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Harcol junk a békéért 
Soha nem tapasztalt erővel és ha-

tározottsággal tör fel a világ dolgozói, 
haladó szellemű értelmiségiéi, a fel-
szabadított és a még impsriálista el-
nyomásban sínylődő népek ajkán a 
békeakarat. Október 2-án mindenütt 
az egész világon millió és millió be-
csületesen gondolkozó ember nyilvá-
nítja ki, hogy elfogadja és magáévá 
teszi a Béke Hivei állandó bizottsá-
gának a felhívását, hogy október 2-a 
a béke megvédésének nemzetközi harci 
napja legyen. Millió és millió dolgozó 
nyilvánítja ezen a napon szeretetét és 
bizalmát a szociálizmus nagy hazája, a 
Szovjetunió iránt, amely lángeszű ve-
zetőjével, J. V. Sztálinnal az élén ma-
gasra tartja a népek békéjének, sza-
badságának és haladásának a zászla-
ját, határozottan és elszántan vezeti a 
népek békeharcát. 

A világ népei tudják, hogy a béké-
ért küzdő demokratikus tábor sokkal 
erősebb a nyugati imperiálisták által 
vezetett nemzetközi reakció táboránál. 
Hiába próbálkoznak a reakciós körök 
elfojtani a népek feltörő békevágyát, 
nem sikerül az nekik. A Marshall terv 
hálójába esett országok ma már min-
den kétséget kizárólag érzik saját bő-
rükön, hogy mit jelent az amerikai 
imperiálizmus „segitsége".Tudják, hogy 
az amerikai imperiálizmus vezetőkö-
reinek egy céljuk van : megkaparintani 
a világpiacot, leigázni a népek füg-
getlenségi törekvéseit és kirobbantani 
az uj háborút, amitől rendszerük hal-
doklásának elodázását várják. 

Az amerikai dollárimperiálizmus u-
ralomra törekvésének egyik jellegzetes 
példája éppen a közelmúltban leját-
szódott pénzügyi manőver, amikor az 
amerikai monopoltőkések szolgálatában 
álló angol, majd francia vezetőkörök 
belementek az angol font, illetve a 
francia frank leértékelésébe. Vájjon 
kinek a hasznát szolgálja ez ? Az angol, 
amerikai, vagy francia dolgozók érde-
keit, avagy az amerikai monopolkapi-
tálisták kapzsi haramia-érdekeit ? Min-
den bizonnyal nem a dolgozók élet-
színvonala fog emelkedni ennek kö-
vetkeztében, hanem a milliárdos urak 
feneketlen pénzeszsákjaiba fognak még-
nagyobb mértékben ömleni a dolgo-
zók véres verejtékének dollárra átvál-
tott cseppjei. 

Az imperiálisták 
kémek  ós ügynökei 
Hiába dolgoznak megfeszített erővel 

az imperiálista kémszervezetek és meg-
fizetett ügynökeik. A dolgozók éber-
ségét nem könnyű feladat ma kiját-
szani. Ezt bizonyítja az az itélet, amelyik 
a napokban hangzott el a budapesti 
népbiróságon, ahol Rajk Lászlónak és 
társainak, az aljas trockista-árulóknak 
a fejére mondotta ki a halálos ítéletet 
a magyar dolgozó-nép, amelyik lelep-

lezte a Tito-Rankovics-bandába állott 
és a dolgozók körébe furakodott nép-
ellenes elemek tevékenységét. Akik a 
dolgozók soraiba férkőzvelmegkisérel-

ték elárulni a magyar dolgozókat, meg-
kísérelték a felszabadult magyar nép 
demokratikus vívmányainak a meg-
semmisítését és a nyugati imperiáliz-

mus halálos ölelésébe akarták dobni 
a magyar nemzetet. Akik ujabb véres 
háborúba szerették volna taszítani 
Délkelet-Európa fiatal népi demokra-

tikus államait, akik 
maguk is bevallották, 
hogy felöllve a de-
mokrácia álarcát, visz-
sza akarták állítani a 
földesurak, bankárok 
és degenerált arisz-
tokraták kapitálista 
uralmát. 

Az öntudatra ébredt 
népek dolgozói nagyon 
jól tudják, kik a béke 
ellenségei és ezért egy 
emberként sorakoznak 
fel a háborús uszitók 
ellen. Egy emberként 
kiáltják oda a halált 
hozó fegyverek gyártá-
sával és eladásával 
•izérkedő monopolka-
pitálista uraknak: nem 
akarunk háborút! Tud-
ják jól, hogy az egész 
világon egy maréknyi 
kapitálista csoport az, 
amelyik nem tanult a 
mult háború borzal-
maiból és ujjabb mé-
szárlásra készülődik. 
Azonban, amint Sztá-
iin generálisszimusz 
mondotta : „még igen 
élénk a népek emlé-
kezetében az elmúlt 
háború sok borzalma 

és igen hatalmasok a béke melletti 
társadalmi erők ahhoz, hogy Churchill 

(Folytatás  a 4. oldalon) 

Megnyíltak az iskolák kapui 
l-l etek óta lázas készülődés folyt 

minden iskolában. A munkásosz-
tály odaadó munkájának eredménye-
ként már a tervgazdálkodás első évé-
ben olyan összegek jutottak az isko-
lák javítására és rendbehozására, 
amilyenekről ezelőtt álmodni sem 
mertünk. Minden iskola felfrissülve, 
várta a növendékeket. Az iskolák ne-
velő, adminisztratív és gondozó sze-
mélyzete egyaránt üditő nyári pihenés, 
sok esetben ingyenes nyaralás után 
készült az uj iskolaévre. És végre jött 
a hir: szeptember 26-ikán megkez-
dődik az iskola! 

Mövendékek és nevelők egyaránt ki-
pirult arccal siettek a nyári pihenő 

alatt kijavított épületekbe. Az iskola 
boldog találkozás színhelye volt azok 
számára, akik ebbe a közösségbe 
visszavágytak, hogy ott továbbfejlődve 

váljanak öntudatos munkásaivá a szo-
ciálizmusnak. A tanügyi reform utáni 
első iskolaév alatt megérezte az ifjú-
ság, hogy az iskola az övé és az 
idén már nem félve, hanem boldogan 
sietett vissza oda, mint saját ottho-
nába. Örömmel köszöntünk Titeket 
fiatal elvtársak, hogy a tavalyi tapasz-
talatok alapján együtt dolgozhassunk 
tovább. 
Uf ülönös szeretettel köszöntjük azon-
1 x ban az „újoncokat", akik először 
lépik át iskoláink küszöbét. Az első 
elemi apró népét, a második tagozat 
tevékeny ötödikeseit és az immár 
pályát választott, öntudatos középis-
kolások első évfolyamosait egyaránt. 
Sokat várunk Tőletek I Ti már egy 
év tapasztalatai után biztosabb irá-
nyítást, segítséget kaphattok nevelői-

(Folytatás  az  8. oldalon.) 

A Scânteia-Napot 
forró lelkesedéssel 
ünnepeltük 
Már egy héttel a Scânteia-Nap előtt 

a város dolgozói megkezdték a ké-
szülődést az ünnepségre. Különböző 
kultur-csoportok készítették elő a vá-
ros lakosságát a nap méltó megün-
neplésére. Előadások ismertették a 
RMP központi lapjának, a Scánteiá-
nak a harcát, történetét, a „kicsi" 
Scánteiá-tól egészen napjainkig. 

23-án este a hadsereg kulturcso-
portja rendezett műsoros estélyt, a 
25-én megtartandó Scânteia-Nap elő-
készítésére és tiszteletére. A hadsereg 
kulturcsoportja élethűen mutatta be a 
„kicsi" Scánteiának a munkásjogokért 
vivott harcát 

A földesúri-tőkés rendszer minden 
eszközt megragadott, hogy megakadá-
lyozza a nép szabad megnyilvánulá-
sát, a leigázó, kizsákmányoló társa-
dalmi rendszer ellen. Nem is beszélve 
arról, milyen akadályokat gördítettek 
egy olyan lap terjesztése elé amely 
demokratikus hangokat mert megpen-
getni, amely az elnyomott dolgozó nép 
óhaját fejezte ki, a nép érdekeiért 
emelte fel szavát 

„Olvasd és add tovább", ezzel a 
jelszóval járt kézről-kézre a Román 
Kommunista Párt lapja az illegalitás 
idejében, amikor a kizsákmányoló 
rendszer ellen harcra és ellenállásra 
buzdította a dolgozók tömegeit 

A lap csak korlátolt példányszám-
ban jelenhetett meg, technikai nehézsé-
gek miatt. De a dolgozók kézről-
kézre adták, hogy minél szélesebb-
körbe jusson el a Párt szava. Veszély-
lyel járt abban az időben nemcsak a 
lap szerkesztése, kinyomása és ter-
jesztése, hanem még az olvasása isv 
Terjedelmében kicsi volt a lap, de 
tartalmában sokat mondott s a dolgo-
zók valósággal szomjazták sorait Hi-
szen nekik szólt, az ők óhajukat jut-
tatta kifejezésre. 

Scânteia, magyarul szikrát jelent. 
Ebből a szikrából lobbant ki a láng. 
Ezelőtt 5 évvel, amikor először került 
nyíltan az utcára a Scânteia, már nem 
volt szükség erre a jelszóra. A Szov-
jet-hadsereg győzelmes előnyomulásá-
val fölszabadított országunk fővárosá-
nak központjában, hatalmas rotációs 
gépek ontották a napról-napra emel-
kedő példányszámot, amelyet fürge 
munkáskezek juttattak el a dolgozó 
tömegekhez. Ezt a napot ünnepelték 
meg országunk és köztük városunk 
dolgozó tömegei is. 

25-én délelőtt háztömb-körüli mo-
torkerékpár versenyt rendeztek a 
Scânteia Nap tiszteletére. Délután a 
sétatéren felállított színpadon a nap-
közi otthon és a pionir-szervezet kul-
turcsoportjai rendeztek műsoros dél-
utánt. Az ünnepélyen Menyhárt István 
mondott beszédet Beszédében átfo-
góan vázolta a Scânteia harcát a fel-
szabadulástól napjainkig. 

— Felszabadulásunk után, amikor a 
kormány rúdja még Sánátescuék ke-
zében volt, a Scánteiára nagy feladat 
hárult. A nagy nekilendülés ideje volt 
ez. A munkásosztály készült a nagy 
vizsgára : a politikai hatalom megszer-
zésére s vezérkara, a RKP a Scánteiá-n 
keresztül neveli, irányítja és mozgó-
sítja a nagy küzdelemre. A Scânteia-
nak minden sora tanít, buzdít, harcra 
késztet és leleplez. Mert a hatalom 
sáncain belül és kivül számos az el-
lenség, — mondotta beszédében Meny-
hárt István elvtárs. 

A reakciós kormány és pártjai min-
(Folytatds  a 4. oldalon.) 
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A Rajk-banda összeesküvés! pere 
Szeptember 16-án kezdődött meg a 

Rajk-féle összee§kíivési per. A vádlot-
tak — az amerikai imperiálisták és 
lakájaik a Tito-klikk megbízásából és 
utasítására összeesküvést szerveztek a 
Magyar Népköztársaság megdöntésére, 
a kapitálizmus visszaállítására. Mint 
aljas bérgyilkosok vállalkoztak a ma-
gyar dolgozó nép legjobb fiainak, 
Rákosi Mátyás, Gerő Ernő és Farkas 
Mihály elvtársaknak a meggyilkolására. 
Mint közönséges imperiálista ügynökök 
fontos államtitkokat szolgáltattak ki 
megbízóiknak, a magyar nép esküdt 
ellenségeinek, mint a munkásmozga-
lomba befurakodott árulók, mint kö-
zönséges rendőri besúgók, Horthy 
rendőrségének kiszolgáltatták és hó-
hérkézre adták a magyar munkásmoz-
galom élharcosait, a kommunistákat. 
Közönséges rendőri besúgók, kémek, 
árulók, kalandorok társasága, akik 
csak azért öltöttek magukra demokra-
tikus álarcot, hogy elfedjék vele az 
imperiálista reakció ügynökeinek sötét 
és visszataszító képét. 

Ezeket a visszataszító alakokat a 
monopolkapitálizmus szülte, amely ko-
runkban, a proletárforradalmak 'kor-
szakában, már csak fasiszta módsze-

rekkel képes hatalmát ideig-óráig fenn-
tartani. Ezért hasonlítanak annyira szü-
lőjükhöz, a fasizmushoz, amely az 
élenjáró haladó emberiség leggono-
szabb ellensége. Kiszolgálták a fasiz-
must, vagy maguk is fasiszták voltak 
— „a történelem szánalmas szörny-
szülöttei". 

Az ellen a nép ellen dolgoztak, a-
melynek minden előrehaladásukat, 
minden jólétüket köszönhették, amely 
magas pozícióba helyezte őket s a-
melynek — Pálffy szavaival élve — 
„hűséges szolgálatára és érdekeinek 
megvédésére felesküdtek". 

Tudták, milyen következményekkel 
Járt volna tervük végrehajtása. 

„Békés  építőmunka  helyett  véres 
polgárháború,  emelkeáő  életszínvo-
nal  helyett  az  a nyomor,  amely  a 
marshallizált  országokban  van,  a 
dolgozók  szabadsága  helyett  a visz-
szatérő  burzsoáziának  kegyetlen  el-
nyomó  uralma,  függetlenség  helyett 
az  Egyesült  Államok  politikai  ural-
ma,  gazáasági  kizsákmányolása... 
béke  és a szociálista  jövő  helyett 
az  ágyutöltelék  szerepe  a nép  szá-
mára"  — ismeri be Pálffy György. 

tott Magyarországra ujabb „munkára". 
Hazaérkezése után azonnal jelentke-
zett Hain Péternél, a politikai rendőr-
ség főnökénél, Szálasi későbbi rendőr-
kapitányánál. Beszámolt tevékenységé-
rő), majd tovább folytatta titkos pro-
vokátori munkáját. Hain utasítására 
Rajk, akinek sem belföldi, sem kül-
földi üzelmeit nem ismerték, bekap-
csolta a földalatti mozgalomba Gayer 
Imre provokátort, akinek besugása 
alapján elfogták és kivégezték 1943-
ban Schönherz Zoltánt, a Kommunista 
Párt titkárát és meggyilkolták Rózsa 
Ferencet. 

