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Eredményesen dolgozik 
a megyei ideiglenes bizottság 
Alig két hónapja iktatták be me-

sénkben az ideiglenes bizottságot s 
máris óriási munkát fejtett  ki egész-
légügyi, gazdasági és művelődési 
tíren. 
Egészségügyi  téren a nőgyógyászati 

Bűlészeti klinika és a poliklnika fel' 
állítása után, ahol a dolgozók százai 
riszesülnek orvosi kezelésben dijmen-
tesen, vagy pedig nagyon kedvező 
díjazás mellett, most egy uj egészség 
ügyi intézmény valósult meg, egy tü-
dffbeteg  gondozó a RMP kezdemé 
nyezésére. 
E tüdőgondozó intézmény berende-

lésének előállítását a megyei bizottság 
javaslatára, részben önkéntes gyűjtés* 
•el fogja  megoldani,, részben pedig 
államsegéllyel. 
Az egészségügyi osztály nagy had-

járatot indított a fertőző  betegségek 
fellépésének  és továbbterjedésének meg-
akadályozása érdekében. Ezért foko 
tettabb ellenőrzés alá vonják az ösz-
BCS élelmiszer-előállítási és elárusitási 
üzemeket,a kiszolgáló személyzet tiszta-
ligát. Állandó ellenőrzés alatt van a piaci 
árusítás, a gomba, gyümölcs s főkép 
»n a tej és tejtermékek kezelése. A 
tej hígítását, hamisítását laboratóriumi 
liagálattal ellenőrzik. 
Eltüntetik a szemétdombokat és 

állandó ellenőrzést gyakorolnak az 
utcák, terek, udvarok és beálló helyek 
bztántartására. 
Itt kell megemlíteni, hogy a többi 

ridőoltások mellett, mint amilyen pl. 
i himlő, a diftéria,  a skárlát stb., az 
újszülött gyermekek TBC elleni oltá-
iát is megkezdték és rendszeresen 
folytatják. 
Megyénkben az eddigi 12 egészségügyi 
kör helyett ma már 18 kör működik, 
uni lényeges javulást jelent, mert igy 
i falusi  nép könnyebben tud hozzá-
írni a gyógykezeléshez. 
Állategészségügyi  téren az ideiglenes 

Ikottsághoz tartozó állategészségügyi 
cer vek 600 sertésorbán c elleni oltást, 
1400 lépfene  elleni oltást, 220 ser-
cegőüszög elleni oltást, 770 juh-himlő 
elleni oltást végeztek, 60 istállót fer 
tófcnitettek,  1 uj korszerű apaállat-
istállót fejeztek  be, 6 befejezés  előtt áll. 
Az apaállat istállók építésének cél 

jira 138.500 kgr. cementet utaltak ki 
segvénk községeibe. 
270.000 lej segélyt osztottak ki te-

lyészállatok vásárlására. 27 drb. te-
nyészbikát vásároltak. Tutova és Baia 
gtegyékbe szállítottunk a megyéből 62 
tenyészbikát és Fálciu megyébe 52 
|& minőségű fejős  tehenet. 
A juhállomány feljavítása  érdekében 

folyamatban  van a berke faj  behoza-
tala. 7000 berke bárány behozatala és 
zétosztása folyik. 
Erdészeti  munkában az ideiglenes 

bizottság illetékes szervei nagy sike-
teket értek el. A negyedévi munka-
iervet 1 300.000 lej megtakarítással 
tárták le. 400 hektár befásitása  helyett 

422 hektárt fásitottak  be. 100 kg. szilfa-
mag gyűjtése helyett 620 kg. ot gyüj 
tötcek faiskolai  célokra. 

A különböző erdősitő munkálatok 
nál átlag 150—200 ember dolgozott 
naponta s ilyenformán  jutott kenyér 
hez sok szegény munkás. Korondon 
a szegények 150 szekér fát  kaptak 
ingyen. A szigorú ellenőrzés követ 
keztében az erdőkihágások csökkentek, 

májusban csak 2 eset volt. 
Az  államosított  malmok  közül az 

ideiglenes bizottság irányításával kor 
szerüsitették a rugonfalvi  malmot, uj 
szitákkal rendezték be és az épületet 
is átalakították. Nagygalambfaiván  2 
hét alatt a malomgondnoknak 2 szo-
bás lakást építettek. A legtöbb álla-
mosított malomnál sertéshizlalót ren-
deztek be, amelynek jövedelme a nép 
hasznát szolgálja. 

Igy dolgozik a megyei ideiglenes 
bizottság a dolgozó nép életszínvona-
lának emelésen, az egyéves terv meg-
valósításán, gazdasági, egészségügyi 
stb. téren, ezzel épitve a szociálizmust 
Népköztársaságunkban. 

Népi demokráciánk 
papi palástba bujt ellenségei 

Országunkban a szociálizmus épité 
sének akadályai és az amerikai impe 
riálizmus hü kiszolgálói a kathólikus 
egvház egyes papjai, élükön Márton 
Áron püspökkel. Ezek igyekeznek a 
vallás leple alatt népi demokráciánkat 
aláaknázni. Megyénkben is több ilyen 
papról rántották már le a leplet s ilyen 
pap a székelyszenttamási plébános, 
Bokor Ferenc is. 

Bokor  Ferenc  plébános elmenekül, 
annakidején a Vörös Hadsereg elölt 
itthagyva a szegény vallásos népet. 
1945 ben visszatért Szenttamásra és 
kezdetben ténylegesen a nép mellé 
szegődött, de később valamilyen »su-
galatra* ellenségévé kezdett válni a 
fejlődő  népi demokráciának. 

1946 december 27 ikén, az akkori 
haladó ifjúság  ülkei szervezete szín 
darabos bált akart rendezni. Erre az 
engedélyt megkapta a hatóságoktól és 
magától a «plébános úrtól» is. Azon 
ban a «plébános ur* nemsokára visz 
szavonta ezt az engedélyt, hivatkozva 
a szokásokra, pedig a Horthy-rend-
szerben ők rendeztek, még pedig az 
akkori szenttamási egyházi iskolában 
szindarabos-bált ilyen időben. 

A bál után a plébános ur rágalom-
hadjáratot indított az ülkei ifjúsági 
szervezet ellen a templomi szószékről, 
ennek következtében bomlott meg az 
ülkei ifjúsági  szervezet. 

A «plébános ur« felhasználta  a 
templomi szószéket a Párt és a tö> 
megszervezetek elleni akcióra. Azt 
prédikálta, hogy mind gyűléseznek, de 
mind hiába, mert csak >hamis prófé 
ták* meg «báránybőrbe bujtatott far 
kasok* ezek, ő még sokat mondhatna, 
de nem szabad, öntudatos dolgozó 
népünk nagyon jól tudja, hogy Pár-
tunk ellen, a tömegszervezetek ellen 
irányuló támadások ezek a beszédek 
és az a céljuk, hogy visszatartsák a 
népet a tömegszervezetektől és elide-
genitsék a szegény dolgozókat 
Pártunktól. 

Az iskolák államosításakor Bokor 
Ferenc izgatott a demokrácia ellen és 
a vallás burkolata alatt uszított népi 
demokráciánk tanügyi reformja  ellen. 
Azonban ez sem sikerült, mert a dol-

gozó nép rájött arra, hogy a tanügyi 
reform  is a dolgozó nép érdekeit szol-
gálja. 

A mostani csiksomlyói bucsun is 
kapott vaiami biztatást a «plébános ur« 
Márton Áron püspöktől, mert a ke-
reszt hazatérésével a fogadáson  azt 
mondta : vigyázzatok a gyermekekre, 
mert ki akarják ragadni a hitből és 
rossz útra akarják téríteni. A plébános 
ur most is azt akarja, hogy fiaink 
írástudatlanok maradjanak, ne tanul-
janak, ne legyenek felvilágosodottak, 
hogy ne ismerjék fel  osztályhelyzetü-
ket és ne tudjanak harcolni az osz-
tályellenségük ellen. Azt szeretné, hogy 

a dolgozó tömegek tudatlanságuk foly-
tán továbbra is megmaradjanak ki-
zsákmányolt helyzetükben. 

Számtalan ehhez hasonló esetet le-
hetne felsorolni.  Ilyen pl. az, amikor 
azt prédikálta, hogy «szegények min-
dig voltak és lesznek*. Pedig tudhatná, 
hogy Népköztársaságunk a szociáliz-
mus utján a kizsákmányolás és a sze-
génység megszüntetésén dolgozik éa 
el is fogja  érni a célját, sőt már is 
komoly eredményeket tud felmutatni. 

Azt hangoztatja a plébános ur, hogy 
nem politizál, hát ti  nem politika, még-
pedig reakciós politika, amikor a dol-
gozókat a békés építéstől, a fejlődéstől 
akarja eltéríteni ? 

Szolgát is tart a plébános ur, de 
nem bejelentve és nem fizet  neki 
semmit. Ez a legteljesebb kizsákmá-
nyolás. 

A plébános ur állítása szerint az 
egyházi birtokot szegény embereknek 
adta. Azonban egyetlen szakszervezeti 
tagot sem lehet látni az ő birtokán 
dolgozni. Mind azok a gazdák müve-
lik meg, akik anélkül is könnyen 
megélhetnének. 

Most azt kérdi a «plébános ur«, 
miért vonták el tőle az államsegélyt. 
Azért, mert nem a dolgozók érdekeit 
szolgálta, hanem az imperiálistákét és 
ezzel a háborús uszítók ügyét támo-
gatta, a népek békéjének a megbon-
tásán dolgozott. 

A «plébános urnák* vannak hozzá 
méltó kebelbarátjai Szenttamáson és 
Ülkében is. Üikében Major  János 
nagygazda szintén a legnagyobb el-
lensége népi demokráciánknak. 1946-
ban kapott a község ifjúsága  jelszavas 
plakátoRat, melyeket fel  is függesztett 
a kultúrteremben. Major János, mint 
akkori biró ezeket mind letépte. Atrí-
kor felelősségre  vonták, azt felelte, 
hogy be akarja kereteztetni, de azóta 
is még mind keretezetten hevernek a 
képek egy sarokban. 

Major János bírósága egész ideje 
alatt ellensége volt az összes demok-
ratikus szervezeteknek és még ma 
is az. 

Népi demokráciánknak vannak Bo-
kor Ferenc és Major János-féle  feké-
lyei, de ezeket kioperáljuk, hogy ne 
tudjanak tovább fertőzni.  Nem fogjuk 
sokáig tűrni az ilyen elemek romboló 
munkáját, mert ezeket a demokratikus 
tábor ereje elsöpri az útjából. 
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Már  augusztusra  dolgoznak 
a szentkeresztbányai  vasgyár 

munkásai 
i 

A szenikeresztbányai  üzem  munkásai  mind  nagyobb  és nagyobb 
százalékban  teljesitik  tul  a termeléselőirányzatot  s igy  vált  lehetővé, 
hogy  május  25-ikén  már  augusztus  25-ikére  dolgoztak. 

Az  öntöde  a május  25-iki  zárlat  szerint  34 százalékkal  teljesí-
tette  tul  a normát,  amihez  különösen  Biró  Ágoston  137,  Lázár  Fe-
renc  132 és Polgár  Dénes  130 százalékos  normatulteljesitése  járult 
hozzá. 

Az  összesítés  szerint  a legszebb  eredményt  a csiszolómühely 
érte  el,  mert  89  százalékkal  teljesítette  tul  az  előirányzatot.  Itt  Kész 
András  103,  Ferenc  József  101 és György  József  98  százalékkal 
haladta  tul  az  előirányzatot. 

Szép  eredményeket  értek  azonban  el  az  üzem  lakatosmühelyében 
is,  amelyik  44 százalékkal  teljesítette  tul  az  előirányzatot.  Az  eszter-
gályos  műhely  30 százalékkal  lépte  tul  a normát.  Itt  Bölöni  Endre 
58,  Pávelka  Ödön  53  százalékos  normatulteljesitéssel  szerepelnek. 

Hasonló  szép  eredményekkel  járultak  hozzá  az  egész  üzem  terme-
léséhez  az  asztalos-műhely,  a villanyszerelők,  a hámor  stb.,  de  nem 
maradtak  el  a karbantartó  osztály  és a szállítási  osztály  sem. 

Így  dolgoznak  Szentkeresztbánya  öntudatos  munkásai,  hogy 
már  az  év  közepén  a tervév  előirányzatának  vége  felé  közelednek, 
ezzel  is  hozzájárulva  a szociálizmus  építéséhez  hazánkban. 



Az 1949. évi népi 
sakkbajnokság 

országos döntQ mérkőzéseit május 
27—29 én Bacăuban tartották meg, a 
a >Chivu Stoica* munkás-klub dísz-
termében. Ezzel véget ért a február 
7 én kezdődött nagyarányú népi sakk-
verseny. 

Az országban 105.000 ifjú  és leány 
vett részt e tömegversenyen, megyénk-
ben is több, mint 1.000 ipari, mező-
gazdasági és értelmiségi munkás és 
tanuló ifju.  Különösen az ifjúság  kap-
csolódott be nagy lelkesedéssel a küz-
delmekbe, legyőzve minden kezdeti 
akadályt, mely részvételének útjában 
állott. Sok helyen csináltak ifjaink 
maguknak sakkfigurákat  fából,  krump-
liból, vagy agyagból és igen sokan 
voltak, akik gyalogszerrel nagy uta-
kat tettek meg, hogy a versenyeken 
megjelenhessenek. 

A Szovjetunió példája, mely a dol-
gozók tömegsportjává tette a sakkjá-
tékot, lelkes hivekre talált Népköztár-
saságunkban is, bár sok helyen, igy 
megyénkben is, a kezdeti lelkesedést 
itt ott lankadás követte. 

A résztvevők játéka felülmulta  a 
tömegversenyhez fűzött  legvérmesebb 
reményeket. A verseny II. fokozatá-
tól kezdve, a játszmák színvonala 
mindinkább emelkedett. 

Bacăuban mintegy 5.000 érdeklődő 
kisérte feszült  figyelemmel  a bajnoki 
döntő küzdelmeit. Olyan tekintélyes 
szám ez, mely páratlanul áll világ-
szerte a sakkversenyek történetében, 
a Szovjetunió kivételével Minden 
játszma menetét, lépésről lépésre, 
szemléltető táblák mutatták a nagy 
közönségnek, amely a sikeres ak-
ciókat mindig élénk tetszésnyilváni. 
tással kisérte. 

A verseny lefolyása  izgalmas volt 
és meglepetésekkel is szolgált. Öröm-
mel és büszkeséggel kell, hogy eltölt-
sön mindannyiunkat, hogy a legna-
gyobb meglepetést éppen Leövey 
Klára dr. bajnoknőnk, cssk általunk 
remélt, kiváló szereplése képezte. Miu-
tán a 4 es csoportja előmérkőzéseit 
pontveszteség nétkül abszolválta, a 
csoportnyertesek közötti páros mér-
kőzésben, amelyben ellenfele  Szat-
mári Jolán szatmári tanárnő volt, 
már első mérkőzését megnyerte s ez-
zel ellenfelénél  fiatalabb  lévén, a női 
országos bajnoki cimet a mtga ré 
szére biztosította, nem jelentéktelen di-
csőséget szerezve városunk, valamint 
egylete, az Udvarhelyi Munkás Test-
edző Egyesület részére is. Győzelme 
a verseny egész közönségében nem-
csak meglepetést, de a feléje  forduló 
szimpátia következtében osztatlan 
örömet és elismerést váltott ki, amely 
lelkes spontán ünnneplésben nyilvá 
nult meg. 

