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Szeptember 15-ikétől folyik a vetési csata 
Udvarhelymegyében 

Pártunk vezetésével, a földmüvelés-
ügyi minisztérium, a talajvizsgáló és a 
meteorológiai intézetek kísérletei és 
vizsgálatai alapján igen lényeges újí-
tást vezetett be a vetések időrend-
jében. 

A Szovjetunióban, végzett tudomá-
nyos kísérletek igazolták, hogy a többi 
szakteendőkön kivül igen fontos a vetés 
időpontjának megjelölése, figyelembe 
véve a különböző vidékek éghajlati-
és talaj-viszonyait. Most Népköztársa-
ságunk területén is hasznosítják a 
szovjet tudósoknak ezen a téren vég-
zett kutatásait és Udvarhelymegye ré-
szére szeptember 15-ikét jelölték ki a 
vetési csata kezdetéül. 

Kormányunk ezáltal is megerősiti 
tervgazdálkodásunk pillérjeit és kizárja 
a véletlent és a szerencsét, ami jelle-
mezte a múltban a mezőgazdasági 
munkálatokat. 

Ki törődött a múltban a mezőgaz-
dasági élet és a szegényparasztság 
gazdasági irányításával ? Vagy ki igye-
kezett helyzetükön segíteni ? Senki. 
Ha jó volt a termés, az teljes egészé-
ben a földesúr gabonásába került be, 
ha gyenge volt, vagy nem volt termés, 
ugy igen szűkölködött a dolgozó. Te-
hát egyre ment a dolog, ha volt, ha 
nem volt termés, a dolgozó parasztság 
csak fáradt és szenvedett. 

Ezzel szemben Népköztársaságunk 
a RMP irányításával teljes erejéből 
küzd a régi elavult és káros szokások 
ellen és a legjobb és legeredménye-
sebb eljárásokat foganatosítja, hogy 
többtermelést érjünk el, hogy a dol-
gozó nép vagyonát gyarapitsuk és 
életszínvonalát emeljük. 

A vetési időrend kijelölésével, a ve-
tési kampány megkezdésének megálla-
pításával kormányunk nem azt akarja 
elérni, hogy a dolgozó parasztság ad-
dig tétlenül álljon. Nem. A falusi dol-
gozóknak addig is folytatniuk kell a 
tarlóhántást  és a vetés előtti  szántá-
sokat, valamint a mélyszántásokat. 
Ismervén ezen munkálatok fontosságát, 
minden gazdának hazafias kötelessége 
ezeket becsülettel végezni és megfelelő 
időben végrehajtani. 
§>2A szántásokon kivül fontos a vető-
mag kiválasztása, megtisztítása,  csi-
rázóképességének  kipróbálása és csá-
vázása. Fontos minden gépet  és gaz-
dasági eszközt kijavitani és főképpen 
nagy súlyt kell fektetni a vetőgépek 
legmegfelelőb módon való kihasználá-
sára, tudva azt, hogy azokkal igen sok 
magot takarítunk meg és sokkal jobb 
munkát végzünk, ami terméstöbbletre 
vezet. 

A kísérletek igazolása szerint a ve-
tögép  használatával hektáronként kb. 
40 kg vetőmagot takarítunk meg és 
ugyanakkor hektáronként kb. 200 kg 
terméstöbbletet érünk el. Ezek a meny-

nyiségek ugy megyei, mint országos 
viszonylatban nagy mennyiségekre rúg-
nak és lényegesek tervszerű gaz-
dálkodásunk szempontjából. 

Fontos a földek  megtrágyázása, 
amit istálló és műtrágya alkalmazásá-

val érünk el. Régebben műtrágyát 
idegenből kellett behozni, most már 
van műtrágyagyárunk amely bősége-
sen ellátja a mezőgazdaságot. Siessünk 
megrendelni a szükséges mennyiséget, 
tudva, hogy egy mázsa műtrágya al-

kalmazásával, illetve elszórásával, leg-
alább 300 kg terméstöbbletet kapunk 
hektáronként az első évben, a követ-
kező két esztendőben pedig hektáron-
ként 100—200 kg-ig terjedő termés-
többletet kapunk. 