1944 decemberében Szálasi katonai 
nyomozói elfogták Rajk Lászlót és 
Sopronkőhidán katonai bíróság elé 
került. A nyilasok nem ismerték tevé-
kenységét, mint volt spanyol „szabad-

A vádlottak s 
Rajk László egyetemi képzettségű 

tanár, volt külügyminiszter, Pálffy 
György volt altábornagy, Brankov 
Lazar volt jugoszláv követségi taná-
csos, Szőnyi Tibor dr. orvos, volt or-
szággyűlési képviselő, Szalai András 
műegyetemet végzett tisztviselő, Og-
nyenovics Milán reálgimnáziumot vég-
zett tisztviselő, Korondy Béla volt 
rendöralezredes, Justus Pál egyetemet 
végzett, volt országgyűlési képviselő, 
a magyar rádió volt alelnöke. 

Rajk László és társai szervezkedést 
kezdeményeztek és vezettek, amelynek 
célja a magyar demokratikus állam-
rend erőszakos megdöntése volt. A 
társadalom söpredékei, s ahogy Alapi 
Gyula dr. népügyész jellemezte őket: 
kis spiclik és nagy politikai ágensek 
voltak, akik valamennyien a 30-as 
években az előretörő fasizmus légkö-
rében lettek azokká, amikké éppen 
lettek. „Szőnyi és Rajk, Justus és 
Szalai annak idején odasodródtak a 
munkásmozgalom peremére, de az első 
megpróbáltatás pillanatában gyáva és 
gerinctelen jellemük, gyökértelen lé-
nyük következtében árulókká lettek." 

Kihasználták azt a körülményt, hogy 
a Horthy-rendőrség irattárának nyu-
gatra való menekítése következtében 
multjukat elrejthették és így befurakod-
tak a magyar kommunista pártba, 
illetve a magyar dolgozók pártjába, s 
annak bomlasztására törekedtek. 

A tárgyalás, amelyen a dolgozó ma-
gyar nép képviselői, munkások, dol-
gozó parasztok, haladó értelmiségiek, 
a magyar demokratikus hadsereg ka-
tonái és tisztjei, mintegy 300-an, bel-

és külföldi újságírók — mintegy 
százan — vettek részt, 6\napig tar-
tott. A tárgyalás ötödik napján tartotta 
meg Alapi Gyula dr. népügyész feszült 
érdeklődéssel kisért, nemzetközi vissz-
hangot keltő, nagyhatású vádbeszédét, 
amelyben halálbüntetés kiszabását 
kérte a vádlottakra. 

A vád 
A vádlottak beismerései, a tanuk 

vallomásai, a szembesítések eredmé-
nyei hiánytalanul beigazolták a vádat 
és megerősítették a vádiratot. Teljes 
fény derült az igazságra. S ezt a kö-
rülményt hova-tovább a külföldi jobb-
oldali sajtóorgánumok is kénytelenek 
beismerni. A Die Tat cimü reakciós 
svájci lap ezt irja: „Teljesen  lehetsé-
ges,  sőt  valószínű,  hogy  Rajk  Titóval 
konspirált".  A londoni Daily Express 
cimü burzsoá lap pedig teljes őszin-
teséggel ismeri el, hogy a vádak be-
igazolódtak. „Csak  18 éven  át  folyta-
tott  kettős  élet  magyarázhatja  meg 
Rajk  viselkedését  a bíróság  előtt". 
Majd arról ir, hogy megmutatta az 
arcát a „rendőrügynök" a hivatásos 
kém, aki másokat elárult... Beismerő 
vallomása  a bíróság  előtt  csupán  meg-
ismétlése  azoknak  a vallomásoknak  és 
bizonyítékoknak,  amelyeket  a renáki-
\ül  ügyes  nyomozók,  hónapokon  át 
megszereztek,  összeraktak.  Mihelyt  a 
nyomozás  szálai  Rajkhoz  vezettek,  a 
renáőrség  megkezáte  múltjának  ki-
nyomozását.  Felnyitották  a régi  irat-
csomót  és Rajk  élete  áarabokra  hul-
lott",  — fejezi be cikkét a Daily 
Express. 

Egy kalandor élete 
Rajk László élete egy erkölcs 

és gátlás-nélküli politikai kalandor iz-
galmas története. 1909-ben született 
Székelyudvarhelyen. 1931-ben kommu-
nista röpiratokkal kapcsolatosan a 
rendőrség Budapesten őrizetbe vette. 
Sógora, az árvátfalvi születésü Bokor 
Lajos rendőrkapitány közbelépésére 
szabadlábra került. Hetényi Imre 
rendőrkapitány előtt aláirt egy köte-
lezvényt, amelyben a Horthy-rendőrség 
részére besugásra vállalkozott. Ezt a 
feladatot aztán hiánytalanul teljesítette 
is. 1932—34-ben több munkásvezetőt 
beárult, az egyetemi ifjúság között, az 

ságharcost" és „kommunistát" halálra 
ítélték volna, mint ahogy vádlott tár-
sait halálra is ítéltek. Ezért zárt tár-
gyalást kért, ahol felfedte rendőrségi 
kapcsolatait, hivatkozott Hain Péterre 
és Sombor-Schweinitzerre, majd báty-
jára, Rajk Endrére, Szálasi államtitká-
rára, akinek közbelépésére aztán fel-
mentették, ügyét polgári bíróság elé 
utalták, a többi vádlottársait kivégez-
ték, ők már nem tanúskodhattak ellene. 

Nyugatra vitték, majd Bajorország-
ban szabadlábra helyezték. 1945 má-
jus végén került vissza Magyarországra, 
ahol sötét múltját nem ismerték és igy, 
mint volt spanyol „szabadságharcos" 
és régi mozgalmi ember, a Pártban 
mind nagyobb és fontosabb megbízást 
kapott, belügyminiszter, majd külügy-
miniszter lett. 

A felszabadulás  után is folytatja 
Rajk  tevékenységét 

építőmunkások körében besúgói és 
provokátort tevékenységet fejtett ki. A 
spanyol polgárháború kitörése után a 
magyar titkos rendőrség utasítására 
Spanyolországba ment, ahol a Rákosi 
brigádban trockista és provokációs 
munkát végzett. Itten, majd később a 
francia internálótáborokban jugoszláv 
trockistákkal volt együtt, akik az övé-
hez hasonló magatartást tanúsítottak a 
spanyol polgárháborúban. 

Itt került összeköttetésbe egy Ges-
tapo-őrnaggyal és Noel H. Fielddel, az 
amerikai kémszervezet svájci megbí-
zottjával. Ezek segítségével visszaju-

Még hazatérése előtt értesítette 
Sombor-Schweinitzert, a nyugatra me-
nekült horthysta rendőrfőkapitányt, aki 
ekkor már az amerikai kémhálózatban 
tevékenykedett, hogy visszatér Ma-
gyarországra. E régi „ismerőse" utján 
került újra kapcsolatba az amerikai 
kémszolgálattal, amelynek fontos ál-
lamtitkokat, bizalmas iratokat bocsá-
tott a rendelkezésére. Mint belügymi-
niszter személyesen folyt be a Nagy 
Ferenc-féle összeesküvés vizsgálatába 
és az iratcsomóból személyét kompro-
mittáló iratokat lopott ki. A magyar 
reakció bukott vezéreinek: Sulyoknak, 
Pfeiffernek nyugatra menekülését elő-
segítette. 

1946-ban, — saját szavait idézve— 
„az amerikai kémhálózat" átállította 
a jugoszláv-vonalra.  Titóék megbí-
zottjával, Brankov Lazar jugoszláv kö-
vetségi tanácsossal, Cicmil ezredessel 
és Mrazoyics követtel került összeköt-
tetésbe, akiknek a Magyar Köztársa-
ság által reábízott államtitkokat szol-
gáltatott ki, tőlük vette át Tito és 
Rankovics személyes utasításait. 

1947 nyarán Abbáziában nyaralt s 
itt került először személyes kapcso-
latba Rankoviccsal, a jugoszláv belügy-
miniszterrel, a jugoszláv nép és haza-
fiak hóhérával. Ekkor „szervezte be" 
Rankovics Rajkot személyesen is ju-
goszláv ügynöknek, közönséges kém-
nek s itt beszélték meg először a nagy 
összeesküvés tervét. 

A kalandor Rankovics, akiről Bran-
kov vádlott vallomásából kiderül, hogy 
még 1914-ben több jugoszláv hazafi-
val együtt a Gestapo kezébe került, 
valószínűleg Rajkhoz hasonlóan kezdte 
el pályafutását. A társait kivégezték, 
őt egyedül a Gestapo elengedte, hogy 
milyen áron, ázt ma már nem nehéz kita-
lálni. Lehet, már Gestapo-ügynök is volt, 
de az is lehet, hogy „csak" az angol-
szászok „szervezték be" hasonló mó-
don, ahogy ő Rajkot beszervezte. A 
beszélgetésük előtt Rankovics hivat-
kozott Rajk rendőri besúgó múltjára s 
amikor Rajk ezt letagadta, elővette 
annak a nyilatkozatnak fénymásolatát, 
amelyet annak idején 1931-ben Rajk 
irt alá és adott át Hetényi rendőrfő-
kapitánynak. 

Amikor Rajk 'azt válaszolta, hogy 

erre nincsen szükség, mert ő amugyis 
.híve a Tito-féle politikának, Rankovics 
azzal mentegetőzött, hogy ő mint bel-
ügyminiszter szakszerűségi szempont-
ból fontosnak tartja ennek az apró 
munkának az elvégzését is. A kalan-
dor Rankovics számáfa mi sem ter-
mészetesebb, hogy a zsarolás apróbb 
munka, a magyar nép árulói rövide-
sen rájöhettek, mit ért Rankovics a 
nagyobb munka alatt. 

1947 nyarán Abbáziában, 1947 de-
cemberében Kelebián, a jugoszláv-
magyar szövetségi szerződés aláírása 
után rendezett vadászat alkalmával, 
egyik különtermes vasúti kocsiban, 
1948 októberében Pakson tárgyalja 
meg Rajk László Rankoviccsal, a ju-
goszláv nép hóhérával, az imperiális-
ták ügynökével a magyar demokrácia 
aláaknázására és megdöntésére irá-
nyuló terveket, mint közönséges ügy-
nök veszi át az utasításokat a gyil-
kosságokra és a fegyveres puccs meg-
szervezésére. 

A második találkozón már őszintén 
beszél egymással a két cinkostárs. Ek-
kor tudja meg Rajk világosan, mit is 
akarnak Titóék. Már az első találko-
zás alkalmával Rankovics felfedi ame-
rikai kapcsolatait, Kelebián már kész 
összeesküvési terv részleteit körvona-
lazza. A népi demokratikus rendsze-
reket megbuktatni, a demokratikus for-
radalmi erőket elszakítani a Szovjet-
unió oldala mellől és ha nem megy 
másképpen, megsemmisíteni. A szoci-
álizmushoz való fejlődés helyett a ká-
pitálizmust kell visszaállítani, a Szov-
jetunió helyett az Amerikai Egyesült 
Államok felé tájékozódni. Rankovics 
megmondotta, hogy ők nem akarták 
a szociálizmust építeni, de a felszaba-
dulás után a körülmények késztették 
erre. Ezért szervezték meg a Népfron-
tot nacionálista alapon és olvasztották 
be a Kommunista pártot a Népfrontba. 

Természetesen, ezt a politikát nem 
lehet nyiltan folytatni, már a jugosz-
láv népnek a Szovjetunióval szemben 
érzett hatalmas rokonszenve miatt sem, 
de fokozatosan irányt vesznek arra a 
politikára, hogy Jugoszlávia népeit el-
idegenitsék a Szovjetuniótól. Ezt a po-
litikát szolgálja a tervezett balkáni ál-
lamszövetség az Egyesült Államok tá-
mogatásával, Jugoszlávia vezetésével. 

Az amerikai  imperiálisták  szolgálatában 
Rajk és bandája kész volt a ma-

gyar függetlenség eladására, a nem-
zeti szuverénitás felszámolására, arra, 
hogy idegen igába hajtsa az országot, 
az amerikai imperiálisták és kiszolgá-
lóik, a Tito-klikk igájába. 

Rajk és társai a balkáni államszö-
vetség kiépítésen munkálkodtak, ahol 

Tito Jugoszláviája viszi a vezető sze-
repet s ahol a népi demokráciák he-
lyén leigázott országokat, népeik aka-
rata ellenére egyesítenek a kizsákmá-
nyoló imperiálisták oldalán, a népeket 
felszabadító Szovjetunió ellen. 

A nacionálista Rajk számára nem 
volt titok, maga is elismerte, tudta, 
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mit jelent Jugoszlávia vezető szerepe 
ebben az államszövetségben. Hiszen 
Rankovics nem csinált titkot belőle, 
elölte, a cinkostárs előtt. Tito parancs-
noksága a magyar hadsereg felett, ju-
goszláv tisztek a magyar tisztek felett, 
jugoszláv fennhatóság a magyar állam 
felett, a magyar fejlődő ipar kiszolgál-
tatása a jugoszláv gazdaság érdekei-
nek. 

Az imperiálisták egyik szócsöve nem-
zeti hőst akart faragni Rajkból s azt 
irta róla, hogy »jó kommunista* volt 
és »jó hazafi«. 

Hogy jó kommunista volt-e Rajk 
— aki egyáltalán nem volt kommu-
nista — azt igazán nem az imperi-
álisták hivatottak megállapítani, de az, 
hogy szerintük »jó hazafi« volt, meg-
mutatja, mit értenek az imperiálisták 
a hazafiaságon: a kémkedést, az or-
szág fügetlenségéről való lemondást, 
az árulást, a kapitálizmus visszaállítá-
sát, ha nem megy másképp, hát a fa-
sizmus módszereivel. 

