iagysr Népi Szövetség
odvarhelynegyei hetilapja

Megjelenik minden szombaton reggel
Felelős szerkesztő: Imets Jaooe

Nyilvánvaló, hogy ezzel azt akarta
elérni, hogy az egyéves gazdasági
tervet aláássa és a népet a tudományosan vezetett földművelésül eltérítse.
A dolgozó népnek magának kell
visszautasítania a papi palást mögé
bujt osztályellenséget, ezt megköveteli
demokratikus vívmányainknak megszilárdítása és továbbfejlesztése. As
ilyen papoknak a leleplezését megkívánja hazánk biztonsága és a dolgozó
nép munkájának védelme. Az osztályellenséget nem kímélheti meg megérdemelt sorsától semmilyen palást.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Természetesen a papok között is
Székelyudvarhely, Kostuth utca 34. vannak a dolgozó nép érdekeit szemelőtt
tartó, a demokratikus építést elősegítő
becsületes emberek, mint amilyen
Köllő Ignác Kadicsfalván, Péter Ödön
Bözödujfalun, Kiss Jenő Homoródkeményfalván, Török Elek Firtosmartonoson vagy Fábián Ferenc kántor
Bsthlenfalván. Ezek részt vettek a
kulturmunkában, a MNSz
Thamó
László szolokmai papot,nagyarányú
aki
munkáját támogatják s ezzel a dolerkölcstelen életmódot folytat.
De nem hallgathatunk Biró Gézagozók Ugye melté állanak. Fábián Fezetelaki páterről sem, aki legutóbb a renc pl. éjjel nappal a kuiturotthon
kuiturversenyeket próbálta megaka- munkájában fáradozott, állandóan doldályozni azzal, hogy a kulturverse- gozott, hogy az ifjúság minél szebb
nyek napján, május 29 én rendezte eredményt érjen el a versenyen. Az
meg az anyák napját, amelyiknek pe ilyeneket a népi demokrácia meg is
dig Népköztársaságunkban március 8 becsüli.
a napja. M4g arra is képes volt, hogy
az ifjúság öntudatlan részét arra használja fel, hogy a templomban énekel
jen és szavaljon, csak, hogy sikerüljön a kulíurversenyről őket elvonnia.
Biró Géza zetelaki páter arra is
tanitotta az embereket, hogy ne biz
zanak a gépben, hanem a régi, apáiktól tanult módon műveljék a földet.

A dolgozók pénzén ne hízzanak a nép ellenségei

Több kathólífcus pap, élükön Márton Regina a vasgyárbia megmutatták,
Áron gyulafehérvári és Durcovici An- milyen szép eredményeket lehet elérni
ton jusi-i püspökökkel visszaéltek a a tanulással, munkásujitók lettek és az
vallásszabadsággal és ezért a kultusz egész dotgozó nép életszínvonalának
minisztérium törölte őket az állami emeléséhez járultak hozzá.
költségvetésből. Ezek az egyházi sze
Fábián Mihály azonban sötétségben
mélyek az egyházi kereteket nem val kivánja tartani a népet, hogy kihaszKsos tevékenységre használták fel, nálja a nép tudatlanságát, a babonát
| hanem népellenes uszításokra.
és jófizetség ellenében «szabadulási
imát*
mond a szütő nő felett, hogy
Minden felekezet szabadon gyakoI tolhatja a vallást, de minden feleke- »megtisztuljon*. Nem riad attól sem
letnek kötelessége, hogy a demokra- vissza, hogy bizalmasai utján az egytikus szabadságjogokat, a dolgozó nép éves terv ellen izgasson és röpcédu
vívmányait tiszteletben tartsa. A val- Iákon biztassa a bányamunkásokat,
lásszabadsággal mindenkinek joga van hogy ne dolgozzanak.
|tlni, de senkinek sincs joga visszaélni.
Megismertük a sajtóban Pál Gyula
Márton Áton és társai az utóbbi szentdemeteri plébánost, aki a temp
időben mind leplezetlenebből szál- lomban verte meg a harangozót és
lottak szembe a dolgozók hatalmával,
tehát a kathólikus dolgozók érdekeivel
Városunk dolgozó népe nagyjelena. Márton Áton püspök papi mükö
tőségű
politikai esemény előtt áll. Ju1 dése óta minden népellenes rendszer
nius 8 án dolgozó népünk bíróságaink
loek esküt tett, csak azt tagadta meg
dor férfi- és vegyeskar, valamint
I különböző ürügyekkel, hogy a RNK ra, A székelyföldi kulturversenyek- a székelykereszturi filharmonikus meilé népi ülnököket választ. Hatalmas megnyilvánulás kell, hogy kisérje
kel egyidejűleg megmozdulnak
|i dolgozók hazájára esküt tegyen.
v.rw;kar és a székelyudvarhelyi a választásokat, melyek hivatottak
a
városok
művelődési
csoportjai
A vallásszabadsággal va!ó visszaélés
fúvós zenekar adják elő. Vezé- igazságszolgáltatásunk mélyen demo •
I volt a püspök részéről az is, hogy is. A székelyudvarhelyi „Dózsa
kratikus jellegét megadni.
1 híveit és alárendelt lelkészeit eltiltotta György" Népi Athenaeum junius nyelnek Farkas Sándar dr., DolAz erre vonatkozó rendelet törvéa Ferenc és Balázs Ferenc, akik nyek
li demokratikus szervezetekben való 6-án, hétfőn este 9 órai kezdetértelmében minden 18 évet be•működéstől. Tudjuk, hogy a dolgozó tel nagyszabású hangversenyt
özül utóbbi a hegedü-szóló-részt töltött egyén választhat, a 23 életévüInép jólétét csak a kizsákmányolás rendez a székelyudvarhelyi mozi- is előadja.
ket betöltöttek megválaszthatók. Az ülI megszüntetésével, a kizsákmányoló
A műsort reggelig tartó tánc nököket a Román Munkáspárt szerveteremben.
I osztályok korlátozásával és felszámo
zetei, az ideiglenes bizottságok, szakA gazdag műsort a székely- követi. Jegyelővétel a „Dózsa szervezetek és más tömegszervezetek
lkaival lehet biztositani, ezért kell har
ltot vivni az osztályellenséggel. Márton udvarhelyi Bartók Béla-filharmó- G y ö r g y " könyvtárhelyiségben javaslatára választják. A legkiválóbb
IÁronnak és társainak azonban nem nikus zenekar és a Petőfi Sán- (Kőkereszt-tér).
osztályharcos elemek kiválogatása foItetszik a dolgozók hazája, a földeslyamatban van, azonban nekünk is
lurak népnyomoritó uralmát kivánják
osz ályébereknek kell lennünk a jelöI vissza és igy a kü földi, háborúra
léseknél, hogy a választás valóban
•uszitó imperiálisták szolgálatában ál
ízig vérig jó osztályharcos elemekre
Iknak.
essék. Ezért vitassuk meg gyűléseinken a jelöléseket, leplezzük le az oszEbben a népellenes munkában hü
tályellenségeket.
növetségesre találtak a kulákság so
fiiban. A kulákok hajlandók voltak
Azok, akik bármiiyen módon kiJunius 7—9-én három napon át vendégszerepel
Székelyudvarlakásaikat is rendelkezésre bocsátani,
zsákmányolták, vagy kizsákmányolják
Székely Szinház, amely általános
elisme-nem szavazhatnak
hogy itt egyházi személyek különböző helyen a marosvásárhelyi
a más munkáját,
oipellenes gyűléseket rendezzenek. Igy rés szerint az ország egyik legjobb színháza. A szinház ésezt
nema ismiválaszthatók meg.
tehát nem csak a szószékről követték nősítést főképpen azzal érdemelte ki, hogy műsorával
A népi ülnökök,
időszerű,
a-népi igazságszolgálti népellenes uszításaikat, hanem a mellett hogy művészi is, ami tulajdonképpen
tatásunk osztályjellegét fejezik ki: ők biz
egyet
jelent.
kulákságot is felhasználták a babonák,
tositják a városokban és falvakon végIlyen időszerűség és művészet van együtt Moliére
Tartuffe
ci- feltételei között az
iz álhirek és a sötétség terjesztésére.
bemenő osztályharc
mü
vígjátékában
is,
amely
néhány
év
múlva
300
éves
lesz.
Ez
a
igazságos
jogszolgáltatást.
Sötétségben, tudatlanságban akarják
általános képmutatást Azéseltelt
álszentartani a népet, a babonák nyűgében vígjáték a polgári társadalomban
egy év alatt népi ülnökeis el akarják velük hitetni, hogy csak teskedésl és az ezekkel való önző visszaélést mutatja beink ma
számos
esetben bebizonyították,
is elevalási különbség van az emberek kö- ven művészi formában,
hogy képesek az osztályelvszerüség
élesen körvonalazott,
tipikus alakokkal.
tött, de osztálykülönbség nincs. Azon j
előttGertartásával ítélkezni. BebiHasonló ostorozó és kigúnyoló szándékkal
eleveníti szem
meg
kin minden dolgozó világosan látja,
zonyosodott,
hogy a népi ülnök hivaközötti közben nagy segítő
hogy a dolgozók érdeke nem azonos gely Sándor a Vitézek és hősök cimü müvében a két háború
tása gyakorlása
azt a hazugságát, amely a haladás
i kizsákmányolókéval, a kulákokévat, magyar társadolomnak
társa tudigazi
lenni a demokratikusan goni mások munkája után élőkével és hősei helyére a vitézi cím után futkosókat
dolkozó hivatásos bírónak.
állította.
igy mind kevesebb azoknak a száma,
Nagy cimü
feladatokra hivatott a népi ülA harmadik mü, a Mikszáth Kálmán Különös házasság
akiket népellenes tevékenységükkel
nök, biztositani
és védelmezni a váregényéből átalakított
társadalmi
színjáték — egy több,
100 minden dolgozó emmegtéveszthetnek.
rosokmint
és falvak
egy-nyugalmát, életét és
Udvarhelymegyében is megvannak a évvel ezelőtt valóságban megtörtént eset felhasználásávalberének—a az
javait,
demokrácia ellen dolgozó papok. Ezek- háznak, a lelkek fölötti hatalmukkal
megtorolni a vezető
lopást és minden egyéb
embertelenül
visszaélő,
nek egy részéről már az újságok is személyeit mutatja be a maguk leplezetlenségében.
Ez a társadalomellenes
leleplezés megnyilvánulást.
krántották a leplet. Fény derült arra,
A
ülnökök választása még
azonban nem azonos magának az egyháznak és a vallásnak népi
a táhogy Fábián Mihály lövétei plébános
szorosabbra
kell,
hogy ftlzze a kapérteli kulákok segítségével arra akarja a madásával, ahogyan egyesek szeretnék ezt a müvet helytelenül
csolatot
a
törvényszékek
és a dolgozó
gyermekeket rávenni, hogy ne járjanak mezni.
nép
tömegei
között,
meg
kell erősíte«koiába, inkább menjenek továbbra is
Országszerte
nagy sikerrel adta a Székely Szinházniemindhárom
a
dolgozó
nép
erkölcsi
és politikai
iz urakat szolgálni. A mult rendszer- darabot. Székelyudvarhely
egységét,
erőteljesen
ki
keli
nyilváníés
vidéke
dolgozóinak
és
haladó
értelmiben a lövétei szegény ifjak Brassóba,
tania
rendszerünk
és
államunk
valóségiéinek
körében
is
nagy
érdeklődés
nyilvánul
meg
már
előre
is
az
tukarestbe mentek szolgálni, ma már
ban
demokratikus
jellegét.
nyitva van előttük a tanulás, a hala eliadások iránt. Ajánlatos ezért idejében megindulni a jegyek megVántsa László
dis utja. Egyed Rózália és Sándor váltására, mihelyt a szinház pénztára a jegyárusítást
megkezdi.