A fiu  országos bajnokságot Pante-
rcr Róbert temesvári sakkozó nyerte el. 

Hirdetmény 
Az érdekelteket felhívjuk,  hogy min-

den állami gazdasági mezőgazdasági 
traktorvezető jelentkezzék 1949 junius 
17-én reggel 8 órakor a milícia pa-
rancsnokság forgalmi  osztályán, hogy 
különleges láttamozási nyerjenek, hogy 
mint ilyen traktorvezetők müködhes 
senek, ecélból hozzák magukkal iga-
zolványukat. Akik nem jelennek meg 
a megjelölt időpontban, nem vezet 
fcetnek  tovább, elvesztik vezetői jo 
gositványukat. 

— Elmarad a Vöriukereszt gyüjtő-
nap. A megyei Vöröskereszt fiók  közli, 
hogy a junius 12 re, vasárnapra ter 
vezett Vöröskereszt gyűjtő-nap további 
intézkedésig elmarad. Előreláthatólag 
julius hó folyamán,  előre bejelentett 
időben fogják  megrendezni. A gyűjtő* 
nap mostani elmaradása nem befolyá-
solja a junius 11 ikén este 6 órai 
kezdettel tartandó megyei tisztújító 
közgyűlés megtartását. 

A dolgozók nyaraltatása 
Országunkban a munkásság politi-

kai hatalmának állandó erősödése 
folytán  a gazdasági hatalmat is foko-
zatosan kiveszi a burzsoázia kezéből 
és igy fokozatosan  emelkedik a dol-
gozó nép életszínvonala is. Ezt a gya-
korlat be is bizonyította, mint pl. a 
kétszeri árcsökkentés, valamint a mun-
soknak a nyaraltatása és a szegény 
gyermekek nyaraltatása esetében. Pár-
tunk irányítása mellett vezetett gaz-
daságunk lehetővé tette, hogy az idén 
172.000 dolgozó mehessen fürdőkre 
és különböző nyaralóhelyekre. 

A mult kapitálista rendszerben a 
kevés kiváltságos, a kizsákmányolók 
nyaralhattak s a munkások bőrén szer-
zett pénzt elpezsgőzték, különböző 
kártyabarlangokban elherdálták. Nép-
köztársaságunk munkás osztálya véget 
vetett ennek. Kormányunk a RMP irá-
nyításával kiragadta a fürdőket  ós a 
nyaraló helyeket a tőkések kezéből, 
és a dolgozók szolgálatába állította. 
Most már a fürdők  a munkások érde-
keit fogják  szolgálni és már ebben az 
évben számos dolgozó megy fürdőre. 
Égyéves gazdasági tervünk lehetővé 
tette azt, hogy az élmunkásoknak nem 
kel! semmit fizetniöR  a nyaraltatásért, 
a többi nyaraló dolgozók pedig na-
gyon csekély dijat fognak  fizetni. 

Megyénkbe is már egyes szakszer-
vezetekhez megjött az értesítés, hány 
munkás mehet különböző fürdőkre. 
Igy a vasas szakszervezetnek 47 tag-

ja mehet fürdőre,  a háztartási alkal-
. mazottak szakszervezetétől egy, Ko 
vács Anna, aki a legrégibb tagja a 
háztartási alkalmazottak szakszerveze-
tének és a közösségi munkából a leg-
jobban kivette részét és a munka me-
zején is megállja a helyét. Amikor a 
hírt meghallotta, nem is tudott szóhoz 
jutni a meglepetéstől és a nagy meg-
tiszteltetéstől. Két hétig megy Buş-
teni fürdőre,  ahol sok dolgozó lánnyal 
lesz együtt. 

Azok az élmunkások, akiket kitün-
tetett a Nagy Nemzetgyűlés, tekintet 
nélkül arra, hogy mennyi ideje vannak 
munkában, egy hónapi szabadságra 
mennek nyaraló helyekre. Meg is ér-
demlik ezek a dolgozók, mert ők azok, 
akik többet és jobbat termeltek és ter-
melnek, számos újítást vezettek be és 
nagyban hozzájárultak az egyéves 
gazdasági terv minél előbbi megvaló-
sításához. 

Most láthatja igazán a dolgozó nép, 
hogy Pártunk irányításával Népköz-
társaságunk milyen nagy gondot for-
dít a dolgozók egészségére. 

Az egyéves gazdasági terv sikeres 
megvalósítása azt jelenti, hogy a jö-
vőben még több dolgozó mehet nya-
ralni. A szociálizmus győzelme meg-
teremti, hogy minden dolgozó mehes-
sen nyaralni. Ez egyik eredménye 
annak, ahogy fokozatosan  ki szorítjuk 
a kizsákmányolókat a gazdasági élet-
ből. Jére  Albert 

Fülöp József  parajdi sóbányái munkás 
irja Herkulesfurdőről 

•Szerencsésen megér-
keztem Herkules-fürdő-
re, ahol többi munkás 
elvtársaim szívélyesen fo  -
gadtak. Ezen « fürdő 
helyen most 700 mun-
kás nyaral és már any-
nyira megismerkedtem 
velük, hogy ugy érzem, 
mintha mind egy faluból, 
vagy üzemből lennénk 
és mintha mindig ismer-
tük volna egymást. 
A nyaraló munkások 

jólétére és kényelmére 
nagy gondot fordítanak 
itt. A koszt elsőosztályu, 
azon kivül minden nap 

fürdünk  és a szórakozá-
sunk is megvan. Kérem 
azokat az elvtársakat, 
akik még be vannak oszt-
va az ezután következő 
csoportokba, hogy öröm-
mel jöjjenek a fürdőre, 
mert nem is hiszik el, 
mennyire jó itt ós meny 
nyire gondját viselik itt 
a munkásoknak*. 
Ez a levélrészlet egy 

parajdi bányamunkástól 
van abból a fürdőből, 
amelyik a régi világban 
a luxus-fürdők  között is 
a legdrágábbak egyike 
volt és kizárólag a nagy-

pénzű kizsákmányolók 
látogathatták. Munkások 
még a környékére sem 
jutottak Herkules-fürdő-
nek, ahol most a gyó-
gyító erejű viz a mun-
kások egészségének a 
helyreállítását szolgálja. 

Nép köztársaságun kban 
most már a fürdő-  és 
nyaraló helyek is a nép 
érdekeit, a dolgozó nép 
érdekeit szolgálják és nem 
a kízsákmányolókét. Ezt 
mutatja Fülöp József  le-
vele is. 

Hogyan bánik háztartási! 
alkalmazottjával 

a városfalvi jegyző 
Az Ifjumunkás  Szövetség a munkâţ 

dolgozó ós tanuló ifjúság  szervezete. 
Az IMSz, Pártunk vezetése mellett, i 
dolgozó ifjúságot  neveli, irányítja, a 
ifjúság  erőit összpontosítja egyévei 
gazdasági tervünk megvalósítására. 

Szervezetünk akciót folytatott  a me-
zőgazdasági munkásoknak a kollektív 
szerződéiben biztosított jogai bizti 
tására. 

Városfalván  szervezetünk ez akcióji 
alkalmával egy a rabszolga sorsot em-
lékünkbe idéző esettel találkoztunk. 
Ajtony  Zoltán  községi »jegyző urnik< 
van egy háztartásbeli aíkilmazottjt, 
aki a legkegyetlenebb elbánásban rí 
szesült. 

A »jegyző urnák* minden hónapbu 
más háztartási alkalmazottja van, mert 
senki sem bírja nála tovább. Ezeki 
fiatal  falusi  dolgozó lányok mindig 
más községből valók, mert a faluba 
már nem sap a legnagyobb ígérgeté-
sek özönével sem. 

Kis Margitot Váraljáról csalogittil 
ide egy pár hete a »jegyző ur* ti 
fizetés,  kevés munka, jó táplálko 
stb. csábító ígéretekkel, ebből azont_ 
semmit sem kap, annál többet aobél 
amit nem ígért a jegyző ur: verést. 
Ami pontárut az alkalmazottak a szó 
vetkezetből kapnak, a jegyző ur it 
is elveszi tőlük. Igy legutóbb 3 méta 
ruha-anyagból is csak egy kis bluí 
kapott meg Kis Margit, a többit 
•nagyságos asszony* más helyre tette, 

Nem feledkezhetünk  meg a «nagy-
ságos asszonyról* sem, aki 60 holda 
család gyermeke és ezt mindig szei 
előtt is tartja. Megköveteli, kogj 
•nagyságos asszonynak* szólítsál 
Egyik vasárnap este a tervezett kul-
turversenyt nem lehetett megtartaai, 
mert a szereplők közül a két jegyzi 
segéd leitta magát. Amikor ezt az e» 
tet Pártunk kivizsgálta, a nagysága 
asszony azt mondotta, > a kár milye 
demokrácia van is, a jegyzősegéd unl 
nem lehet egy szolgálóval együtt sze 
repeltetni*, t. i. az egyik főszereplői 
iskola takarítónője volt. 

Ezúton is figyelmezteti  a dolgo» 
ifjúsága  «jegyző urat* »őnagyságávil 
együtt, hogy jó volna lemondani ezek 
ről a szokásokról, amiket ők nag 
büszkén >urimodornak« neveznek. J 
volna, ha eszükbe jutna, hogy nép 
demokratikus rendszerben élnek, aht 
a dolgozók Pártunk vezetésével H 
ilyen >uri modort* nem tűrik meg. 

Bárány  Antal 

R. P. R. 
Judecătoria populară mixtă Odorheiu 

No. Dos. 605—1949 
Extras după Carte de Judecată civilă 

No. 103 din 13 Aprilie 1949. 
Şedinţa publică dela 13 Aprilie 1949. 

La ordine pe rol fiind  judecarea ac-
ţiuneai de divorţ intentată de recla-
manta Csíki Mária născ. Orbán, dom. 
în comuna Petreni, jud. Odorheiu, îa 
contra soţului ei Csíki Simon dom, 
în Ioc necunoscut cu ultimul domici-
liu în comuna Căpălniţa, jud. Odor-
heiu, pentru desfacerea  căsătoriei. 

In numele legii hotăreşte: 
Admite acţ unea de divorţ intantată 

de Csiki Mâna născ. Orbán, domici-
liată îa comuna Petreni, jud. Odorheiu 
contra soţului ei Csiki Simon cu ul 
timul domiciliu îa comuna Căpătniţ», 
jud. Odorheiu şi actualmente îa loc 
necunoscut şi inreg. la No. 9119 din 
26 Iunie 1948 şi in consecinţă. 

Declară desfăcută  căsătoria intre 
numiţii soţ; încheiată in faţa  ofiţerului 
stării civile din comuna Viăhiţa jud. 
Odorheiu la data de 29 August 1924 
din vina pârâtului soţ Csiki Simon. 

Ordonă Ofiţerului  stării civile din 
comuna Viăhiţa jud. Odorheiu, ca după 
remânerea definitivă  a prezentei hotă-

riri să procedeze conf.  ar?. 246 din c. 
civ. la notarea ei in registrul stării 
civile respective ale acelui oficiu. 

Mai obligă pe pă'ât să plătească 
suma de 4000 Lei cu titlu de cheltu-
eli de judecată. 

Cu drept de apel îa termen de 15 
zile de pronunţ ire. 

Dată şi pronunţată în şedinţi pub-
lică dela 13 Aprilie 1949. 

Judecător aj. Vántsa.  Kiss Francisc 
şi Benedek Albert asesori populari. 
Carol  Sabău  grefier. 

RPR 
Judecă oria Populară Rurală 

Cristurul-Săcuesc, Jud. Odorheiu 
C I T A T I E No. 537 

din 3 Iunie 1949. 
Veres Béla fost  cu ultimul domic'liu 

in comuna Cristurul-Săcuesc, Judeţul 
Odorheiu, actualmente cu domiciliu ne-
cunoscut, este citat a se prezenta la 
aceasta judecătorie in ziua de 16. Iunie 
1949 orele 8 dimineaţa, spre înfăţişare 
in procesul de divorţ intentat de rec-
lamanta soţia sa născut Szikszay Len-
ke din comuna Cristurul Săcuesc, Jud-
Odorheiu, cunoscând ca in caz de 
neprezentare se va proceda conform 
legii. Kiss  Albert,  judecător. 

Topald,  grefier. 

Tribunalul jud. Odorheiu 
Dosar No. 505-1949 
Copie depe dispozitivul sentinţei civil 

Nr. 118 din 12 Mai 1949 
In baza art. 22 din legea de ex̂ . 

priere pentru cauză de utilitate public 
Admite cererea Primăriei com. F* 

leeg iud, Odorheiu făcută  prin adrt 
Nr. 300 din 24 Martie 1949 şi in ca 
secinţă 

Dispune exproprierea pentru cau 
de utilitate publică a terenului situ 
la eş rea din com. Feleag spre ML. 
jud. Odorheiu, inscris in cartea fu. 
duară a comunei Feleag Nr. 159 su! 
Nr. 367 in suprafaţă  totală de 2 (d. 
uă) jugăre şi 59 stj. pătraţi, propriei 
tate» in părţi egale a femeilor  Han 
tău Eugeaia şi Diţi Maria născ Bâtj 
san din com. Feleag jud. Odorheiu. 

Copie depe prezenţa se va cornul 
nica prin portărei proprietarilor expro-
priaţi şi se va publica in BuletintJ 
Oficial. 

Cu recurs in 8 zile dela comunicări 
Dată ş pronunţată in şedinţă pi 

lică azi 12 Mai 1949. 
Preşedinte : ss. I.  G.  Marin,  ase™, 

pop. ss. Nagy  G.,  ss. Deák  M.,  GreJ 
fier,  ss. N.  Spiridon. 



Az ideiglenes bizottságok 
munkaköre és feladatai 

Kapitalista rablók gaztettei 
Ellentétben a régi reakciós rendszer-

rel a mostani demokratikus rendszer 
i dolgozó tömegekre támaszkodik, ve-
Btőit a saját köréből választja meg 
k önmagát kormányozza. A közelebb-
iéi beiktatott ideiglenes bizottsági ta-
gok nem idegenek a néptől, mert va-
hmennyien együtt éltek és együtt dol-
«óztak a néppel, gyárakban, szántó-
Wdeken vagy különböző intézmények-
iél. Tehát ismerik is a nép problé-
náit. A múltban népellenes volt maga 
at egyeduralmi rendszer, ahol pl. egy 
egyének, járásnak a feje,  a főispán 
ngy főszolgabíró  tejhatalmu diktátor 
tolt. Azt csínált, amit akert, távol a 
típ érdekeiiől, a kizsákmányolókat és 
elnyomókat szolgálta ki. 
Amellett, hogy távol álltak a néptől, 

i legtöbb esetben teljesen idegenek is 
voltak attól 
Hogyan tudta egy szegény munkás-

imber ezeket megközelíteni ? A leg-
Bbb esetben sehogy. Ha pedig stke-
lOlt, akkor földig  kellett hajolnia a 
méltóságok előtt, aki pedig panaszát 
jóformán  meg sem hallgatva küldte 
nlamelyik alantasához. 

