtermést ért el a föld 
szakszerű és módszeres megművelé-
sével. Ez jó példa dolgozó földműve-
seink számára. Meg kell szervezni 
minden községben, hogy a földmü-
vesség látogassa az állami gazdasá-
gokat, hogy azok példáját kövesse a 
falu lakossága is s igy együtt, váll-
vetve oldják meg majd a mezőgazda-
ság szociálizálásának hatalmas fela-
datát. 

Az államosított malmunkban is szor-
galmas munka folyik. Hiányosság, hogy 
az alkalmazottak ideológiai színvonaluk 
emelésére kevés időt fordítanak. Újjá-
szervezett szövetkezetünkben 50 szá-
zalékkal emelkedett a tagok létszáma. 
Újonnan épített sportpályánkon rend-
szeresítettük a sportolást. Amint lát-
hatjuk Kobátfalva lakossága sem akar 
lemaradni a szociálizmus építésében. 

B-né  levelező. 

Farcád 
ifjúsága is megértette az idők szavát 
s önként vállalt munkákat. 

Az ifjúság gyűlésen foglalkozott a 
szeptember 2-án kezdődő világ itju-
sági kongresszus jelentőségével s a 
kongresszus tiszteletére vállalták, hogy 
a most épült hid hátralevő részét fel-
töltik, az épülő bikaistállóhoz 30 kbm, 
homokot és kavicsot, 20 szekér épiti 
követ hoidanak össze és szeptember 
negyedikén szindarabos bált rendeztek 
az IMSz javára, hogy kultur termüket 
még szebben feldiszithessék. 

A farcádi ifjak szeretnék jóvátenni 
mindazt, amit eddig elmulasztottak. 
Megértették azt, hogy a RNK-nak 
olyan ifjakra van szüksége, akik meg-
értik, hogy az ifjúnak erős akaratúnak 
kell lennie, tele életkedvvel, ne féljen 
az akadályoktól, hanem szálljon szembe 
velük és küzdje le őket. 

Leleplezték az ifjak Sándor  József 
kulák kártékony tevékenységét, aki a 
szalmáját inkább a ganéba rakta, hogy 
elrothadjon, minthogy a szegényeknek 
adta volna, hogy befödhessék azt a 
pár kalangya buzájukat, ami kicsi lett. 

Bakai  Balázs 

Székelydobó éber dolgozói 
leleplezték ellenségeiket 

Siessünk a taplóhántással, ez biztosítja jövőre a jobb termést! 



Mi történik a nagyvilágban? 
Kül- és 

A Román Népköztársa-
ság válasza  az Egye-
sült  Államok  és An-
glia  jegyzékére 
Az Egyesült Államok és Anglia kor-

mányai április 29-én jegyzéket intéz-
tek országunk kormányához, arra vo-
natkozóan, hogy Románia állítólag nem 
tartaná tiszteletben a békeszerződés 3. 
szakaszát. 

Kormányunk válaszában feltárta, 
hogy ezek a vádak nem felelnek meg 
a valóságnak és bebizonyítva alapta-
lanságukat visszautasította azokat, egy-
ben erélyes tiltakozását fejezte ki az or-
szágunk belügyeibe való beavatkozási 
kisérlet ellen. 

Május 31-én az Egyesült Államok 
és Anglia kormányai ujabb jegyzéket 
küldtek, melyben megállapítják, hogy 
a két állam és Románia kormányai 
között nézeteltérés merült fel a béke-
szerződés értelmezésére vonatkozóan. 
Egyidejűleg javaslatot tettek a szovjet-
kormánynak is, hogy egy értekezletet 
hívjanak össze, mely hivatva lenne 
megvizsgálni ezen véleményeltérés 
kérdését. 

Junius 11-én a szovjet kormány 
visszautasította ezt a javaslatot és 
megállapította, hogy nem talál semmi-
féle okot a tanácskozás összehívására 
és maga Anglia és az Egyesült Álla-
mok idéznek elő mesterséges nézetel-
téréseket a békeszerződés értelmezé-
sének kérdésében és ezáltal beavat-
koznak a Román Népköztársaság bel-
ügyeibe. 

Végül augusztus 1-én az Egyesült 
Államok és Anglia kormányai jegyzé-
ket küldtek a román kormánynak. 