Készüljünk fel
a népi ülnökök

Művészi hangverseny Székelyndvarhelyen

f

A Székely Szinház
vendégszereplése elé

A mezőgazdasági munkások
uj társadalombiztosítása
Országunkban a szociálista
társadalom épitésének forradalmi átalakulása, a társadalombiztosítónak a dolgozó nép szolgálatába való állítása. Ez az átalakulás a Szovjetunió által járt
uton történt, mert ott már megvalósították teljesen a mezőgazdasági munkások társadalombiztosítását.
A kapitálista társadalmi rendszer rothadtságából ránk maradt régi betegsegélyző intézet
nem a dolgozók érdekeit képviselte. A dolgozó népnek akkor
a nyomor és a nyomoron keresztül a különböző ragályos
betegségek maradtak és a tőkések nagy dijakat húztak le betegsegélyző cimen a munkásoktól, de ezt a pénzt ők dáridózták el a munkásosztály által
épített nyaraló-helyeken. Mig ők
dőzsöltek, addig a dolgozó népnek még a fürdő közelébe sem
volt szabad mennie, hogy ne
zavarja az ő „pihenésüket".
Ennek azonban véget vetett
Népköztársaságunk fejlődése.
Pártunk segítségével 1948 decemberében felszámoltuk a régi
betegsegélyző rendszert és helyébe egy uj társadalombiztosítást
vezetünk be, melynek nevében is
benne van, hogy a dolgozó nép
nagy többségének a szolgálatában áll.
Az uj társadalom-biztosítást a
szakszervezetek irányítják, mert
ők a dolgozó népnek védelmi
szervei. Pártunk eredményes harcán keresztül elértük azt, hogy
a mezőgazdasági munkásokra is
kiterjed a társadalom-biztosítás.
A jövőben mehetnek fürdőre,
nyaralni a mezőgazdasági munkások is, akik állandó alkalma-

zottak az állami szektorban,
vagyis a szociálista szektorban,
ugyanakkor betegségük után
megkapják a rendes táppénzt,
ami a múltban nem létezett.
A szegény dolgozók, akik nem
a szociálista szektorban és nem
állandó alkalmazottak, díjmentes
orvosi kezelésben részesülnek.
Ennek során nagy felelősség
hárul a mezőgazdasági bérmunkások szakszervezetére, amely
a dolgozó parasztság érdekeit
ezen a téren képviseli.
A szakszervezetnek kell ellenőriznie a kulákok mesterkedéseit,
akik ki akarják játszani a demokratikus törvényeket és alkalmazottaikat eltitkolják, azzal érvelve, hogy nem szolgát tartanak, hanem napszámost.
Nem akarjákfizetni a társadalombiztosító dijat, sem az adót alkalmazottaik után. A kulákok ilyen
mesterkedéseit le kell leplezni és
biróság elé kell őket állítani,
adóeltitkolásért és mert nem fizették a társadalom-biztosítás
diját. Ha napszámost tart, arra
is kell fizetnie ugy az adót, mint
a társadalombiztosítási dijat.
Ne türjük tovább a szabotázsakcióikat, mert ezidáig nagyon
sok dolgozót tettek nyomorékká
a kizsákmányolók.
Ne ijedjünk meg a reakciós
imperiálista hatalmak szolgálatában álló kulákok suttogó propagandájától, mert harcunkat a
RMP irányítja és támogatja a
széles dolgozó nép és a világ
munkásosztálya.
Amint, tapasztaljuk, a társadalom-biztositáson keresztül is
naprólnapra emelkedik a dolgozó nép életszínvonala.
Jére Albert

Jud. Populară Rurală Cristurul-Săcuesc
Judeţul Odorneiu

Cîtatie

din 24 Mai 1944
No. Dos. 530—1949.
Soţia lui Derzsi Ioan, născută Kopándi Margareta, fostă cu ultimui do
miciliu în comuna Mâdişor, Judeţul
Odorheiu, actualmente cu domiciliul
necunoscut, este citată a se prezenta
la i'ce asta judecătorie in ziua de 9
Iunie 1949, orele 8 dim. spre înfăţ;şare, în procesul de divorţ intentat de
Derzsi loăn din comuna Medişor, cu
noscând, că în caz de neprezentare
se va proceda conform legii.
Judecător, Grefier, (indescifrabil)

Bardócz község elöljárósága
Szám: 636—1949
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Bardócz község elöljárósága tudomására hozza az érdekelteknek, hogy I
f. évi junius hó 16 án reggel 9 órakor j
az udvarhelyi pénzügyigazgatóság hivatalos helyiségében zárt ajánlatok I»-1
nyújtásával tartandó nyilvános árverésen bérbe adja a község 2. korcsa»]
jogát.
Kikiáltási ár helyiség nélkül é*|
10 000 lej. Az árverés feltételei mindea
hétköznapon a hivatalos órák alatti
Bardócz község elöljáróságának hivatalos helyiségében megtekinthetők. Ai
árverés sikertelenség esetén f. éiil
junius 25 én ugyanazon a helyen
időben megismétlődik.
Bardócz, 1949 május 23.
Kolumbán István, biró.
Molnár Béla, jegyzé.
R. P. R.
Judecătoria Populară Rurală
Cristurul Săcuesc, judeţul Oiorkîia. |

Citatie
No. 539. din 27 Maiu 1949
Dosar No. 539—1949.
Soţia lui Rácz Ştefan născi
Brandner Lenke fostă cu ultimul d»|
miciliu în comuna Cristurul Săcu
judeţul Odorheiu, actualmente îa
garia, Budapesta I. Várfok u. 8,
7/a., este citată a se prezenta
această judecătorie îa ziua de 231
nie 1949, orele 8 a. m. spre âafâtş' i
re în procesul de divorţ, intentat i
Rátz S:etan din comuna Cristurul!
cuesc, cunoscând, că îa caz de » |
prezentare se va proceda confoi
legii.
Judecător: Kiss Albert.
Grefier : Topală.

Mit olvassunk?
A » Népszerű

1. M. Pliszecki . .
2. A. Oparin . . .
3. I. Sur
4. I. Sur
5. I. Szergejev . .
6. Z. Koszenko . .
7. V. I. Lebedjev .
2. Akiknek 7—10 juhuk van.
3 hektáron alul a) racka után 0,300 8. Nikolszkij Jakovlev

.
.

tudomány«

sorozatban

megjelent:

Az emberek eredete.
Az élet keletkezése a földön.
A jelzőtüzektől a rádióig.
Egy perc.
. Tudomány és babonák.
. Az alvás és az álmok.
. A technika birodalma.
. Miért beszélnek az emberek külötJ
böző nyelven?
kg., berke után 0,300 kg. b) 3—5
9.
G.
Babat
.
.
.
.
A
villamosság birodalma.
hektár birtokig racka után 0,400 kg.,
10.
V.Voroncov-Veljaminov
Létezik-e
élet más bolygókon?
berke után 0,500 kg. c) 5—10 hektárig
11.
I.
Szergejev
.'
.
.
Különös
égi
tünemények.
racka után 0,500 kg., berke után
12.
F.
Jasunszkája
.
.
A
gummi
meséje.
0,700 kg. d) 10—20 hektárig racka
. . A föld.
után 0,800 kg., berke után 1,000 kg. 13. Bublyeinyikov
14.
M.
ZavadovszKi
.
. A háziállatok eredete.
e) 20 hektáron felüli gazdák racka
15.
A,
Volodin
.
.
. A természet fenséges és ijesztő
után 1,200 kg., berke u'án 1,500 kg.
lenségei.
3. Akiknek 11—30 juhuk van.
16.
I.
Kosztyükov
.
.
A
csodalámpa.
a) 3 hektáron alul racka után 0,400
17.
V.
Voroncov-Veljaminov
A
világ kezdete és vége.
kg., berke után 0.500 kg. b) 3-5 hek
18.
Florov
Judkevics
A
jövő
féméi.
tárig racka után 0,600 kg., berke után
19.
S.
I.
Galperin
.
.
.
Elet
és
halál a modern tudomâa
0,750 kg. c) 5—10 hektárig racka
megvilágításában.
után 0,800 kg., berke után 1,000 kg.
100.000 kérdés.
d) 10—20 hektárig racka után 1,200 20. M. Iljin
A tenger titka.
kg., berke után 1,500 kg. e) 20 hek- 21. V. G. Bogorov . .
. . . . Elbeszélések fontos semmiségekről.
táron felül racka után 1,600 kg., berke 22. V. Orlov
23. A. I. Molodcsikov . Hogyan alakítja át az ember a nil
után 2,000 kg.
vények természetét.
4. 30 juhon felüli gaziák.
. . . A hatodik érzék.
a) 3 hektáron alul racka után 0.600 24. V. Nemcov
Az emberi test élete és szerkezete.
kg., berke után 0,750 kg, b) 3—10 25. A. A. Malinovszkij .
26:
Iljin
Napfény az asztalon.
hektárig racka után 1,000 kg., berke
27.
G.
P.
Gorsakov
.
.
A földrengésről.
után 1,250 kg. c) 10 hektáros felül
racka után 1,900 kg., berke után
Ezen a könyvek a „Cartea Rusă" kiadásában jelentek
2,250 kg.
és kaphatók Székelyudvarhelyen a Könyvesboltunkban.

A progresszív gyapjú-beszolgáltatásról
A Román Munkáspárt irányítása szerint kormányunk a szegény- és középparasztokat a terhektől mentesíteni
kívánja s ezeket a zsirosgazdákra kívánja hárítani.
Ezért akárcsak az adó, agyapjubeszolgáltatás is progresszív alapon történik. Mindenki teherbírása szerint tesz
eleget a gyapjú beszolgáltatásnak.
Azok a szegény- és kisgazdák, akiknek nincs több, mint 1—6 juhuk és a
földbirtokuk nem haladja meg az 5
hektárt, mentesek a gyapjubíszolgál
tatás alól.
A kötelező beszolgáltatási mennyiség a következő:
1. Azok a gazdák, akiknek 1—6
juhuk van és 5—10 hektárig terjedő
földbirtokuk van:
a) Minden racka után 0,300 kg,,
minden berke után 0,700 kg. b) 10
hektártól 20 hektár birtokig: racka
után 0,600 kg., berke után 0,750 kg.
c) 20 hektáron felüli gazdaságok:
racka után 1,000 kg., berke után
1,250 kg.

Az állami mintagazdaságok, közintézmények és az állami vállalatok a
juh állományuk után az összes gyapjumennyiséget kötelesek beszolgáltatni.
A 3 családtagon felül, minden személy után az összes beszolgáltatandó
mennyiségből visszakapnak a gazdák
1 kg. gyapjút.
Május 15 és augusztus 15 kőzött a
gyapjú árusítása bármilyen formában
a DAC állami vállalat engedélye nélkül szigorúan tilos.
A gyapjú beszolgáltatása május
15 ikétől kezdődőleg kötelező.
Amint látjuk, a RMP 1949 március
3—5 iki határozatának szellemében a
gyapjubeszolgáltatási rendelet is a
kulákok korlátozását szolgálja. A dol
gozó parasztság feladata, hogy a helyi
RMP irányítása mellett ellenőrizze e
rendelet pontos végrehajtását és ehhez
a legteljesebb támogatást adja.
A beszolgáltatott gyapjú feldolgozva
ismét a dolgozó parasztság és a mun
kásság érdekeit fogja szolgálni, mert
az ő öltözetükhöz szüsséges anyag
készül belőle.
A DAC
udvarhelymegyei gyüjtőközpontja.

Szőcs Károly,

M. I. KALININ:

KOMMUNISTA

az udvarhelymegyei ideiglenes bizottság titkára

Szőcs Károly, az udvarhelymegyei amig 1947-ben jegyzőnek nem nevez
Ideiglenes bizottság titkára 1906 ban ték ki, 1948 ban oklándi főszolgabíró
•Sietett Csikszenttamáson szegény lett.
1944 ben nem tett eleget a katonai
paraszt szülőktől. Felsőkereskedelmi
kkolát végzett, majd a kovásznai hi- behívó parancsnak, nem vett részt a
telbanknál volt állásban, azonban nem- háborúban, hanem községében várta
iokára katonai szolgálatra kellett be- be a felszabadító Vörös Hadsereget.
vonulnia.
Munkásságát a népnek szentelte,
A katonaságtól való leszerelése után minden törekvése az volt, hogy a nép
sem tudott diplomájával elhelyezkedni életszínvonalát emelje és bebizonyította,
i ezért Bukarestben könyvkötő tanonc hogy osztályharcos alapon tudja iráaak állott be 1930 ban. Itt fel is sza- nyítani hivatalának működését. Most,
badult és hosszabb ideig, mint segéd mint az udvarhelymegyei ideiglenes
dolgozott, majd kölcsönpénzzel önálló bizottság titkára lelkiismeretesen és
könyvkötő-műhelyet nyitott Bukarest- nagy rátermetséggel igyekszik a megye
ben 1936 ban. 1940 ben visszatért minden életmegnyilvánulását az ideig
Csikba szüleihez, itt községi titkárnak lenes bizottság irányításával, a Ronevezték ki s itt dolgozott, letéve mán Munkáspárt által mutatott uton
1944 ben a Jegyzői vizsgát, mindaddig, vezetni.