A helyzet azonban 
gyökeresen megváltozott. 
Az ideiglenes bizottsági tagok nem 

a már felszámolás  alatt levő felsőbb 
osztályokból valók ós nem »méltósá-
josok«, s nemcsak hosszadalmas vá-
rakozások uián lehet hozzájuk bejutni, 
nert a legnépszerűbb egyszerű fizikai 
ngy szellemi munkások, akik nem a 
dmefeet  és rangokat fitogtatják,  hanem 
a velük egy osztályba tartozó munkás 
népért dolgoznak és a szociálista ál-
km megvalósitásáért küzdenek. 
Mivel a néptanácsok forradalmi  re-

formja  a nép érdekeit van hivatva 
noigálni, az a közigazgatás leegysze-
rűsítését és a bürokrácia felszámolását 
jelenti. Ez a gyakorlatban annyit je 
knt, hogy a falusi  parasztságnak sok 
kisebb nagyobb ügyét az uj rendszer 
szerint az államhatalom szervei igye-
keznek helyben elintézni. 

A járásoknál is kilenc ügyosz 
tály öieli fel  azokat a munkaköröket, 
amelyek a megyénél is megvannak. 

A központi államhatalom ráruházta 
a helyi államhatalom szerveire a helyi 
érdekű problémák megoldását Ennek 
következtében az ideiglenes bizottsá-
goknak a törvények keretein beiül és 
a felsőbb  közigazgatási szervek irányí-
tása mellett végezve munkáikat, köte-
lességük : 

a) megteremteni a helyi szociálista 
rendszer alapjait, 

b) a tömegek részvételét biztosítani 
a nép problémáinak vezetésében, 

c)  a közvagyon megőrzése ós a nép 
javainak gyarapítása, 

d)  a helyi tervek megvalósítása és 
hozzájárulása az állami terv megváló 
sitásához, 

e) a dolgozók közötti barátság meg-
erősítése, fajra,  nyelvre és vallásra 
való tekintet és különbözet nélkül, 

f)  a politikai, művelődési és társa-
dalmi színvonal emelése különböző 
kulturális intézmények létesítésével, a 
tehetséges elemek felkarolása, 

g)  a munkaképeseknek a termelésbe 
való állítása, az öregek (aggok), rok 
kantak és más munkaképtelenek gon-
dozása, 

h)  a dolgozók közszükségleti cikk 
kekkel való ellátása s a szabotáló-
(spekulánsok), üzérkedők letörése, 

i)  a nőknek a férfiakkel  való egyen' 
joguságának megvédése, anya és 
gyermek-védelmi teendők, szülészetek, 
bölcsődék, napközi otthonok stb. léte 
sitése, tömegsport- fejlesztés. 

j)  gondoskodni arról, hogy az ál 
lampolgárok törvényes kötelességüket 
teljesítsék. 

Mindebből látszik, hogy nehéz és 
nagy feladatok  várnak az ideiglenes 
bizottságokra, de biztosak vagyunk 
abban, hogy a RMP irányítása mellett 
akadályt nem ismerve, bátran viszik 
előre azt a munkát, amely megoldásra 
vár egy jobb és boldogabb élet meg 
teremtéséért. 

(kjemrég leplezték le azt az óriási 
Ív méretű panamát, amelyhez hasonló 
országunk történetében alig fordult 
elő, talán csak a maniuisták ideién ki-
robbant Skoda ügy, vagy a Gro?s-
Cagero panama hasonlók ehhez. Ez 
is ugyanugy, mint a burzsoá-rend 
szerben divatos panamák, hatalmas 
üzletekből állott nem létező dolgokra. 
Ezen üzletekből néhány nemzetközi 
kapitálista szélhámos hatalmas vagyo-
nosat, milliárdokat vágott zsebre, min-
den munka nélkül, a dolgozó milliók 
terhére. Ennek az elrothadt és most 
végérvényesen félreállított  burzsoá pol-
gári társadalomnak egyedei a most 
felderített,  hatalmas méretű csalás tet-
tesei is. 

Ezek a nemzetközi szélhámosok, a 
népi demokrácia felé  törekvő dolgozók 
testén vágtak súlyos sebet, az akkor 
még kormányon levő kizsákmányoló 
kapitálista gazdáik oltalma alatt. 

Ennek a panamának három fősze-
replője : Anton  Dimitriu,  volt 

filozófia  tanszakos egyetemi tanár, a 
Creditul Minier petróleum-vállalat 
1945—47 évi tejhatalmu vezetője, 
Radu  Xenopol  nagyiparos és kapitá 
tálista, valamint Gheorghe  Littman,  a 
szinajai játékkaszmó volt tulajdonosa, 
Károly volt király barátja és pártfo-
goltja, nemzetközi kalandor. 

Es a három gazember nem elége-
dett meg hatalmas vagyonával, hanem 
1945—46 ban, mikor az ország dol-
gozói nagy nehézségek között, megfe-
szített erővel dolgoztak a fasiszta  há-
ború romjainak eltakarításán ós az uj 
élet felépítésén,  összebeszélt, hogy el-
lopja a Creditul Minier, az egyik leg-
nagyobb petróleum vállalat francia-

Szikszai Mihály, 
az udvarhelymegyei ideiglenes bizottság alelnöke 
1912 november 12 én született Szent-

keresztbányán. Munkás szülők gyer-
meke. Apja vasöntő volt. Kilencen 
voltak testvérek, ő 7 elemi elvégzése 
után tanoncnak ment. A vasöntő szak-
ma kitanulása után többféle  munkát 
vállalt, hogy szüleinek segitségére le 
gyen a többi gyermekek nevelésében 
:s. Szentkeresztbányéról elkerült Plo-
eş'ibe, ahol két hónapot dolgozott. 
Segesváron, Szebenben, majd később 
Székelyudvarhelyen dolgozott majdnem 
egy évet. Innen visszakerült Szent-
keresztbányáre, ahol nagy nehézségek 
érán kapott munkát, mert már akkor 
ismert volt, mint a munkásság érde-
keinek bátor harcosa. Szentkeresztbá-
nyán tovább harcolt a munkásság ér-
dekeiért, az akkori kizsákmányolókkal 

szemben. 
A felszabadulás  után mindjárt be 

kapcsolódott a Párt és a szakszerve 
zet munkájába, 1948 ban szakszerve-
zeti káderiskolát végzett. Ezután a 
szentkeresztbányai vas és fémipari 
szakszervezet függetlenített  elnöke lett 
és mindaddig az volt, amig Pártunk 
javaslatára ki nem nevezték a megyei 
ideiglenes bizottság alelnökévé és át 
nem helyezték Székelyudvarhelyre. 

Szikszai Mihály fáradhatatlanul  dol 
gozik, a régebben annyira elhanyagolt 
megye gazdasági felemelésére.  A mun-
kásmozgalomban szerzett tapasztala-
tait arra használja fel,  hogy az egész 
megye dolgozóinak elősegítse a boldo 
gabb jövő megteremtését. 

Kovács B. Mihály 
Udvarhelymegye ideiglenes néptanácsának tagja 

Székelymuzsnán született, 1923 feb-
ruár 20-án. Szegény-földmives  család-
ból származik. Anyagi nehézségek mi-
att még elemi iskolai végzettsége után 
kénytelen volt napszámos munkára 
menni. Nyáron a kőmivesek mellett 
dolgozott, mint napszámos, télen pe-
dig ölfavágással  foglalkozott. 

1945 ben bekapcsolódott a szerve-
zeti életbe, tagja lett a Román Kom-
munista Párnak és a Párt vonalán dol-
gozott falujában  egészen 1948 február 
haváig, amikor káderiskolát végzett 
Székely udvarhelyen. A káderiskola be 
tejezése után párt-aktivista lett. Majd 

országi fiókjának  egész vagyonát és 
Bukarestben elhelyezett részvényállo-
mányát. 

E terv végrehajtása érdekében ez a 
három uri bandita, kiutazott a kicsiny 
Lichtenstein hercegségbe és ott három 
ál vállalatot alapított és beiktatta az 
ottani céghivatalnál Meropa, Valor és 
Sepie néven. 

Ezeknek a cégeknek nem volt sem -
mi vagyonuk, sem pedig tevékenysé-
gük, de nem is volt szükség erre, 
mivel gazdáik nem dolgozni akartak, 
hanem lopni és csalni ezek segitsé-
gével. 

Dolgozó népünk kormányának éber-
sége lerántotta a leplet a munkás-

osztály emez ellenségeiről és Littma-
non kivül, aki külfölden  van, oda-
küldte őket, ahol a népbirák hallatják 
utolsó szavukat. 

A tárgyalásokon teljes egészében 
megmutatkozott a kapitálista bűnözők 
arcképcsarnoka és a nemzetközi bur-
zsoázia rothadtsága. Elhangzott az 
ügyészi vádbeszéd és az igazságos 
ítélet könyörtelenül le is sújtott népi 
demokréciánk megátalkodott ellensé-
geire, a közösséget kiszipolyozó uri 
banditákra. 

Az Ítélet szerint Anton Dimitriut 12 
évi fegyházra,  40 000 lej pénzbirságra, 
ötévi jogvesztésre, Radu Xsnopolt 10 
évi fegyházra,  40 000 lej pénzbírságra, 
ötévi jogvesztésre, Gheorghe Littmant 
távollétében ugyancsak 10 évi fegy-
házra és 40 000 lej pénzbirságra. Ion 
Soneriut 12 évi fegyházra,  Mihail Ar-
tereanut 4 évi fegyházra  és Udrea 
Ioant, a Creditul Minier kColajtársaság 
volt ügyészét 2 évi fogházra  ítélték. 
Ezzel a bűnösök megkapták méltó és 
megérdemelt büntetésüket. 

Népi ülnök-választás 
Szentkeresztbányán 

Marosvásárhelyre középfokú  kádsrisko 
lába küldték. Az iskola elvégzése után 
Udvarhely alsó és felső  járásának lett 
a párttitkára. Itt dolgozott 1949 ápri 
lisáig, amikor a megyei ideiglenes bi 
zottság tagjául jelölték, hogy a dol-
gozó nép érdekeit képviselje és a dol-
gozó nép hiányosságait és nehézsé-
geit osztályharcos szellemben a többi 
elvtársakkal együttesen oldja meg. 

Most minden tehetségével és tudá 
sával azon dolgozik, hogy a tanács 
tagokkal együtt a megyében még fenn 
álló nehézségeket és hiányosságokat 
minél hamarább kiküszöböljék. 

Junius elsején, a népi ülnökök vá-
lasztásának napján ünnepi díszbe öl-
töztették a szentkeresztbányai üzem 
dolgozói a választási termet. 

A munka végeztével a munkásság 
színültig töltötte meg a helyiséget. 
Festő Vilmos szakszervezeti titkár nyi-
totta meg az ülést, majd Strauss Fe-
renc dr. törvényszéki elnök ismertette 
a nap jelentőségét. 

— A népi ülnökökre megtisztelő, de 
felelősségteljes  feladat  vár. Meg kell 
védeniök mindazt, amit dolgozó né 
pünk nehéz harcok árán sok küzde-
lemmel kivívott magának. Meg kell 
védeniök az ország rendjét, a városok 
és falvak  minden dolgozó emberének 
vagyonát, nyugalmát, életét. Könyör-
telenül le kell sujtaniok azokra, akik 
bármi módon elgáncsolni, szabotálni 
akarják gazdssigi fejlődésünket  és élő-
haladásunkat, s legszigorúbban kell 
eljárniok azokkal szemben, akik az 
egész dolgozó nép, a szociálista tár-
sadalom vagyona és tulajdona ellen 
követik el tetteiket. 

Ezután Bányai Andor üzemi 
munkás jól felépített  beszédében is-
mertette a mult rendszer burzsoá 
igazságszolgáltatását, párhuzamot von-
va aközött és « jelenlegi népi igazság 
szolgáltatás között. Példákkal mutatta 
be a mult népellenes rendszerét és 
hangsúlyozta a szociálista igazságszol-
gáltatás igazi népi jellegét. 

A jelöltek neveinek felolvasása  után 
az elnök kérdésére, ki szavaz rájuk ? 
egy emberként, zugó tapssal adták 
meg a választ. Kérges munkáskezek 
százai adtak kifejezést  akaratuknak. 
Mind a jelöltekre szavaztak. Orbán 
Ferenc  lakatos,  Mihály  Áron,  Szik-
szai József,  Péter  Bálint,  András 
Istvánné,  Bardócz  Márton,  Butti  Ká-
roly,  Mihály  Ottó,  Csóg  Mózes  és 
Orbán  Ferenc  öntómester,  egytől egyig 

kitűnt munkásai az üzemnek, lelkes 
harcosai és építői a szociálizmusnak. 
Öntudatos magatartásuk és becsületes 
magaviseletük által nyerték meg mun 
kástársaik bizalmát és szeretetét. Sze-
mélyük biztosíték arra, hogy népi 
igazságszolgáltatásunk jó kezekben van 
s biztosak lehetünk abban, hogy ők 
sohasem fogják  elárulni dolgozó mun-
káslestvéreiket és azoknak érdekeit 
mindig szem előtt fogják  tartani. 

Orbán Ferenc lakatos mester, 
újonnan megválasztott népbiró meleg 
szavakkal mondott köszönetet dolgozó 
társainak azért a szeretetért és biza-
lomért, mely az újonnan megválasz-
tottak iránt megnyilvánult, biztosítva 
őket, hogy megbízatásukat becsülettel, 
munkás öntudattal fogják  végezni, 
mindig szem előtt tartva annak az 
osztálynak érdekeit, melynek hivatása 
harcolni lankadatlan erővel a szociá-
lizmus felépítéséért. 

— Felvételi vizsga a köz-
gazdaság-igazgatási szak-
iskolában. A székelyudvarhelyi 
közgazdaság igazgatási szakiskola I. 
évfolyamára  1949 junius 24 én reggel 
8 órakor kezdődnek a felvételi  vizs-
gák. Vizsgára jelentkezhetnek, akik a 
2. ciklus VII. osztályát vagy a volt 
egységes gimnázium, a volt kereske-
delmi, elméleti, vagy ipari líceum há' 
rom osztályát elvégezték, illetve ab-
szolváló vizsgát tettek és 1949 szep-
tember 1 én 16 ik életévüket nem ha-
ladják tul. A vizsga díjtalan. A vizsga 
tárgyai: Írásbeli: román, magyar és 
számtan. Szóbeli: román, magyar, 
számtan, történelem, alkotmánytan, 
fizika  vegytan és természetrajz. Isko-
lánknak román tagozata is van, melyre 
a felvételi  vizsga feltételei  és tárgyai 
ugyanazok, mint fent,  a magyar nyelv 
kivételével. Az  igazgatóság. 



A nyári szántások jelentősége 
Elbeszélgetve dolgozó parasztjai ok-

kal, gyakran hallunk a gyenge termés 
eredmények miatt panaszos hangokat. 
Keresik az okokat, tépelődnek és csak 
kevesen találnak rá az igazi okokra. 
Ezen okok közül legfontosabb  agró-
technikai elmaradottságunk, amelyben 
a mult reakciós rendszerek hibájából 
dolgozó parasztságunk jó része szen-
ved. Lenin, a szociálizmus nagy taní-
tómestere azt mondja, hogy >a tudo-
mány kell a legfőbb  segítőtársa legyen 
az embernek a jobb emberi életszín-
vonal elérése érdekében folytatott  harc-
ban*. Természetesen, a tudomány csak 
akkor tudja betölteni ezt a hivatását, 
ha eljut a széles népi tömegekhez és 
közkinccsé válik. 