Kiderült, hogy a mai jugoszláv kor-
mány vezetőinek már a II-ik világhá-
borúban szoros kapcsolatai voltak az 

Szőnyi Tibor dr. 1930-tól 1945-
ig, amikor, mint amerikai kém vissza-
tért Magyarországra, külföldön élt. 
Már 1938-ban összeköttetésbe lépett 
Noel H. Fielddel, az amerikai kém-
szolgálat egyik vezetőjével s ennek 
főnökével, Allan Dullessel, az A. J. Vi-
sinszkij szovjet-külügyminiszter által 
leleplezett háborús uszitó Foster Dul-
les testvérével, aki az amerikai kém-
szolgálatot irányította. 

1944 decemberében Jugoszlávián 
keresztül Lompar Mihajlo jugoszláv 

angolszászokkal és az imperiálisták 
kémszervezeteivel, hogy becsapták Ju-
goszlávia népeit és nem a szociálzmus 
épitése a céljuk, hanem a kapitálizmus 
visszaállítása s miután nem megy más-
képpen, hát fasiszta módszerekkel. 

A Tájékoztató Iroda ismeretes tör-
ténelmi jelentőségű határozatáig vala-
hogy álcázták magukat, de végül is 1948 
juniusában a Szovjetunió Kommunista 
(b) Pártjának irányításával, amely 
éberen vigyáz a proletár nemzetközi-
ségre, sikerült leleplezni a Tito-ban-
dát, a szociálizmus árulóit, akik meg-
szöktek a szociálizmus táborából és 
átmentek az imperiálisták táborába. 

Taktikát kell tehát változtatni, mon-
dotta Rankovics és 1949-ben már siet-
tette a puccs végrehajtását, amelyre 
a jel a magyar dolgozó nép szeretett 
vezéreinek, Rákosi, Gerő és Farkas 
elvtársaknak a meggyilkolása volt. 

A puccs előkészítése, megszervezése 
és végrehajtása céljából igy került 
kapcsolatba Rajk Pálffy György vád-
lottal, aki kommunistának színlelve 
magát, befurakodott a pártba, hogy 
onnan könnyebben tudja aláaknázni a 
a népi demokrácia államát. 

kém és az amerikai kémszervezet 
együttes támogatásával Magyaror-
szágra ment egy kis trockista kém-
csoporttal. Mozgalmi múltjára, emig-
ráns voltára való hivatkozással sike-
rült befurakodnia a kommunista párt-
ba, ahol fontos megbízásokat kapott. 
1946 őszén gazdái utasítására fel-
vette a kapcsolatot Rajk Lászlóval. 
Hivatalos titkokat adott át az ame-
rikai és a jugoszláv kémszervezetek-
nek és résztvett a Rajk-féle össze-
esküvésben. 

Kihallgatása során részletes vallo-
mást tett arról a tervről, amelyet Tito 
fővezérsége alatt balkáni szövetség 
néven terveztek az amerikai imperiá-
listák. Leleplezi a két kémszolgálat 
szoros kapcsolatait. Az utolsó szó jo-
gán arra kéri a Népbiróságot ez a 
gyökértelen és hazátlan kalandor, 
vegye figyelembe azt, hogy bűnös 
múltjával szembefordult. 

Szalai András 1917-ben szüle-
tett, 1933 óta munkásáruló és besúgó. 
1944-ben a sátoraljaújhelyi fogházban, 
200 szerb és magyar politikai fogoly 
kitörési tervét a „fogházigazgató tudo-
mására hozza. Ő maga kiszabadul, 
1000 pengő jutalmat is kap. Ezt a 
vérdijat megszolgálja. A kitörést meg-
akadályozzák, 64 halálos áldozata van 
a besugásnak. 

A jugoszláv-kémszervezetnek tudo-
mására jut Szalai tevékenysége, mi 
sem „természetesebb", őt is beszer-
vezik. Tito, a jugoszláv „hazafi", a 
jugoszláv kommunisták árulóját szol-
gálatába fogadja. 

Az utolsó szó jogán felszólalva, 
megbánást szinlel. „Diplomata álarcba 
öltözött kémek, gyilkosok, árulók cin-
kosa lettem"— mondja ő, aki maga is 
gyilkos volt, 64 elvtárs gyilkosa, mégis 
arra kéri a Népbiróságot, kegyel-
mezzen meg életének. 

Ognyenovics Milán kémet és 
soviniszta árulót — a kis spiclit — 
anyagi körülményei késztették az áru-
lásra. 200 - 300 forintokat kapott. Kis 
összegű judáspénzeket. Az imperiális-
ták nem voltak bőkezűek. Hiába, az 

üzlet-üzlet és ez az üzlet, ugylátszik 
nem ígért biztos sikert. 
Korondy Béla, a horthysta csend-

őrszázados, a magyar nép vezetőinek 
meggyilkolását vállalta. Az ő különít-
ménye — a fehér terror különítménye-
seinek méltó utódja — adta volna meg 
a jelt a puccs végrehajtására. Tisztá-
ban volt az összeesküvés céljaival: a 
népi demokratikus vívmányokat meg-
semmisiteni, a régi fasiszta rendszert 
visszaállítani s az ezzel elégedetlen-
kedő munkásokat terrorcselekmények-
kel megfélemlíteni. 

Jnstns Pál vádlott régi trockista 
meggyőződésére hivatkozik. „Őszintén" 
sajnalja, amit elkövetett. A horthysta 
rendőrség besúgója volt. A felszaba-
dulás után kém lett s külön  vonalon 
állott Rankoviccsal kapcsolatban. Kém-
kedett az amerikaiak, a jugoszlávok és 
a francia titkos szolgálat számára. A 
két munkáspárt egyesülése után, mint 
„baloldali" szociáldemokratát bevá-
lasztották a Magyar Dolgozók Pártja 
Központi Bizottságába. Illegális trockista 
csoportokat szervezett, ahol „nevelő" 
munkát folytatott. 

Személyes tapasztalatból ismeri a 
Tito-klikk jellegzetességeit, hogy kész-
ségesen kiszolgálják az amerikai im-
perializmust, válogatás nélkül minden 
eszközt felhasználnak a népi demok-
ráciák ellen és a Szovjetunió ellen. 
Akkor tartóztatták le, amikor az ő 
külön vonalát össze akarták kötni a 
Rajk vonalával. A Rajk-banda felgön-
gyölítése azonban keresztülhúzta a 
háborús uszitók terveit. 

És a kémbanda többi 
Pálffy  György 1945 óta jugosz-

láv kém volt, aki »más vonalon» 
ugyanazokat az utasításokat kapta 
Rankovicstól és Titótól. A magyar nép, 
a magyar demokrácia emelte a magas-
ba, altábornagy lett s a hadügyminisz-
ter helyettese. 1949 május elsején még 
ő lovagolt a honvédség élén. »Jó reg-
gelt. bajtársak «-kai köszöntötte kato-
náit és az ünnepély két száma közli 
szünetben az összeesküvés tervét ké-
szült átadni Rajk Lászlónak. 

Pálffy volt kiszemelve az ellenforra-
dalmi kormány hadügyminiszterének. 
Magyar hadügyminiszternek a jugosz-
láv kém. Fontos katonai titkokat szol-
gáltatott ki Titóéknak, kémtevékeny-
séget folytatott, tudta, hogy a provo-
kált határincidensek következtében 
ártatlan honvédek haltak meg a ju-
goszláv-magyar határon. Ö ajánlja Ko-
rondyt, a volt horthysta csendőrszá-
zadost a belügyminisztériumba, ahol 
Rajk ezredest csinál belőle. Korondy 
szervezi meg azt a különítményt, amely 
a gyilkosságot volt hivatva végrehaj-
tani. 

1947 év végén Rómába utazik a 
partizánkongresszusra, azzal a céllal, 
hogy ott Tito megbízottjával, Nedei-
koviccsal találkozzék. Itt ugyanazokat 
az utasításokat kapja, mint Rajk Ran-
kovicstól. Nedelkovics elmondotta, 
hogy Tito az amerikaiakkal együtt ki-
dolgozott egy tervet, a Balkán-szövet-
ség tervét. Ez a szövetség Jugoszlá-
viából, mint vezető hatalomból, Ma-
gyarországból, Bulgáriából, Albániából, 
esetlegkésőbb Romániából állott volna. 

Tisztában volt azzal, akárcsak Rajk, 
hogy a puccs sikere esetén mi követ-
kezett volna. A legmesszebbmenő ke-
gyetlenkedés a demokratikus erőkkel 
szemben, sőt azok lemészárlása, akik 
a fasizmust felszámolták, a kapitáliz-
must fokozatosan likvidálják, a földe-
ket felosztották, az államosítást végre-
hajtották, a dolgozó népet a kizsák-
mányolás alól fokozatosan felszabadít-
ják. 

Az utolsó szó jogán felszólalva ez 
az összeesküvő tiszt, aki nem riad 
vissza mindezektől, a gyilkosságok 
végrehajtásától, sir, mindent megbán 
és jóvá szeretné tenni, amit a magyar 
népnek ártott. 
, Brankov Lázár vádlott, jugosz-
láv követségi tanácsos, Titóék bizal-
mi embere, volt a legfőbb összekötő 
kapocs a Tito-banda és a Rajk-banda 
között. Visszaélve azzal a barátsággal, 
amivel a Magyar Köztársaság egy ba-
ráti állam képviselőjét fogadta, össze-
esküvést szervez, gyilkosságra bujto-
gat. Elismeri, hogy súlyosan vétett a 
magyar nép ellen és saját népe ellen 
is. Azzal védekezik, hogy vakon kö-
vette Tito utasításait. A Tájékoztató 
Iroda ismeretes határozata után Titóék 
utasítására színlegesen azonosítja ma-
gát a határozattal, hogy kémtevékeny-
ségét könnyebben folytathassa. 

A Tájékoztató Iroda ismeretes ha-
tározata után, amikor Moics Milos, a 
magyarországi délszerbek egyik ve-
zetője le akarta leplezni a Tito-klik-
ket, Rankovics utasítására Boarov, a 
jugoszláv követség sajtó-attaséja re-
volverrel meggyilkolta. Rankovics uta-
sítását Brankov közvetítette, de nem 
vállalkozott a gyilkosság végrehajtá-
sára. A gyikosok haboztak s ekkor 
Mrazovics, a budapesti jugoszláv kö-
vet saját revolverét adta át Boarov-
nak a gyilkosság végrehajtására. 

íme a Tito-vonal: gyilkosság dip-
lomata-frakkban, hitszegő álnokság, 
jószomszédságot színlelni és összees-
küvést szervezni egy baráti állam 
ellen. 

Zajos derültséget kelt a hallgató-
ságban, amikor az utolsó szó jogán 
Brankov becsületességére hivatkozik. 
Sajnálja, hogy a Tito-klikk eszközévé 
vált. Világos előtte, hogy Tito legkö-
zelebbi munkatársai imperiálista ügy-
nökök : Kardelj, Gyilasz és Rankovics, 
Tito pedig a kezükben van és mind-
annyian az angolszász imperiálizmus 
ügynökei. 

Kis  spiclik  és nagy  hazaárulók 

A kígyó fejét  szét kell taposni 
A védőügyvédek irgalmat kérnek, 

azok számára, akik nem érdemelnek 
irgalmat. Jól tudják, hogy ebben nem le-
het kételye a népbiróságnak, hiszen a 
Korondy-Pálffy szembesítés rendjén 
Pálffy megmondta, hogy tisztában volt 
vele : „ tudtam,  hogy  nincsenek  lan-
gyos  középutak.  — Vagy  — vagy  — és 
egy ilyen  burzsoá-demokratikus  célú 
változás  a magyar  politikában,  akár 
akarjuk,  akár  nem,  visszamegy  egészen 
a Horthy-fasizmusig. 

A ilyen bűnösök számára, besúgók, 
kémek, árulók, gyilkosok és összees-
küvők számára nem lehet kimélet. 
A haza és népárulók ellen nincs és 
nem is lehet kimélet. Alapy  Gyula  ár. 
ügyész mindnyájuk ellen halálos íté-
let kiszabását kéri. 

„A kigyö  fejét,  amely  meg akar 
marni  bennünket,  szét  kell  taposni. 
„Veszett  kutyákkal  szemben  a véde-
kezésnek  egy módja  van  : agyonverni 
őket." 

Szeptember 24-én, szombaton hir-
detett Ítéletet Jankó Péter dr. elnök-
lete alatt a népbiróság különtanácsa. 

Az itélet: A népbiróság Rajk 
László, Szőnyi Tibor dr. és Szalai 
András vádlottakat halálra, Brankov 
Lazar és Justus Pál vádlot-
takat életfogytiglani fegyházra, Ognye-
novics Milán vádlottat 9 évi fegyházra 
itélte, mig Pálffy György és Korondy 
Béla vádlottak ügyét az illetékes ka-
tonai bírósághoz tette át. 

Az egész világ haladó közvéleménye 
elégtétellel fogadta az ítéletet, amely 
a magyar nép és a haladó emberiség 
ellenségeire sújtott. 

A magyar népbiróság előtt csak 8 
vádlott ült, de a vádlottak padjára 
ülteti a haladó emberiség a felbujtó-
kat, a Tito-klikket, az imperiálistákat, 
ezeket a megrögzött háborús uszító-
kat. A magyar népbiróság, amikor a 
vádlottakat elitélte, a felbujtók ellen is 
kimondotta az Ítéletet és ennek az íté-
letnek a végrehajtására is sor fog ke-
rülni. 

A budapesti per arra tanítja a né-
peket, hogy ébereknek kell lenniök 
és hogy a Szovjetunió és a népi de-
mokráciák ellenségei, valamennyi nép 
és a béke ellenségei is. 

Hogy lelkesedéssel ünnepelte meg Széfielyliereszfiir 
dolgozó népe a Scânteia-Hapot 

A Román Munkáspárt vezetésével a különböző tömegszer-
vezetek és intézmények nagy lelkesedéssel készültek már előre a 
Scânteia-Napra. Szeptember 25-ikén este a »Május 1. Népi Athe-
naeum« nagytermében mintegy 500 főnyi lelkes közönség előtt 
Bede Emil megnyitója után Farkas Jenőné román nyelven, Ütő 
László magyar nyelven méltatták a Scânteia jelentőségét. A forra-
dalmian mozgósiló munkássajtót ismerték meg ezeken a beszéde-
ken keresztül Székelykeresztur dolgozói. Amint a oroszországi 
Iszkra az Októberi Nagy Szociálista Forradalmat, a Scânteia az il-
legálitás és az azóta eltelt 5 évi hősi küzdelemben augusztus 23-
ikát késziti elő. Legyen ezután is a Scânteia a Párt éles fegyvere 
mindnyájunk iránytűje, a Scánteia-ház pedig kulturközpont a mi 
számunkra is. 