NEVELÉS

Három évvel ezelőtt gyászolta a Szovjetunió nagy fiának és
öreg harcosának, Kalininnak, a Legfelsőbb Szovjet elnökének az
elvesztését. Halálának évfordulóján különösen meleg szívvel emlékezünk meg ezévben róla, mert városunkba nemrég jutottak el
az olvasóközönséghez Kalinin irásai magyar fordításban.
Az ifjúsági világhét alkalmával ifjaink lelkes propagálásán
keresztül jutottunk hozzá A Komszomol diadalmas utja cimü brosúrájához, majd később a Kommunista nevelés cimü könyve terjedt el. Nem lehet meghatottság nélkül olvasni ezeket a könyveket, melyekben az öreg bolsevik bölcsessége nyilatkozik meg. Tulajdonképpen különböző alkalmakkor mondott beszédeit tartalmazzák e könyvek s igy az eleven élet melegsége lüktet bennük.
Beszédeit részben az ifjúsághoz, részben az ifjúság és a tömeg
neveléséVel foglalkozó nevelőkhöz intézte s igy nagyon sokat tanulhatunk tőle ma, amikor az ifjúság nevelésén tul az egész társadalom átnevelése a feladatunk Rengeteg tapasztalat, derűs, lehiggadt bölcsesség halmozódik beszédeiben, melyeket átitat az ifjúság odaadó szeretete.
Tanítómestere és tanácsadója volt környezetének, a hozzáforduló ifjúságnak, a nevelőknek, egész népének. Mégpedig igazi tanítómestere volt, mert amit szavaival hirdetett, azt először saját
életével igazolta, évtizedeken keresztül folyó kemény harcok sodrában. Sokat harcolt, sokat dolgozott, sokat tanult és sokat tanított. Tanuljunk tőle mi is, szerettei emlékezvén tiszteletet gerjesztő
atyai alakjára.

A Vöröskereszt Népköztársaságunkban

A népi demokráciák dolgozó népe a szükséges kádereket. Ráneveli a tömegtanulta a második világháború fo- megeket arra, hogy az újjáépítés szemlyamán, mit jelent a háború pusztí- pontjából is milyen fontos a betegsétása és most napról napra láthatja, mit gek és a balesetek megelőzése. Egyjelent a békés épités. Az állami terv szóval mindarra, «mi a haladó orvoslikerei azt bizonyítják, hogy minden- tudomány célja. Ebben a hatalmas
napi életünk anyagi feltételei csakis a munkában azonban együttműködik az
tervszerű építőmunka jegyében vezet- állami hatalom szerveivel és a tömeghetnek sikerre. Nap mint nap ujabb szervezetekkel, segítséget nyújtva ugy
él ujabb elavult merev keretek telnek a járványok leküzdésében, mint a beneg élettel, mióta a dolgozó tömegek tegségek megelőzésében.
uját életük irányitóivá váltak.
Az átszervezés munkája Udvarhely
Szükségessé vált a régi Vöröskereszt megyében is megindult. Május 30 és
átszervezése is, amely most már a junius 12-ike között ezt a munkát be
az egyéves állami terv megvalósításáért
RNK Vöröskereszt Egyesülete né- kell fejeznünk. Kérünk mindenkit, aki
ven kel uj életre. Célja nemcsak a az újjáépítés nehéz feladatában részt
háború okozta sebek orvoslása, hanem vállalt, támogassa munkánkat, hiszen
Országunk munkássága, amikor értsük Pártunk és demokratikus
a széles néprétegek nevelése is, a dol- érette dolgozunk. Kérünk mindenkit, megismerte Román Népköztár- kormányunk célkitűzéseit és mingozók egészségének megóvása érde- akinek elege volt a hábotu borzalmaiden odaadásunkkal azon kell lenkében. Ebből a célból mozgósítja az ból, sorakozzék fel a vöröskereszt saságunk első, általános, egyéves nünk, hogy a ránk eső munegész dolgozó népet és ezáltal elszi- zászlaja alá. Kérünk mindenkit, aki a gazdasági tervét, megértve a
getelt társadalmi egyesület helyett lö- dolgozó nép egészségéért, a békés terv fontosságát, minden eddigi- kát becsületesen elvégezzük és
építésért és a tartós békéért akar dol- nél nagyobb lendülettel kapcso- ha valami akadályt görditenének
negszervezetté válik.
A mezőgazdasági és ipari szektorban, gozni, álljon mellénk, mert csak az lódott bele a munkába. Minél a munkánk elé, nekünk megalvalamint az iskolákban és lakónegye- együttes munka vezethet arra a sikerre, nagyobb mértékben akarják tel- kudnunk nem szabad és nem is
dekben vöröskeresztes szerveket léte- amelyet dolgozó tömegeink tőlünk jo jesíteni és túlhaladni az egyéves lehet. A mi feladatunk küzdeni
sít: elsősegély állomásokat és egész gosan elvárnak.
a megalkuvók és az imperiálisgazdasági tervet.
A RNK Vöröskereszt
Egyesülete
légügyi csapatokat szervez. Kiképzi
ták
ellen egy boldogabb és jobb
A munkások tudják, hogy a
élet
megvalósításáért.
gazdasági terv megvalósítása
Megfigyelhetjük a mi kis üzenagy lépéssel előbbre visz a
münkben
a nyomdában is,
szociálizmus megvalósításának
hogy
a
munkások
nem mindig
utján. De ahoz, hogy tervgazdaPálffy M á r i á s
ságot valósithassunk meg orszá- érzik át az egyéves terv jelenkalmasnak
talál.
Ugy
gunkban,
először szükséges volt tőségét és előfordul, hogy az
— Amikor elérkezett az el a javasoltak nevei,
i pillanat, hogy válasz- amelyeket a dolgozók ha- éreztem, hogy még nem a politikai és gazdasági hatalmat önkéntes munkát nem szívesen
tani kell, kik érdemlik talmas tapsviharral he- végeztem annyi munkát kiragadni a kapitálisták kezéből. vállalják és nem bizonyulnak
meg a népi ülnöki meg- lyeseltek és hagytak jóvá. a közösségért, hogy ezt
mindig elég
öntudatosoknak.
Szükséges volt, hogy az álbízatást, azok közül, akik Mindjárt a negyedik név- a közbizalmat megérdeEzért
tartjuk
különösen
fontoslam politikai vezetése a munkása nép bizalmát bírják és nél arra leszek figyelmes, meljem,
nak,
hogy
a
munkásság
elsajátítbe is bizonyították, hogy hogy a választott nép- ígérem azonban, hogy osztály kezében legyen, hogy a
• munkásosztály érde- birák között az én ne- ezentúl még fokozottabb munkásosztály megszervezze a sa a munka iránti uj magatartást.
tekintse a
keit szolgálják, mindnyá- vemet is emlegetik. Mi- odaadással fogok dol- legfőbb termelőeszközöket és Ne kényszernek
jukat gondolkodóba ej- kor a választók a neve- gozni a RMP irányítámunkát, hanem örömmel végeztett, hogyan tudjunk a híj met kiejtették, valami sával a munkásosztály azokat ellenőrizze is. „Amig ze el, bármilyen nehéz is az,
tatásuknak megfelelő né- különös érzés fogott el. érdekeinek a megvédé- meg nem szabadulunk a tőké- hiszen minden munkájával a sapi ülnököket választani. Nem gondoltam, hogy a séért és a szociálizmus sektől és amig fel nem adják a játmaga jobb jövőjét is épiti.
Goadolkozni azonban nép, valamint a RMP felépítése érdekében, termelőeszközök magántulajdoElvtársak, a további munkánknár nem volt sok idő, ilyen nagy bizalmat érez hogy ezáltal a munkás- nának elvét, — mondotta Sztánert a választók közül irántam és hogy ilyen osztály bizalmát még lin elvtárs, addig nem lehet terv- ban még nagyobb lelkesedéssel
«gyre másra hangzottak feladat elvégzésére al- jobban kiérdemeljem.
kapcsolódjunk bele az 1 éves
gazdaságot létesíteni."
gazdasági terv megvalósításába.
A munkásság
öntudatának, Az előttünk levő cél, a szociálizMátyás Károly:
valamint annak, hogy megértette mus megvalósítása kell, hogy
— Amikor Parajdon amit, mint népbirónak csülettel és részrehajlás Pártunk és demokratikus korlegyen, valamint országunk gaznélkül és soha sem fo
május 15-én népbirónak kell elvégeznem.
mányunk
célkitűzéseit,
bizonyígok
megfeledkezni
arról,
dasági és politikai színvonalámegválasztottak, az volt Tadom, hogy mint nép•z érzésem, hogy az birónak feladatom a dol- hogy ezt a tisztséget a téka az, hogy országunkban az nak az emelése.
eddigi munkám alapján gozótömegek érdekeinek Román Munkáspárt bi- első negyedévi előirányzatot 107
Máthé Ilonka
« dolgozók bizalmat he- az igazságszolgáltatás- zalmából viselem és út- százalékban teljesítették.
mutatásait
munkámban
ban való képviselete. Érlyeztek belém.
A székelyudvarhelyi IPEIL füBnnek kettős jelentősé- zem, hogy munkám ak- mindig irányadónak fo- részüzem munkásai megértve e
x Eladd: Farkas Mózes felsőboldoggadom
el.
kor lesz igazán a dolgét látom:
falvi
lakosnál épülettégla és 18 mén
Ezekkel
az
érzésekkel
terv
fontosságát,
bekapcsolódtak
Blőször azt, hogy a gozóké, ha a kapcsola- eltelve ígérem, hogy mint
család részére országos méretű kaptár,
a
versenybe
és
öntudatosan,
tot
velük
állandóan
fenndolgozók elismerték ed2—2
népbiró minden erőmmel minden nehézséggel megküzdve esetleg rajjal cserébe.
digi munkámat, amelyet tartom.
és
munkámmal
a
szo
x
Zsombolyai
cserepet
tart
állana szociálizmus építéséért Elhatározásom, hogy ciálizmust kívánom épí- az első negyedévre előirányzott
dóan raktáron a Comlemn állami kevégeztem. Másodszor, mint aépbiró a dolgozó- teni.
termelést 23%-kal multák felül.
reskedelmi vállalat Székelybethlenfalkat
képviselem,
osztálypedig a belém helyezett
Mi munkások meg kell, hogy ván. (Volt Guttmann féle raktár). 1-3
bkalom kötelességgel jár, harcos szellemben, be-

Kötelességeink

Mit mondanak a népi ülnökökP

Hogyan ápoljuk a növényeket?

Tisztasági hét

120—140 gyermek kapjon ellátást él
a mai idők követelményeinek megfeldó
nevelést.
Az állami vas , textil- és fűszer
üzletek a Szeszgyár, a Comcereal, a
Comcar és az Umgisz alkalmazottai
május 15 én a RDNSz tagjainak s;
gitségével kerti ünnepélyt rendjztek a
napközi otthon javára. Ebből a mun
kából minden vállalat a legnagyobb
odaadással vette ki a részét.
A jó megszervezésnek köszönhető,
hogy a reggeltől délután 2 óráig tarió
eső ellenére is sikerült biztositeni aj
Ünnepély erkölcsi és anyagi sikerét
Ebből a munkából és eredményből
láthatjuk, hogy ugv a támogató bízott
ságok, mint a RDNSz tagjai megér
tették a jelszót: »Mindent a gyermekekért. Gyermekeinké a jövő c
El kell követnünk mindent, hogy a
gyermekek számára egy szebb, jobb
éj boldogabb életet teremtsünk, mint
amilyen nekünk volt a fasiszta tőkéi
uralom idején. Minden fáradságai
munka meghozza majd gyümölcsét, hi
kis neveltjeink felnőnek és erős osi
lopai lesznek Népköztársaságunknak.
Szente Gyuliné