Lássuk tehát, miben is lehet segít-
ségére dolgozó parasztságunknak a 
tudomány? Az országos mezőgazda-
sági kutató intézet vizsgálatai szerint 
talajaink tetemes mennyiségű tápa-
nyaga csak arra vár, hogy szakszerű 
talajmüvetéssel a növényeit által köny-
nyen felvehető  alakba jusson. A szak-
szerű talajmüvelés elengedhetetlen fel-
tétele többek között a nyári szántás is, 
amelynek célja a talaj kedvező szer-
kezeti állapotának előállítása az ősziek 
és a tavasziak alá. Az ősziek alá tör-
ténő talajelőkészités során a nyári szán-
tás, természetesen, a talajművelő rend-
szerek szerint változik. 
Az ugar-rendszerben, 
amelynek tulajdonképpeni célja a ta-
laj fizikai  tulajdonságainak javítása, a 
talaj táplálóanyagkészletének növelése 
és a talajnak a gyomtól való megtisz-
títása, a nyári szántás jelentősége igen 
nagy. Az ugar rendszer fentemiitett 
célját ugyanis a vidékünkön szokásos 
kétszeri szántással nem lehet elérni. 

A müvelés helyes sorrendje, feltéve, 
hogy az ugar előtt tavaszi kalászos 
állott és utána őszi következik, a két-
szeri nyári szántás beiktatásával a kö-
vetkező kell, hogy legyen : 1. tarló 
hántás (nyári szántás), utána hengere-
zés és boronálés, 2. pár hét múlva 
fogasolás,  3. őszi mélyszántás, 4. kö' 
zépmély forgató  szántás (április-május 
ban), 5. keverőszantás, vágy nyári 
ugarszántás (junius juliusban), 6. ve-
tőszántás. A leggyakrabban elkövetett 
hiba ennél a talajművelő rendszernél 
éppen a tarlóhántás mellőzése a tar-
lólegelő kedvéért, ami minden körül-
mények között kerülendő. 
Az ugarnélküli 

rendszerben 
a nyári szántás egyszer fordul  elő és 
éppen ezért semmi körülmények kö-
zött sem maradhat el. A junius, julius 
vagy augusztus derekáig lekerülő nö 
vények után azonnal meg kell adni a 
tarlóhántást. 

A nyári szántás célját előbb a 
kedvező talajszerkezet előállításában 
jelöltük meg. Ez a kedvező talajszer-
kezet a talajérés folyamatának  hordo-
zója, amely mikrobiológiai (baktérium 
életmüködési) folyamat  folytán  jön létre. 
A baktérium életműködésének zavarta-
lan lefolyásához  a talajnak föltétlenül 
nedvességre van szüksége. A talajned-
vesség megőrzését pedig különösen 
nyáron, amikor a talajt különösen 
ugar esetében a legelő állatok össze-
törniük és nyáron a nagy hőségben 
a párolgás éppen az összetömődött 
talajban a legnagyobb fokú,  csakis 
szántással lehet biztositani. Az össze-
tömődött talajban ugyanis hajszálcsö-
vesség áll fenn,  amely a talajnedves-
séget felszínre  hozza és az a felszínen 
elpárolog. A szántással ezeket a haj-
szálcsöveket szétzuzzuk és megaka-
dályozzuk a nedvesség felszinrejutását, 
végső fokon  pedig elősegítjük a talaj 
beéredését. 
Mikor végezzük a 

nyári szántást ? 
Különösen tarlószántás esetén köz-

vetlenül az elővetemény lekerülte után, 

még azt sem várva meg, hogy a ter-
més el legyen szállítva, mert ekkor a 
talaj, bármilyen szárazság is volt, tar-
talmaz annyi nedvességet, hogy a 
munka könnyen végrehajtható és a 
talaj beéredéséhez szükséges nedves-
ség is biztositva van. Minél inkább 
megkésik a tarló szántása, a következő 
termés annál kisebb lesz. 
Milyen mélyen végezzük 

a nyári szántást ? 
A legmegfelelőbb  szántási mélység 

10—12 cm, Kísérletek bizonyítják, 
hogy a szántási mélység fokozásával 
a termésátlag egyáltalán nem emelke 
dik és igy a mélyebb szántás érdeké-
ben eszközölt nagyobb erőbefektetés 
nem térül meg. Pl. nyáron és ősszel 
egyaránt 10 cm. mélyen szántott 

borsótarló után vetett őszibuza ter-
méseredménye 2652 kg. volt. Egv 
másik parcella nyáron 10, ősszel 20 
cm. re szántva 2498 kg.-mot adott. 
Ismét egy másik parcella nyáron és 
ősszel egyaránt 20 cm re szántva, 
2332 kg. termést hozott. Tehát, amint 
a kísérleti eredményekből és számos 
gyakorlati tapasztalatból látható, a 
legjobb eredményeket a nyáron és 
ősszel egyformán  10 cm.-es szántás 
esetén érhetünk el. Csak igen nedves 
talajú vidékeken engedhető meg, hogy 
a nyári szántást valamivel mélyebben 
végezzék, mint az őszi vetőszántást, 
de itt is 12 cm nél mélyebb szántás 
már termésemelkedést nem mutat. 

Igyekezzünk tehát a tudományos 
kísérletek eredményeinek gyakorlati 
alkalmazásával fokozni  termésátlagain-
kat, hogy ezáltal nagyobb darab ke-
nyeret juttathassunk minden dolgozó 
asztalára. Márton  Endre 

Lendületes épités Székelykereszturon 
Május utolsó napjaiban a szociálista 

épités lázas tevékenysége mozgatta 
meg Székelykereszturi. Megpróbáljuk 
filmszerű  beszámolót adni ezekről az 
eseményekről 

Filharmonikus  hangverseny  volt a 
vegyes liceum énekkarának szereplé-
sével. Farjas Sándor dr. JjéL .évtize-. 
áfiâ zaQgkar  vezetői komoly társadjlgií 
m unkájjnl̂ lDgTejéz'ő 5 ucsuh a n g ver -
senye, is ..volt ez az összejövetel 

Dicséretet érdemel a zenekar lelkes 
munkája, a pár orosz, magyar zene-
és ének szám és a Páterfi  Gyula ál-
tal kitűnően _ betanítót! végyesliceumi 
dalárda, """ *"» 

Az  állami  textil  üzlet  megnyitása 
egy ujabb komoly lépés a dolgozók 
életszínvonalának emelése kérdésében. 

Az  állami  gyógyszertár  a volt Ud-
var-féle  átalakított szép tágas üzlet-
helyiségben nyilt meg, ünnepélyes ke-
retek között. A RMP, az ideiglenes 
bizottság, a MNSz stb. kikü'döttei jó-
kivánataikat fejezték  ki és ígéretet 
tettek, hogy minden támogatásukkal 
és segítségükkel hozzájárulnak ahhoz, 
hogy ez a gyógyszertár álljon gazdag 
raktárral a dolgozó cép rendelkezésére 
és nem ugy, mint a múltban, csak 
egyes kiváltságosok érdekeit szo'gálja. 

Az  ideiglenes  bizottság  elhelyezése 
érdekében a régi polgári iskola épü-

letét vették igénybe. A pedagógiai is-
kola ott lévő alsó tagozata a volt ál-
lami elemi népiskola helyiségébe köl-
tözött. A vegyes líceumnak az ottlévő 
két tagozata a vegyes liceum épüle-
tébe és internátusának helyiségébe 
jött át. Az erdészeti iskolát a volt 
ref.  elemi iskolában helyezték el. 

Puskin  ünnepélyek  voltak vasárnap 
az iskolákban és külöa az ARLUS 
városi tagozatának rendezésében. 

A kuiturotthon  május 29 iki verse-
nyén a székelykereszturi színjátszó-
csoportot Csekefalva  kulturotthona 
látta vendégül. A zászlókkal, feliratok-
kal és fúvószenekarral  érkező kereszt-
úriakat a falu  gyermekserege a falu 
határán, az ifjúság  és a nép az is-
kola udvarán felállított  szép szabad 
téri szinpad előtt fogadta.  Farkas Jenő 
tanárnak, a kultur versenyek jelentő 
ségét ismertető beszéde után a cseke-
falviak  a Krizsó Kati kecskéje cimü 
színdarabot adták elő. A nagyszámú 
közönség az osztályharcos jelenetek-
nél felhangzó  tapssal fejezte  ki tetszé-
sét és együttérzését. 

A találkozás lelkes hangulata, a 
n»gytömeget nevelő és mozgósító ha-
tása mutatják a kulturversenyek szük-
ségességét és óriási jelentőségét a szo-
ciálizmus építésében. 

F.  J.  MNSz levelező. 

SPORT 
Felejthetetlen, spottemlékekben gaz-

dag két napja volt városunknak. 
Junius 2 ikán a szépen feldíszített 

sporttéren több, mint 3.000 néző előtt 
játszott előmérkőzést a Szakszervezetek 
ifj.  válogatottja az Armata  ifi.  válo-
gatottjával. Eredmény : 4 : 1 (2 :0) 

Utána a medgyesi Gázmetán labda-
rugó-együttese sportkáder nevelő mun -
kájánsk eredményében gyönyörköd-
hettünk. A 11—12 évesek két mezít-
lábas együttese először vizsgaszerüen 
bemutatta a labdarúgás technikai fo-
gásait, utána pedig, a szépszámú kö-
zönség lelkes biztatása és gyönyörkö-
dése mellett, bebizonyította, hogy ed-
zőjük fáradozása  nem volt hiábavalói 
tudásuk teljes, labdakezelésük biztos, 
fegyelmük  és önzetlen összjátékuk 
csodálatos. 

Ilyen pportnevelés a titka annak 
az iskolajátékként elkönyvelhető be-
mutató mérkőzésnek, melyet a med-
gyesi  Gazmetan  és a kolozsvári  CFR 
két A ligás csapata játszott a Munkás 
Ifjúsági  Kupa tiszteletére. Az eredmény 
döntetlen: 3: 3 (1 : 1) volt, bár a ko-
lozsváriak tökéletesebb technikája meg-
érdemelte volna a győzelmet. 

Az előbb ismertetett sportesemények 
előtt zajlott le az 56 am-es motor-
kerékpár  pontossági verseny 14 ver-
senyzővel. Győztes : Balássy István. 

Utána 8 férfi  és 5 női résztvevővel 
kerékpározó  gyalogló  kombinált ver-
seny volt. 

Junius 3 án előjátékként az Autó-
sport  II.  és a segesvári  CFR  II.  ké 
zilabdamérkőzése az Autósport 5 : 2 
(2: l)-es győzelmével ért véget. 

Utána került sor a kézilabda iránt 
egyre jobban érdeklődő sportkedvelő-
ket már napok óta lázban tartó A li 
gás rangadó CFR  (Segesvár)  — IRTI 
(Medgyes)  mérkőzésre. A Drágán biró 
által kifogástalanul  vezetett, fordulatos, 
érdekes játék a CFR nek 7:3 (3:1)-
es biztos győzelmet hozott. 

Az Autósport  I.  kézilabda-csapa-
tunk Csíkszeredában játszott vasárnap. 
Kemény, sőt durva CFR (Csíkszereda) 
játék után, esős, szeles időben, erősen 
felázott  pályán szerzett 8:3 (5:1) 
arányú győzelemmel tért haza csapa-
tunk a bajnoki mérkőzésről 

TEKE 
Az UMTE bajnokcsapatunk Sepsi-

szentgyörgyön f.  hó 5 én a marosvá-
sárhelyi Indumin (Cukorgyár) bajnok-
csapatával játszotta a Román Népköz-
társaság kupaverseny-döntőjét. Bár 
csapatunk lelkesen küzdött az Indumin 
1386, UMTE : 1378 eredménnyel győ-
zött. Igy az UMTE második helyre 
került az országos bajnokságban és 
egy szép márvány-alapon bronzpla-
ketet nyert. 

Iskolai tájékoztató 
A csombordi  szőlészeti  szakish 

felvételi  vizsgára junius 20-ig 
jelentkezni, 14—16 éves ifjaknak, 
az elemi iskola 7 osztályát elvégen 
kivételesen felvesznek  olyanokat 
akik 4 elemi osztályról szóló bizonyul 
ványukat 1948 ban vagy az azei5tf| 
évek valamelyikében szerezték. 

A kézdivásárhelyi  erdészeti  mi 
iskolába  való felvételi  vizsga idő 
junius 24—30 Korhatár 16 év. 

Mindkét iskolára vonatkozó 
tes felvilágosításokat  a MNSz mei 
szervezete ad. 

Az Ardealul állami 
élelmiszerüzlet fonto 
közérdekű közieméin 

Ezúton hoEza az Ardealul 
élelmiszerüzlet a vásárló közönség l 
domására, hogy az alant felsorolt  I 
szükségleti cikkek árai milyen 
tékben csökkentek: 

a vegyesiz (marmaiad) árcsökk 
33%-os, a halkonzervek árcsökk. 
20°/o-o'»,  a főzelékkonzarve*  árcsö 
nése 15—20 6/o-o3. a cukorkák k 
csökkenése 8—10°/o-os. 

Felhívjuk egyúttal a vásárló közi 
ség figyelmét  arra, hogy a főzelék-
konzervek árban és minőségben 
felülmúlják  a piacon jelenleg vásá 
ható főzelékféléket.  Zöldbab, zöldb 
még nem látható a piacon, vagy 
ára mialt nem vásárolható meg, a_ 
Ardealul állami élelmiszerüzletben kon-
zerv formájában  korlátlan mennyiség-
ben áll a vásárlók rendelkezésére, i 
dolgozók által megfizethető  áron. 

Az  igazgatóság. — 

Vígan  folyik a munka 
az UMGISz 

asztalosmühelyben 
Végre megindult a szociálista mun-

kaverseny az UMGISz asztalos tufl-
helyében is. Ezzel azt akarjus elérni. 

üzemekkel is és az egyéves gazdaság 
terv megvalósítását elősegítsük. 

Technikai felelősünk,  Szöllősi Fe-
renc elvtársunk vezetése mellett feje» 
tűk be a tervezett időnél hamarább an-
nak a 365 asztalnak az elkészítését, 
amit a fürdőhelyek  számára készítet-
tünk. Ezek az asztalok a fürdőhelye-
ken már nem az »urakat«, a kizséfc 
mányolókat fogják  szolgálni, hanem i 
pihenni vágyó munkásokat. Éppn 
ezért örömmel is dolgoztunk ezen i 
munkán. 

Üzemünket tovább akarjuk feji 
teni. Csak nehéz munka árán sikeré 
üzemünket gépesíteni. Most összefogn 
az erőnket, igyekszünk még egy lépés-
sel előbbre haladni, hogy mi is hozzá-
járulhassunk Népktztársaságunk újjá-
építéséhez. 

Illyés  Mózes,  gépmunkás. 

Értesítés 
Az udvarhelymegyei ideiglenes bi-

zottság munkaügyi ügyosztálya fel-
hívja azokat a gondozó szülőket, akik-
nél magyar állampolgár gyermek vaa 
elhelyezve, vagy esetleg bármilyen 
körülmény folytan  itt maradt, hogy 
f.  hó 20-ig jelentsék a gyermek nevát 
és adatait az ideiglenes bizottság mun-
kaügyi osztályánál a megyeháza 20 si 
szobájában, hogy intézkedés történb» 
sék azok hazatérésére nézve. 

Benedek  Boriska  \ 

x Gépírónőt keresünk, aki tökéle-
tesen tud románul, magyarul azonntf 
belépéssel. A megyei szövetkezeti sz«-
vező bizottság (volt Federale). Voi 
Kőkereszt tér 3. 