A Scânteia-Nap meleg ünneplését még az tette jelentőssé, 
hogy a »Május 1. Athenaeum* kultúrtermének felavatása is meg-
történt ezen az ünnepélyen. Az ünnepélyt táncmulatság követte. 



Mezőgazdasági helyzetjelentés 
Az öszi és tavaszi kalászosok aratása, a zabot kivéve, megyénkben is 

befejeződött. A zab aratását a sajátos éghajlati viszonyok miatt még az udvar-
helyi felső és a parajdi járásban nem fejezték be teljesen. A még aratatlan 
zabterület az összes zab-vetésterületnek a 0'62 százaléka. 

A nyári szántások helyzete az utóbbi időben megyei viszonylatban igen 
kedvezőre fordult. Az előirányzott 20748 hektárral szemben a megvalósítás 
22.727 hektár, amely százalékban kifejezve 109 53 százalékot tesz ki. 

A részletes-eredmény táblázat a következő: 

J Á R Á S 
összes nyári szántás Tarló-

hántás 
Ha 

Ugar-
szántás 

Ha 
J Á R Á S Előirány-

zott terü-
let Ha 

Végre-
hajtás /  0 

Tarló-
hántás 

Ha 

Ugar-
szántás 

Ha 

Udvarhelyi felső járás 4.000 3.355 8387 1.214 2.141 

Udvarhelyi alsó járás 3.550 3.845 108-30 1.450 2.395 

Keresztúri felső járás 3.000 3.574 119'13 2.718 856 

Keresztúri alsó járás 2.700 3.492 12933 2.512 980 

Oklándi járás 4.500 5.423 12051 2.208 3.215 

Parajdi járás 2.998 2.881 
m 

9609 351 2.530 

Összesen 20.748 22.570 10873 10.453 12.117 

A. legutóbbi jelentés óta a keresztúri felső járás 53*46 százalékról 
119' 13 százalékra javította az eredményét, amely az illetékes járási szervek 
erélyes ellenőrző tevékenységének tudható be. Ez az ellenőrzés minden esetben 
szükséges, mert a jelentések adatai sokszor nem a valóságot tükrözik. 

Valószínű, hogy annál a két járásnál is, amelyek a fenti táblázat szerint 
nem érték el az előirányzatot, hasonló a helyzet és ezeknél is a valóság és a 
jelentések adatai közötti eltérés egy szigorúbb ellenőrzés esetén kiegyenlítőd-
nék és jobb százalékot eredményezne. 

A cséplési munkálatokat az elmúlt hét folyamán az udvarhelyi felső já-
rásban 28 százalékban, az udvarhelyi alsó járásban 44 százalékban, a ke-
resztúri felső járásban 43 százalékban, a keresztúri alsó járásban 42'8 száza-
lékban, az oklándi járásban 44'8 százalékban, a parajdi járásban 27'8 szá-
zalékban végezték el. Ez azt jelenti, hogy udvarhelymegyei átlagban 39 szá-
zalékos a cséplés elvégzése. 

A járási és a községi ideiglenes bizottságokra még nagy feladat vár a 
cséplési munkálatok meggyorsítása és minél előbbi befejezése terén. 

Az őszi vetéseket már minden járásban megkezdték. Elvetettek eddig 
összesen 190 hektár búzát és 38 hektár rozsot. A vetési munkálatokban élen 
jár az udvarhelyi alsó járás. 

A vetési bizottságoknak azon kell lenniök, hogy a szépen és mindenre 
kiterjedőleg elkészített őszi vetési tervet kedvező feltételek mellett, az előirány-
zott időre befejezzék. M. E. 

A diákok klubzáró ünnepélye 
Székelyudvarhelyen 

Szeptember 19-én ünnepélyesen zaj-
lott le a székelyudvarhelyi diákok 
klub-záró ünnepélye, ahol kultur-mü-
sor után megtartott gyűlésen beszá-
molt a vezetőség a diákok nyári szün-
időben való nevelésének és szórakoz-
tatásának munkájáról. 

Balázsi Lenke, a klub titkára az ered-
ményekről beszélve rámutatott arra, hogy 
a diákságnak az a része, amely ko-
molyan részt vett a klubban megindult 
tanulmányi körökön, szép eredménye-
ket ért el, az iskolai évre való elő-
készület terén. 

Egy tanulmányi kör volt a román 
nyelv tanulására. Ezen a tanulmányi 
körön 30 ifju vett részt rendszeresen, 
megértve a román nyelv elsajátításá-
nak fontosságát A politikai és termé-
szetrajzi kérdésekkel foglalkozó tanul-
mányi körökön résztvett ifjak szintén 
szép eredményeket értek el. 

Sport terén minden lehetőségaz if-
jak rendelkezésére állt, sajnálattal kell 
azonban megállapítanunk, hogy leg-
inkább csak az asztalitenisz terén mu-
tattak az elvtársak komolyabb eredmé-
nyeket, a sport többi ágát elhanyagol-
ták. 

Azután Hegedűs elvtárs, a vegyes 
liceum igazgatója mutatott rá a tanári 

köröknek nyújtott az egyetemista 
elvtársakkal együtt. Beszédében rámu-
tatott arra, hogy ma, amikor Pártunk 
minden lehetőséget megad, a dolgozók 
gyermekeinek a tanulásra, ösztöndija-
kat biztosítva, akkor minden diáknak 
az eddiginél öntudatosabban kell ta-
nulnia, hogy majd a termelésben al-
kotó tényezőivé válhassanak a szo-
ciálizmust épitő Népköztársaságunknak. 
A mult évben 110 ösztöndíjas volt az 
elméleti iskolában, most már azonban 
160 szegénysorsu, jól tanuló diák vé-
gezheti tanulmányait ösztöndíjjal. 

Végül Kustár elvtárs az IMSz me-
gyei bizottsága nevében beszélt rámu-
tatva arra, hogy ma a béke erői egyre 
nőnek, amelynek keretében komoly 
tényező a DIVSz, az imperiálizmus el-
leni harcban. Ebben a világviszonylat-
ban folyó hatalmas harcban, az Ifju-
munkás Szövetségben országuk min-
den egyes tanulója a tanulással szem-
ben való uj magatartásával kell, hogy 
hozzájáruljon a béke táborának győ-
zelméhez. 

A diák-klubban végzett munkánk 
csak akkor válhatik termékennyé, ha 
eredményeinken nem megpihenünk, 
hanem azokat tovább tudjuk fejlesz-
teni, minden lépésünkben a Román 
Munkáspárt irányítását követve. 

Ifj. Á. S. I 

Harcoljunk a békéért 
Folytatás  az  1. oldalról. 

tanítványai megküzdhessenek velük és 
uj háborút indíthassanak." 

A Szovjetunió  vezette 
békeszerető  népek 
Mialatt a nyugati imperiálizmus há-

borús uszitói gyártják a gyilkos fegy-
vereket, az atombombákat, addig a 
világ dolgozói, élükön a hatalmas 
Szovjetunióval állhatatosan és kitartóan 
küzdenek a békéért és a népek sza-
badságáért. A Szovjetunió köré cso-
portosulnak a népi demokratikus rend-
szerek és a kapitálista országok kom-
munista és munkás pártjai, valamint a 
gyarmati és félgyarmati népek szabad-
ságharcosai. Velünk tart a becsületes 
dolgozók sok-sok milliós tábora, a kinai 
néphadsereg győzelmei nyomán leg-
utóbb megalakult az uj Kinai Népköz-
társaság, 400.000 milliós népet kap-
csolva a demokratikus táborba. 

A dolgozók millióinak békevágya 
nyilvánult meg a párizsi és prágai bé-
kekongresszusokon és a világ minden 
táján megtartott békekongresszusokon. 
Egyöntetűen csendült fel a budapesti 
világifjusági találkozón a világ minden 
részéből összesereglett ifjak ajkáról a 
békeszózat. 

Tihonov szovjet-iró mondotta a 
moszkvai békekongresszuson „A ha-
talmas szovjet-állam a béke és a 
nemzetközi biztonság őre volt, az ma 
és az is lesz" 

Beszédében azonban azt is leszö-
gezte, hogy „a szovjet-nép, amely 
annyi támadást vert vissza, nem fél a 
háborútól, nem fél a fenyegetésektől, 
bárhonnan is jöjjenek azok. Mi nem 
könyörgünk a békéért, mi harcolunk 
érette és megvédjük azt, nem azért, 
mert bármiféle gyengeséget is éreznénk 
a támadási kísérletek előtt. Olyan 
erősek vagyunk, amilyenek még soha-
sem voltunk ezelőtt, de védjük a bé-
két, mert a népek békés és demok-
ratikus életét óhajtjuk, érdekeiket véd-
jük és minden egyszerű ember érde-
keit Nem gondolunk csak magunkra. 
A szovjetnépnek drágák a civilizáció 
vívmányai, a szovjet-nép a hitlerista 
hordáktól megvédte a világ civilizáci-
óját és a szovjet-népnek van ereje 
ahhoz, hogy megvédje az ujabb rom-
bolások fenyegető veszélyétől." 

Drága hazánk, a Román Népköz-
társaság is érdemes helyet foglal el a 
béke és a demokrácia hatalmas tábo-
rában. Hazánk munkásosztálya, szoros 
szövetségben a dolgozó parasztsággal, 
élcsapatunk, a Román Munkás Párt 
vezetésével a szociálizmus felépítésén 
dolgozik. A munkásosztály fiai meg-
feszített erővel, soha nem tapasztalt 
munkalendülettel dolgoznak első Ál-
lami Tervünk megvalósításán. Addig, 
amig Nyugateurópa országaiban a 
Marshall-terv „áldásai" következtében 
a dolgozók életszínvonala napról-nap-
ra csökken s a legkétségbeejtőbb 
nyomor jelei mutatkoznak, addig or-
szágunkban Pártunk vezetésével sza-
kadatlanul folyik az építő-munka. Uj 
gyárak, üzemek épülnek. Iskolák, sza-
natóriumok, szülőothonok, kultur-ott-
honok létesülnek. Mind több és több 
lesz a munkaalkalom, napról-napra emel-
kedik a dolgozók életszínvonala. Meg-
kezdődött a Duna-Feketetengeri csa-
torna építésének nagyszerű müve is. 
Dolgozóink valamennyien tudják, hogy 
ezek a megvalósítások egyben a béke 
erőinek szüntelen megerősödését is 
jelentik. 

Dolgozó parasztságunk is mind na-
gyobb tömegben tér rá mezőgazda-
ságunk szociálista átalakítására. Egy-
re-másra alakulnak meg a szegény és 
középparasztok önkéntes társulásából 
létrejött kollektív-gazdaságok a Szov-
jetunió parasztságának nagyszerű pél-
dájára. 

Országunk gazdasági helyzetének 

nagyméretű és rohamos javulásával 
egyidöben a béke és a demokrácia 
tábora is hatalmasan erősödik. Minél 
jobban dolgozunk, annál jobban erő-
sítjük a béke és demokrácia táborát 
Mindazt, amit építünk, a békéért épít-
jük. Népköztársaságunk dolgozói szív-
vel lélekkel veszik ki részüket a bé-
kéért folytatott nagy harcban. Tudják 
dolgozóink, hogy a terv teljesítéséért 
és túlszárnyalásáért folytatott harcuk 
egyben a szociálizmus minél előbbi 
megvalósítását jelenti országunkban. 
Ez pedig szorosan összefügg a béké-
ért folytatott küzdelmünkkel, amiben 
minden becsületesen és öntudatosan 
dolgozó embernek hiánytalanul ki kell 
vennie a részét 

llja Ehrenburg, a világhírű szovjet-
iró a párizsi béke-világkongresszus 
népgyülésén mondotta „A népek szá-
mára a háború vért és könnyeket, 
özvegyeket és árvákat, rombadölt 
otthonokat, elvesztett ifjúságot és meg-
csúfolt öregséget jelent. Az amerikai 
fosztogatók számára azonban a háború 
egészen mást jelent: rendeléseket, 
szállításokat, üzleti mérlegeket, oszta-
lékokat. ők tudják, hogyan változtas-
sák át a vért arannyá, hogyan vál-
toztassák át az elesettek számadatait 
a nyereségek számadataivá" 

Ma nincs a világon olyan becsüle-
tesen gondolkozó felvilágosult ember, 
aki ne a nagy béketáborhoz csatla-
kozna. Ehhez a nagy táborhoz csatla-
kozunk mi is, ifjak, öregek, nők és 
gyermekek és haladunk szoros egy-
ségbe tömörülve, Pártunk vezetésével 
azon az uton, amelyik út a Szovjet-
unióval való szövetségünk utja, ame-
lyik a jóléthez és a boldogsághoz 
vezet és ennek tudatában védelmezzük 
meg mindenáron a mindnyájunk szá-
ntára annyira drága békét 

Odakiáltjuk ezen a napon kemény 
határozottsággal a háborús uszitók 
maroknyi csoportjának: békét akarunk 
az emberiségnek 1 fl. 

9 Scânteia-Hapot 
lelkesedéssel ünnepeltük 

{Folytatás  az  1. oláalról.) 
dent elkövettek, hogy a sovinizmus 
szitásán keresztül visszaállítsák a régi 
kapitálista rendszert. A Scânteia tilta-
kozószavát felemelte a sovinizmus el-
len, és hirdette a különböző nemzeti-
ségek dolgozóinak összefogását a kö-
zös cél elérésének érdekében. A Scân-
teia megmutatta a MNSz irányvonalát 
is az uj világ felé : 

„A MNSz feladata, mozgósítani a 
magyar tömegeket a fasiszta elemek 
eltávolítása érdekében, tevékeny részt-
vétele a nácizmus elleni harcban, sza-
bad, független és demokratikus Ro- 1 
mánia megteremtéséért", — irta a 
Scânteia. 