Régóta tudjuk már, hogy a betegségeket nem »igézés«, >szemverés«,
Az elvetett növényeink részére a nyészidajü* alatt legalább háromszor vagy »átok«, hanem szabadszemmel
lehető legkedvezőbb tenyészfeltételeket kell megkapálni, ez vonatkozik a ten- nem látható apró élőlények, a bacilukell biztosítani a jó termés és a mi- gerire, burgonyára, a cuíor- és a ta- sok okozzák. Ezek a bacillusok a
nőségi termés céljából.
karmányrépára, napraforgóra stb. Az a szennyben és piszokban élnek és
Vetéseinket ápolnunk kell, ami a első kapálást sekélyei, az utána kö* szaporodnak.
A bacillusoknak legnagyobb ellenkalászosok esetében gyomlálásból, a vetkezőset pedig mélyen kell végezni.
ségei
a tisztálkodás, a fürdés, a nap
kapásnövények esetében p;dig kapáA kukorica kapálásánál az általános
sütés,
lásból áll.
szempontokat keli betartani és a töl- taság. a szappan és az általáaos tisztögetést kell kiküszöbölni. A töltögeA gyomirtás feladata, hogy a gaAz egész megye területén a vörösbonafélékből eltávolítsuk a könnyen téssel kiszárítjuk ugy a sorok közötti, kereszt
hót keretében a Rimán Népelhatalmasodó gyomokat, amelyek el- valamint a kukorica-tő köré húzott köztársaság
Vöröskereszt Egyesülete,
vonják növényeinktől a tápanyagot, talajt és a növényt igen sok felesleges az összes helyi
és vidéki demokratibeárnyékolják, elnyomják és csökken- járulékos gyöaér fejlesztésére kénysze kus tömeg szervezetekkel
tisz
ritjük. Ezen gyökerek fölösleges táp tasági hetet rendez junius együtt
tik azok terméshozamát.
6—12 köanyagokat
szívnak
fel
és
használnak
A gyomirtást szabad kéztel vagy
zött.
acatoló vassal végezzük. E munkála- fel.
Kérünk és felhívunk mindenkit,
A burgonya második kapálásával
tot akkor kell végrehajtani, amikor a
hogy lakását, udvarát, járdáját, sánc
gyom jelentkezik, de igen fontos a egyidejűleg annak töltögetését is el kell árkait, gazdasági udvarát, üzemét
fiatal kalászos növényekből sürgősen végezni. A burgonya töitögetésének az hozza rendbe. Különös gond fordíeltávolítani, a kimagzás előtt keíl el- a célja, hogy a befedett szárakon uj tandó az általános tisztaságra, a szepusztítani. A gyomok kiszedése gyö- stolok és azokon ujabb gumók fej mét eltakarítására, a kutak jókarbankerestől, vagy a gyökérzet mélyen lődjenek s a részekben fejlődő gumók tartására. Házról házra járó bizottsávaió elvágásával történjék, mert ezzel részére légjárható főidet és egészséges gok fogják ellenőrizni a köztisztaságot.
a további szaporodásukat megakadá fejlődést biztosítson. A burgonya tölOroszhegyen és Lengyelfalván tífusztögetését virágzás előtt kell megismé- járvány
ly ózzuk.
fel a fejét. Einek megfételni, mert azután ujabb gumósötést kezéséreütötte
A kapálás célja a gyökerek erőtelmár
az
orvosoknak
foaozott figyel
nem várhatunk.
jes fejlődése, (hogy a rögök és légürök
met kell szentelníök, de minden ottani
A feltöltött föld kettős orommal, lakosnak is teljes támogatást kell nyújne gátolják növekedésüket) a növé
nyi tápanyagok hasznos átalakulása, a felül sekély vájulatot alkot, amelyen tania az egészségügyi karavánnak,
Az úgynevezett Párcium: Bortalaj vízkészletének megvalósítása és át a nyári csapadék könnyebben be- hogy a veszedílmes járványt le lehes
hasznositása, egyúttal a gyökérlégzés juthat a burgonya bokrokba.
sen győzni. 4 városi főorvosi hivatal.
dos, Szentdemeter, Vécke, Csöb,
biztosítása és a különböző káros
Rava, Zsákod és Újlak) lakosA növényápolási munkálatok szakgyomnövények irtása.
szerű és kellő időben való elvégzésésága nagy megelégedéssel fogadA kapálást kapásnövényeink kikelése vel biztositju* a terméshozam emel
ta a május 16-án megtartott
után azonnal, kézi toló kapával, vagy kedését és a2 által a dolgozó parasztság
első bordosi hetivásárt. Az ezló kapával végezzük.
életszinvonalánaK emclüsét is.
után minden hétfőn megtartandó
Kapásnövényeinket általában teHorváth Géza A RDNSz buzgó tagjai kerületükben hetivásárok lehetőséget adnak t
újra megszerveztek a napközi otthont megyénk vérkeringésébe nehezen
támogató bizottságokat. Elsősorban az belekapcsolódni tudó párciumbeli
Judecătoria Populată Mixtă Odorheiu
A
válogató
versenyek
állatni
üzletek és szöveticezetetc alkaiDos. No. 497—1949.
mszoítait szervezték be, okik megér- községeknek, hogy terményfösorán
Székelybethlenfalván
versenyez
Carte de judeca:ă civilă No. 106—1949.
tették az ügy fontosságát és havi ke- löslegeiket Udvarhelymegye terüŞedinţa publică dela 14 Aprilie 1949. a rendkívüli kiadásunkban közölt köz- resetüknek 1 száz&léfeat felajánlották letén értékesítsék.
Judecata in numele legii hotăreşte: ségek kulmrotthonain kívül a szom- napközi otthonaink funníartására. Igy
A hetivásárok megindításán
járulnak hozzá ahhoz, hogy naponta
Admite acţiunea de divorţ inten- batfalvi kultúrotthon is.
az udvarhely megyei „Comcar"tantă de reclamantul Gál Ludovic,
kirendeltség igazgatósága nyitott
fgricultor din comuna Căpălniţî, jud.
lehetőséget, ez a kezdeményezés
Odorheiu, contra soţiei sale pârâta
a bordosi RMP részéről a legnăsc. Orbán Matilda cu ultimul do
miciliu în comuna Căpălniţa, judeţul
nagyobb támogatásban részesült
Odorheiu, în prezent domiciliată în
A főjegyző a hatáskörébe tarloc necunoscut ş< înreg. la No. 497
tozó lakosság érdekeit nézve, a
din 26 Februarie 1949, la aceas'ă
május 16-án megtartott első heinstanţă şi în consecinţă.
tivásárt
ugy megszervezte, hogy
Declară desfăcută căsătoria intre
az
állatfelhajtás
várakozáson
numiţii soţi încheiată în faţa ofiţeru
Az
államosítás
pillanatában
a
felüli
volt.
szük
a
részüket.
Első
dolgunk
lui stării civile din comuna Căpălniţa
jud. Odorheiu, la data de 19 Iunie korondi agyagipari üzem olyan volt az államositás után, hogy
Az udvarhelyi Comcar meg1939, din vina pârâtei scţie Orbán nehézségekkel küzdött, hogy a gyüléstermet rendezzünk
be. bízottja a felhajtott marhafölösMatilda. Copila, de nume Matilda, gyár élére állított munkás vezerăscută la 25 Febr. 1940 şi rezultală tőség bizony azt sem tudta, hol számtan- és irás-olvasási tan- legből 33 darabot vásárolt, mely
folyamot indítottunk azon mun- szám azt igazolja, hogy a bordin această căsătorie va rămâne în
creşterea şi îngrijirea ta'ălui Gál Lu kezdje a munkát. Minden mun- kások számára, akik még a mult dosi hetivásár maradandónak
dovic.
kás társunkat az érdekli, mit rendszer átkos mulasztásait szenígérkezik. A megkötött vásárok
Ordonă ofiţerului stării civile din valósítottunk meg közel három vedték. Agitációs és káder-isko ugy az eladó gazdálkodók, mint
comuna C ă p ă 1 n i ţa, jud. Odor-hónap alatt az államositás után. lát létesítettünk, mely iskolák a fölvásárló állami kirendeltság
heiu, ca după rămânerea definitivă a
A kapitálista tulajdonos idejé- jó menetelét a RMP-nak kö- részéről, a legnagyobb megeléprezentei hotărâri să procedeze conf.
ben
mi, a munkások csak az szönhetjük.
gedést váltották ki.
art. 246 din cod. civ. la notarea ei
în registrul stării civile respective ale előlegből tengettük életünket és
Gidáli Nándor
Május 1 tiszteletére és Népacelui Oficiu.
elsején az elszámoláskor csak a köztársaságunk iránti szereteErdőfüle köz-iég elöljárósága
Mai obligă pe pârâta să p'ătească cédulát kaptuk.
tünk tanujeleképpen, a megállasuma de Lei 4.000 cu titlu de cheiSzám : 636—1949
Az államositás első hónapjá- pított normát 76%-kal haladtuk
tueli de judecată.
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY
Cu drept de apel în termen de 15 ban megállapított normát 55%- tul.
kal haladtuk tul, annak ellenére,
zile dela comunicare.
Erdőfüie
község elöljárósága tudóMi, akik öntudatosan dolgoDată şi pronunţa!ă in şedinţa pub- hogy az államosítási leltározá- zunk az üzemben, Ígérjük, hogy mására hozza az érdekelteknek, hogy
lică dela 14 Aprilie 1949, la judecă soknál is segitkeztünk és az idő
folyó évi junius hó 16 án reggel 9
a Román Munkáspárt által irá- órakor
toria populară m;x'ă din Odorheiu.
az udvarhelyi pénzügyigazgaviszontagságai is hátráltattak ter- nyit'ott egyéves gazdasági terv
Jud. L. Vántsa As. pop. Benedek A.,
tóság
hivatalos
helyiségében, zárt ajánKiss F. Grefier: Carol Sabâu. melési munkánkban. Azóta csak megvalósításából és túlteljesíté- latok benyújtásával tarlandó nyilvános
előre haladtunk. Az üzemet ki- séből kivesszük a részünket, árverésen bérbe-adja a község 2.
x Felhívjak azokat az Insulin- könyv
meszeltük,
most a pincét beto- ezáltal biztosítsuk a RNK dol- korcsmt jogát.
vel rendelkező cukorbetegeket, akik a
nozzuk,
mert
idáig csak börtön- gozói és igy a saját sorsunk
Kikiáltási ár jogonként helyiség nélvármegye területén laknak és ingyekül
évi 15 000 lej. Az árverés feltétenek
lehetett
tekinteni
a
benne
nes Insulint nem kapnak, junius 20 ig
jobbra fordulását. Köszönetet lei minden hétköznapon a hivatalos órák
Írásban vagy személyesen összeírás dolgozó munkás számára. Hoszvégett jelentsék be az engedélyezett szu volna mindazokat felsorolni, mondunk a Szovjetuniónak, hogy alatt Erdőfüle község elöljáróságának
meghozta számunkra a felsza- hivatalos helyiségében megtekinthetők.
Insulin mennyiséget és cimüket az udAz árverés, sikertelenség esetén, f.
varhelyi 1 es számú állami gyógyszer ami kisebb-nagyobb dolgot idáig badulást és lehetőséget adott
megvalósítottunk
és
javítottunk
évi
junius hó 25 én ugyanazon a hetárba (volt Hecser). A junius havi In
arra, hogy lerázzuk magunkról
lyen es időben megismétlődik.
sulin az igényjogosultaknak rendelke- az üzemben.
a kapitálista kizsákmányolást.
Dobay Imre, biró.
zésükre áll. Az 1. állami gyógyszertár.
A szervezeti életből is kiveszVarga Rozália
Molnár Béla, jegyző.