A kulturversenyek körzeti eredményei 
Junius 5 ikén az esős idő óriási 

akadályt gördített a kulturversenyek 
•elé. A szabadban felállított  színpadok 
el&ztak s mindenütt terembe kellett 
vonulni. Igy a közönség egy része 
nem is fért  be a kultúrtermekbe és 
nem gyönyörködhetett a kulturverse 
nyekben. Örömmel láttuk azonban, 
hogy falvaink  dolgozóit az eső sem 
tudta visszatartani a kulturcsatából. 
Sok helyen esernyők alatt, de fúvós-
zenekarral, vagy énekelve vonultak át 
a körzeti kulturversenyek színhelyére, 
igy, egyes kisebb hibáktól és hiányos-
ságoktól eltekintve, a körzeti verse-
nyek is meghozták a várt eredményt. 
Parajdrél csak a messze he-

gyekben fekvő  fenvőkuti  kultúrott-
hon maradt el az időjárás mostoha-
sága miatt. Itt mintegy 2.400 néző él-
vezte a szép versenyszámokat. Az 
énekben a bírálóbizottság által meg-
állapított sorrend: 1. Alsósófalva,  2. 

| íelsősófalva,  Parajd, 3. Korond. A 
táncban első Korond, második Felső 
sófalva  és harmadik Alsósóralva lett. 
A színjátszás terén a sorrend a kö-
vetkező : 1. Alsósófalva,  2 Parajd. 3. 

| íelsősófalva.  Hibák különösen a szín-
játszásban mutatkoztak, mint pl. az, 
hogy a parajdi színjátszó csoport 

lOgskó Teréze, inkább egy gépirónőt 
alakított, mint egy forradalmi  munkás-
nőt. A felsősófalviak  a demokratikus 
birőt — helytelenül — kitömött po-

I :akkal alakították. 
Bord os körzetéből Csöb és 

|Véc«e maradtak el a versenyről. 
1 Énekben első lett Szentdemeter ének-
kara, táncban ugyancsak Szentdeme-
ter volt a legjobb, második Bordos 

I lett. Színjátszás terén Zsákod nyuj-
llotta a legjobbat s utána Székely-
I szállás következett. A bordosi körzet-
iben elkövették azt a súlyos hibát, 
Ihogy a műsor utáni táncra 40 lej be-
1 lépődijat követeltek az ifjúságtól  s 
I aki ezt nem fizette  meg, annak a tér-
imét el kellett hagynia, pedig mintegy 
|700-an vettek részt ezen a versenyen. 

Etádon 800 főnyi  résztvevő és 
közönség gyűlt össze s egyetlen 
I község kulturotthona sem maradt el. 
|A bírálóbizottság az énekszámoknál a 
liövetkező sorrendet állapította meg : 
|l, Bözöd, 2. Etéd, 3. Küsmöd; a 
táncnál: 1. Siklód, 2. Kőrispatak, 3. 
Bözödujfalu;  a színjátszásnál: 1. Kőris-
itak, 2. Bözödujfalu,  3. Szolokma. 
Kissolymospól hiányzott Újlak 

llturcsoportja. A versenyeket, mint-
jy 850 főnyi  közönség nézte végig. 
Inekben : 1. Szenterzsóbet, 2. Săcel, 
Hidegkút; táncban : Săcel, Szent-
lébet, Nagysolymos, mig szinját. 
isban: Kissolymos, Szenterzsébet, 
gysolymos volt a sorrend. 
Székelykereszturna is el-
ltek a versenyző kulturotthonok, 

a feleki  maradt el. Mintegy 1000 
lereplő és résztvevő fordult  meg 
an a versenyen. A bírálóbizottság 
i következő sorrendet állapította meg, 
lekben 1. Gagy, 2. Székelykeresztur, 
. Ujszékely; táncban 1. Alsóboldog-
lalva, 2. Fiatfalva,  3. Kismedesér; 
pinjátszásban 1. Csekefalva,  2. Sze-
lerjes, 3. Szentábrahám. Itt az volt a 
pányosság, hogy teremről későn gon-
J ikodtak s igy a verseny csak későn 
idődhetett. 
Siménfalváról  csak Kiskede 
alturotthona maradt el. Mintegy 700 
bő és szereplő vett részt. Énekben 
\ sorrend a következő : Siménfalva, 
desér, Rugonfalva;  táncban: Ru-

pnfalva,  Kadács, Szókelyszentmiklós; 
injátszásban: Rugonfalva,  Simón-
Iva, Medesór. 
I Székelyszentmihályról egy 
ilturotthon sem maradt el s mintegy 
'0 résztvevő előtt zajlottak le a 
enyek, amelyek eredményekóp-
énekben 1. Székelyszentmiháiy, 

l Tarcsafalva,  3. Kobátfalva  ; tánc 
1. Csehétfalva,  2. Székelyszent-

miháiy, 3. Benczéd ; színjátszásban 1. 
Nyikómalomfalva,  2. Tordátfalva,  3. 
T*rcsafalva 

Firtos vár alján nem jelentek 
meg a firtosmartonosi  és a pálfalvi 
kulturcsoportok. Ennek ellenére, mint-
egy 600 néző gyűlt össze. A ver-
senyben az ének terén a következő 
volt a sorrend: 1, Énlaka, 2. Kecset, 
3. Firtosváralja; táncban 1. Kecset 
és Kisfalud,  2. Énlaka, 3 Firtosvár-
alja ; színjátszásban 1. Énlaka, 2. Fir-
tosváralja, 3. Kisfalud. 

Kágygalambfakván  700 részt-
vevő előtt folyt  a verseny, amelynek 
során az énekben 1. Nagygalambfalva, 
2. Betfalva,  3. Décsfalva;  tán:ban 1. 
Nagygalambfalva,  2. Kisgalambfalva, 
3. Décsfalva;  színjátszásban 1. Nagy-
galambfalva,  2. Betfalva,  3. Székely-
maayaros volt a sorrend. 

Bikafalván  nem jelent meg Béta, 
Dobó és Sükő, igy kb. 600 néző előtt 
versenyeztek a kulturcsoportok. Ének-
ben első lett Hodgya, második Vágás, 
harmadik Bögöz, táncban első Vágás, 
második Farcád. harmadik Hodgya, 
színjátszásban első Bikafalva,  második 
Felsőboldogfalva,  harmadik Bögöz. 

Derzsben nem jelentek meg a 
kulturversenyeken Mátiifalva,  Petek, 
Oczfalva  és Ábránfalva  kulturotthonai. 
M ntegy 900 versenyző és nézőközön-
ség volt jelen. Az ónekcsoportok sor-
rendje a következő : 1. Derzs, 2. Muzs-
na, 3. Kányád, a tánccsoportok sor-
rendje 1. Kányád, 2. Derzs és Homo-
ródszentlászló, 3. Muzsna, a szinját-
szócsoportok sorrendje: 1. Derzs, 2. 
Kányád, 3. Muzsna. 

Ülke körzetéből nem jelentek meg 
a versenyen Farkaslaka és Székelj-
lengyelfalva  kulturotthonai A verseny 
közönsége mintegy 800 volt. Az ének-
karok sorrendj s : Szenttamás, Üike, 
Bogárfalva,  a tánccsoportoteé : Szent-
lélek, Szenttamás, Ü»ke, a színjátszó-
csoportoké : Üike, Szenttamás,Fancsal. 

Székelybethlenfaivárél  el-
maradtak : Tibód, Szentkirály, Üknyéd, 
Oroszhegy, Diafalva  és Szombatfalva 
kulturcsoportjai s ennek ellenére mint-
egy 500-an jelentek meg szereplők és 

nézők. A kulturcsoportok sorrendje a 
következő volt: énekben : Fenyéd,Beth-
lenfalva,  Kadicsfalva,  táncban : Fenyéd, 
Kadicsfalva,  Bethlenfalva,  színjátszás-
ban : Bethlenfalva,  Kadicsfalva,  Máré-
falva.  « 

Zeteváraljára nem tudtak be-
jönni Varság, Sikaszó és Irigyvesze 
kulturcsoportjai, igy a mintegy 400 néző 
előtt kialakult sorrend a következő 
volt: énekben 1. Zetelaka, táncban 1. 
Zî te váralj a, 2. Zetelaka, táncban 1. 
Zetelaka, 2. Kükűllőkeményfalva. 

Szentkeresztbányárél el-
maradtak Abásraiva és Homoródke-
ményfalva  kulturcsoportjai. Énekbea 
első lett Lövéte, táncban a sorrend : 
Szentkeresztbánya, Lövéte, a szinját-
szócsoportok között: Szentkeresztbá-
nya, Lövé e, Szentegyházasfalu. 

Homorédszentmártonbál 
elmaradtak Árvátfalva,  Pítakfalva,  Sán-
dortelke és Telekfalva  versenyzői. Mint-
egy 700 résztvevő volt jelen. Osztályo-
zás: ének: 1. Kénos, 2. Lókod, 3. 
Homoródremete, tánc: 1. Homoród-
szentmárton, 2. Lókod. 3 Homoród-
remete, színjátszás: 1. Homoródremete. 

Oklándra a nagy eső ellenére 
mindenik kulturcsoport megérkezett s 
mintegy 800 résztvevő előtt versenyez-
tek. Énekben a sorrend a következő: 
Oklánd, Homoródalmás. Zsombor,tánc-
ban : Homoródalmás, Zsombor, Ho-
moródujfalu,  színjátszásban: Zsombor, 
Karácsonfalva,  Homoródujfalu. 

Honaoródszentpálen csak 
Bágy és Ege kulturcsoportjai nem je-
lenlek meg. Mintegy 1.000 résztvevő-
vel és szemlélővel zajlott le a verseny, 
'amelyen énekben 1. Dálya, 2. Homo-
ródjánosfalva,  táncban 1. Városfalva, 
Dilya, 3 Homoródjánosfalva,  színját-
szásban : 1. Varosfalva,  2. Recsenyód. 
3. Dálya. 

Blbarcfalván  mintegy 2.500 
szereplő és néző jelent meg és a kö-
vetkező sorrend alakult ki a kultur-
csoportok versenyek folytán  : énekben 
1. Erdőfüle,  2. Magyarhermány, 3. 
Vargyas, táncban 1. Vargyas, 2. Bar-
dócz, 3. Kisbacon. 

laka, Nagygalambfalva  és Kisgalamb-
falva. 

Székelyudvarhelyen ének -
karral versenyeznek Kecset, Szentta-
más, Üike, Fenyéd, Székelybethlen-
falva  és Zetelaka, tánccsoporttal Kecset, 
Kisfalud.  Szentlélek, Szenttamás, Fe-
nyéd, Kadicsfalva,  Zeteváralja és Ze-
telaka, szinjáts*6csoporttal Malomfalva, 
Firtosváralja, Üike, Szenttamás. Beth-
lenfalva,  Kadicsfalva,  Zetelaka és Kü-
kűllőkeményfalva. 

Agyagíalván versenyeznek Hod-
gya, Vágás, Derzs, Muzsna,Piték, Ócz-
falva,  Dálya énekkarai. Vágás, Far-
cád, Kányád, Derzs, Homoródszent-
lászló, Petek, Óczfalva  és Dálya tánc-
csoportjai, Bikafalva,  Felső boldogfalva, 
Derzs, Kányád, Óczfalva  és Petek szia-
játszó csoportjai 

Oklándon énekkarral versenyez-
nek Lövéte, Homoródkeményfalva, 
Abásfalva,  Kénos, Lókod, O tlánd, 
Homoródalmás, Homoródjánosfalva, 
Erdőfüle  és Magyarhermány kultur-
csoportjai, tánccsoporttal Szentkereszt-
bánya, Abásfalva,  Lövéte, Homoród-
szentmárton, Lókod, Homoródalmás, 
Zsombor, Városfalva,  Vargyas ós Bar-
dócz kulturcsoportjai, szn játszócso-
porttal pedig Szentkeresztbánya, Lö-
véte, Homoródremete, Zsombor, Ka-
rácsonfalva,  Városfalva,  Recsenyód és 
Abásfalva. 

* Vöröskereszt 
(ozgyfittse 

fc  Konaresszusa 

Járási kulturversenyek 
Junius 12-én, vasárnap lesznek a 

járási kulturversenyek, amelyeken 40 
énekkar, 43 tánc-csoport és 38 szin-
játszócsoport vesz részt. 

Parajdon az énekkari verseny, 
ben rósztvesznek Alsósófalva,  Felső-
sófalva  és Parajd kulturotthonai, a 
táncversenyben szerepelnek Korond, 
Felsősófalva  és Siklód csoportjai, szín-
játszásban pedig Alsósófalva  és Pa-
rajd kulturcsoportjai. 

Bözödön az énekkari versenyen 
indulnak Szentdemeter, Bözöd. Etéd, 
Szenterzsébet és Săcel, a táncverse-
nyen Szentdemeter, Bordos, Kőrispa-

tak, Săcel és «Szenterzsóbet, a szinját-
szóversenyen Zsákod, Székelyszállás, 
Kőrispatak, " Bözödujfalu,  Kissolymos 
és Szenterzsébet. 

Székelykereszturon ének-
karral versenyeznek Énlaka, Gagy, 
Székelykeresztur, Siménfalva,  Nagy-
medesér, Szentmihály, Tarcsafalva. 
Nagygalambfalva,  Betfalva,  tánccso-
porttal Nagygalambfalva,  Kisgalamb-
falva,  Alsóboldogfalva,  Fiatfalva,  Ru-
gonfalva,  Kadács, Csehétfalva,  Szó-
kelyszentmihály és Énlaka, színjátszó 
csoporttal Csekefalva,  Szederjes, Ru-
gonfalva,  Siménfalva,  Tordátfaiva,  Én-

A Székely  Színházról 
A marosvásárhelyi Székely Színházról komoly bírálók állapították meg 

hogy az ország egyik legjobb együttese. Erről mostani vendégszereplése alkal-
mával meggyőződhetett ismét Székely udvarhely minden dolgozója; 

. Koi?.?]y é̂rzéssel és megdöbbentő valószerüséggel mutatták be Gergely 
Sándor Vitézek és hőiök cimü darabjában a két világháború közötti magyar 
társadalom igazi hőseit, az üldözött kommunistákat, a háborúban vitézséget 
szerzett, de a társadalmi életben gyávának és megalkuvónak mutatkozó, vaev 
hatalmukkal visszaélő vitózkedőkkel szembeállítva. A közönség lenyűgözve fi-
gyelte a fordulatos  darab minden mozzanatát, amit a nagyszerű színészek igazi 
reális művészettel jelenítettek meg. 
rrtt * Különös házasságban is tökéletesen adták vissza a szereplők Mikszáth 
Kálmán nagyszerű rajzát azokról az egyházi hatalommal való visszaélőkről, akik 
életeken t e l y é n e k m e « ó v á s a v é8 e t t könyörtelenül gázolnak át az egyéni 

. S°r°,k 'íá?a?or m6& érdeklődéssel tekintünk a harmadik darab elé. Mi-
ve a bzékely Színház vendégszereplése nagy művelődési éiménye városunk-
nak, még visszatérünk arra, annál is inkább, mivel sem a nagyszerű rende-
zésről, a gyönyörű diszletezésről, sem az egyes kiválóbb szereplőkről nem tud-
hatunk egy hevenyészet, rövid cikk keretében beszámolni. 

A Vöröskereszt hőt a nagy újjáala-
kulás munkájának egyik legjelentősebb 
szakasza, amikor a régi békókat ma-
gáról ledobó Vöröskereszt a hábora 
helyett a béke szolgálatába igyekszik 
állani, s uri érdekek helyett a nép ér-
dekeit kívánja ezután szolgálni. 

Megyei szervezkedésünk csúcspont-
jában a junius 11-iki közgyűlésünk, 
mig az országos Vöröskereszt-hét be-
fejezéseképpen  a Bukarestben, junius 
28—29-én tartandó országos kongres-
szus áll. 