A nagyszabású ünnepély este három 
helyen folytatódott, ahol a szakszer-
vezeti kulturcsoport szerepelt. 

Az ünnepélyen megnyilvánult dol-
gozó tömegeinknek a Párt központi 
lapja, a Scânteia iránt tanúsított sze-
retete, s ennek egyik bizonyítéka, hogy 
minden dolgozó tehetsége szerint járul 
hozzá a Scánteia-ház felépítéséhez. 
Pártunk felhívásának minden dolgozó 
igyekszik eleget tenni egy olyan ház 
felépítésében, amely a Népköztársasá-
gunkban az összes sajtóorgánumoknak 
a központja lesz. Dolgozóink támoga-
tását bizonyítja az a tény is, hogy a 
városban dolgozóink tömegesen járul-
tak hozzá a Scánteia-ház építéséhez. 

Munkások, földművesek és haladó 
értelmiségiek, tehetségetek szerint já-
ruljatok hozzá a Scánteia-ház felépí-
téséhez, amely lehetővé teszi dolgozó 
tömegeink szélesebbkörü nevelését 
politikai, kulturális és tudományos ' 
téren. tnc. 



ELSŐRENDŰ  FELADATUNK; 

Az őszi vetési terv teljesitése 
Irta: VAIDA VASILE földművelésügyi  miniszter 

Ebben az évben mezőgazdaságunk 
r.sok jelentékeny eredményt ért el, 
kezdve a tavaszi vetési terv teljesité-

-sétől egészen addig a történelmi ese-
.ményig, amelyet országunkban az 
első kollektív gazdaságok létesítése 
jelentett. E sikerek a Párt és kormány 
helyes politikájának, valamint nagy és 
baráti szomszédunk, a Szovjetunió tá-
mogatásának és a munkásosztály ve-
zette és támogatta dolgozó paraszt-
ságunk munkájának köszönhetők. Meg-

szilárdításuk érdekében és azért, hogy 
minél jobban hozzájárulhassunk ama 
magasztos feladatok teljesítéséhez, a-
m el y eket a szociálizmus építéséért 
íolyó harc keretében a munkásosztály 
-pártja állított a dolgozók elé, biztosi-
tanunk kell az őszi vetési tervek kellő 
időben és a legmegfelelőbben való 
•végrehajtását. 

Az ősz folyamán 2.986.596 hektár-
nyi területet kell búzával és más őszi 
-vetőmaggal bevetnünk. Egyidejűleg 3 
millió hektár területen kell az őszi ta-
ilajmüvelést elvégeznünk. 

Hogy 1950-ben a dolgozó népnek 
»4öbb kenyér, az iparnak pedig több 
nyersanyaga jut-e — ez jórészben 
azon múlik, hogy az ideiglenes bizott-
ságok a pártszervezetek irányítása 
mellett miképpen dolgoznak majd e 
•feladatok teljesitése érdekében. Ha 
1950-ben jó termést érünk el, ez hoz-

zásegít, hogy még gyorsabban halad-
hassunk előre a szociálizmus épitésé-
nek utján. 

Ebben az évben már idejében szá-
mos előkészítő intézkedést foganato-
sítottunk az őszi kampányra: még a; 
gabonabetakaritás előtt elkészítettük a 
vetési terveket, hogy minden állami 
gazdaság, minden kollektív gazdaság, 
minden parasztgazdaság tudja, meny-
nyit és mit kell vetnie. A vetőmag-
szükségletet is biztosítottuk. A gyenge 
termésű megyéknek az állami tarta-
lékokból juttatunk vetőmagot. Intéz-
rkedtünk, hogy a tavalyinál jóval na-
gyobb területen végezzenek tarlóhán-
tást. 

A bőséges terméshozam 
biztosításának egyik legsürgősebb felté-
tele a vetőmagvak kiválogatása és elő-
készítése. A növényeket támadó beteg-
ségek és élősdiek miatt mezőgazda-
ságunk termésének majdnem egyhar-
madát vesztette el. Ma azunban szo-
ciálista iparunk fejlődése, valamint a 
Szovjetunió segítsége folytán megfelelő 
mennyiségű rovarirtóval és más vegyi-
„anyaggal rendelkezünk a magvak ke-
zeléséhez. A mult őszön az egész ország 
területén 14.000 magtisztító központot 
szerveztünk a zsizsik és gabonaüszög 
leküzdésére. Az egész vetőmagmennyi-
ség majdnem 90 százalékát kezeltük 
és igy ebben az évben a zsizsik alig 
támadta a termést és kevesebb kárt 
okozott Ezért kell tehát a pártszerve-
zeteknek arra késztetniök az ideiglenes 
bizottságokat, hogy magtisztító-köz-
pontokat létesítsenek, a dolgozó pa-
rasztokat pedig rá kell venni arra, 
hogy kezeljék a vetőmagot, mielőtt a 
barázdába elhintenék. 

A munkát ugy kell megszervezni, 
hogy mihelyt a vetés végetért, azonnal 
megkezdődjék az őszi szántás, csak 
igy biztosithatjuk a tavaszi gabona 
hozamának növekedését A munka-
erő tervszerilsitett elosztásában és ész-

szerű felhasználásában az ideiglenes 
bizottságoknak különös gondot kell 
forditaniok a mezőgazdasági gép-és 
traktorállomásokra, amelyek nagy erők 

mezőgazdaságunk elmaradottságának 
felszámolásában. Annak a hatalmas és 
értékes támogatásnak igénybe vételére, 
amelyet a munkásosztály és annak 
pártja a MGTÁ-on keresztül nyújt a 
dolgozó parasztságnak, a szegény és 
középparasztok további tízezrei tár-
sultak össze ezen az őszön, hogy a 
határmesgyéket megszüntetve és föld-
jeiket tagositva gépekkelés traktorok-
kal műveljék meg földjeiket. A mult 
év őszén és ezév tavaszán társult 
dolgozó parasztok példáját követték, 
mert látták, hogy ezek sokkal bősé-
sesebb termést értek el, mint a kis 
földjeiket igával művelő dolgozó pa-
rasztok. Ebben az évben az állami 
traktorok felhasználására a dolgozó 
parasztokból létesült gépbérlő társu-
lások száma 618-ról 163l-re emelke-
dett. A MGTÁ számos traktoristája 
tett tanúbizonyságot emelkedett haza-
fias szellemről azzal, hogy a normá-
kat túlszárnyalva sokkal nagyobb te-
rületeket müveitek meg a tervben elő-
irányzottnál. A munka iránti uj maga-
tartást minden erővel támogatni kell 
az összes traktoristák között. Egyetlen 
traktoristának sem szabad elmaradnia. 
Az ősz folyamán indítsunk szociálista 
versenyt a traktoristák között, hogy 
idejében és a legmegfelelőbben telje-
síthessük a vetési tervet. Másrészt 
pedig bátran fel kell számolnunk egyes 
gépközpontok hanyag és felületes 
munkáját. Minden gépközpont, minden 
traktorista köteles minél jobban meg-
művelni a dolgozó parasztok földjét, 
mert csak igy segíthetjük őket hozzá 
jobb terméseredményekhez és csak 
igy győzhetjük meg őket a gépesített 
munka előnyéről. A gépközpontok e-
gyik főfeladata első kollektív gazda-

ságaink korlátlan támogatása, hogy a 
legmegfelelőbben hajthassák végre ő-
szi munkatervüket 

Az állami gazdaságoknak példásan 
kell teljesiteniök a vetési tervet, mert 
mert csak igy növelhetik a dolgozó 
parasztságnak kijáró gazdasági segít-
séget és csak igy bizonyíthatják be a 
szegény és középparasztoknak a szo-
ciálista mezőgazdaság felsőbbrendű-
ségét. 

Különösképpen kell törődnünk fiatal 
kollektív gazdaságainkkal. A kollektív 
gazdaságok tagjai ezúttal már száz 
meg száz hektáros területeken dolgoz-
nak. Alkalmuk nyílik, hogy terjedel-
mes területen vessenek gabonát és 
gazdag termést arathassanak. Hatal-
mas méretű műszaki segítséget kell 
nyujtanunk a kollektív gazdaságoknak. 
A technikusoknak irányitaniok és ok-
tatniok kell a kollektív gazdaságokat, 
hogyan alkalmazzák a kolhozparasztok 
nagyszerű tapasztalatait és ezzel jövőre 
bőségesebb termést érjenek el. Ezzel 
meggyőzzük a dolgozó parasztot is, 
hogy csak a szociálista mezőgazdaság 
hozhatja meg számukra a jólétet és 
vethet véget a kulákok kizsákmányo-
lásának. 

Az őszi  vetési  kampány 
megszervezése 

Az őszi vetési hadjárat sikere érde-
kében az ideiglenes bizottságoknak 
a pártszervezetek támogatásával és 
irányítása mellett ugy kell megszer-
vezniük munkájukat, hogy a legtávo-
labbi falu gazdaságát is bevonják a 
munkába. Pontos tervet kell készíteni, 
amely magába foglalja a vetőmag 
nyilvántartását, az összes eszközök: 

Válasz  a reakciósoknak 

Napról-napra  találkozunk a reakciósok kérdésével: miért  tesz-
nek a gyárak,  üzemek, vállalatok és irodák élére munkás-vezetőket  ? 
Azt mondja a reakció: eddig nem munkások vezettek,  még sem volt 
jó a vezetés, hát még most mi lesz, amikor tapasztalatlan  munká-
sokat tesznek az élre, akiknek nincs megfelelő  iskolai végzettségük? 

A reakciósok azonban láthatják,  ha akarják, hogy a munkások 
igen is tudnak vezetni, még hozzá nagyon jól. 

De a reakciósok nem akarták és most sem akarják meglátni 
ezt. Ha eddig nem látták ezt és nem tudták  megérteni,  akkor nyis-
sák ki a szemüket most és olvassák el az újságokból vagy hallgas-
sák meg a rádióban Rajk Lászlónak és egész áruló csoportjának 
merénylet  tervét  a demokratikus  országok  ellen. Olvashatják az új-
ságokból és a rádión keresztül  saját szájukból hallgathatják,  hogy 
ők nem tettek  munkásembereket  vezető  helyekre, mert  megvolt  erre 
minden okuk. 

Felháborodva gondolunk arra,  hogy a gazemberek  eme csoport-
jának főkolomposa,  Rajk László Székelyudvarhelyről  származik. Ilyen 
szégyent  hozott  ránk, székelyudvarhelyiekre  a helyett,  hogy kitüntette 
volna magát,  mint jó kommunista, hogy büszkék lehettünk volna rá. 

Ezért  van az, hogy dolgozók vannak és lesznek még az ország 
élén is, mert  azok pénzért  és imperiálista  kitüntetésekért  nem árul-
ják el sem Pártjukat,  sem drága  hazájukat soha, mint Rajk, Tito 
és többi cinkosaik. 

Ezért  szükséges, hogy minden gyár,  üzem, vállalat és egyállaán 
minden fontos  intézmény a dolgozók kezén legyen. A munkásokban 
bizunk és tudjuk, hogy munkás elvtársaink inkább az életüket  adják 
oda, de nem lesznek soha árulói a munkás-osztálynak, s nem hoz-
nák ilyen szégyent  Pártunkra  sem. 

Mester  Mihály 
Vöröskereszt-titkár 

eke, igásállat, vetőgépek, esetleges 
traktorok, stb. észszerű felhasználását 
A mult kampányban az is előfordult, 
hogy a dolgozó munkásság részére 
használatra kiutalt vetőgépek a szövet-
kezetek raktáraiban hevertek. Ilyesmi-
nek nem szabad megtörténnie. Semi-
lyen felszerelést, egyetlen szerszámot 
sem szabad parlagon hevertetni. 

A vetési terv teljesítéséért folytatott 
harcban a dolgozó parasztoknak nyil-
vánvalóan meg kell küzdeniök a dol-
gozó nép ellenségeinek, a kulákoknak 
a terv teljesitése megakadályozására 
irányuló becstelen kísérleteivel. A ku-
lákoknak a dolgozó nép iránti ellen-
séges magatartása annál inkább foko-
zódik, minél előbbre haladunk a szo-
ciálizmus felé és minél jobban korlá-
tozzuk a kulákok kizsákmányoló és 
szipolyozó hatalmát. Ezért a dolgozó 
parasztságnak meg kell semmisítenie 
a kulákok minden szabotázskisérlelét 
és le kell lepleznie becstelen tetteiket 

Az őszi vetési terv teljesítéséért 
folyó harc élén a kommunistáknak kell 
állniok. A pártszervezetek legfontosabb 
támogatói a mezőgazdasági bérmun-
kások szakszervezetei és a szegény-
parasztság kell, hogy legyenek. Rend-
kívül fontos, hogy a középparasztok 
érezzék a Párt és a munkásosztály 
támogatását. Ezeket a szegényparaszt-
sággal együtt mozgósítani kell a bő-
séges termés érdekében. A vetési 
kampánynak meg kell szilárdítania a 
munkásosztály és a dolgozó paraszt-
ság szövetségét. 

A nagy távlatú terv magasztos cél-
kitűzései, amelyeket Gh. Gheorghiu-
Dej, a RMP KV főtitkára, a dicsősé-
ges szovjet-hadsereg általi felszaba-
dulásunk ötödik évfordulója alkalmá-
val ismertetett, megszilárdítja a mun-
kásosztály és a dolgozó parasztság 
bizalmát és erőfeszítését abban a 
küzdelemben, amelyet uj gazdasági, 
politikai pozíciók kivívásáért folytat 

Tevékenységünket hassák át ezek 
a magasztos célkitűzések, amelyek 
felé a Román Munkáspárt vezette 
munkásosztályunk irányit és dolgoz-
zunk fokozott lendülettel, bizalommal 
és eltökélten azért, hogy idejében és 
a legmegfelelőbben teljesíthessük az 
őszi vetési tervet. 

(Megjelent  a „Scânteia"  szeptem-
ber  21-iki  1535  számában.) 