Gyomlálás, kapálás

Hetivásár
Bordoson

A napközi otthonok
fenntartásáért

Három hónapi munka eredménye
a korondi államosított agyagipari
Szemben

Munkásnyaraltatáson
Május l-én, mig a munkásság száz
ezrei zászlók alatt vonultak fel ünnepelni, a vonatok az ország minden
«irkából beteg és fáradt munkásokat
vittek a kijelölt üdülő és fürdőtelepek felé. Végre a vágy valóra vált:
i munkások ezreit küldték a társadalombiztosító utján üdülni, pihenni és
gyógyulni.
Az első csoport május 1-től május
21-ig volt üdülésen. Én is ebbe a
csoportba kerültem. Eddig mi, szellemi munkások ilyen gondoskodásban
nem részesülhettünk soha.
Megérkeztünk a kijelölt fürdőhelyre,
Dorna Vatrára. Az itt eltöltött 3 hét
nagyon szép volt és felejthetetlen élményünk marad. Szállásunk a legszebb szálloda volt, ahol hajdan csak
tiagyon g«zd«g emberek laktak. Ma a
munkában elfáradt emberek pihennek
-ott. Annak ellenére, hogy mindenki
egészségét szerette volna helyreállitioi, mégis gyarlóságánál fogva, fontosabbnak tartotta mindjárt a konyha
után érdeklődni. Csalódás ért mindenkit, mert annyit kaptunk enni, hogy

voltam...

sekor az a hatalmas feladat hárult,
Az IMSz központi bizottságának
hogy nevelje az ifjúságot a román és határozata élteimében junius 11 éa
más nemzetiségű ifjak testvériségének konferenciát tartunk az Ifjumunkás
szellemében és ne csak kollektív pro- megyei olvasóival. Ezen a konferenpagandista agitátor legyen, hanem a cián az olvasókkal együtt feltárjuk
munkás ifjúság kollektív szervezője is. mindazokat az eredményeket és hiáEnnek a feladatának sok nehézségek nyosságokat, amelyeket az IMSz, illetve
közepette, de nagyrészt eleget is tett. a dolgozó ifjúság egységes szervezeEzt bizonyítják a nagyarányú akciók tének hetilapja, az »Ifjumunkás< matat.
egész sorozatának sikerei és az, hogy
Hisszük, hogy az >Ifjumunkás« ola lap nem sokkal több, mint 1 év lefor- vasóinak ez a konferenciája hatalmas
gása után ma már 24.000 példány- segítség lesz az eddigi hibák kiküszöszámban jelenik meg. Ez azt jelenti, bölésében és ezen keresztül szervehogy országunk majdnem mic den zetünk megerősödésének és a feladamagyarul beszélő dolgozó ifjai olvas tok megvalósításának komoly biztosák a lapot.
•itéka.
ljj. A. S.

el sem bírtuk fogyasztani. Reggel vájár- *enyér volt, tea, kávé, vaay tej,
ki amit kért Minden délben 3 fogásos ebéd és este 2 fogásos vacsora.
Azoknak, akiknek diétás kosztra volt
szüáségük, külön főztek.
Kezdettől végig állandóan 6 orvos
állott rendelkezésünkre és minden csekélységért alapos vizsgálatnak vetettek
alá. Előirták a fürdőt és többször
mérték a vérnyomást.
Ez csak kevés abból a sokból,
amit írhattam volna és ezt is azoknak irtam, akik még mindig nem
hiszik, hogy ilyen is létezhetik. Még
vannak olyanok, akik ki voltak jelölve,
de nem jelentkeztek az induláskor.
Én ezúton is köszönetet mondok a
Román Munkáspártnak, amelyik kiharcolta a dolgozók jobblétét és olyan
törvényeket biztosított, amelyek megadják a munkásoknak a pihenést és
A népi demokrác'ák dolgozó népe szükséges kádereket. Ráneveli a tő
üdülést és köszönöm, hogy engem és megtanulta
második világháború fo- megeket arra, hogy az újjáépítés szem
sok társamat ilyen szép és felejthe- lyamán, mitajelent
a háború pusztítást pontjából is milyen fontos a betegsé
tetlen élményben részesítettek.
és most napról napra láthatja, mit je- gek és a balesetek megelőzése. Egy
lent a békés épités. Az állami terv szóval mindarra, ami a haladó orvos
l/fiú Mihály. sikerei azt bizonyítják, hogy minden- tudomány célja. Ebben a hatalmas
napi életünk anyagi feltételei csakis a munkában azonban együtt működik az
tervszerű építőmunka jegyében vezet- államhatalom szerveivel és a tömeg
hetnek sikerre. Nap mint nap, más szervezetekkel, segítséget nyújtva ugy
és más elavult merev keretek telnek a járványok leküzdésében, mint a bemeg élettel, mióta a dolgozó tömegek tegségek megelőzésében.
saját életük irányitóivá váltak.
Az átszervezés munkája Udvarhely
Szükségessé vált a régi Vöröskereszt megyében is megindult. Május 30. ös
Az Ifjumunkás Szövetség udvar- rek Sándor székelyudvarhelyi 5.78 m. átszervezése is, amely most már a junius 12. között ezt a munkát be
helymegyei szervezete május 29 én, hosszút ugrott és ugyanő 100 méte- R<>mán Népköztársaság Vöröskeresztje kell fejeznünk. Kérünk mindenkit, aki
«•sárnap délelőtt rendezte meg az res síkfutásban 12 másodperces idő- néven kel uj életre. Célja nemcsak a az újjáépítés nehéz feladatában részt
udvarhelyi alsó és felső járásban a vel győzött. Egyed József székelyud háború okozta sebek orvoslása, hanem vállalt, támogassa munkánkat, hiszen
"unkás Fjusági Kupa előkészítő ver- varhelyi, szabályos sulygolyőval 10 a széles néprétegek nevelése is, a dol érette dolgozunk Kérünk mindenkit,
senyeit. 41 község if|usága vonult fel métert dobott és 150 cm magasat gozók egészségének megóvása érde- akinek elege volt a háború borzalmai
ez alkalommal lelkesen kapcsolódva ugrott. Józsa Ignác székelvudvarlieiyi kében. Ebből a célból mozgósítja az ból, sorakozzék fel a Vöröskereszt
egész dolgozó népet é3 ezáltal elszi- zászlaja alá. Kérünk mindenkit, aki a
bele a különböző versenyszámokba.
a gráná'dobásban ért el 52 méteres getelt
társadalmi egyesület helyett tö- dolgozó nép egészségéért, a békés
I örvendetes eredmény, hogy a fa
elsőrendű eredményt.
megszervezetté
válik.
építésért és a tartós békéért akar dolm i lányok is szép számmal jelent
Az eddigi összesített kimutatás sze•'•"•ek. szakítva a mult előítéleteivel, rint Udvarhelymegyébsn 132 község
A mezőgazdasági és ipari szektor- gozni, álljon mellénk, mert csak az
ely távol tartotta önét a sporttól, ben rendezték meg a Munkás Ifjúsági ban, valamint az iskolákban és lakó- együttes munka vezethet arra a sia már bátran versenyre készen áil- Kupa-versenyt, melyen 4975 versenyző negyedekben vöröskeresztes szerveket kerre, amelyet dolgozó tömegeink tők a fiuk mellé és eredményeikkel szerepelt, ebből 1132 volt lány, 3843 létesít, elsősegély-állomásokat és egész- lünk jogosan elvárnak.
zonyitják, hogy a dolgozó nő nél- fiu. A versenyeket mintegy 48 000 ségügyi csapatokat szervez. Kiképzi a
A RNK Vöröskereszt
Egyesület*.
özhetetlen harcostársa a munkás- néző tekintette meg.
tálynak a szociálizmus építésében.
Ezek az adatok azt mutatják, hogy
A vasárnapi versenyeken 1450 ifjú Udvarhelymegye
ifjúsága fel
tt részt, ebből 281 volt lány. A ver- ismerte a sport ésdolgozó
a
testnevelés
fon
nyeknek volt több kimagasló ered- tosságát.
'nye. Igy például Kecseten, Varga
Dolgozó ifjuságunk hatalmas lelkesuzsánna, aki életében először do
tt gerelyt, 31 50 méteres eredményt sedéssel készül a junius 6 iki járási
ít el. Kiss Irón Égéből 6 méter 20 versenyekre, ahol a faluk és városok
Hatalmas tömegmegnyilvánulások választ Kissolymos és Hidegkút; Véc-tit dobott súllyal, Orbán Julié 80 legjobbjai mérik össze erejüket.
kisérték
mindenütt megyénk területén kén választ Székelyszállás és Zsákod;
tert 13 másodperc alatt futott. MaKustár Lajos. a már 40 körzetben megtartott népi Bordoson választ Szentdemeter, Rava
ülnökválasztásokat. A választási kör- és Csöb dolgozó földmüvessége.
zetekben a bizottságot csaknem minAz oklándi járásban Homoródalmádenütt diszkapukkal, fúvós zenekarok- son, Felsőrákoson, Lövétén ós Erdőkal fogadták. A környező falvak sza- fülén lesz választás, utóbbi helyen vávazatra jogosultjai pedig egységesen, lasztanak Bsrdóc dolgozói is.
zárt sorokban zászlókkal vonultak fel
A parajdi járásban Pálpatakán lesz
a
választási nagygyűlésekre. A gyűlésKét hónappal ezelőtt Székelyudvar- get és más szükséges anyagot.
népi ülnökválasztás.
termek
szépen
feldíszítve
kilobogózva
'yen tüdőbajban meghalt Szász Samu, A RDNSz munkája nyomán ott áll
Székelyudvarhelyen junius 8 án vágyermekes családapa. A családfő a kis házfehérre meszelve, friss te- várták a választásokat.
lasztják
meg a népi ülnököket. A váIgazi tömegmegmozdulást jelentettek ros dolgozói
zas betegsége a legnagyobb nyo nyőillatu zsindely-tetővel s alatta most
már nagyban készülnek
mindenütt
az
eddig
megtartott
népi
rba sodorta az azelőtt is nehéz már nyugodtan aluhatja álmát a hat
a
népi
ülnökök
megválasztására.
ülnök választások, melyek egyben visz
ban élő nagy családot.
A RMP, a szakszervezetek és a
kis árva, nem csorog a nyakukba az szatükrözték igazságszolgáltatásunk
A RDNSz udvarhelyi szervezetének eső.
mélyen demokratikus jellegét is. A többi tömeg3zervezetek készítik a je" kerületi tagjai gyűjtést kezdetnédolgozó nép bátran adta le szavazatát löléseket és a dolgozók éberen őrköd Sz.
tek a temetési költségre és a csaa népi ülnök jelöltekre, mert tudta, nek, hogy a munkásság legjobb harfelsegélyezésére. A gyűjtés jó eredhogy azok fogják érdekeit képviselni cosai képviseljék őket az igazságszolnyel járt.
igazságszolgáltatásunkban. Tisztában gáltatásban.
Az Ifjumunkás
Két körzetben szavaznak a válaszA RDNSz tábor u'cai utcabizottsága
volt mindenki azzal, hogy a népi ül
tók
és pedig:
lta, hogy a megmaradt pénzt a olvasóinak konferenciája nökök népi igazságszolgáltatásunk
I. körzet, a moziteremben: a közal •
agyobb körültekintéssel arra forosztály-jellegét fejezik ki. <}k biztosít1948 március 11 történelmi jelentő- ják a városokban és falvakon folyó kalmazottak, a magánalkalmazottak, a
ja, amire legsürgősebben szükségük
n az özvegynek és az árváknak, ségű nap volt országunk dolgozó if osztályharc feltételei között az igazsá- vas- és fémipari, a ruházati és élelmezési, a fa és építőipari és a házeljesen uj tetőt csináltattak az egy juságának életében. Ezen a napon gos osztályharcos jogszolgáltatást.
tartási alkalmazottak szakszervezetei.
obából álló, földes padlóju, düledező
Junius 6-án délután 3 órakor folyII. körzet a pedagógiai leányiskola
« ház fölé, ami a család tulajdona jelent meg az első magyar nyelvű tatódnak
népi üinökváiasztások. Az tornatermében: az egészségügyi, a
annyim rossi volt, hogy becsurgott ifjúsági lap, az »Iíjumunkás«. Ez a udvarhelyia járásban
tantestület, a PTT, a CFR, a mezőleső. Az egész házban nem volt lap fegyvert jelent az ifjak kezében választ Árvátfalva, Felsőboldogfalván
Patak- gazdasági alkalmazottak és a városi
ínyi hely esős időben, ahol a sok azok ellen, akik igyekeznek abban a falva és Telekfalva; Bikafalva,
Bögözben választ és községi alsalmazottak szakszerveermek közül egy is szárazon ma- hatalmas fejlődési folyamatban meg- Magyrros, Ócralva, Agyagfalva
és Má- zeti csoportjai.
dhatott volna. Ezért a munkáért gátolni, amely a szociálizmus minél tistalva; Vágásban választ Béta
és
idó Jánosné utcabizottsági szervező
Dobó,
Miklósfalván
választ
Szentlászló
előbbi
megvalósításáért
folyik
é3
amelyx Gépirónöt keresünk, aki tökélelelőst illeti elismerés, aki fáradságot
tesen tud románul, magysru', azonnali
tm kímélve, elhagyva házi munkáját, be az ifjúság tevékenyen bele kap- és Ábránfalva dolgozó népe.
A keresztúri járásban Szederjesen belépéssel. A megyei szövetkezeti szer
liga járt hetivásárok alkalmával meg csolódott a RMP irányítása mellett.
választ Felek ; Szenterzsébeten választ vező bizottság (volt Federale). Volt
isárolní a gerendákat, zsindelyt, szeAz »Ifjumunkásc.ra már megjelené- Andrásfalva és U,lak ; Nagysolymoson Kőkereszt tér 3.