A Román Népköztársaság külügy-
minisztériuma most erre az ujabb 
jegyzékre válaszolva kimutatja, hogy 
már az áprilisi jegyzékben is bebizo-
nyította, hogy a Román Népköztársa-
ság törvényei biztosítják a békeszerző-
dés 3. szakaszának alkalmazását. A 
RNK alkotmánya biztositja az alapvető 
emberi szabadságokat: a gyülekezési 
és tüntetési szabadságot, a szólás és 
sajtószabadságot, tiltja a faji és val-
lási megkülönböztetést, a nők teljes 
egyenjogúságot élveznek. A fejlődő 
gazdasági élet pedig biztositja a dol-
gozók anyagi és kulturális életszínvo-
nalának állandó emelkedését. Minden-
nek alapján ugy véli, hogy az Egye-
sült Államok és Anglia jegyzékében 
foglalt állitások nem felelnek meg a 
valóságnak, tehát a megismételt jegy-
zékből csak az tűnik ki, hogy az 
Egyesült Államok és Anglia kormá-
nyainak az a szándéka, hogy bele-
avatkozzanak a Román Népköztársa-
ság belügyeibe és nyomást gyakorol-
janak a kormányra, hogy azt a nép 
érdekeivel ellentétes irányba fordítsák. 
Ezen okok alapján a Román Népköz-
társaság, mint teljesen alaptalant, visz-
szautasitja az augusztusi jegyzéket is. 

Megkezdődött  az ifjú-
ság1 világkong-
resszus 
A Világifjusági Találkozó után ujabb 

nagy események színhelye Magyar-
ország fővárosa. Szeptember 2-án, 
pénteken kezdődött meg a Demokra-
tikus Ifjúsági Világszövetség II kon-
gresszusa. 950 ifju kiküldött képviseli 

tájékoztató 
itt a világ 101 békeszerető népének ifj-
ságát. A kongresszuson résztvesz a le-
nini Komszomol küldöttsége, ott van-
nak a népi demokráciák és a többi 
országok ifjai is. A RNK küldöttségét 
Gheorghe Florescu, az Ifjumunkás 
Szövetség Központi Bizottságának tit-
kára vezeti. 

Megszervezzük  a 
munkavédelmet 
A Román Munkáspárt és Népköz-

társaságunk kormánya fokozott gondot 
fordit a munkavédelmi kérdésekre, 
mert a legértékesebb tőke az ember 
Két fontos esemény is mutatja azt a 
különös figyelmet, melyet ennek a kér-
désnek a megoldására foditanak. 

Az első a munkavédelmi szakfelü-
gyelők kiképzésére létesitett iskola 
megnyitása. A megnyitó ünnepségen 
Luca László elvtárs, a RMP KV tit-
kára beszédében kifejtette, hogy or-
szágunkban most elsőizben fognak 
komolyan hozzá a munkavédelem meg-
szervezéséhez. A tőkés rendszerben az 
embert lebecsülik és kizsákmányolják, 
ahelyett hogy életszínvonalát igyekez-
nének emelni. A szociálista társada-
lomban, ahol megszűnik az elnyo-
mók és kizsákmányolók uralma, a tu-
domány egész fejlődése a munkás fel-
emelkedését célozza, élete és egészsége 
megóvását szolgálja. 

A második nagy esemény egy tör-
vényrendelet a munkavédelmi tanács 
felállításáról. Ezzel olyan állami szerv 
létesült, mely őrködni fog a munka-
védelmi intézkedések betartása fölött 
és ujabb javaslatokat és intézkedése-
ket foganatosít. A munkavédelmi ta-
nács szorosan együtt fog működni a 
szakszervezetekkel és a helyszínen 
vizsgálja meg a munkavédelmi intéz-
kedések végrehajtását. 

Befejeződött  a moszk-
vai  békeértekezlet 

Véget ért a szociálizmus országában 
megrendezett békeértekezelet, melyet 
a szovjet-emberek, a békéért vivott: 
harc legkövetkezatesebb hívei tartottak. 
Ez az értekezlet a mindjobban felfelé-
ivelő békeoffenziva nagyszerű sereg-
szemléje volt, egy olyan országbanr. 
mely harminc éves kemény küzdelemé 
után megvalósította a szociálizmust s-
most áttérve a kommunizmus építésére,, 
békére van szüksége. Uj kolhozok, uj: 
gyárak építéséhez, uj iskolák és egye-
temek létesítéséhez, a dolgozók élet-
színvonalának emeléséhez békére van 
szükség és nem háborúra. „Épitő nép,, 
az épitő munka népe vagyunk, ezért: 
harcolunk a békéért" jelentette ki a 
moszkvai békeértekezlet. „Nem félünk.. 
a háborútól. Nem könyörgünk a béké-
ért, hanem harcolunk érte és nem a-
zért állunk ki a béke mellett, mintha 
gyengeséget éreznénk. Erősebbek va-
gyunk, mint bármikor, de a béke 
mellett állunk, mert a népek érdekeit 
képviseljük, valamennyi ember érdekét." 