Pártunk már minden irányítást meg-
adott, a vetési kampány megszerve-
zésére és végrehajtására vonatkozólag. 

Uj és igen fontos kampány előtt 
állunk, amelynek sikeres teljesitésével 
dolgozó parasztságunk idejekorán biz-
tosítja a dolgozók jövő évi kenyerét. 
Nem mindegy miképpen fogjuk vég-
rehajtani az erre vonatkozó utasításo-
kat, mivel a terméseredményt a mun-
kálatok végrehajtásával biztosítjuk. 
Ezért igen fontos a kapott irányelvek 
szerint irányítani és végrehajtani a ve-
tési kampányt. 

Megyénk egyes községeinek gyenge 
termésére való tekintettel, kormányun < 
230 tonna buza és 149 tonna rozs 
vetőmagot utalt ki. A vetőmag rövi-
desen kiosztásra kerül a dolgozó pa-
rasztság között, hogy sürgősen és a 
legjobb feltételek között vethesse el. 

Kormányzatunk a Párt vezetésével 
mindent megtesz, hogy a dolgozó pa-
rasztságon segítsen, de minden dolgo-
zónak hazafias kötelessége, hogy a 
Párt irányítását pontosan teljesítse. 

A faliújság versenyek megyei döntője előtt 
A megyei faliújság-verseny befeje-

zéshez közeledik. Most a verseny dön-
tőjére elbírálás végett beérkezett fali-
újság-táblákról, cikkekről, valamint a 
verseny ideje alatt megjelent és lecse-
rélt újságcikkekről adunk ismertetést. 
A faliújságok végleges elbírálása és 
osztályozása vasárnap, f. hó 18-ikán 
történik, amikor a városháza kultúr-
termében kiállításra is kerülnek. 

A bírálóbizottság megállapította, 
hogy a döntőre és a kiállításra beér-
kezettek közül a már múltkor is kie-

melt faliújság, a városi alkalmazottak 
faliújsága a legjobb. Ezt már el is 
küldte Pártunk, központi lapja a Scân-
teia által Bukarestben rendezendő or-
szágos faliujságversenyre. 

A városi alkalmazottak az 
egész verseny ideje alatt példás öntu-
datról tettek tanúságot. Tisztában van-
nak a faliújság jelentőségével és azzal a 
hatalmas fegyverrel, amit ez jelent a 
dolgozók kezében egy boldog szoci-
álista társadalom megvalósitásáért foly-
tatott harcban. 

Készülnek Udvarhelymegye  dolgozói 

a „SCÂNTEIA" napjának 
megünneplésére 

Szeptember 25-ike méltó ünneplé-
sére készül az ország dolgozó népe. 
A munkásosztály élharcos pártja köz-
ponti napilapja, a «Scânteia* legális 
megjelenésének ötödik évfordulóját 
ünnepeljük e napon. Udvarhelymegyé-
ben is a városi és falusi dolgozók 
mélységes ragaszkodásukat fejezik ki 
ezen a napon a Scânteia iránt. A két-
kézi és szellemi dolgozók ünneplik az 
illegáliíásban megjelenő Scânteia hő-
sies harcát, mely eljuttatta a Párt 
szavát a legtávolabbi faluba is. 

Mint a Román Munkáspárt központi 
napilapja munkára és harcra mozgó-
sította a Scânteia a dolgozó tömege-
ket, hogy felszámolva a mult gyászos 
hagyatékát, megkezdhessük a szociá-
lizmus, a jobb és boldogabb jövőnk 
építését. 

Ebben az évben a Scânteia napjá-
nak megünneplése még nagyobb je-
lentőségű, mint eddig. A RMP hatá-
rozata értelmében felépül hazánk fő-
városában a Scânteia ház, mely az 
ország legkorszerűbb grafikai köz-
pontja lesz. E munkához, a Szovjet-
unió hatalmas segítségével járul hozzá. 
A Scânteia ház hivatott lesz arra, 
hogy még szélesebb körben terjessze 
a dolgozók között a munkásosztály 
élharcos csapatának, a RMP-nak a 

szavát az újság, a könyv és az isme-
retterjesztő füzet utján, hogy ezekkel 
a harci fegyverekkel még a legtávo-
labb eső faluban is szolgálhassák a 
szociálizmus ügyét. 