A Vöröskereszt Népköztársaságunkban

A Munkás Ifjúsági Kupa
eredményei

Udvarhelymegye 40 körzetében
megválasztották a népi ülnököket

A RDNSz szociális munkája

Ismerjük meg a szociálizmus hazáját!

P
és akik teljes mértékben megfeleli
a népbirákkal szemben támasztott
gasfoku politikai és erkölcsi kövi
ményeknek. A megválasztottak ki
lista tulajdon iránti gondosságra, a rák megválasztásában. A népbirákkal a Szovjetunió Legfelsőbb Taná
társadalmi kötelezettségek lelkiismere- egyidőben a népi ülnököket is meg- a szövetségi köztársaságok, a ti
mányi, a körzeti, városi tanácsok I
tes teljesítésére és a szociálista kö- választják.
A Szovjetunióban minden polgár viselőit, a Szovjetunió hőseit, a Li
zösség szabályainak tiszteletben tartámegválasztható népbirónak, vagy népi ciálista munka hőseit, kitüntetett anji
sára neveli a szovjet honpolgárokat.
A népbiró választásokon minden 18 ülnöknek, aki választói joggal rendel- kat, az iparban kitűnt sztahanovist
évet betöltött állampolgár, fajra, val- kezik ós betöltötte a 23 évet. Kivételt kat, a kolhoz falvak élmunkásait,
lásra, nemzetiségre, tanulmányaira, képeznek a bűncselekményekért el- lamint a tudomány és művészet ki
lakhelyére, társadalmi származására, itéltek. A legutóbbi népbirói választá- válóságait találjuk.
vagy anyagi helyzetére való tekintet sokon a szovjet nép legkiválóbb képA köztársaságok, tartományok
nélkül résztvehet. Csak a szovjet rend viselőit és általában olyan személye- körzetek szakszervezeteinek feladati
szerben képzelhető el a néptömegek ket választottak meg, akik a néptö- hogy tevékeny részt vegyenek a nt
ilyen nagyarányú részvétele a népbi- megek megbecsülésének örvendenek birák és birósági ülnökök választ!
előkészületeiben és a választi
megszervezésében. A választási ku
pány idején a szakszervezeti szenl
zetek, valamint a szakszervezetek tó
turoithonai, klubjai és kultúrházai u
l
talmas agitációs munkát fejtenek Isi
Az ARLUS központ utasítás* alapján január 1 ével kezdődött meg me- dolgozók soraiban. Ezek soroziü
gyénkben is, május 1 méltó megünneplésére, a szociálista munkaverseny. Me- előadásokat rendeznek, amelyeken
gyénk Suceava, Nagyküküliő, Beszterce és Háromszék megyékkel állott ver- Szovjetunió alkotmányát, a szovjt
törvénykezés lényegét ismertetik, DK
senyben.
A verseny három irányban folyt: szervezési, kulturális és adminisztrál tv magyarázzák a szovjet-biróságok msj
szervezésének és működésének elve
pénzügyi téren.
azok szerepét a szociálizmus építési
A verseny 4 hónapon keresztül folyt és az udvarhelyt
fe.so jatds
ben és megismertetik a választók!
alfiókjáé
lett a győzelem, amely a vándorkiállitási versenyt is megnyerte
a tevékenységét.
a népi birák
szociálista munkaversennyel egyidőben. Szép munkájának elismeréséül az al
A szakszervezetek kulturíntézo
fiók a Szovjetunió 31 éves történetének képsorozatát nyerte el. D'cséret illeti
gyakori összejöveteleket rt
a székelykereszturi
alsó járás aifiókját és Székelykeresztur városát nyeiben
is a verseny
ideje alatt kifejtett egyenletes munkáért. Városi köreink közül elismerésre deznek a jelöltek és a választók)
zött, ugyanakkor
az üzemekben, gyl
méltó a kórház Arlus körének, az ipari középiskola
és a nyugdijasok
Arlus
körének teljesítménye, Mindhárom kör első helyezést ért el osztályán belül. műhelyekben, munkabrigádokban
Amikor mérlegre tesszük munkaversenyünk 4 hónapi eredményét, nem otíhonosban vitaestéket rendezni
felejtkezhetünk el arról, hogy bírálatot mondjunk magunkról. Sok hibát követ- amelyeken a választók és a jeli
tünk el. A vezetőség nem volt rugalmas az osztályokkal, alfiókokkal szemben, egyaránt résztvesznek.
A népbiró- és népi ülnök-jelöltek
kéréseiket késve teljesítette, hiányzott a kollektív összműködés, s keveset
legkiválóbb sztahanovisták, technik
látogatta a vidéki köröket.
Ezeket a hibákat azért elemeztük ki, hogy a jövőben ne forduljanak elő sok, a gyárak élmunkásai, tudós
Hogy az ARLUS munka milyen eredményt ért el a szociálista munka- Az agitátorod, akik a jelöltek élein
verseny ideje alatt kulturális téren, az alább közölt táblázat szembetűnően zát, érdemdús tevékenységét és a hí
iránti hűségüket ismertetik a választ
mutatja.
előtt, nagyban hozzájárulnak a d
December I. szakasz II. szak ül. szak IV. sxak
gozó tömegek kommunista nevd
hónapi
séhez.
Tevékenység
április
február
márc.
január
alap
A szakszervezeti szervek, a nnj
szabású politikai tömeg munka vi
583 ren
A kulturmegnyilatkozások
lásával tagadhatatlanul hozzájár^
989 1074 1020
759
dezvény
száma
a dolgozó tömegek politikai és
mai
tevékenységének fellendilé:
A kulturmegnyilatkozásokon
83 030 97.345 123 052 135.670 és a do'gozókat a választások il
43.700
résztvevők száma
mával is mozgósítják a háború
sztálini
ötéves terv időelőtd ti
Az ARLUS könyvtár köny5.899 8 493 9.634 11.074 15.164
tésére.
veinek száma

Népbirák választása a Szovjetunióban
A külügyminiszterek tanácsának
1946 november 18 iki ülésén heves
viták folytak Trieszt bíróságának átszervezése körül. Mint emlékezetes,
a szovjet küldöttség ezen az ülésen
azt javasolta, hogy népválasztotta bi
rákat ültessenek a trieszti bíróságokhoz. Ezzel szemben az Egyesült Államok és Nagybritánnla kiküldöttei
ragaszkodtak ahhoz, hogy a bírákat
kinevezzék.
— Angliában nincsenek választott
birák, mondotta Ernst Bevin angol
külügyminiszter.
— A Szovjetunióban minden birósági
személyt választanak, válaszolta
V. M. Molotov.
Ez a párbeszéd szemléltetően jel
lemzi a két rendszer, a két világ kö
sötti különbséget.
A Lenin és Sztálin alkotta szovjet
állam igazi népi igazságszolgáltatást
szervezett, amely a tényleges demo
krácia elvein épült fel. A Szovjetunió
alkotmánya kimondja, hogy a népbi
rákat általános, egyenlő, tithos ós köz
vetlen szavazással három évi időtar
tamra az állampolgárok választják.
A szovjet-biróság alapvetően elüt a
polgári birástodástól, amely elnyomó
fegyver a burzsoá uralkodó osztály
kezében. A tőkés országokbau a nép
semmilyen formában nem vesz részt
az igazságszolgáltatásban. I. V Lenin
igy irt a polgári igazságszolgáltatásról:
» ... ezek a birák a polgári osztályhoz tartoznak és már eleve arra van
nak beállítva, hogy a gyárosoknak
mindent elhigyjenek és ne higyjenek
a munkás szavainak*.
A tőkés országok bíróságainak hivatása pártfogolni az uralkodó burzsoá osztály érdekeit.
A polgári bíráskodással ellentétben,
a szovjet jogszolgáltatás a szociálista
demokrácia elvein épült fel, amit
egyébként a sztálini alkotmány is hirdet. A szovjet jogszolgáltatás egészséges és az ország minden honpolgárára egyformán alkalmazzák. A Szovjetunió összes állampolgárai fajra,
nemzetiségre vagy állásukra való tekintet nélkül egyformák a törvény
elótt.
A szovjet- bíráskodás demokratikus
rendszerének egyik alapvető jellegzetessége. hogy a birák teljesen önállóan dolgozhatják fel a különböző
birósági ügycsomókat. A biróság teljes függetlensége és annak alárendelése a törvények előírásainak biztosítják a peresügyek tárgyilagos és sokoldalú kivizsgálását és igy a bíráknak
megvan a lehetőségük, hogy a törvény szövegével összhangban álló
igazságos ítéleteket hozzanak.
A szovjet bíróságok tárgyalásai nyilvánosak. Ez a rendszer a bíróságot a
köevélemény széleskörű és tényleges
ellenőrzése alá helyezi. A birósági
tárgyalásokon az illető szövetségi, autoaom köztársaság, vagy pedig nemzetiségi körzet nyelvét használják.
Amennyiben a vádlott nem ismeri
eat a nyelvet, a biróság hivatalból
tolmácsot bocsát rendelkezésére. A
saovjet bíróságok a vádlottaknak a
iegszélesebbkörü védekezési jogot biztosítják. Minden dolgozónak jogában
áll díjmentes jogi tanácsért akár a
szakszervezethez, akár az ügyvédi
kollégiumhoz fordulni.
A szovjet bíróság feladata megvédeni a Szovjetunió társadalmi rendseerét és államberendezését, a nemzetgazdaság szociálista rendszerét, a
szociálista tulajdont, valamint a dolgozók jogait és érdekeit. A biróság a
seovjet törvények tiszteletbentartásának hazafias szellemében, a szociá-

Beszámoló az ARLUS-versenyekröl

Az olvasók száma
Az „Uj Század"'terjesztése

2.317

3434

5.087

4.721

7.722

45

166

358

257

541

A pionírok
ünnepélye
hónapi teljesítményt
véve

A szociálista
munkaversenyben
a december
normának, 4 hónap alatt 106 6 százalékos teljesítményt
értünk
el.
A pioniravatás
után egy
A versenyben az osztályok hözött a végső eredmény a
következő
: műsort retn
nappal
összevont
Első:
az iskolák osztálya
62 pont
tek a pionir-szervezet megali
Második : az intézmények osztálya 57 pont
lásának tiszteletére, ahová ra
Harmadik : a vidékiek osztálya
56 pont
hivták a tömegszervezetekel
54 pont
Negyedik : a városi körzetek
katonaságot, a szülőket, stb.
A vidéki osztályon belül az al fiókok, járások-között
az/
eredmény:
zsúfolt
terem előtt lezajlott t
Első :
székely udvarhelyi felső járás alfiók 71 pont
sorral
mindenki
meg volt
Második: oklándi járás alfiók
57 pont
gedve
s
különösen
hatalmas
Harmadik : székelykereszturi alsó járás alfiók 55 pont
kesedést
váltott
ki
Pártunk
i
Negyedik : székelyudvarhelyi alsó járás alfiók 54 pont
gyei
titkár-helyettesének
beszí
Ötödik:
parajdi járás alfiók
53 pont
Hatodik: székelykereszturi felső járás alfiók 45 pont
A beszéd hatalmas tünteté
át, a RMP-ot, a Szov
A vándorképkiállitás
versenye a következő eredményt mutatjament
:
Első :
székelyudvarhelyi felső járás alfiók, meglátogatta 13 692 néző uniót és annak vezetőjét,
Második : oklándi járás alfiók,
„
lin generálisszimuszt
Harmadik : parajdi járás-alfiók
„
közönség. A műsor
Negyedik : székelyudvarhelyi alsó járás
,.
osztag-elnökök vezetésével
Ötödik :
székelykereszturi alsó járás
„
den osztag felsorakozott és
Hatodik:
székelykereszturi felső járás
„
lóval az élükön, ifjúsági m
i
Városok közötti verseny:
kat
énekelve
hagyták
el
a
Első :
Székelykeresztur város, meglátogatta 1.173 néző
met, bátran és boldogan ti
Második : Székely udvarhely város, meglátogatta 985 néző.
ve jövőjük felé, a RNK bi
A verseny befejezése nem a munka befejezését jelenti, hanem a leszűrt gabb jövője felé.
G. P.
tapasztalatok alapján uj, még lendületesebb munkát.
Az ARLUS munkával jutunk közelebb a szociálizmushoz, mert készen
kapjuk a Svovjetuniótól azokat a megvalósításokat, eredményeket, amelyek
felhasználásával építjük a szociálizmust hazánkban.