Országunk evangélikus lelké-
szei és tanárai megbélyegzik 

a Vatikán politikáját 
A Román Népköztársaság evangé-

likus papjai és a protestáns teológiai 
intézet evangélikus tanszemélyzete 
Argay Gzörgy püspök elnökletével, 
Brassóban értekezletet tartott és meg-
tárgyalta az egyház időszerű kérdéseit. 

Az értekezlet határozatot hozott, a -
melyben megköszöni kormányunknak, 
hogy az evangélikus egyház szabály-
zatának jóváhagyásával biztosította a 
RNK magyar evangélikus egyházának 
is a szabad vallásgyakorlást. 

Az értekezlet megbélyegezte a Vati-
kánnak azt az állásfoglalását, amely 
a népek érdekei ellen, az imperiáliz-
mus és a háborús uszitók szolgálatába 
akarja állítani a katólikus híveket. 

Befejezésül a RNK evangélikus lel-
készei kifejezték óhajukat, hogy csat-
lakozni kívánnak a béke híveinek 
mozgalmához és elhatározott szándékuk 
leleplezni a Vatikán szolgálatában álló 
imperiálista ügynököket. 

Az értekezlet határozatát Argay 
György püspök, Nikodémusz Károly 
brassói, Rigó János székelyzsombori, 
Nikola János, Jeijka Krájosovics apá-
cai, Lőrincz Sámuel oltszakadáti, Ko-
vács László sepsiszentgyörgyi, Gillich 
Fülöp bácsi, Mátyás Béla pürkereci, 
Kiss Béla csernátfalvi, Matos Pál te-
mesvári, Sipos Andor hosszufalusi, 
Antal Márton tölgyesi, Deák Ödön 
nagyváradi, Dénes Béla aradi Pichler 
Márton orsovai, Bíró Lajos hosszú-
falusi, Raduch György barcaujfalusi, 
Máthé János krizbai, Molnár János 
marosvásárhelyi, Esszig János fazekas-
varsándí, Páter Gustáv kolozsvári, 
Lányi Pál nagybányai, Mezei István 
tatrangi, Schemmel Viktor temesvári, 
Rapp Károly bukaresti lelkészek. Beyer 
Aurél szatmári esperes Mikola László 
dr. püspökségi titkár. Jakobson Félix 
bukaresti lelkipásztor, és Dombi Béla 
dr. kolozsvári tanár irták alá. 

Bogozbenis napHoziotthon 
működött a nyár folyamán, melynek 
áldott munkájáért sok szülő köszönetet 
mond- 60—85 kisgyermek gyűlt össze 
naponta, az árnyékos udvarra, várva a 
tízórai édes tejet, hogy azután frissen 
mehessenek az üdelevegőjü fenyőer-
dőbe, ahol gond nélkül tölthetik az 
időt déli 12 óráig. Ekkorra már elké-
szül a kétfogásos ebéd. 

Sok kicsi fürge fej fordul a tál felé, 
vájjon mi van benne ? Zöldségleves 
bőven. Annyit eszik mindenik, ameny-
nyit akar. Van mosoly és mozgolódás, 
amikor meglátják Marinéni kezében az 
óriási tál palacsintát. Rendre kapnak 
2—2 darabot. Zsíros bajuszok rajzo-
lódnak a nevető ajkak körül, elége-
dettség és vidámság hullámzik a kis 
szivekben. Megköszönik a jóizü ebé-
det s utána a lombosfák árnyékában 
2 óra pihenő. Miután megpihentek a 
csemeték, tanulnak, játszanak, tornász-
nak, hogy annál jobban el tudják fo-
gyasztani 4 órakor a pohár édestejet 
vagy a málét 2 piros alma kíséreté-
ben. Egész nap zaj, ének hallatszik a 
napköziotthon tájékáról. Együtt esznek, 

játszanak s együtt fogják építeni a 
jövőt is. 