A székelyudvarhelyi vegye» 
licenm felvételi  vizsgát 
hirdet 1949 október 4-re 

A közoktatásügyi minisztérium en-
gedélyezte a líceumnak pótfelvételi 
vizsga tartását a még üres helyek be-
töltésére. Jelentkezhetnek munkás, pa-
raszt és hivatalnok szülők 7 eíernis 
vagy annak megfelelő végzettségű, 18 
évet be nem töltött gyermekei. Szük-
séges okmányok: születési anyakönyvi 
kivonat, állampolgársági bizonyitvány, 
parasztszülők gyermekeinek mezőgaz-
dasági adóbizonylat a községi ideig-
lenes bizottságtól, fizetéses alkalmazot-
tak gyermekeinek bizonylat a fizetésről 
és a szolgálati időről. , 

A vármegyei  ideiglenes  bizottság 
tanügyi  és müvtlődési  osztálya 

x Semmisneknyilvánitá*. 
Elveszett Imets Ilona székelyudvarhelyi 
lakos 3676—946 számú személyazo-
nossági igazolványa. Érvénytelen. 

Éljen szeretett hazánk, a Román-Népköztársaság, a békéért vivott harc aktiv tényezője! 



Ismerjük meg a szociálizmus hazáját 
A magnemesltés eredményei 

a Szovjetunióban 
Jávorszkij Iván kolhozparaszt miköz-

ben az őszi rozsvetést szemlélgette, 
különös kalászt a lett figyelmes. A ka-
lászon a szokásos négy helyett hat 
sor szem volt. Jávorszkij jól megje-
gyezte magának a kalász helyét, s a 
rozs virágzása idején ismét kiment a 
mezőre és mesterséges beporzást vég-
zett rajta, ősszel kiválogatta a kalász 
legjobb magvait, elvetette, s a követ-
kező évben a virágzó kalászokat újból 
megtermékenyítette mesterséges uton. 
Évről-évre igy gyűjtögette a hatsoros 
kalászok legjobb szemeit. 

Az idén már egy negyed hektáron 
vetette el a Jávorszkij által nemesitett 
magvakat a iamenyec-podolszki „Má-
jus 1" kolhoz. Az elvetett rozs kalá-
szán 70—80 szem, tehát a szokottnál 
20—30-cal több termett, mint a kö-
zönségesen. Az uj rozsfajtát „Podolszki 
rozs"-nak nevezték el a kolhozparasz-
tok. Jövőre már a környék több kol-
hoza vethet az uj rozsfajtából. 

Jávorszkij ujitási tevékenysége nagy-
ban hozzájárul a kollektív gazdálkodás 
gyorsabb és jobb fejlődéséhez. A kol-
hoz vezetősége Jávorszkijt a gazdaság 
kísérleti telepének vezetőjévé nevezte 
ki. A keze alatt dolgozó kolhozparasz-
tok az idén olyan 25, különböző nö-
vénnyel kísérleteznek, amelyek mag-
vát a tudományos kutató intézettől 
kapták. A kolhoz kísérleti telepe köz-
vetítésével a „Május 1" kolhoz pa-
rasztjai rendszeres levelezésbe kerül-
tek Liszenkó Trofim agrobiológussal, 
Jakuskin Iránnal és más szovjet-mi-
csurinista tudóssal és sikerrel alkal-
mazták azokat a növényfajták nemesí-
tésére irányuló módszereket, amelyek 
révén a kolhoz mennyiségi és minő-
ségi termése egyaránt fokozódik. 

A szovjet-parasztok kolhozba tömö-
rülésével tág lehetőségek nyíltak a 
magnemesités terén is. Micsurin ezt 
már annak idején tudta és odahatott, 
hogy a magnemesités lépjen ki a tu-
dósok laboratóriumából és terjedjen 
el gyakorlatban is a kolhozok földjein. 
Micsurin javaslatát magukévá tették a 
szovhozok és kolhozok dolgozói, 

A szovjet parasztság ma már szo-
rosan együttműködik a haladó szovjet 
mezőgazdaság tudósaival. Az ukrajnai 
Ozernijn Márk, a Sztálin dij nyertese, 
a szociálista munka hőse, akit a „bő 
termés mesterének" is neveznek, olyan 
tengerifajtát termesztett ki, amely rend-
kívül bőséges termést ad. Az ugyan-
csak ukrajnai Panko Pjotr nevü kol-
hozparasztnak sikerült a napraforgó 
és köles magvát annyira nemesíteni, 
hogy azok szintén kivételesen jó ter-
mést eredményeznek. A magnemesitők 
munkáját hathatósan támogatja a „Li-
szenkó" intézet. Újításaik eredménye-
képpen a kolhozok évről-évre bősé-
gesebb termést aratnak. 

A micsurini alapokon dolgozó kol-
hozparasztok néha szinte vakmerőnek 
nevezhető terveket készítenek. A föld-
művesek tudvalevően ősidőktől kezdve 
nggy erőfeszítéseket tesznek arra, 
hogy „savanyu" földön is tudjanak 
gabonát termelni. A „Lenin parancsa" 
nevü kolhoz egyik kísérletezője, Mal-
cev Terentyij feltette magában, hogy 
eredeti módon oldja meg ezt a kérdést. 
A micsurini tudomány által ajánlott 

Irta: VOJTEKOVSZKIJ PAVEL 
módszerrel tette a „savanyu" földet 
alkalmassá búzatermelésre és igy si-
került kitermesztenie az úgynevezett 
„szikes-buzát". 

Micsurini magnemesitő eljárással 
néhány szovjet kísérleti állomáson 
olyan tengerifajtát is kitermesztettek, 
amelynek egyetlen szárán hat, nyolc, 
sőt tíz cső is terem. 

Ugyanilyen nagyjelentőségű az a 
kísérlet is, amelyet a kolhozok a ha-
ricska terméshozama növeléséért foly-
tatnak. Ezt a terméket Sztálin — na-
gyon találóan — „észak-rizs"-ének 
nevezte el. Egy haricska száron 300 
mag termett, amit akkortájt igen jó 
termésnek tartottak, Ma a magneme-
sités és mesterséges megtermékenyítés 

folytán 500 - 800 magot csépelnek ki 
egy haricskaszárról. A Baskír Köztár-
saság „Gornij" kolhozában rendkívül 
nagy hozamot adó haricskafajt ter-
mesztettek ki ilyenformán. A kolhoz-
parasztok ezt a fajtát „Gornolesznájá"-
nak nevezték el. 

A Szovjetunió földmüvelésügyi mi-
nisztériuma a Kiev környéki kolhoz-
parasztok bevonásával s a tudósok és 
mezőgazdasági szakemberek résztvéte-
lével értekezletet tartott, ahol újfajta, 
nagyhozamu haricskafaj termesztési 
módjáról számoltak be. A haricskát 
itt nagyobb sorközzel vetették el, mi-
által az elbokrosodott és a sokfelé 
ágazó növény a sürünvetettnek két-
háromszorosát adta. 

Nagy figyelmet kell azonban fordí-
tani a föld vegyi összetételére és a 
haricska által kivont tápanyagok pót-
lására. 

A növények tulajdonságainak meg-
változtatásáért folytatott küzdelemnek 
másik micsurini módszere a növények 
mesterséges megtermékenyitése, amit a 
kolhozparasztok szép sikerrel alkal-
maznak és ami a növényt n̂emcsak 
termékenyebbé, hanem ellenáílóbbá is 
teszi. Ez a módszer, amelyet tavaly 
már 6 millió hektárnyi területen alkal-
maztak, a szovjet-államnak egymillió-
600.000 kilóval több termést adott. 

A szovjet-micsurinisták olyan szé-
leskörű alkotó munkát végeznek a 
szociálista földön, amely páratlanul áll 
a mezőgazdaság történetében. Ebben 
a napról-napra fokozódó erővel folyó 
munkában a szovjet-föld művelői a 
világ leghaladottabb agrobiológiai tu-
dományára, a micsurini tanokra tá-
maszkodva válnak a természet uraivá. 

Leleplezték  a dályai  szabotálókat 
és  a  kulák  befolyás  alatt  álló  ellenőrt 

Bálint Géza dályai kuláknak közel 
30 mázsa búzája termett. Lett volna 
mivel feketéznie, ha tervei sikerültek 
volna. Hogy lehetne kijátszani a dol-
gozók törvényét ? Törte a fejét a 
kulák és ki is eszelte az aljas csele-
kedetet és hozzá is fogott a terv 
végrehajtásához. 

„Pénz beszél, kutya ugat" gondolta 
a kulák és ettől a régi elkopott kapi-
tálista mondástól vezetve pénztárcájába 
kandikált és megelégedéssel állapította 
meg, hogy pénze van, tehát a dolog 
fog menni. 
A pénz beszéltForró 

ugatott,  Incze  pedig 
hallgatott. 
Bálint Gézának sikerült is Forró 

József  gazdasági elöljárót annyira 
megkörnyékeznie, hogy ez utasítást 
adott Incze Gyula cséplési ellenőr-
nek, hogy ne irja be mind a 30 
mázsa búzát. Hogy a dolog még 
simábban menjen, Bálint gazda 1500 
lejt adott a cséplési ellenőrnek, az 
pedig 11 mázsa búzát sikkasztott el a 
kulák javára. Egész biztos, nem ingyen 
osztogatta az utasítást Forró József 
gazdasági előljáró sem Incze Gyulá-
nak. Bálint gazda jó ember. Minden 
„jó cselekedetet" méltóképpen meg-
fizet. 
A kulákok  egymástól 

tanulnak. 
Nem kicsi dolog Bokor  /*  ózes 

dályai kulákmesterkedése sem. A ku-
lák látva, hogy több búzája lesz, 
elment az ideiglenes bizottság elnö-
kéhez, Csomor  Kdrolyhoz,  akit meg-
vesztegetve rábeszélt, hogy legyen 
segítségére a szabotálásban. Csomor 
Károly  Gagyi  Elek  ideiglenes bi-
zottsági titkárral is megbeszélte a 
dolgot és igy közösen adták ki az 
utasítást a cséplési ellenőrnek, hogy 
300 kg. búzával és 237 kg. rozzsal 
kevesebbet irjon be Bokor Mózesnek. 
Az ellenőr kevesebbet irt és hallgatott. 

A kulák befolyás alá került és meg-
tévedt Csomor Károly ideiglenes bi-
zottsági elnököt és Gagyi Elek titkárt 
azonnal fel is mentették hivatalukból, 

a biróság ellenben nem fogja fel-
menteni őket az ellenük emelt vád 
alól. 

A Párt alapszervezete azonban ébe-
ren figyelt és könyörtelenül leleplezte 
a szabotálókat. 

Pártunk kezdeményezésére kormá-
nyunk minden intézkedésével a dol-
gozó nép életszínvonalának az eme-
léséért küzd. Az uj földadó-törvény-
nyel a dolgozó szegény- és közép-
parasztság válláról évszázados terhe-
ket vett le. Ugyanígy a beszolgáltatás 
is szegény dolgozóink javát szol-
gálja. Kormányunk gondoskodik a 
dolgozókról és korlátozza a kulákság 
kizsákmányolási lehetőségeit és a ga-
bonafelesleggel való feketézést. A fe-
lesleges gabonát az ipari munkások 
és a dolgozók, valamint hadseregünk 
kenyérrel való ellátására fordítja. 

A kulákság napról-napra jobban 
érzi, hogy a dolgozó nép kiragadja: 
kezéből a kizsákmányolási lehetősé-
get, éppen ezért minden eszközt meg-
ragad arra, hogy ártson a dolgozó 
népnek és megakadályozza a békés-
építését. Nem ritka esetben, még a 
gyengébb vezetőket is befolyásuk alá 
tudják keríteni, amint ezt a dályai ku-
lákok mesterkedése is bizonyítja. 

A dolgozóknak fokozniuk kell éber-
ségüket az osztályellenséggel szemben̂  
A helyi pártszervezeteink és tömeg-
szervezeteink éberségétől függ, hogy 
milyen mértékben akadályozzák meg 
az osztályellenség aljas mesterkedéseit̂  
Csak megfelelő éberséggel rövidíthet-
jük meg a magasabb társadalmi 
rend felé, a szociálizmus felé vezető* 
utat. 

Lőrincz  Kálmán. 

Cseke Mózesné "befejezte 
a cséplést 

Mély bugással nyelte el a cséplőgép az utolsó kévét, aztán ledobták a 
szijat és lassan megállt a gép. A porlepte munkások a fa alá húzódtak. A szalma-
kazal tetejét is behegyezték, a polyvahordók is elhordják az utolsó kosarakat-
Az utolsó zsák is fellendül egy ifju izmos hátára. A munkát elvégezték. Az 
ellenőr lázasan számol. 

Cseke Mózesné gyepesi lakos kipirult arccal sürög-forog. Férje csak a 
cséplésre jött haza. A Párt felelős helyre állította, nincs ideje a gazdasággal 
foglalkoznia. A három hektárt felesége fiával, Cseke Lászlóval dolgozta meg, 
aki községi ifjúsági felelős. Cseke Mózesné a szövetkezeti bizottság tagja. 

Nemsokára végez az ellenőr a számolással. Hozza az adatokat: 9 mázsa 
buza termett, 12 mázsa zab, 3.70 mázsa árpa és 3.70 mázsa rozs. Cseke 
Mózesné és fia szép munkát végeztek, a községben ilyen termése senkinek 
sem volt. Cseke Mózesné a búzából 152 kg-ot ad be, zabból 44 kg. volna 
az előirás, de 130 kg-ot ad be, árpából 18 kiló helyett 60 kilót, rozsból 14 
kiló helyett 60 kilót ad az államnak. 