Junius 11 ón, szombaton délután 6 
órai kezdettel a volt megyeháza nagy-
termében rendezi meg nagyszabása 
közgyűlését a megyei Vöröskereszt-
fiók.  A közgyűlés tárgyai: tisztújítás, 
beszámoló az összes eddigi munkáról, 
megvalósításokról éppúgy, mint hiá 
nyokról, az uj alapszabály tervezet is-
mertetése. Minden tagot és érdeklődót 
szeretettel várunk erre a nagy sereg 
szemlére, amely egyúttal az uj elin-
dulás kezdete is. A Vöröskereszt meg 
akarja mutatni, hogy a béke őre, a 
sebek gyógyítója, a népegészségügy 
felkarolója  és egész népünk egészség-
ügyi irányitója akar lenni. A nagy 
munkában irányitója a Román Mun-
káspárt és támogatják a tömegszerve 
zetek is, hiszen a Vöröskereszt is tő-
megszervezeti mozgalommá válik. 

A junius 28—29-iki országos kon-
gresszusra is küld() ki megyénk a köz-
gyűlés alkalmával 3 kiküldöttet, akik 
megyénket fogják  képviselni, s szá-
munkra elhozzák az országos központ 
határozatát és irányítását. 

Ezernyi feladat  vár éppen a Szé-
kelyföldön  a Vöröskeresztre. Orvos 
nélküli falvak,  babonák miatt elpusz-
tuló emberek, primitív egészségügyi 
védelemmel ellátott, vagy egyenesen a 
nélkül szűkölködő munkások, ifjak 
ezreinek van szüksége erre az áldott 
munkára. A békéért vivott nagy harc-
ban pedig az első sorokban van joga 
megszólalni annak a Vöröskeresztnek; 
amely a háború borzalmai ellen harcoL 

Segítsük nagy munkájában a Ro-
mán Népköztársaság Vöröskereszt-
Egyesületét I Jelenjünk meg mindnyá-
jan junius 11 iki közgyűlésünkön I 

Sz.  L 



IsmeriükTmegí a szociálizmus hazáját 
A szovjet-falvakban megkezdődött a sportidény 

A Szovjetunióban, ahol a sport is a 
széles dolgozó néptömegek közkincse, 
megkezdődött a sportidény. A sport-
stadionok futó,  kosárlabda, röplabda, 
football  és tennisz pályáin pezsdülő 
élet zajlik. A szovjet sportolók száz 
ezrei használják ki teljesen spor-
toláshoz való jogukat és lehetősé, 
geiket és a legkülönbözőbb sportágak-
ban fejlesztve  magukat, szorgalmasan, 
uj sikerekre, uj győzelmekre készül-
nek. 

A dolgozók egyetlen tőkés orszíg-
ban sem rendelkeznek a sportolás oly 
korlátlan lehetőségeivel, mint a Szov 
ietunióban. A Kommunista (b) Párt, a 
szovjet-kormány és J V. Sztálin sze 
milyesen nagy gondot fordítanak  a 
szovjet-nép szellemi és fizikai  erőinek 
hannonibás fejlődésére,  mert ez egyik 
előfeltétele  annak, hogy a nép telje_ 
sithesse magasztos feladatait.  Ennek 
tulajdonitható, hogy a testedzés és a 
sport, amely a dolgozik kommunista 
nevelésének egyik elsőrendű formáját 
jelentik, a Szovjetunióban államkór-
déssé és hatalmas feladattá  vált. 

A szovjet falvakban  a sport egyre 
inkább a tömegmozgalom jellegét ölti 
magára. A kolhozrendszer, amely a 
szovjet-falu  külsejét alapvetően meg 
változtatta és jelentősen emelte a 
szovjet parasztság kulturális és anyagi 
színvonalát, megteremtette a lehetősé 
gét annak, hogy a kolhozparasztok 
legsj élesebb tömegei is sportolhassa-
nak. 

A köztársaságokban és tartományok 
b»n 

egyre növekszik a falusi 
eportkol lekti vák száma 

és a falvakon  uj stadionok és sport-
pályák épütnek. A falusi  sportolók si-
kerrel vesznek részt a sportversenye-
ken. Ezt legbeszédesebben a tél fo-
lyamán megtartott sí és sakkversenyek 
igazolták, amelyeken a kolhozok spor-
tolói nagy tömegekben és említésre 
méltó sikerrel szerepeltek. 

Különösen azokban a községekben 
vett hatalmas lendületet a sportmoz-
galom, ahol a Párt és a Komszomol-
szervezetek kitartóan harcoltak a Kom-
munista (b) Párt Központi Bizottságá-
nak 1948 december 27-én a tömeg-
sportok fejlesztésével  kapcsolatos ha-
tározatának alkalmazásáért. Ebben a 
tekintetben a bolseviki munka szép 
eredményeiről tanúskodik a szovjet-
ukrajnai Vinica vidék. A Párt tartó 
mányi szervezetének vezetése alatt, 
ezen a vidéken nagy erőfeszítéseket 
tettek, hogy a falusi  lakosságot és 
kolhozparasztságot mennél nagyobb 
tömegekben bevonják a sportéletbe, 
sportkollektivák megszervezésébe, uj 
sporttelepek építésébe, stb. 

Szorgalmas és kitartó munkává 
nagyszerű eredményeket értek el. Egy 
évvel ezelőtt a vidék falvaiban  alakult 
108 sportkoliektiva már több, mint 
3000 tagot számlált. A nemrég meg-
alakult »Kolhozföldek*  sportegyesület-
nek 150 000 tagot számláló 1.300 
sportkollektivája van. 
Ezen a nyáron 
nagy gondot fordítnak  a falusi  spor-
tolók edzésére, hogy azok sikerrel ve-
hessenek részt a »Mindig készen a 
munkára és a Szovjetunió védelmére* 
jelvényszerző versenyeken. 

A nyári sportidény és általában az 
egész népi testnevelés sikere elsősor-
ban attól függ,  hogy a sportkollekti-
vákat milyen mértékben látják el a 
szükséges sportfelszereléssel  és torna-
szerekkel. A nyári hónapokban a fal-
vak sportélete a sporttelepeken, sta-
dionokon és úszómedencékben zajlik. 

A Moszkva vidéki Bronicki körzet 

>Barec« kolhozában nagyszerűen fel 
ismerték ezeket a feladatokat.  A kolhoz 
nemrég elhatározta, hogy saját stadiont 
és sporthelyiséget épil magának. A 
kolhoz plenáris ülésén még elhatároz 
ták, hogy 10 kerékpárt, 2 motorkerék-
párt, számos tornaszert, 100 pár sít és 
60 pár korcsoiyát vásárolnak. 

A >8arec< kolhoz tagjai felszólítot-
ták Moszkva vidék összes kolhozait, 
hogy kövessék példájukat. A kolhoz 
kezdeményezése a vidéken nagy vissz-
hangra talált. Mozgalom indult, hogy 
az összes kolhozokban megteremtsék 
a sport fejlődésének  fel'ételeit.  Vinica 
vidék példája, ahol rövid idő alatt a 

stadionok és sportpályák egész sorát 
építették, azt bizonyítja, hogy a a kol 
hozok ezt a fontos  feladatot  is képe-
sek megoldani. 

Ma, amikor a kolhozparasztság az 
'egész szovjet néppel együtt a háború 
u áni ötéves terv időelőtti teljesítésé-
ért, bőséges terméseredményekért a 
természet átalakítására irányuló ma 
gasztos sztálini terv elvégzéséért har 
col, a falusi  sport és testnevelés egyik 
legfontosanb  követelménye a szociá-
lista mezőgazdaság fejlesztéséért,  a 
kommunista társadalom felépítéséért 
küzdő emberek nevelése. 
(A iSzociatiszticsesikoje Zenlodoljec nyomán) 

gósitotta minden erejét. Az esetenkénti 
gyermektrachoma leküzdése szintén 
erősen foglalkoztatja.  Semmi 
fáradságot  nem kímél a nemibetegsé-
gek és járványos betegségek leküzdé-
sében sem. 

A Dana-Feketetenger 
csatorna 

Gájdár  Árkádíf:  MESSZI  TÁJcAK 

A RMP központi Vezetősége Politi 
kai Irodája, meghallgatva Gheorghe 
Gheorghiu-Dej elvtárs jelentését, javas-
latot terjesztett a minisztertanács elé» 
Duna FeKetetenger-csatorna építésére 
vonatkozólag. A javaslatot a miniszter-
tanács elfogadta  és elhatározta, hogy 
1949 év második felében  megkezdik 
a Duna Feketetenger-csatorna építésé-
nek előmunkálatait. 

Ez a nagyjelentőségű munkálat, 
amilyen épités csak a szociálizmusri 
épült társadalmi rendszerben lehetsé 
ges, és amely a Síovjetunió megvi-
lósitásatnak példájára készül, hivatott 
gazdasági fejlődésnek  indítani orszá-
gunk egyik legelmaradottabb vidékét, 
Dobrudzsát, amelynek egészen uj táv 
latokat nyit ez a csatorna, amely egy 
úttal a hajóutat is megrövidíti, levágvi 
a Duna utolsó nagy kanyarulatát ési 
nehezen hajózható delta-vidékét. 

•Országunk dolgozói a szovjet-etn 
berek dicsőséges példáját követve, kl 
kesen készülnek a Duna-Feketetec-
ger csatorna építésének megkezdésért 
ahoz a nagyarányú munkához, amel 
egy egész országrész átalakitásáho 
és hazánk felvirágoztatásához  ján 
hozzá*. 

Felvétel 
a székelykeresztari magyar 

nyelvű állattenyésztési 
szakiskolába 

A Szovjetunióban az állam gondos-
kodik a dolgozó nép egészségvédel-
méről. Számos olyan egészségvédelmi 
intézmény van, amely az egészség-
ügyi minisztérium keretein belül terv-
szerű együttműködéssel, jól egybe-
hangolt tevékenységgel nagy eredmé-
nyekre vezetett. Ezek közé tartozik a 
Vöröskereszt és a Vörösfélhold  Egye-
sületek Szövetsége. Ennek az a fel-
adata, hogy a széles népi tömegek 
egészségügyi nevelését előmozdítsa, 
egy megelőző-gyógyító jellegű orvosi 
intézmény-hálózatot szervezzen meg, 
közreműködjék elemi csapások esetén 
a lakosság felsegitésénél,  kiképezze a 
lakosságot élsősegélynyujtásre és egész-
ségügyi segélynyújtó kádereket nevel-
jen. 

A Szovjetunió Vöröskereszt és Vö-
rösfélhold  Egyesületeinek Szövetsége 
gondoskodik az összes háborús sebe-
sültekről, hadirokkantakról és hadiár-
vákról, és harcol a rák-betegség ellen. 
Jólehet az állam jó megélhetést biz-

tosit a rokkantaknak, árváknak és ha-
diözvegyeknek, a Vöröskereszt szer-
vezetein és főleg  az ifjúságon  keresz-
tül mégis segítséget nyújt és csökkenti 
a szenvedéseket, ott, ahol arra szük-
ség van. 

Békében a Vöröskereszt és a Vö-
rösfélhold  Egyesületek Szövetsége a 
polgárok millióit mozgósítja a nép 
egészségügyi és tisztasági ismereteinek 
fokozására,  ugyanakkor pedig nagy-
vonalú nevelő munkát végez azzal, 
hogy ébren tartja az emberiesség esz-
méjét és a közegészség iránti felelős-
ségérzet tudatát. 

A Vöröskeresztet egészségügyi te-
vékenységében 16 millió tagja támo-
gatja. A kolhozokban, a falvakon,  ápo 
lónővérekből álló állomások működnek, 
amelyek felvigyáznak  a tisztaságra és 
szükség esetén az arra rászorulókat 
elsősegélyben részesitik. 

A Vöröskereszt és a Vörösfélhold 
Egyesületek Szövetsége harcot folytat 
azoknak a betegségeknek a leküzdé-
sére, amelyek az emberiség számára 
a legnagyobb veszedelmet jelentik. A 
rák elleni harcában, a közegészség-
ügyi minisztériummal karöltve moz-

A három évfolyamú  iskola I, os 
tályába oly 14-16 éves ifjak  veheí 
fel,  akik 7 elemi osztályt végeztek 
ép egészséges testalkatúak. 

A felvételi  kérések junius 20 ig 
dandók be, csatolni kell: a születési an; 
könyvi kivonatot, iskolai bizonyitvii 
és vagyoni és családi bizonyítván 
Ebben benne kell legyen: a csalid 
gok száma, kora, a család vagyoni 
jövedelmi helyzete, ha földjük  is v 
annak művelési ágankénti nagyŝ  
jövedelme és adója. 

Szegénysorsu  tanulók  a kövtík 
kedvezményekben  részesülnek: 
lakás,  élelmezés,  ruházat,  tankönj, 
és tanszerek,  sőt  még  zsebpénz  is. 

Akik az iskolát eredményesen elv 
zik, állami alkalmazást kaphatnak, vi 
tovább tanulhatnak. Ezeket felvés 
az állattenyésztési műszaki iskola 
osztályába. 

Oly 14 16 éves ifjak  is felvehe 
az I. osztályba, akik csak IV. eíi 
osztályt végeztek, de ezeknek f, 
24—30 napjain felvételi  vizsgát I 
tenniök. A vizsga feltételei  megtud 
tók az igazgatóságtól. 

Igy ad kormányunk a vagyontil 
tanulni óhajtó ifjúságnak  segitsái 
hogy őket tisztességes megélhí 
nyújtó szakképzettséggel elláss» 
hogy minél nagyobb legyen azon I 
zett ifjak  száma, akik alkalmasok l 
nek a Román Munkáspárt nagysi 
eszméinek megvalósítására. 

Postai érdeklődések a követki 
képpen cimzendők: Şcoala  Profi 
nalâ  Zootehnică Cristurul-Săcuesc 
Odorheiu 

Az  igazgatói 

Az utóbbi időben megjelent ifjúsági  könyvek közül kiemel-
kedik Gájdár Árkádij „ Messzi tájak" cimü ifjúsági  regenye, mely 
az „Ifjúsági  Könyvkiadó" kiadásában jelent meg. 

" a könyv főszereplői  — két vidám pajtás — Vászka meg 
Pietvka nyolc év körüli gyerekek, akik a maguk módján, jatszva, 
szórakozva, kezdenek ráébredni a nagy, társadalmat-alakito prob-
lémákra és csaknem a felnőttek  komolyságával kezelik a kerdese-
ket Az iró bemutatja azokat a nagyfontosságú  esemenyeket, amelyek 
még a gyermekek játékának is uj tartalmat adnak es arra kesz-
tetik őket, hogy önállóan gondolkozzanak, hogy összekapcsoljak 
az eseményeket és felismerjék  az osztályellenséget, amely gond-
talan gyermekkorukra, jövőjükre tör. 

Vászka és Pjetyka szemtanúi annak, hogyan kapcsolódnak 
bele az elszigetelt »messzi tájak« a Szovjetunió verkertngesebe 
Régebben a gyorsvonat még csak nem is lassított az elsz,getelt , 
távoli kisközség vasúti megállójánál, most pedig gyar epul a fa-
luban. Ez nagy változást hoz, az azelőtt unalmas, egyhangú elet I 
lüktetni kezd Alesinóban, a szomszéd közsegben a kulákok min-
den ellenállása és mesterkedése ellenére, kolhoz letesul. 