FAL V A I N K B Ó L - F A L V A I N K N A K
Képek az udvarhelymegyei
népi űlnok-választásokról
Farkaslakán

zéssel látják, hogyan ünnepli
most az egész község lakossága
szereplésüket. Két hét alatt tanulták be a darabot, csak harmadszor szerepeltek színpadon,
de a község dolgozóinak elismerését kivivták.
Ujabban mind jobban belekapcsolódik Zetelaka ifjúsága a
művelődési munkába, a sportversenyen 8 lány és 18 fiu vett
részt. Rövid idő alatt megtanulták a Bűvös szék cimü színdarabot, amit a közönség nagy
tetszésnyilvánítása mellett adtak
elő. Ebből a munkából különösen tevékenyen vették ki a részüket Kállay Erzsébet, Lukács
Lajos, András Margit, llyés Géza
és Máté Margit.
Küküllőkeményfalva ifjúsága
az „Ocskó Teréz" c. színdarabbal
szórakoztatta az egybegyűlteket
és a kis község' kisszámú ifjúsága jó munkát végezve vette
fel a versenyt a nagy Zetelaka
ifjúságával.
Nemes versenyek ezek, amelyek a tudás fegyverét adják a
ma ifjúságának a kezébe s ezért
nagy napot jelentettek Zetelakának is.
Deák István

bal, amelyik szintén nagyon jó volt
Nehéz feladatuk volt itt a bírálóknak,
hogy eldöntsék, melyik volt jobb.
Oklándon a karácsonfalviak szerepeltek a Jubileummal, mig az oklándiak a Jánoskát adták elő. Mult
vasárnap az oklándiak nyertek, most
a karácson falviak bizonyultak jobbnak. A verseny hangulatát fokozta,
hogy közben megérkezett a művészeti
és tájékoztatásügyi minisztérium moőkaravánja, hogy este szórakoztassa a
közönséget.

mekes kisgazda, a MNSz tevékeny
tagja is, aki mindig készségesen nyúji községháza előtt gyűlt össze a köz- tott segítséget a szegényebb gazdáknak.
iig lakossága és zenekarral várta az
ugyancsak fúvós zenekarral érkező Dályán
iecsetkisfaludi dolgozó földműveseket
i népi ülnökök választása alkalmából. zajlott le az égei és bágyi népi ülnökök
A szépen feldíszített és jelmondatok- megválasztása is. Bágyból mintegy
I tal ellátott községházába be sem fért 120 főnyi dolgozó vonult fel Dályába
Színjátszó csoportok
i választók hatalmas tömege s igy vörös zászlóval és énekszóval. Itt is
versenye Kisbaconbas
nokan rekedtek kint a felvirágzott és nagy megelégedést váltott ki a népi
ülnökök
személye.
A
választás
után
I vörös zászlóval ékesített teremből.
Kisbacon, Bibarcfalva és MagyarKecsetkisfaludról 5 népi ülnököt vá az ifjúság szép műsorral szórakoztatta
hermány
községek színjátszó csoport
ztottak, Farkaslakáról pedig 10 et, a közönséget és táncmulatsággal fejejai május 29 én Kisbaconba versenyre
gyűltek össze. A 700 lakosságú falu
I közfelkiáltással, nagy lelkesedéssel. A ződött be az emlékezetes nap. Dálya
lelkesedéssel várta a versenyt, amelyre
I íirkaslaki népi ülnökök között látjuk kulturotthona szépen feldíszítve várja
valamennyi község műkedvelői szora
kulturverseny
további
fejleményeit.
liz 56 éves Tamás Ágoslonnét, aki
galommal készülődtek.
I sokgyermekes szegényparaszt család
A verseny Kisbacon és Bbarcfahm
K származik s már fiatal korában Kányádra
községek között zajlott le, mert köz
bejött akadályok miatt Magyarhermány
szolgálni kellett mennie, hogy megél- Sándortelke és Jás falva kisközségek
műkedvelő csoportja kimaradt a ver
1 betését biztosítsa. Tehát fiatalon ta- dolgozói vonultak fel szép számban.
senyből.
ztalta már, mit jelent az, kizsákmá- Kányád dolgozói már hajnali 4 órakor
Mind a kísbaconi, mind pedig a biliyoltnak lenni. Az első háború alatt diszkaput állítottak fel a község bejábarcfalvi színjátszók komoly felkészült
Névig volt önkéntes ápolónő egy ka- ratánál, hogy ünnepélyesen fogadhasségről tettek tanúságot. Kisbacon műkedvelői csoportja nagyrészbea földItonai kórházban, hogy magát fenn sák a szomszéd községek választóit.
munkás
szakszervezeti tagokból állott.
I tudja tartani. Amikor férje, aki jelen- A válasz ások után az ifjúság szavaA közönség elismeréssel fogadta a
l'tg a MNSz elnöke, a háborúból ha- latokkal, ének- és táncszámokkal szóversenyt. Ez további munkára kell,
:ajőtt, mindketten pásztorkodással rakoztatta az egybegyűlteket.
hogy ösztönözze mindhárom község
műkedvelői csoportjait, aminek a jö[lalkoztak s ugy keresték meg keA színjátszó
vőben
bizonyára még több eredményerüket. A felszabadulás után meg- Derzsben
nye fog mutatkozni.
versenyekről
yilt számukra is a fejlődés, haladás mintegy 520 főnyi tömeg gyűlt össze
György István
A kultur versenyek fokozódó lendühetősége. Tamás Ágostonné azóta a népi ülnökök választására s ide jöttevékenyen vett részt a demokratikus tek Székelymuzsna választói is. Az lettel folytatódtak május 29 ikén. Ezen
negszervezetek s különösen RDNSz egyhangúlag és lelkesedéssel megejtett a napon a színjátszó csoportok mér- Városfalván
|nunkájában, s ugyanakkor, amikor 3 választás után a derzsi ifjúság forra- ték össze erejüket, hogy ezekből a
Május 29 én ünnepe volt Városfal*
ermekének gondozásáról és nevelé- dalmi indulókat, népi táncokat és for- versenyekből okulva még jobban fel
vának.
Jánosfalva és Szentpéter kulturffl gondoskodott, kitartóan részt vettradalmi verseket mutatott be. Közben készülhessenek a körzeti versenyekre, csoportjai itt tartották főpróbájukat
i szociálizmus épitésében.
a fúvószenekar szórakoztatta a dolgozó a selejtező versenyre. Az egész me- Az előkészületeket a RMP vezetésivel
parasztokat. A szép ünnepség az In- gyében lázasan készültek erre az al és irányításával már 2 héttel ezelőtt
Szentlélek
kalomra is a kulturotthonok, de azért
tern ácionále eléneklésével ért véget.
hiányosság
és szervezetlenség is for- elkezdtük, mert éreztük, hogy ebből a
ségbe Bogárfalva és NyikómalotnPálfalva népi ülnökei között az if
versenyből tehetségünk szerint nekünk
slva dolgozó földművesei vonultak juság vezetői is helyet kaptak Borbély dult elő.
is ki kell vennünk a részünket. SzínSzentegyházasfalun a rende- játszó csoportjainknak minden egyea
a népi ülnökök választására. A Gáspár és Vajda B Mihály személyéztás után mindhárom község nagy ben. A 24 éves, Vajda B. Mihály zőség
pa- a mult vasárnap hibáiból még szereplője dolgozó főldmives ifjú, kik
mindig
nem okult. Könnyedén és fe kora reggeltől késő estig a mezőn dolnban összegyűlt dolgozóit kultur- raszt szülők gyermeke, aki elfogadva
lelőtlenül
vette a versenyt, különösen goztak, de azért 9 órakor a próbákar szórakoztatta. A nyikómalom- a Román Munkáspárt irányítását, te
ifjuság különösen kitűnt fegyel- vékenyen vesz részt az IMSz munká- az előkészületeket. Komoly önkritikát hoz kezdtünk s bizony nem egyszer
kell, hogy gyakoroljon a vezetőség, éjfélre járt az idő, mikor távoztunk.
ett viselkedésével és szép népi jában.
hogy
a továbbiak folyamán ne ismétacszámaival. Ennek az ifjúságnak a
A népi ülnökök választására összeTömegszervezeteinken keresztül a
igatartása példaképpen szolgálhatna gyűlt dolgozók, mindenütt megelége- lődjenek meg ezek a gyengeségek. 3 falu lakosságát annyira sikerült megés községeknek is s itt elsősorban detten távoztak, mert látták, hogy a Szentegyházasfalu igen jó kulturcso mozgatnunk, hogy Szentpéterről mintitelaka ifjúságára gondolunk, ame- népi igazságszolgáltatás vitelére min- portja felelősségteljesebb vezetést igé- egy 80—100 an, Jánosfalvárói 150—
csak az utóbbi napokban kezd a denütt a nép legjobb fiait, megbizható nyel. A vendégszereplő Kápolnásfalu 180 an s Városfalváról 320—35a an
ilturális munkába bekapcsolódni.
derék férfiakat, nőket és ifjakat sike- szépen, fegyelmezetten vonult át a vettek részt a versenyen. A kultúrA Nyikómalomfalváról megválasz- rült megválasztaniok, akik osztályhar- verseny színhelyére.
termet és utcákat zászlókkal és szebbLövétén mintegy ezer főnyi tö- nél szebb plakátokkal díszítettük, s
tott népi ülnökök között van Piros cos szellemben fogják végezni a népi
meg szorongott a kulturotthonban és falvaink dolgozó tömegei zárt sorokokos 51 éves, 8 holdas és 8 gyerigazságszolgáltatást.
lelkesen tapsolt a szentkeresztbányai ban, fegyelmezetten vonultak fel, kimunkások kitűnő kulturcsoportjának, fejezve ezáltal is érdeklődésük komolyamelyik Tomcsa Sándor Jubileum cimü ságát. Az előadásra a kulturház zsúszíndarabját adta e'ő. A lövéteiek a folásig megtelt nézőkkel.
Kisértet a gabonaraktárban cimü egyA nagy érdeklődéshez méltó volt
A kulturforradalom megmoz- Boldizsár István, Fici Erzsébet, felvonásossal szerepeltek igen jól.
az előadott darabok megjátszása is.
;»tta Zetelaka dolgozóit is, mert Boldizsár Zsuzsa, Cári Vera, SiHomopódalmáson óriási töinépi szinjátszási verseny nap- mó Ferenc, Cári Ferenc és Fici meg várta órákon keresztül, hogy meg Ocskó Teréz a városfalviak előadásáa 600 férőhelyes kulturte- István mind olyanok, akik ezelőtt érkezzék Homoródszentpál kulturcso- ban még a legkeményebb szívűek szemébe is könnyeket csalt, mig Krizaó
zsufolásig megtelt.
néhány hónappal még irni-olvasni portja. Azonban nem vesztették el a Kati szereplői újra felderítették a köA zetelaki ifjúság két szinda- sem tudtak.
türelmüket és pillanatok alatt megtelt zönséget a jánosfalvi kulturcsoport
•abbal indult a versenyre. Az
Amint Cári Vera mondja, őket a terem a dolgozókkal, amint beérkez- előadásában. Szentpéter kulturcsoportja
nalfabéta-tanfolyam hallgatói a a múltban nem is tekintették tek a szentpáliak. Kitűnő előadással a Jánoska c. darabot szintén igen
|,Kisértet a gabonaraktárban" ci- embereknek, lenézés, megvetés kárpótolták a várakoztatásért a lelkes ügyesen mutatta be.
mü színdarabot a közönség nagy és sötétségbe taszítás volt az közönséget, amikor előadták a Jánoska
Az ilyen és hasonló tömegmegmoz' szésnyilvánitása mellett adták osztályrészük. A felszabadulás cimü színdarabot. Az almásiak sem dulások eredményei igazolják, hogy k
elő. Á szereplők: Váradi Lajos, óta megnyílt számukra a hala- adják meg könnyen magukat és rög- szociálizmus hü építői vagyunk.
"Vdi Mihály, Boldizsár Ferenc, dás, a fejlődés utja és jóleső ér- tön válaszoltak az Árvíz cimü darab
B. Hajnalka

Zetelaka nagy napja

A bardóczi kulturverseny tapasztalatai

tak. Munkájukkal különösen kitűntek ;
Soó Katalin, Bsdő Gyula és Kovács
Ferenc. Erre az ünnepélyes alkalomra
rendbeszedte n község ifjúsága ön
kéntes munkával a községházat is.