A férje nem szól közbe, a termés felett az rendelkezik, aki megdolgozott 
érte. Ő csak a cséplésnél segített. Az asszony azonban tudja a kötelességét,„ 
hiszen mint szövetkezeti bizottsági tag láíja, honnan kapja a szövetkezet az 
árut, tisztában van azzal, hogy a most többletként beadott búzát a szövetke-
zeten keresztül iparcikkekben a munkásság háromszorosan adja vissza. Cseke 
Mózesné vidáman mondja, örvendek, hogy ennyivel is segíthetem Népköztár-
saságunkat, mert amit mi kapunk cserébe, az ezerszeresen nagyobb értékű. 
Cseke László helyesel édesanyja szavainak, aztán az asztal mellé telepedett 
munkásokhoz mennek és a jól végzett munka után jó étvággyal kezdenek: 
falatozni. n 

Munkánkkal  és  harcinkkal  erősítsük  a  béke  táborát, 
amelynek  élén  a  hatalmas  Szovjetunió  áll  f 



F A L V A I N K B Ó L — F A L V A I N K N A K 
Etéd 

A községi ideiglenes bizottság a 
RMP irányításával a tömegszervezetek-
ben foglalkozott az őszi vetési csata 
fontosságával és pontos időben való 
teljesítésével. 

A cséplés már a vége felé jár, min-
-denkinek biztosítva van a vetőmagja. 
Hogy a munkálatok akadálytalanul 
folyhassanak, szükség van a pontos 
megszervezésre. Először is beszervez-
ték az utcafelelősöket, akik mindenkit 
felvilágosítanak a munkálatok pontos 
időben való elvégzésének fontosságára. 

.Megbízottakat neveztek ki a magtisztító 
központhoz, csávázó központhoz, javító 
műhelyekhez stb., hogy ne vessenek 

v el egyetlen szém búzát sem tisztitatla-
rnul, vagy csávázatlanul. 

A munka a legnagyobb rendben 
folyik. Már a vetés is megkezdődött. 
Dolgozó parasztságunk, megértve Pár-
tunk szavát, igyekszik kivenni részét 
a munkálatokból, hogy ezzel is előse-
gítse gazdasági tervünk megvalósítását 

NagylE.  Sándor 

A napokban hirdették ki Etéden, 
!íhogy a gyapju-beszolgáltatásnak min-
denki tegyen eleget. Mindenki érezze 
liazafias kötelességének a gyapjú-be-
adást, mert ezzel is hozzájárul orszá-

gunkban a szociálizmus építéséhez. 
Alig fejezték be a hirdetést, máris 

-igyekeztek a dolgozók a községháza 
Jelé. Mindenki igyekezett, hogy a bi-
zottságnak átadja a szükséges gyapjú-
imén nyiséget. 

A gyapju-beszolgáltatásnál nagy sze-
lepet játszott a községi ideiglenes bi-
zottság, melynek felvilágositó munká-

f íján keresztül megértették a dolgozók 
-a gyapju-beszolgáltatás fontosságát 
és hogy a gyapjú ma már nem a 
-gyárosokat gazdagítja, hanem a dol-
gozók ruházkodását szolgálja. 

Kelemen  László 

Kobátfalva 
A RMP Központi Vezetőségének 

határozatát a sportról a kobátfalvi 
HMSz feldolgozta és magáévá téve en-
nek helyes iránymutatását, elhatározta, 
hogy ezután fokozottabb mértékben 
íog sportolni. Az elhatározást tett kö-
vette és meg is alakították a labda-
rugó szakosztályt. 

Szeptember 11-ikén a nagygalamb-
-falvi IMSz csapata látta vendégül 
csapatunkat barátságos mérkőzésen. 
A kobátfalvi ifjúság csapata a mérkő-
zést 4 :2 (2:2) arányban, szép játék 
után megnyerte. 

Barabás  Aladár 

gósitani. A dolgozó parasztok megér-
tették, hogy ettől a munkától függ 
Népköztársaságunk dolgozóinak az el-
látása, néphadseregünk fenntartása és 
életszinvonalunk emelkedése. 

A községi ideiglenes bizottság tag-
jai állandóan a terepen vannak, irá-
nyitnak, hogy a munka zavartalanul 
mehessen. A dolgozó parasztok meg-
elégedéssel, szeretettel teljesitik haza-
fias kötelességüket a gabona beadá-
sával. Az ideiglenes bizottság több 
reakcióst leplezett le, akik a Témhi-
reknek bedűlve nem jelentették be a 
bevetett földjüket, de most ők is sze-
retnének csépelni. Ezek az emberek 
nagy gondot és zűr-zavart okoztak a 
bizottságnak. Biró  Dénes. 

Miklósfalva 
A községi ideiglenes bizottság meg-

alakulása óta a munka uj szelleme 
hatja át a dolgozók közül vezetőkké 
vált személyeket. A RMP kezdeménye-
zésére a községi ideiglenes bizottság 
tagjai, a RDNSz tagjainak segítségé-
vel először az irodahelyiséget hozták 
rendbe, azután helyreállították az ár-
víz által megrongált hidakat és palló-
kat, megkezdték a községi apaállat-
istálló építését, kivettetve 50.000 drb. 
téglát. Önkéntes munkát szerveztek a 
csemetekert gyomlálására, a községi 
széna kaszálására stb. 36 ifju aratta 
le önkéntes munkával a község tulaj-
donát képező két hektárnyi zabot. Igy 
veszik ki részüket a miklósfalvi dol-
gozók az ország újjáépítésében. 

Keresztes  Pálné  levelező. 

L3> v é t e 
Lövétén is megkezdődött a cséplés. 

Az időjárás viszontagságai miatt csak 
szeptember elsején kezdhették meg a 
gazdák a cséplést. Az előcséplések 
után, szeptember 10-ikén kezdődött 
az általános nagy cséplés és mind 
nagyobb méretekben bontakozik ki a 
gabonabegyüjtési kampány. Hogy a 
cséplés befejezését meggyorsítsák, a 
RMP kezdeményezésére az első számú 
gép kezelői versenyre hivták ki a má-
sik két gépet. A verseny célja, hogy 
Lövéte község is tudja teljesíteni a 
gabonabeadási munkatervet. A Párt 
és a tömegszervezetek segítségével 
sikerült a dolgozó parasztságot moz-

Szenterzsébet 
Ma már értékelik a női munkát. 

Gyárainkban, földjeinken erős segítő-
kezet nyújt ma a nő a férfiaknak a 
RNK újjáépítésében. 

Szenterzsébeten is fölszámolták a 
földesúri maradványt. Ma öntudatos, 
munkás kezek dolgoznak az államosított 
birtokon. Mi a RDNSz tagjai is tud-
juk azt, hogy hozzájárulunk az egyéves 
terv megvalósításához, ha az állami-
gazdaságot előrehaladásában önkéntes 
munkánkkal segítjük. 

Éppen ezért a RDNSz mintegy 24 
tagja az állami gazdaság részére 
200 önkéntes munkaórát dolgozott: 
széna gyűjtésnél, kerti munkánál, és a 
cséplés előkészítésénél zsákvarással és 
foltozással. 

Ketesái  Istvánné  levelező. 

9 Scánteia-ünnepély 
Ujszéhelyen 

Mint az ország minden községében, 
Ujszékelyen is megünnepeltük a Scân-
teia Napját A kultúrotthon terme ki-
csinek bizonyult a nézőközönség ré-
szére és igy sokan állottak még az 
utcán is, nagy érdeklődéssel figyelve 
Pártunk központi lapjának, az ország 
minden dolgozója lapjának, a »Scân-
teiá«-nak ünneplésére rendezett gaz-
dag műsort. A műsor megszakítása 
közben a tömeg lelkes tapsviharral 
fogadta a Scánteiát éltető kiáltásokat. 

A műsor után a kulturfelelős által 

Vasárnap délután Olaszteleken 
Déli egy óra. Olasztelek főutcáján 

egymásután jönnek a zabbal, árpával, 
rozzsal megrakott szekerek. A faljj 
alsó és felső végén a cséplőgépek 
zúgása nem szünetel — pedig vasár-
nap van. A házakat a székelyudvarhe-
lyi munkások csoportjai járják. A ga-
bona lerakása közben és munka köz-
ben sem szűnnek meg végezni a fel-
világosító munkát. Az elvtársnők a 
konyhákban keresik fel az ebédet főző 
háziasszonyokat 

A községi kulturterem körül is nagy 
a mozgás. Az IMSz tagjai zöldágakkal 
díszítik a nagyterem bejáratát. 

Az olaszteleki dolgozók uj szövet-
kezeti vezetőséget választanak. Ferge-
teges taps fejezi ki a dolgozók he-
lyeslését, amikor Lőrincz Sámuel kö-
zépgazdát választják meg elnöknek. 
Egyszerű, keresetlen szavakkal fogadja 
el a tisztséget és tesz Ígéretet a be-
csületes munkára. A többi vezetőségi 
tagokat is hosszas taps jutalmazza, 
hiszen mindannyian Olasztelek község 
becsületes dolgozóinak soraiból kerül-
tek ki. 

Kilenc kulákot és feketézőt zárnak 
ki a szövetkezetből. Mindannyian az 
olaszteleki dolgozók kizsákmányolásá-
ból éltek eddig kényelmes és nyugodt 
életet. Az öntudatos dolgozók „ki vele" 
kiáltásokkal adnak kifejezést érzelmük-
nek, amikor a kizártak névsorát ol-
vassák fel. 

A nagygyűlés megmutatja a szövet-
kezet fejlődési útját. Rövidesen szö-
vetkezeti vendéglő nyílik, az engedély 
már készen van. Nemsokára központi 
áruraktár létesül Erdővidék dolgozói-
nak áruval való zavartalan ellátására. 

Néhány vasárnapja vöröszászlós, 

munkásokkal megrakott autók sora 
robogott végig a falun. Akkor a reak-
ciósok azt sugdosták, hogy „bevo* 
nulók, háború lesz 1" Azóta megtudtuk, 
hogy azok a munkások vasárnapi pi-
henőjüket feláldozva Bodvaj-bányához 
mentek s ott építettek vasolvasztó 
kohót. Gábor Áron ágyuöntő után 
elsőnek népi demokráciánk és a fárad-
ságot nem kimélő munkások adtak 
vasat Erdővidéknek, munkalehetőséget 
a magyarhermányi terméketlen földből 
tengődő dolgozóknak. 

A nagygyűlés végén Olasztelek dol-
gozói sorban iratkoznak fel, hogy az 
uj szövetkezet részére önkéntes mun-
kákat végeznek. A nagygyűlést ünnepi 
műsor követi. Az "„olaszteleki IMSz tag-
jai táncszámokkal, szavalatokkal bizo-
nyítják be, hogy nem aludtak a kul-
turversenyek után sem, s hogy sokat 
fejlődtek azóta is. 

A nagyterem a gyűlés eloszlása 
után nemsokára újból tele van. Var-
gyasi, száldobosi, bardóci, erdőfülei 
dolgozókat látunk a sorokban. A te-
rem elsötétül, kezdődik a mozi-előa-
dás. A Gorkij életéről készített gyö-
nyörű film második részét vetitik. A 
mozielőadás után az ifjúság kihordja 
a padokat a teremből, a színpadon a 
zenekar kezd játszani s ropogós csár-
dást járnak már a fiatalok. A jól vég-
zett munka jutalmát élvezilft Éjfélutáni 
egy óra, mire befejeződik a tánc s 
pihenni térnek a dolgozók. 

Fejlődésünk nyomán teljesen el fog 
tűnni a különbség a falu és a város 
között. Olasztelek már ezen az uton 
halad. 

gy-

beszervezett zenészek vidáman szóra-
koztatták a nézőközönséget. 

Igy ünnepeltük, mi ujszékelyi dolgo-
zók, Pártunk és az egész ország lap-
ját, a Scánteiát, amelyik minden so-
rával igyekszik felvilágosítani a népet 
és irányítani a szociálizmus építésében. 

Gáli  Dénes  MNSz levelező 

„ A közösségért mindig 
szivesen dolgozom" 
A parajdi járásban a napokban tör-

tént meg a járási és megyei kultur-
versenyek résztvevői között az elis-
merő és köszönő levelek kiosztása. 
Több helyen megható és a jövőre 
nézve biztató fogadalomtételek hang-
zottak el. 

A l s ó s ó f a l v á n Lőrincz Ká-
roly munkásifju, az ifjúsági szervezet 
vezetője fejezte ki háláját azért, hogy 
munkájukat nem felejtették el s arra 
Pártunk, kormányunk és vezetői vi-
gyázó szeretettel figyelnek. Hajdó Al-
bertné, a RDNSz falufelelőse a szín-
játszó csoportban kifejtett kiváló 
munkájáért kapott elismerő levél át-
vételekor igy szólt: 
— A közösségért mindig szivesen dol-

goztam, tudom, hogy e levél további 
kitartó munkára kötelez, e kötelezett-
ségnek mindig szivesen fogok eleget 
tenni. 

F e l s ő s ó f a l v á n Szabó Já-
nos igazgató emlékezett meg a ver-
seny megrendezése körüli nehézsé-
gekről és arról, hogy a tömegszerve-
zeteknek milyen óriás/ munkát kellett 

^kifejteniük a versenyek sikere érde-
kében. 

Ifjak és öregek csillogó szemmel 
vették tudomásul, hogy a most kiosz-
tott eiismerő-levelek a kulturforrada-
lomban való további résztvételre kö-
teleznek. 

Lukács Dénes levele 
Elvtársak, ekik a mezőgazdasági 

bérmunkások szakszervezetébe tartoz-
tok, igyekezzetek munkátokat minél 
pontosabban végezni, mert csak ezzel 
hálálhatjuk meg mindazt, amit a Ro-
mán Munkáspárttól és a kormányunk-
tól kaptunk. Családjaink most már 
nem éheznek és rongyoskodnak, mi 
magunk pedig nem robotolunk látás-
tól-vakulásig a kulákoknak. Én har-
madik hónapja, hogy munkába kerül-
tem az állami gazdaságnál. Most már 
nem éhezünk és tudunk egy kis ru-
haneműt is venni, pedig csak 8 órát 
dolgozom naponta, nem ugy, mint ré-
gebben, amikor éjjel-nappal dolgoz-
tam, mégse volt semmink, mert mun-
kám minden eredménye a kulákoké 
volt. 

Elvtársak, most érzem, mit nyertünk 
mi szegényparasztok a Román Mun-
káspárt által irányított Népköztársasá-
gunkban. Ezért támogassuk annak 
minden tervét, minden építését, mert 
ezzel a magunk életszínvonalát emeljük. 