A gyermekek rábukkannak az erdőben az alesinói kolhoz el-
nökének holttestére, akit a kulákok gyilkoltak meg. Es miközben 
Alesinóban az egész község jelenléteben a kolhoz volt elnoket 
temetik, a szomszéd községben szinten az egesz lakossag jelen-
létében, ünnepelyesen lerakják a gyár alapkövet. A falu  fájdalmát 
felváltja  a szociálizmus győzelmének mamora., Ez a győzelem ál-
dozattal jár, de feltartóztathatatlanul  halad előre. 

Minden ifjúnak  el kell olvasnia ezt a nemcsak szorakoztato, 
hanem egyúttal tanulságos könyvet. 

A Szovjetunió Vöröskereszt 
és Vörösfélhold Egyesületei 
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FALVAINKBÓL - F AL V AINKN A K 
Mit csinálnak az erdőffilei  kulákok? Székelydályán 

Május 28 iki számunkban, erdőfülei 
levelezőnk sorait közölve, abba a hi 
bába estünk, hogy nem ellenőriztük 
a cikk tartalmát s igy abba tévedés 
:suszoU be. A cikkben Boga  Gábor, 
Boga  Sándor,  Boga  Árpád,  Boga 
Dénes,  Botbáth  Sz.  Ernő  és Gáspár 
Jerenc  ugy szerepeltek, mintha a köz 
ségi szegény- és középparasztokkal 
nemben jótéteményt gyakoroltak vol-
na és az őseik által kiszakított és el-
tulajdonított közlegelőt önként vissza-
adták volna a falusi  dolgozóknak. 

Utána járva a kérdésnek, megtud-
luk, hogy az említett nagygazdák, 
majdnem mind kulákok és demokrá-
ciánknak esküdt ellenségei. A falusi 
slegénység régi kizsákmányolói, akik 
a földesúri  birtokok kisajátításától meg-
ijedve mondtak le az újságcikkben 
emiitett legelőterületről. 

Hamar megbánták azonban 
ezt a tettüket is, mert azt kezd'ék 
hangoztatni, hogy nem örökre, csak 
egy évre adták át községi legelőnek 
î füt  fát  megmozgattak, hogy vala-
hogyan visszacsinálják a dolgot. 

• ói voltak azok, akiknek nem tet-
1 szett, hogy mezőgazdasági gépeik köl-

csönadási utján nem tudják kiszi-
polyozni a szegényebb gazdákat, mert 
az összes mezőgazdasági gépeket egy 
központba hordták össze a község 
dolgozói s mindenkinek szükséglete 
szerint adták ki. Azt kívánták, hogy a 
gépeikért bért fizessenek  nekik s hogy 
ők járjanak kezelni a gépeket s ezért 
maguknak külön napidíjat számítsa-
nak fel. 

Ők azok, akik a régi rendszert vár-
ják vissza, amikor kényük kedvük sze-
rint zsákmányolhatták ki a szegénye-
ket s olyan bért fizettek  a munkáju 
kért, amilyen nekik éppen tetszett. Ős 
fenyegetik  a dolgozó földműveseket, 
hogy majd felelősségre  vonják minden 
cselekedetükért, amivel a szociálizmust 
épitik. 

Ők terjesztik a községben a rém-
híreket és akarják meggátolni a dol-
gozókat az egyéves terv teljesítésében. 
Ők harácsoltak vagyont a feketézésen, 
ők igyekeznek az állam törvényeit ki-
játszani. 

Ez az igazi arca Erdőfülében  Boga 
Gábornak, Boga Sándornak és meg 
nevezett társainak, a falu  régi kiszi-
polyozóinak. 

május 26 án választották meg a népi 
ülnököket, az emiitett község mellett 
Bágy és Ege községek dolgozói is. 
A választások az ünnepi diszbe öltött 
kulturotthonunkban folytak  le. 

Pártunk javaslatára Székelydálya 
községből Zikariás Ferenc napszámos 
családból származó dolgozót, B ágyból 
Csorna Dénes fiatal  kő mívest és Égé 
bői Nagy Sándor szegénysorsu dol-
gozót választották meg a kultúrotthon-
ban zsúfolódó  dolgozók nagy lelke-
sedéssel. 

A megválasztott népbirák nevében, 
Zikariás Ferenc mondott rövid köszö-
nő beszédet és Ígéretet tett, hogy ezen 
megbízatásukban dolgozni fognak,  Pár-
tunk irányitása mellett, a nép igazsá-
gáért, amely erős lendítőerő kell, hogy 
legyen azon az uton, amely a szoci-
álizmushoz vezet. A választást ün-
nepély követte, amelyen a bágyi kul 
turotthon ifjúsága  szép énekszámokat 
és népi táncokat mutatott be. 

Fülöp  András 

I ü b e n c ; 
gazdaságról 

A benczédt IMSz tagjai a RMP kez-
deményezésére, Pap Mózes vezetése 
Bellett a benczédi állami gazdaság 
segítségére siettek és 2 napi önkéntes 
munkát teljesítettek. Az első napon 
kis községünkből 27, a második napon 
pedig 29 ifju  vett részt az önkéntes 
aunkában. 
Örömmel vettük az ifjúság  segitsé-

gít, de kíváncsiak is voltunk, mi kész-
:et:e őket arra, hogy olyan jókedv-
vel jöjjenek. Meg is kérdeztem Kuti 
-Miklóst, aki azt felelte: 
— Mi is részt akarunk venni az or-

|#ág újjáépítésében. 
Egy fiatal  lány is önként jelentkezett 

punkára, hogyha a többiek nem is 
mének, ő akkor is legalább egy na-
t dolgozik a veteményes kertben, 
mek a lánynak, László Erzsébetnek 
munkavállalása példamutató lehet 
zségünk minden ifja  számára. 
Látjuk, hogy az ifjúság  megérti a RMP 
"nyitását és te/ékenyen akarja kivenni 
ország építéséből és az egyéves ál. 
ii terv teljesítéséből a ré3zét, még 
olyan eldugott kis községben is, 
amilyen Benczéd, ahol csak az 

jókból ismerik az ipari munkások 
jszerü munkavállalásait, amelyek 
inban igy is magukkal ragadták őket. 

Török  László 

zékelyszenttamás 
és a demokrácia 

Május 28 án lakodalom volt Szent-
taáson. A menyasszony szenttamási 
'olt, a vőlegény ülkei. A vendégek 
Stött összeütközés támadt, amelynek 
»rán a szenttamási községi biró ki-
jdentette : «menjetek Ülkébe s ott ve-
tkedjetek, mert nálünk nincs demo-
Wciac, Nem tudom, hogy értelmezte 
biró ezeket a szavakat, de megfelel 
i valóságnak, mert valóban nincs. 
A mult évben többször osztottak 
«enttamáson is kukoricát, de abból 
ipott még a 10—15 hektáros gazda 

IKsőt még többet, mintegy szegény, 
*rt a szegénynek nem volt annyi 
faze,  hogy annyit ki tudjon váltani, 
áat egy nagygazda. 
A mandát-áru elosztása is ehhez ha-
mlóan történt. Amint az utolsó osz 

tásnál megfigyeltem,  minden személyre 
adtak egy félméter  anyagot, ha sze-
gény, ha gazdag. Például Menyhárt 
Istvánné szegény, idős, egyedüli asz-
szonynak egy fél  méter zefir  jutott, 
vájjon mit tudott ő ebből magának 
csinálni ? A másik szegény embernek, 
Péter Ignácnak és feleségének  egy 
fél  méter kék és egy fél  méter p ros 
virágos kartont ákartak adni, ezért, 
látva, hogy semmire sem megy vele, 
mérgében átadta másnak. Vájjon 
miért adtak Péter Ignácóknak felemás 
darabokat ? 

Mindez azért van, mert a vezetők 
nem állanak osztályharcos alapon. A 
jómóduakat nem akarják megsérteni, 
s ezért az elnyomottakat, a szegénye-
ket nem támogatják. A MNSz helyi 
vezetőségének helytelen gondolkozá-
sára és nagy éberséghiányára mutat 
az is, hogy Menyhárt József  szegény 
harangozót nem igyekeztek meggyőzni, 
hogy a helye a MNSz ben van, ha-
nem kizárták a textilanyagból való 
részesedésből, mert nem tagja a MNSz 
nek. 

Ezekből látjuk, hogy a szenttamási 
biró igazat mondott, a községben tény-
leg nincs demokrácia. Rsméljük azon-
ban, nem tart sokáig ez az állapot, n 

Décsfalva 
ifjúsága  nagy odaadással fejleszti  a 
a sportot. Csak három hete alakított 
labdarugó csapatot, de bátran kiáltott 
a sokkal nagyobb községből való és 
begyakoroit nagygalambfalvi  csapat 
ellen. Kétszer ki is kapott, de harma-
dikszor már győzött a kis Dé?sfalva 
labdarugó csapata. Igy fejlődik  ifjú-
ságunk a sport terén. 

Rugonfalva 
dolgozó népe nagy figyelmet  fordít  a 
kulturm unkára. Nem csak az IMSz 
tagjai dolgoznak kulturtéren, hanem 
vannak házas emberek is, akik a me-
zei munka után örömmel jönnek a 
próbákra. A Román Munkáspárt irá-
nyításával dolgozik a kulturtanács a 
művelődés terjesztésében. Művelődési 
előadásaink a vetési csata ideje alatt 
sem szüneteltek. A Művelődési Útmu-
tatóba előirt anyagot minden egyes 
vasárnap feldolgozzuk  s azon a falu 
lakosságának nagyrésze jelen van, mert 
a dolgozó nép tudatában van annak 
hogy a kulturával elősegíti az ország 
újjáépítését. 

A május 22 én megrendezett Mun-
kus ifjúsági  kupa verseny megmozgatta 
az egész ifjúságot.  Zenekarral vonul-
tak ki a sportpályára és a versenye-
ken szép sportteljesítményeket értek 
el. A versenyeken Péter Ferenc, Péter 

Az  „Ifjúsági  Könyvkiadó"  kiadásában 
magyar  nyelven  jelentek  meg: 

1. Teohari Georgescu . Beszéd a dolgozó ifjúság  egy-

2. Gh. Florescu . . ségesítő kongresszusán . . 7 lej 2. Gh. Florescu . . . Jelentés a dolgozó ifjúság  egy-
7 lej 

3. . ségesítő kongresszusán . . 20 „ 3. . • A dolgozó ifjúság  egységesítő 
4. . kongresszusának határozata . 5 „ 4. . . Az Ifjumunkás  Szövetség szer-
5. Gh. Vasilichi . . 
6. — — _ _ 

vezeti szabályzata . . . . 
. Tanügyi reform  . . . . . 

5 „ 
14 „ 5. Gh. Vasilichi . . 

6. — — _ _ . Mit követel a Komszomoi a 
7. . komszomolistáktól . . . . 35 , 7. . . Mit adott a szovjet-hatalom az * 

8. N. K. Krupszkája . ifjúságnak 70 -8. N. K. Krupszkája . . Lenin gyermekévei és serdülő-
t 

9. N. Bogdanov . . 
kora 12 t 

9. N. Bogdanov . . . Jurij Szmirnov . . . ÍU  „ 

18 10. A. Venclova . . . Márité 12 
11. Á. Gájdár. . . . . Messzi tájak í u n 

18 „ 

Dénes, Varga Irma, Vetési Elek és 
Csifó  Károly lettek nyertesek. 

Május 29 én a kulturverseny Ru-
gonfalva,  Kis- és Nagykede kultur-
csoportjai között nagy érdeklődés mel-
lett zajlott le. A két szomszédos köz-
ségből kb. 200 an jöttek le Rugonfal-
falvára,  hogy együtt gyönyörködjenek 
a darabokban. 

Rugofalva  a >Jubileum< cimü szín-
darabot adta elő. Kiskede az >Ocskó 
Teróz« c. színdarabot, Nagykede a 
> Jánoska* cimü színdarabot. A közön -
ség leheteti volna fegyelmezettebb. 

Burgus  Károly 
MNSz levelező 

Színjátszó-csoportok 
versenye 

Alsósófalván 
Az iskola udvarán már a korareg-

geli órákban hangos kopácsolás és fej-
szecsattogás zaja hallatszik. 

— Erősebb színpadot készítünk, 
mint a mult vasárnapi volt, — mondja 
Péter Dénes bácsi. — Ugy kéne, hogy 
a szereplők ne féljenek  játszani rajta. 
A délutánra valóban el is készül egy 
kedves csupa zöld falomb,  piros zászló 
és piros függöny  színpad. 

Négy órakor a felsősófalvi  és alsó 
sófalvi  színjátszók mérik össze tudá-
sukat. A parajdiak, akik szintén ehhez 
a körhöz tartozna», ezalkalommal, 
szereplőhiány miatt még csak Alsósó-
falvára  sem juthatnak el. A kb. 1800-
2000 néző élvezettel figyeli  a csopor-
tok játékát. 

A bírálóbizottság mindkét színjátszó-
csoportot egyformán  alkalmasnak ta-
lálja a további versenyeken való rész-
vételre, —ö s 

Szerkesztői üzenetek 
Dobos  Péter,  Székelyszentmiklós.  Be-

számolója nagyrjbbára mind olyan ese-
ményekről szól, amik időszerűségüket 
vesztették. Személyes ügyével fordul-
jon a nyugdijasok szakszervezetéhez 
felvilágosításért,  mert mi az adatok 
ismerete nélkül kérdésére válaszolni 
nem tudunk. 

Kerekes  Péter,  Homoródszentmárton. 
A népi ülnökök választásáról bekül-
dött tudósítását köszönjük. Kérjük, 
ezután is keressen fel  tudósításaival. 

Deák  András.  Kérjük, hogy ténye-
ket közöljön levelében és jelölje meg 
a községet is, hová való. 

Gidó  Mihályné,  Szentábrahám.  Kér-
jük, olvassa mégegyszer figyelmesen 
át levelünket s abban foglalt  kérdé-
sekre válaszoljon tényeknek a leírásá-
val. 

Péter  Ferenc,  Csöb.  Levelét köszön-
jük. Kérjük, tényleges adatokkal együtt 
irjon ezután részletesen a község éle 
téről. Mindig nevezze meg azt, akiről 
ir, és csak alaposan ellenőrzött ada-
tokat közöljön. 

Demeter  Dániel,  elnöknek.  Az elnök 
testvér által is aláirt, «Újságcikke nek 
címezett írást megkaptuk, de sem az 
aláiró levelező nevét nem tudjuk ki-
olvasni, sem az nem tűnik ki az új-
ságcikkből, hogy melyik községről szol, 
igy nem is tudjuk közölni. Kérjük, a 
jövőben olvashatóan írják alá a cikket 
és irják ki, melyik községről szól a 
beszámoló, mert azt mi nem tudjuk 
kitalálni. 

Fórika  József,  Máréfalva.  A leirt eset 
bármilyen érdekes is, nem közölhetjük. 
Arra kérjük, számoljon be a szakszer 
vezet munkájáról nehézségeiről, a falu 
egész életéről, és nem csak egy ilyen 
elszigetelt esetről, amelynél nem is 
nevezi meg sem a fuvarost,  sem a többi 
szereplőket névszerint. 



Kőrispatak 
ifjúsága  « kulturcsoportok versenyein 
kétszer jelent meg Bözödujfalu  köz 
Bégben, legutóbb pedig Bözöd község-
ben ehova a falu  dolgozói mindennapi 
munkájukat elhagyva, mintegy 150 en 
fegyelmezetten,  zárt sorokban, a dol-
gozók vörös zászlajával vonultak át. 
Junius 3 án helyben adták elő müso 
rukat azoknak, akik a körzeti verse-
nyeken nem nézhették meg még naik, 
kányáik képességeit. 