A külügyminiszterek
párizsi értekezlet

Május 29 én Bardóc», Erdőfüle és
Székelyszáldobos kulturotthonainak Szentábrahám
A párizsi külügyminiszteri ér- tényleges erőviszonyok me,
sziojáiszócsoportjai a bardóczi kulturtekezlet
eddigi eredményeinek tozására figyelmeztethetik a n;
ottbonban tartották meg versenyüket. községben az ujjáépitési munkából
jellemzésére
szolgáljon Pavlov ta- gati hatalmak képviselőit.
Sajnos, a bardóczi kultúrotthon nem és az egyéves terv megvalósításából
nácsos,
a
szovjet-szóvivő
nyilatA kinai eseményeket maL
szervezte meg kellőképpen a versenyt, különösen kiveszik a részüket a RDNSz
sem a közönség, sem a szereplők el- tagjai. Berendezték az egészségházat kozata: „a szovjetküldöttség nem rázva az Economist,
az anj
helyezéséről nem gondoskodott.
borúlátó".
nagytőke
hetilapja
azt
irja,
h
és kitakarították, s kulturotthont ki
Az aránylag kis termet sem rendez- meszelték és feldíszítették, az iskola
Bevin angol külügyminiszter- „a nyugati hatalmaknak fel
ték be padokkal s igy a terem jónagy- mellett felállított ínternátusban a tagok nek azon megjegyzésére, hogy ismerniök, hogy a föld politii
része kihasználatlanul állott, mert az március 7 tői április 14-ig felváltva
álló sor mögött már senki sem látta napi 10 órai önkéntes munkát végez a problémák sikeres megoldása felszínének földrengésszerű mi
a szereplőket. Igy a közönség egy tek és az internátus számára nyújtott Visinszkijtől függ, a szovjet-kül- változása során — amelyet a cá
része kintrekedt, habár a terembe be- kertet beveteményezték és annak egész ügyér szellemesen válaszolt: „a mus összeomlásával lehet összi
fértek volna és még a bírálóbizottság évi megmunkálását vállalták.
négyhatalmi értekezleten három sonlitani, — egy nemzet,
tagjai sem nézték végig a darabot.
Gidó Mihályné tárgyalófélen pontosan három- még az orosznál is nagyobb
Máskor a rendezésre sokkal nagyobb
lekszámu, a kommunista
szor annyi múlik, mint egyen."
gondot kell fordítani, ez a tanulsága Etéd
Még a jobboldali sajtó is kény- tagja lett."
ennek a legutóbbi versenynek.
Demeter Péterközség ifjúsága lelkesen kapcsolódott telen elismerni a Szovjetunió koA párizsi értekezlet ere
bele a kulturális és sportverseny moz moly megegyezési szándékait, — nyeit még nem lehet áttekinti
galomba. Fáradságot nem ismerve a világ népeinek szilárd békeÜlke
Már most meg lehet állapit
kulturotthonába jöttek el versenyezni készültek a versenyekre, hogy ezeken akaratát és ezt a körülményt a azonban a szovjet-álláspont
is
bebizonyítsák,
hogy
harcos
építői
Fancsal és Szenttamás színjátszó cso
három külügyminiszter nem kerét, mely szerint a megej
portjai. Az ükei színjátszó csoport a szociálista társadalomnak.
A sportversenyt már az uj pályán hagyhatja számításon kivül.
zés és együttműködés a két rei
Jánoskát adta elő, a fancsaliak
A párizsi értekezleten a Szov- szer között lehetséges, ha mi
Krizsó Kati kecskéjét, a szenttamásiak tud uk megtartani, mert azt a RMP
•cskó Terézt. Mitdhárom darab nagy vezetésével pár napi önkéntes mun- jetunió képviseletében Visinszkij két fél valóban óhajtja a m
sikert aratott a szépszámú közönség kával az ifjúság rendbehozta. Igy a méltóságteljesen védte azt az ál- egyezést.
sportversenyek szép eredménnyel fe
körében.
A Szovjetunió ujabb bizo
jeződtek be. A délutáni kulturverseny láspontot, hogy vissza kell térni
még nagyobb érdeklődést váltott ki a Yalta és Potsdam szelleméhez.
ságot tett arról, hogy a m
község dolgozóiból és örömteli tapsuk
Az imperiálisták a világot két egyezést óhajtja és ezen keresz
Szombatfalva, Kadicsfalva és Tibód kai adtak tetszésüknek kifejezést. Mind- táborra osztották és ezt csinál- tül tolmácsolja a világ egyszer
kulturotthonainak szinjátszócsoportjait nyájan hálásak voltak kormányunk- ták Németországgal is, jóllehet emberei millióinak határozo
látta vendégül május 29 ikén. A szé nak, hogy lehetőséget nyújtott arra,
kelybethlenfalvi színjátszó csoport nagy hogy ugy művelődési, mint sporttéren a potsdami szerződés az egysé- szilárd békeakaratát és ezzel
ges, demokratikus Németország nyugati hatalmak képviselőinél
munkával készült a verseny darabjára, tehetségük szerint érvényesüljenek.
G.
J.
megteremtését határozta el.
minden este a késő éjjeli órákig próbálfeltétlenül számolniok kell.
A Szovjetunió Keletnémetországban, a szovjetövezetben el
is végezte feladatát.
„Dózsa György" Zsomboron
A nácitlanitás, a háborús bűA kulturversenyek során Zsomborra ródujfalvi szereplők sem és igy a bi nösök megbüntetése, a földreSzombaton délután kézilabda mérk
jött a homoródujfalvi kultúrotthon rálóbizottságnak nehéz volt eldöntenie, form, a monopóliumok felszá- zés volt az UTM Előre—MESE i
színjátszó csoportja a Jánoska cimü melyik színjátszó csoportnak Ítélje az
rosvásárhely) csapatai között. A
malása csak a szovjetövezetben momórészben ifjúságból álló s
színdarabbal, a zsombori fiatalság pe- elsőséget.
dig Sárközi György: Dózsa György
A zsombori kultúrotthon színjátszó- van következetesen végrehajtva. számú néző lelkes biztatása mi
cimü darabját adta elő.
csoportjának munkáját különösen ér
Acheson amerikai külügymi- folyó gyönvörü, fürge játék a mi
Mintegy 500 főnyi közönség hallgatta tékessé tette, hogy tudását nem rejtette niszternek azt az általános meg- konyább UTM nek biztosította a 6:
ös győzelmet. Félidő 1 :4 volt.
végig figyelmesen és fegyelmezetten el, hanem szívesen ment vendégszeremindkét darabot. A szereplők, mind pelni s még a verseny előtt Homo állapításokra szorítkozó bejelenVasárnap d. e. 11 órakor a ME!
szegény- és középparasztok, átérezték ródujfalun, Oklándon, Homoródalmá- tését, hogy a nyugati övezetek- UMTE (Dinamó) kézilabda-mérk
Dózsa György nagy történelmi szere- son és Alsórákoson is előad a a jól ben is végrehajtották a nácitla- (3:0 ás félidő után) a marosvásái
pét, a kizsákmányolás elleni erélyes betanult darabot. Igy vált a zsombori nitást, Nyugatnémetország de- csapat fölényesen, 5:0 gólarí
tiltakozását és igy jól játszották sze- kultúrotthon szinjátszócsoportja a népi mokratizálódását, V i s i n s z k i j nyerte.
kultura méltó terjesztőjévé.
lepüket.
könnyűszerrel cáfolhatta meg.
Vasárnap délután a brassói tri
D—a.
Nem maradtak azonban le a homo
gyár
női és léifi kézilabdázói és
A külügyminiszterek értekezdarugói
letét, mint a német kérdés meg- tolóinsfr.voltak vendégei városunk
helyet kivánnak maguknak biztosítani. oldásának egyetlen szervét, a Kézilabda
A szeptember l én tartandó felvételi potsdami szerződés irta elő. A
Traktor—Autosport (női) 3:1 (1:
vizsgálaton az eredményük alapján Szovjetunió a legnagyobb feszültA székely udvarhelyi magyarnyelvű beosztjuk
Autosport I.—Traktor 18:3 (8:
ugyan
a
tanulókat,
de
előnyerdészeti szakmai iskola igazgatósága ben részesülnek a juniusban vizsgá- ség idején is állandóan hangsú- A gólzáporos győzelem góllövői: Nd
i
értesiti az erdészeti pályára lépni akaró zottak.
lyozta, hogy az együttműködés- S. 8, Maurer 7, Török, Pahán, Dai
ifjakat, hogy 1949 junius hó 27—29 én
A vizsga tárgyai: írásbeli: román, hez visszavezető ut nyitva áll a Labdarúgás
felvételi vizsgákat tart.
UMTE—Traktor 9 :0 (6:0).
magyar
és számtan. Szóbeli: román, nyugati nagyhatalmak számára.
Felvételre jelentkezhetnek 14 és 16
Feltűnő
sok volt a nappal sze
magyar,
számtan,
alkotmánytar?,
fizi
A nyugati hatalmak képviseéves ifjak, akik legalább 4 elemi
állva három és fél órát >szóraka
iskolát végeztek, egészségesek és erős ka-kémia, természetrajz és történelem. lőit nem lehet azzal „vádolni", nak*
a száma, mert az állóhely
A fém- és faiparon rátermettség! vizs
testalkatúak.
hogy őszintén óhajtanák a né- tribünülés áráért három vasárnap f
gát
is
tartunk.
A felvételi vizsgára kérelmet kell
met egységet, a négyhatalmi nyörködhetnek a sportteljesitmenyi
Jelentkezés : junius 24 én.
beadni, (20 lejes bélyeggel) amelyhez
Az
írásbeli
vizsgálat
junius
25-én
megegyezést, de a világpolitika ban. Ezen segíteni lehetne, eseti
csatolni kell a születési anyakönyvi
tribünjegyek árát kellene leszá
reggel
8
órakor
kezdődik.
írószereket
földrengésszerű
eseményei, a de- hogy
kivonatot és iskolai bizonyítványt.
a sport tényleg a népé lehet
mindenki
hozzon
magával.
A felvételi vizsga Írásbeliből és szómokratikus tábor erősödése, —
beliből áll, az elemi iskolák tananyaga
SAKK
feltételezhető — Möbb bölcsességre
alapján. írásbeli:
román nyelv, maLeövey
Klára
dr. a RNK női
és nyugodtabb magatartásra fogja
gyar nyelv és számtan. Szóbeli: ro
bajnoka
lett
a
legutóbbi
Isşi-ban i
kényszeríteni
az imperialistákat.«
mán nyelv, magyar nyelv, számtan,
tariott népi sakk bajnoksági ver
(Molotov).
Románia történelme és állampolgársági
ken, elhozva a verseny első
ismeretek.
Örömmel méltatjuk ezt az esen
Megerősítik
ezt
az
értekezA székelyudvarhelyi pedagógiai leányA felvételi vizEgát orvosi felülvizsma, amikor a népi megmozduiá
let
ideje
alatt
bekövetkezett
világiskola
I.
évfolyamára
1949
junius
24
gálat előzi meg.
sport terén is mind szélesebb méi
Az igazgatóság.ikén kezdődnek a felvételi vizsgák. politikai események.
ket
öltenek és a legszebb elme>!
Vizsgára jelentkezhetnek az elemi isi —1
—
Az Eisler-ügy, amelyben a vi- ban Leövey Kiára dr., polikli
kola VII. osztályát abszolvált növendé
kek, függetlenül attól, hogy az idén lág haladó közvéleményének nyo- kiváló sebészorvosa, lett az on
bajnok.
Az 1949—50 tanévben a székely- az egységes iskolából, vágy a régebbi mására az angol hatóságok kényVII
osztályos
elemiből
vagy
a
volt
telenek
voltak
szabadlábra
heudvarhelyi szakmai műszaki középisTEKE
kola (şcoala tehnică profesională, Ár- egységes gimnázium III. osztályából lyezni a „szabad" Amerikából
Az
UMTE
tekebajnok-csapat
pád u. 12) három szakkal fog meg- abszolváltak.
elmenekült német antifasiszta 5 én Sepsiszentgyörgyön a Roi
nyitni : fémipar, faipar és építészet. Az A vizsgakérvényeket junius 23 ig az irét; a francia-, angol- és olasz- Népköztársaság kupájáért a dönti
első felvételi vizsgát junius 24-iki kez- iskola irodájában fogadjuk el. Előre
kőzést játsza az Indumin (Cukorf
dettel tartjuk meg, amelyen ajánlatos jelezzük, hogy ősszel is lesz felvételi országi sztrájkok és különöskép- Marosvásárhely csapatával, mely I
pen a távolkeleti események a 1948 évi RNK kupabajnok.
a jelentkezése mindazoknak, akik vizsga.

Székelybethlenfalva
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