Mindjárt egy hónapja, hogy mű-
ködik a napköziotthon. Ez idő alatt 
a szülők nyugodtan mehettek a mun-
kára, gyermekeik jó helyen voltak, 
ahol gondozták és nevelték. Jövőben 
még hamarább és hosszabb időre 
fogjuk ezt megszervezni, mert minden 
tekintetben csak előnyt jelent. A gyer-
mek- és anyavédelemnek köszönetet 
mondunk az élelmiszerrel való ellátás-
ért. A helybeli néptanács minden tá-
mogatást megadott a RDNSz-nek, 
hogy ezt a nemes vállalkozást gát 
nélkül végezhesse. E munkában László 
Imréné vált ki, aki mindennap lelkiis-
meretesen vezette a főzést és gondos-
kodott az ellátásról. 

Incze  Lajos  levelező. 

x Elveszett a Zeteváralja és Beth-
lenfalva közötti útszakaszon egy pénz-
tárca C. 1003152-54, Dl. 931094-95, 
931109 és D2. 682953-54, 682981, 
1193976-79 számú élelmezési jegyek-
kel. A becsületes megtaláló jutalom 
ellenében szolgáltassa vissza Varság 
község elöljáróságának. 

Virág  Károly 
bibarcfalvi  lakos  irjar 

Kilenc tagu családom van, 1 hek-
tár 15 ár szántó birtokon gazdálko-
dom. Az idéni termésem nagyon 
gyenge volt, ezért csak 18 kg. búzát 
kellett beszolgáltatnom. Ezt a keveset 
is szívesen adom, mert tudom, hogy 
ezzel becsületes munkások kenyerét 
szaporítom. Az ideiglenes bizottság; 
utasításai szerint a tarlóhántást ide-
jében elvégeztem, hogy jövőre jobb-
termést várhassak. Kérem földműves» 
testvéreimet, hogy igyekezzenek és tar-
lóhántási munkájukat lelkiismeretesen 
és idejében végezzék el, mert csat 
igy tudjuk kizsákmányolástól mentes-
hazánkat felépíteni. 

Virág  Károly. 

Parajdi járási népbiróság, Udvarhely-
megye, Dosar No. 438-1949. Kivonat. 

Ágoston Albertné sz. Bálint Juli-
ánná alsósófalvi lakos kéri férje, Ágos-
ton K. Albert volt alsósófalvi lakos 
holtányilvánitását, miután férjét 1944-
március havában behívták a magyar 
hadsereghez, ahol a frontra vive 
oroszfogságba esett, majd mint sulyok 
beteg a foksáni fogolykórházban 1945 
január hó 10-én meghalt. Aki pontos 
adatot tud az elhalálozásával kapcso-
latosan, kérjük közölje 438 1949» 
ügyszámra való hivatkozással a parajdi 
járási népbirósággal. Parajd, 194$ 
szeptember 1. Dr. Jakab Ferenc ve-
zető járásbiró. Funer János bírósági 
jegyző. 

Domnule Procuror-şef, Subsemnatul 
Panţiru Dumitru născut în com. Pe-
triceni judeţul Storojineţ in ziua de 8-
Octombrie 1922 domiciliat în comuna 
Tălişoara, judejul Odorheiu, vă rog sk-
binevoiţi a dispune investigaţiunile 
pentru reconstituirea actului meu de 
naştere. Cele de mai sus le dovedesĉ  
cu martorul Pantiru Theodor referent 
şef la Comitetul provizoriu Crîstur. 

Pantiru  Dumitru. 

Ki tud róla ? Ifj.  Geréb  Áron 
J volt szentléleki lakosról, aki az érte-

sülések szerint fogságban van a Szov-
jetunióban, aki valamit tud jelentse 
feleségének ifj. Geréb Áronnénak Szent-
lélekre (Bisericani Jud. Odorheiu). 

x Eladó  egy jókarban levő Singer 
varrógép cim: Vidám Antal Simó Géza-
utca 10-szám. (volt Szentferenc-utca.> 

Biztosítsuk tarlóhántással a gyommentes termést! 
„Munkás" nyomda Székelyudvarhely — Telefon  25. — înregistrat sub Nr. 9—1949. — Com. Nr. 1252. 