* 

Kőrispatak dolgozói már a kikelet 
beállta előtt a »Sövényes« árkában 
550 méteres földcsuszamlást  kötöttek 
meg cövekkel és vessző fonattal,  majd 
később ugyanazon a helyen csemete-
kertet létesítettek. 

A tavaszi szántást és vetést a falu 
dolgozói idejére teljes egészéban tel-
)esitették, sőt ezen felül  12 darab föl 
det szántottak meg és vetettek be a 
szakszervezet tagjai részére azon 5 
hektáron felüli  birtokosokéból, akik a 
megadott határidőre nem tudták, vagy 
nem akarták bevetni földjeiket. 

A dolgozók 2 gyaloghidat készítet 
tek a Küsmőd patakon keresztül. Itt 
különösen kitűnt önzetlen munkájával 
Antal Lajos, aki 18 napi munkát vég-
eett s egyúttal ő vezette az építést 
minden ellenszolgáltatás nélkül. Össze-
„en dolgoztak 9b önkéntes munkana-
pot, 1045 órát, összesen 31.350 lej 
értékben. 

Kulturmunka 
Betfalván 

A vetési csata befejezése  után a 
Román Munkáspárt kezdeményezésére 
nagyarányú munka indult a falu  mű-
velődési színvonalának emelésére. A 
kulturversenyekre az adott ösztökölést 
hogy az egyes kulturcsoportok kt akrták 
küszöbölni a munkájuk során tapasz 
talt hiányosságokat. Ennek a legjobb 
módját a versenyek nyújtják, ahol 
őszinte bírálatot is kapnak az egyes 
csoportok és más csoportok példájá-
ból is tanulhatnak. 

A kulturversenyek során a betfalvi 
kulturcsoport Kisgalambfalvára  ment 
versenyezni a kisgalai ̂ falvi  és a nagy-
ealambfalvi  csoportokkal. Az első ver-
senyen a nagygalambfalviak  kerültek 
ki győztesen, Betfalva  volt a második 
s Kisgalambfalva  a harmadik. Azon-
ban a kisgalambfalvi  ifjúság  össze-
szedve minden erejét és tanulva a 
a szomszéd falvak  szerepléséből, a 
május 29 én megtartott versenyen el-
sővé küzdötte fel  magát, amely első 
Bégben Betfalva  ifjúságával  osztozott. 

A betfalvi  ifjúság  Gerászim partizán 
családja cimü darabbal ment a kultur-
versenyre, amit az ifjak  nagy átérzés-
sel játszottak meg. 

Bándy  Albert 

testvérünk neve, aki három sportág 
ban lett győztes. A régi rendszerben 
még a sportpálya közelében megállni 
sem engedték vo'na és soha sem de 
rült volna fény  a tehetségére. 

Néhány óra alatt olyan népszerű 
ségre tett szert a sport, hogy az ifjak 
nem akarták otthagyni a pályát. 

Alig volt vége • sportversenynek, 
máris indulni kellett a kulturversenyre, 
Hidegkút nevü román községbe. Ti 
zenegy szekér indult el a fiatalokkal 
Hidegkutra. Jelentős találkozás volt 
ez, mert Itt igazi román-magyar ba 
rátság épült ki. A verseny után 
megrendezett táncban román fiu  tán 
colt magyar lánnyal és magyar fiu 
román lánnyal felváltva,  hol román, 
hol magyar táncot. Öröm volt nézni 
az itt kialakult barátságot. Mindkét 
nép ifjainak  arcáról le lehetett olvasni 
a megelégedettséget. Csődöt mondott 
itt a reakció híresztelése, hogy a két 
nép között kibékíthetetlen ellentét van. 
Most már minden régi ellentét a múlté, 
amit a felszabadító  Szovjetuniónak és 
a Román Munkáspártnak köszönhe-
tünk. 

A dolgozó ifjak  is örömmel tapasz-
talták, hogy rájuk is felfigyel  valaki, 
őket is emberszámba veszik és tehet-
ségük szerint mind fennebb  és fennebb 
emelkedhetnek. 

Simó  István,  leve'ező. 

A junius hatodiki 
székelyudvarhelyi 
hangversenyről 

A szentkeresztbányai mnnkások 
korházának kibővítése 

A szentkereszt bányai munkásság lel-
kes támogatásával sikerült a nemrég 
létesített kórházat szülészeti osztállyal 
kibővíteni. Május 1 ig, helyszűke miatt, 
csak egy 6 ágyas kórterem állott a szülő 
nők rendelkezésére. Az uj szülészeten 
minden követelménynek megfelelő 
szülőszoba és 12 ágyas kórterem szol-
gál a szülő nők befogadására. 

A szülészet megvalósítása a RMP 
irányítása és vezetése mellett a fárad 
ságot és anyagi áldozatot nem ismerő 
üzemi munkásság és az igazgatóság 
érdeme. A Demokrata Nők Szövetsé-
gének munkája is példaképpen szol-
gál. Megajándékozták az uj srülészetet 
a konyha számára szükséges edé 
nyekkel, 50 méter flanellel,  10 vederrel, 
5 mosdótállal. Ezenkívül kezük mun-
kájával is hozzájáiuitak az otthon ki-
csinositásához és egy délután alatt, a 
hideg szobákból meleg ottbont vará-
zsoltak. 

Az asszonyok kezdetben idegenkedtek 
attól a gondolattól, hogy kórházban 
szüljenek, de rövidesen rájöttek arra, 
milyen megnyugtató érzés, hogy egy 
jólképzett, lelkiismeretes szülésznő és 
szakorvos áll mellettük és saját ét 
gyermekük élete biztonságban van, 
Ma dolgozóink asszonyai mind nagyobb 
számban jelentkeznek • szülészeten és 
azok, akik távoznak, ujabb és ujabb | 
hiveket szereznek az uj intézménynek. 

Csak akkor tudjuk kellőképpen ér-, 
tékelni a szentkeresztbányai kórhár| 
és szülészet jelentőségét, ha visszate-
kintünk a múltba, amikor a legköze 
lebbi kórház Székelyudvarhelyen vagy 
Csíkszeredán volt. Sajnos, sok esett»"1 

nem sikerült idejében beszállítani 
súlyos beteget a kórházba, ahol éle 
lót menthették volna meg. Ma a szent-
keresztbányai kórház rendelkezésére t 
minden dolgozónak és szeretettel f 
gadja azokat, akik orvosi kezelési 
szorulnak. 

A szakadó esö sem tudta megakadályozni 
székelykereszturi kulturversenyek sikeréi 

Kissolymos 
A községünkben nemrég rendezett 

sportverseny újdonság volt kis falunk 
életében, de ugyanilyen meglepetés 
volt az is, hogy a szegény dolgozó 
Ifjaknak  joguk van tehetségüket a 
színpadra vinni. Éppen azért, mert uj 
volt a do'og, a járási kiküldöttnek 
nagy fáradságába  került, amig meg 
tadta értetni a népi sport jelentőségét. 
Azonban a Munkáspárttal az élükön a 
tömegszervezetek is segítségül jöttek, 
a zenekar is kivonult. Azt is megma-
gyarázták a vezetők, hogy a sport-
megmozdulás egyúttal tüntetés a béke 
mellett is. 

A végén olyan hatalmas tömeg 
verődött össze a sportversenyre, ami-
lyenre még nem volt példa közsé-
günkben és meglepetésszerűen sokan 
vettek részt az ifjúság  köréből a ver-
senyen. A versenyzők közül mind a 
szegényparasztok, a dolgozók fiai  ke-
rtUtek ki győztesen. Megemlítésre 
aéltó Barabás György cigány ifjú 

A székelyudvarhelyi «Dózsa György 
Népi Athenaeum, a székelykereszturi 
«Május 1« Népi Athenaeum filharmó-
nikus zenekarának közreműködésével, 
f.  hó 6 ikán este Székelyudvarhelyen 
hangversenyt rendezett szépszámú 
közönség jelenlétében. A bevezető elő-
adást Balogh József  dr. biró mondotta, 
vitathatatlan igazsággal mutatva rá, 
hogy a népi demokrácia zenéjének is 
a dolgozók érzésvilágát kell kifejeznie 
és a népi dallamok ősi kincséből kell 
megujulnia. 

Csak az volt a hiba, hogy az irány-
mutató beszédben mutatott irányt a 
hangverseny műsora nem teljesen kö-
vette, ez különösen vonatkozik a szé 
kelykereszturi filharmónikus  zenekar 
szereplésére. Műsorának egyik száma 
Ábrahám Pál egyik operett-egyvelege 
volt, azé az Ábrahám Pálé, akinek 
minden hangja idegen a dolgozó nép-
től és aki a legjellegzetesebb kiszol-
gálója volt a dekadens polgári társa 
sadalom «szórakoztató* zene iránti 
igényének. Ilyen darabmegválasztással 
teljesen kárbavesz a műsorszámok 
különben kifogástalan  betanulására 
fordított  gond és fáradság.  Másik mű-
sorszámuk hasonló jelentéktelen és 
elavult darab volt. 

A székelyudvarhelyi Bartók Béla-
filharmónikus  zenekar és a Petőfi  Sán 
dor-vegyeskar szerepléseiben viszont 
azt kifogásolhatjuk,  hogy szinte egé 
szében egy régebbi műsorukkal álltak 
a közönség elé. Tudjuk, hogy nehéz-
ségek vannak az uj zenei müvek be-
szerzésében, ezeknek a leküzdésére 
azonban minden áron törekedni kell, 
mert csak igy felelhetnek  meg zene-
és énekkaraink annak a haladásnak, 
amit a szociálizmus felé  törekvő népi 
demokrácia megkövetel. 

x Elcserélném 3+1 Standard vál-
tóáramú rádiómat, egyenárammal is 
használható rádióval. Cím a kiadóban. 
x Köszönetnyilvánítás. Ezúton mon-

dok hálás köszönetet a RMP nak, a szak 
tanácsnak, az IPEIL alkalmazottainak, 
a pedagógiai leányiskolának és mind-
azoknak, akik elhunyt férjem  temetése 
alkalmával résztvettek és részvétüket 
nyilvánították, özv.  Fúrták  Isivánné. 

Már szombaton egész nap szép 
szabadtéri színpaddal, diszkapuval és 
kivirágozott ablakokkal készült Keresz-
túr népe a junius 5-iki körzeti kul-
turversenyen résztvevő községek fo-
gadására S «mikor v» sárnap könyör-
telenül zuhogott az eső, sokan felve-
tették a kérdést, vájjon mennyit je-
lent a kulturverseny a falusiaknak  ? 
Vájjon eljönnek e a nagy eső és a 
nagy sár ellenére is ? Akkor a szakadó 
esőben kezdtek érkezni egymásután 
zeneszóval, gyalog és szekéren is Uj. 
székely. Fiatfalva,  Boldogfalva,  Cseke-
falva  Gagy, Kismedesér, Szentábra 
hám,' Szederjes csoportjai, hogy a 
vendéglátó keresztúriakkal megvívják 
körzeti versenyüket. 

Meg is jegyezte egyik bőrigárott, 
középkorú székely: 

— Nem bánom, akárhogy megázzak, 
én ezen a kulturversenyen résztveszek, 
mert tudom, bogy ez érettünk, a né 
pórt van, hogy a sötétség után vilá-
gosságot is lássunk. 

Mivel a szabadtéri színpadot az eső 
miatt nem lehetett használni, a ver-
senyt a vegyes liceum nagytermében 
tartottuk meg. amely aa ónban ilyen 
óriási közönség részére kicsinynek bi-
zonyult. 

Czire János, a MNSz elnöke beszé 
dóben rámutatott arra. hogy a RMP 
és a kormány a Szovjetunió példa-
mutatása nyomán, milyen fontosnak 
tartja sajátos népi kulturánk hagyó-
mányainak ápolását. 

Jellemző a falusi  szereplők és ér 
deklődők óriási számára, hogy a ve-
gyes liceum igazgatóságának egy egész 
folyosó  összes tantermeit meg kellett 
nyitania, hogy ezt a nagy tömeget el 
tudja helyezni és, hogy a szereplő 
fiatalság  nagyszámánál fogva  csak kis 
részben láthatta a verseny lefolyását. 

A múltkori versenyhez viszonyítva, 
most kevesebb volt a műdal és több 
az eredeti székely dal, sőt elhang-
zottak forradalmi  munkás dalok is. 
Különösen nagy hatása volt annak, 
hogy az ujszékelyi énekkar egy orosz 
dalt énekelt és nagy sikere volt az 
alsóboldogfalviak  orosz dalának is. 

A táncok sorában az eredeti székely 
táncok mellett különösen az orosz és 
román táncok keltettek nagy érdeklő-
dést és váltottak ki hatalmas tetszést, 

Itt sajnálkozással kell megemlíteni, 
hogy Felek község román szereplői 
ismeretlen okból, a versenyen nem je-
lentek meg. Bár a táncok megválasz-

tása, előadása tekintetében iŝ határozofl 
fejlődés  mutatkozott, mégis még solB 
volt a mütánc és a müdalra lejtett tád 
Ez vonatkozik különösen a különbé» 
óriási munkát végzett szederjesieki® 
Sajnos, még vannak olyan helyelB 
amelyek a fiatalság  szélesebb bemfl 
nása helyett másodfokú  iskolák nigfl 
leányait szerepeltetik ezeken a versit 
nyeken, mint a szentábrahámíak • 
részben a csekefalviak. 

Szic játszás terén még nagy íeilfj 
désre van szükségük kulturcsopoff 
jainknak. Mindenesetre óriási hilidfl 
már az, hogy a szindarabb kiválisl 
tása a vezetők ideológiai felkészM! 
ségére vall. A színdarabokon keresi; 
tül a nép megismerkedik a szociliB 
mus osztály harcról, kizsákmányol® I 
ról stb. vallott tanításaival. 

Dicséretre méltó a darabkiváliszi 
mellett a lelkes, magávalsodró elöifl 
például Csekefalva,  Szederjes csopcfl 
jai részéről. A kollektív munka nís 
lett kiváló szereplők is jelentkezti 
mint például a keresztúri Kovács* 
zsef  kulák-alakítása, Németh Imredj 
ket szerepe és Béres Dénes ügjtfj 
szerepe a csekefalvi  színjátszók köti 

Ennek a körzeti kulturális verseli 
nek a már említett hibák és hiányr 
ságok mellett, ugy érezzük, komit 
szerepe van szociálista kulturánk elfl 
lendítésében. Nagy jelentősége * 
annak, hogy tömegeket mozdii 
meg ez a verseny. A szereplők 
nézők száma 1.096 volt. 

Hogy mit jelent az épitő biriit 
mutatja az, hogy a mult versenyel 
joggal megbírált Székelykeress 
most 86 tagu, gyönyörű, nagyon I 
motyan felaészitett  dalárdával fi 
elő. f.  J.,  MNSz levelez! 

Judecătoria Populară Mixtă Odorh 
Dos. No. 1144—1949. 

Szabó Irina născ. Márton din coi 
Zetea conform  cererei înregistrate 
această judecătorie sub No. 114 
1949, in baza Legei No. 293-11 
cere declararea morţii prezumate i 
Szabó Gergely, născut la 9Maiul 
in comuna Zetea, mobilizat pe froa 
1943, căzând in captivitate, unde 
luna Iunie 1945 a decedat lângă M 
nitogorszk. 

Invităm pe cei cari au ştiri de 
dispărut să anunţe Parchetului Ti 
naiului Odorheiu, care face  cercei 
respective. 

dr.  Balogh,  Iosif,  judecător şef. 
Baláts  Irma,  grefii 