Lukács  Dénes 

Szerkesztői üzenetek 
András  József  Lövéte.  Levelében el-

felejtette megírni, hogy ki az a József 
bácsi és Teréz néni, akikről a cikk 
szól, ezért nem közölhetjük. 

Cseresznyés  Albert  gáteres  Parajd. 
A Scánteia-nappal kapcsolatban irt 
szép levelét, sajnos, későn kaptuk kéz-
hez s most már időszerűségét vesztette. 
Kérjük, írjon máskor is és juttassa le-
velét minél előbb szerkesztőségünkhöz. 

É L J E N A S Z O V J E T U N I Ó , A S Z O C I A L I Z M U S H A Z Á J A 
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Mi történik a nagyvilágban? 
Kül- és belpolitikai tájékoztató Megalakult  a Kinai 

Népköztársaság 
Szeptember 21-ikén a Pekingben 

ülésező kinai politikai tanácskozó bi-
zottság elhatározta a Kinai Népköz-
társaság kikiáltását. A nagyszerű tör-
ténelmi fordulatot Mao-Cse-Dun, a 
kinai Kommunista Párt elnöke jelen-
tette be. 

A Népköztársaság kikiáltása termé-
szetes következménye volt azoknak a 
győzelmeknek, amelyeket a dicsősé-
ges néphadsereg aratott a kuomintang 
seregek fölött A demokratikus rend-
szer elfogadása folytán a földkerekség 
egynegyede immár a szociálizmus épí-
tésének útjára lépett. A Szovjetunió 
vezette szociálista tábor még jobban 
megerősödött és a nemzetközi erővi-
szonyok méginkább a haladás, a szo-
ciálizmus és a béke javára változtak. 

Hazánk dolgozói őszinte lélekkel 
osztoznak a kinai munkásosztály örö-
mében és sok sikert kívánnak a de-
rék kinai népnek egy szabad, gazdag 
és boldog Kina megteremtéséhez. 

Megkezdődött  az ENSz 
közgyűlésének 
negyedik  ülésszaka 
Szeptember 20-án az ENSz közgyű-

lése megkezdte tárgyalásait. A napi-
renden több fontos kérdés szerepel. 
Összesen 78 pontot fognak megtár-
gyalni. 21-én a főbizottság is meg-
kezdte tárgyalásait. A Szovjetuniót A. 
I. Visinszkij képviseli. A napirendi 
pontok megvitatása során Visinszkij 
azt javasolta, hogy vegyék le napi-
rendről a Görögország politikai függet-
lenségének és területi épségének ve-
szélyeztetéséről szóló kérdést, Korea 
függetlenségének kérdését, valamint 
Ausztrália javaslatát »Az alapvető em-
beri jogok tiszteletben tartása Bulgá-
riában, Magyarországon és Romániá-
ban« cimmel. Visinszkij kijelentette, 
hogy ennek a kérdésnek a napirend-
re tűzése az illető államok belügyeibe 
való avatkozást jelentené. Az angol-
amerikai szavazógép azonban elvetette 
Visinszkij javaslatait. 

A Szovjetunió  már 
194-7  óta az atom-
fegyver  birtokában 
van 

Szeptember 23-án Truman, az Egye-
sült Államok elnöke bejelentette, hogy 
az Egyesült Államok kormányának 
rendelkezésére álló adatok szerint, az 
elmúlt hetekben a Szovjetunióban 
atomrobbanás történt. 

Ezzel kapcsolatban a Tass irodát 
felhatalmazták a következők közlésére: 
A Szovjetunióban, mint ismeretes,nagy-
arányú építőmunka folyik: vizierőmü-
telepeket, bányákat és csatornákat épí-
tenek, ezekhez nagyarányú robbantá-
tásokat hajtanak végre, s felhasználják 
a technika legújabb vívmányait. Mi-
után ilyen robbanások nagyszámban 
történtek és történnek az országban, 
lehetséges, hogy ez a tény felhívta a 
külföld figyelmét. 

Ami az atomenergia előállítását illeti, 
a Tass iroda szükségesnek tartja em-
lékeztetni arra, hogy V. M. Molotov, a 
Szovjetunió külügyminisztere 1947 no-
vember 6-án nyilatkozatot adott az 
atombomba titkáról s hangsúlyozta, 
hogy az »atomtitok már régen nem 
iitok«. Ez a nyilatkozat azt jelentette, 

hogy a Szovjetunió megtalálta az 
atomfegyver titkát és annak birtoká-
ban van. 

Az Amerikai Egyesült Államok tu-
dományos körei blöffnek tartották Mo-
lotovnak ezt a megállapítását és ugy 
vélték, hogy az oroszok nem rendel-
kezhetnek az atomfegyverrel 1952 előtt. 
Csalódtak azonban, mert a Szovjet-
unió már 1947-ben megtalálta az 
atomfegyver titkát. 

Ami ezzel kapcsolatban a külföldön 
terjesztett nyugtalanságot illeti — ennek 
semmiféle alapja nincsen. A szovjet-
kormány kijelenti: birtokában van 
ugyan az atomfegyvernek, azonban 
ragaszkodik és a jövőben is ragasz-

kodni fog régi álláspontjához, az 
atomfegyver használatának megtiltá-
sához. 

Szo vjet-munkamód-
szerek  alapján  fef-
lödik  dolgozóink 
munkaüteme 

A Szovjetunióban a munkásujitók 
találmányai nagyban fokozták a mun-
ka termelékenységét, a termelés nö-
vekedését és ezáltal emelték a dolgo-
zók életszínvonalát. Ezek az újítások 
most hazánkban is kezdenek elterjedni, 
hozzánk is átültetődik a szovjet-dol-
gozók munkaüteme. Ezeknek nyomán 
soha nem ismert eredmények szület-
nek, melyek meggyorsítják a szociáliz-
mus fejlődésének ütemét és egy bol-
dogabb jövő reményét vetítik elénk. 

A kőmüvesiparban is mindinkább 
meghonosodnak az uj munkamódsze-
rek. Előbb a falrakásnál alkalmazták 

a szovjet-módszert. A marosvásárhelyi 
poliklinika építésénél Gyéresi Gyula 
csoportja egy óra alatt az uj munka-
módszerrel három köbméternyi 45 -
centiméteres falat rakott és ezzel egy-
óra alatt másfélnapi normát ért el. A. 
brassói Vörös Zászló-üzem építkezé-
sénél Újvári József 28,803 köbméter -
falat rakott 8 óra alatt. A gyors fal-
rakó módszer megkívánta a vakolás. 
Ütemének meggyorsítását is. Ezt szin-
tén szovjet-módszer alkalmazásával 
érték el. Garsoj Mihály és csoportja.-, 
a Szilikát-gyár telepén 8 óra alatt. 
33.60 négyzetméternyi mennyezetet,. 
55,76 négyzetméternyi oldalfalat 73:i 
méternyi sarkot vakolt be 8 óra alatt, 
és ezzel a teljesítménnyel az cddigr. 
normát 998 százalékkal haladta meg., 

Ezeket az eredményeket a szovjet-
tapasztalatoknak köszönhetjük és a-
zoknak a harcos dolgozóknak, akik> 
elsajátítva a tapasztalatokat, minden, 
lerakott téglával siettetik hazánkban a* 
szociálizmus építését is. 

Megvédjük  a békét  minden  áron! 
A fasizmus  idején, a régi  rendszerben  csak elnyomatásban volt 

részem. F.rjem előbb Galacon dolgozott  a kikötőben,  majd 1940 
után Budapesten dolgozott  s igy ettük a munkások keserű kenyerét. 
Akkor nemhogy segítséget  kaptam volna, mint sokgyermekes  mun-
kásasszony, hanem meg sem hallgattak,  ha valihova folyamodtam 
Súlyos időket  éltünk különösen akkor, amikor férjem  hosszabb ideig 
volt »koncsentrá«-n.  Még  a jegygyűrűmet  is el kellett  adnom, ami-
kor harmadik gyermekem  született,  hogy családomat fenn  tudjam 
tartani. 

A felszabaduláskor  nem menekültem el, bármennyire  is ijesz-
tettek  szovjetellenes propagandával.  Ekkor láttam meg igazán, hogy 
a német katonák a menekülésükkor hogyan bántak a magyar  ka-
tonákkal, enni sem adtak nekik s a sebesültei ledobták az autóról, 
amelyikre fel  akart  kapaszkodni. Ezzel szemben azt láttam,  hogy 
a szovjet-katonákkal  kapcsolatban édesapámnak volt igaza, aki min-
dig azt mondta, hogy volt oroszok között  s tudja, hoey azok jó 
emberek. 

Most,  habár a férjem  távol van a családtól s nekem kell gon-
doskodnom öt gyermekem  eltartásáról,  boldogan és nyugodtan  élek, 
mert  biztosítva  látom gyermekeim  jövőjét.  Legnagyobb  fiam  már 
keres, mint az UMGISz  asztalos üzem tanulója s normáját  15 szá-
zalékkal mindig túlszárnyalja  s a többieket  is tudom taníttatni,  illet-
ve napközi otthonba járatni.  Igy érzem Népköztársaságunk  gondos-
kodását, mely a Román Munkáspárt  irányításával  minden szegény 
dolgozóra  gondot  visel. 

A háború csak szenvedést és nyomorúságot  zúdított  a nyakunk-
ba, az épülő szociálizmusban békés fejlődésünk  és boldogulásunk 
biztosilva van. Ezért  van békére szükségünk s ezt a békét nem csak 
kívánom, hanem harcolok is érte  munkámmal és különösen azzal, 
hogy gyermekeimet  ugy nevelem, hogy minden kizsákmányolást gyű-
löljenek, az osztályellenséggel  bátran szálljanak szembe és szorgal-
mas munkájukkal építsék  mindnyájuuk boldogabb jövőjét:  a szoci-
álizmust. Ezért  harcolunk mindnyájan, anyák, a békéért  s azt, ha 
kell, életünk árán is megvédjük. Miklós Sándorné 

A Scanteia nap sporteredményei 
A megyénk dolgozó ifjúsága nagy-

szabású sportmegnyilvánulással emlé-
kezett meg Pártunk központi lapjáról, 
a Scánteiaról szeptember 25-én. Ez 
alkalommal jelvényszerző versenyek is 
voltak. 

A motorkerékpár verseny: 100 cms 
kategóriájában 1. Czikmántory Ottó, 2. 
Balássy István, 3. Demeter János. 

A 250 cm3 kategóriájában: 1. Laczkó 
József, 2. Balássy Sándor, 3. Sámson 
József. 

Férfi staféta: 1. Securitate, 2. Arma-
ta, 3. UTM. 

Női staféta: 1. Pedagógiai leányis-
kola, 2. UTM. 

Kerékpár-verseny: 1. Jiami Ion őr-
mester, 2. Georgiţă Constantin őrmes-
ter, 3. Kovács János. 

Délután 6 szakszervezeti csapafmér-

kőzött a Scânteia zászlójáért. A dön-
tőbe az UMGISz és a városi ideig-
lenes bizottság csapatai kerültek. 

Szentkeresztbányán jelvényszerző 
versenyek folytak a Scânteia-nap tisz-
teletére. Ezen 50 munkás ifju szép 
eredményeket ért el. 

A labdarugó-kupa mérkőzés a szent-
keresztbányai Vasas és az UMTE I. 
csapatai között 2:2 eredménnyel vég-
ződött. 

Székelykereszturon a Dinamó MAI 
5:0 arányban vereséget szenvedett a 
keresztúri munkáscsapattól. A közön-
ség magatartása a sportrendezvénye-
ken sportszerűtlen. 

x Elcserélném Rákóczi-ut 45 sz. 
alatti házamat esetleg pótlással. Érte-
kezni ugyanott. 

Megnyíltak 
az iskolák kapurí 

(Folytatás  az  1. oldalról.) 
tektől, társaitoktól egyaránt. Épperr. 
ezért nektek is több és jobb ered-
ményt kell felmutatnotok, mint azok-
nak, akikkel tavaly együtt próbálgat-
tuk az uj iskola uj útjait. 
UTedves ifjúság! Régi és uj növen-
1 x dékeink 1 A munkásosztály sok ál-
dozatot hozott értetek. Teljes lélekkefi 
készülünk nevelésetekre mi is, akik-
nek az a legszebb hivatás adatott,, 
hogy eleven emberi jellemeket alakit-
hassunk. Ennek megfelelően azonban, 
elvárjuk tőletek, hogy ti is kemény-
munkával, tökéletes odaadással álljá-
tok meg a helyeteket. Az értetek ho-
zott áldozatot komoly tanulással há-
láljátok meg, nevelőmunkánkba pedig; 
öntudatos munkatársakként kapcso-
lódjatok be. Becsüljétek meg és sze-
ressétek a Román Munkáspártot, mely-
nek boldog, szabad ifjúságotokat kö-
szönhetitek ! Kíméljétek meg és gon-
dozzátok azt az iskolát, melyet a 
munkásosztály épített nektek! Fogad-
játok be és fejlesszétek azt a tudást,, 
melyet mi nevelők adunk nektek. 

Munkára fel a békéért és kulturáért: 
vívott közös harcban. 

Váró  Györgyné. 

Judecătoria Populară Mixtă Odorheiu,. 
Dos. 1639-1949. C i t a ţ i e . Lo-
cuitorul Stoica Rusaliu, fost cu ulti-
mul domiciliu in Odorheiu, în prezent 
cu domiciliul necunoscut, este citat la 
această judecătorie pe ziua de 8 
Octombrie 1949, orele 8 dim. in cali-
tate de părât in procesul de divorţ, 
cu sofia sa Csiki Rozália. In caz de ne-
prezentare, procesul se va judeca in 
lipsă, conform legii. Judecător Jakabffy 
Albert dr. Grefier principal Carol Sabău, 

x Elvesztettem a moziteremben 
bőrtárcámat nagyobb pénzösszeggel,. 
Kérem a becsületes megtalálót, juttassar 
el a szerkesztőségbe jutalom ellenében̂ . 

x Semmisneknyilvánitás* 
Elveszett Kassay F. Jolán székelyud-
varhelyi lakos 7075—946 számú sze-
mélyazonossági igazolványa. Érvény-
telen. 
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