Ebből az ünneplésből megyénk dol-
gozói is kiveszik a részüket. Az ün-
nepséget előkészítő bizottság mindent 
megtesz, hogy szeptember 25. feled-
hetetlen napja legyen Udvarhelymegye 
dolgozóinak. Székelyudvarhelyen egész 
napot betöltő műsorszámok lesznek 
nagyok és kicsinyek számára. Sport-
bemutatók és versenyek lesznek a 
sétatéri pályán. Az állami vendéglő 
ízletes ételekről és italokról gondos-
kodik. 

A Scânteia napját nemcsak a me-
gyei és járási székhelyeken fogják 
megünnepelni. Ezt a napot méltókép-
pen kell megünnepelje megyénk min-
den községe. Ezért a kulturotthonok 
vezetői tegyenek meg idejéberj, min-
dent, hogy szeptember 25-ikét, a 
Scânteia napját községeink dolgozói 
méltó keretek között szép műsorral 
ünnepeljék meg. Mozgósítsák a község 
ifjúságát, hogy falvaink dolgozói előtt 
műsoros előadás keretében hódoljanak, 
Pártunk napilapjának a Scânteia-nak, 
mely a dolgozók érdekeiért folytatott 
és folytat harcot. 

A verseny döntőjére a városi alkal-
mazottak népművészeti faragással dí-
szített uj táblával jelentkeztek. Négy 
ujkeletü, jól megirt cikk van rajta. A 
faliujságtábla mellett ízlésesen összeál-
lított albumban a verseny ideje alatt 
megjelent és lecserélt cikkek vannak. 
A biráló bizottságnak nem volt nehéz 
dolga, hogy ezen faliújság elsőségét 
megállapítsa. 

A megyei döntőre beérkezett szé-
kelyudvarhelyi III-ik kerü-
leti alapszervezet faliújság-táb-
lája szép és ötletes. Cikkei jók és a 
közösséget érdeklő kérdésekkel fog-
lalkoznak. Csak azt nem értjük, miért 
kell aradi és gyulafehérvári elvtársak 
versei szerepeljenek egy helyi jellegű 
faliújságon ? 

Az UMGISz faliújsága fejlődés-
nek indult. Hiányoznak azonban a 
kultur és a sportkérdésekkel foglal-
kozó cikkek. Ez pedig különösen fon-
tos egy olyan üzemnél, ahol 3—400 
ipari munkás dolgozik. A verseny kez-
detén a cikkeket nagy időközökben 
cseréltek. A faliujságbizottság igye-
kezzék Székelyudvarhely legnagyobb 
üzeme munkásainak minden kérdésé-
vel foglalkozni. Tárják fel az üzem 
hibáit és hiányosságait is, csak igy 
szolgálja a faliújság a munkásság élet-
színvonalának emelését. Jó szolgálatot 
tennének a karrikaturák és humoros 
karcolatok, meri vonzóvá teszik a fa-
liújságot. 

A kórház faliújsága augusztus 23 
tiszteletére szép munkát végzett, mi-
koris 6 jó cikk foglalkozott a nap 
jelentőségével kapcsolatban az intéz-
ménynél elért eredményekkel és meg-
valósításokkal. Ellenben a verseny 
elején a tevékenységük nagyon hiá-
nyos volt. Junius havában több cik-
ben foglalkoznak általános és belső 
kérdésekkel, mig julius hónapban fa-
liújságjuk nem jelent meg. A szak-
szervezeti és intézményi hirdetések 
nem faliujságcikkek. 

A megyeháza faliújságai szép 
kivitelezésüek és jó cikkeket tartalmaz-
nak. Ha több belső kérdést dolgoz-
nának, fel, sokkal értékesebbek lenné-
nek. Ezt a törekvést leginkább az 
építészeti osztálynál tapasztaltuk. Cikk-

(Folytatás  a 4. oldalon). 
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Mit láttunk Szentkeresztbányán 
A szentkeresztbányai vasgyár ün-

nepnapja volt szeptember 2., a világ 
ifjúsági kongresszusának tiszteletére 
rendezett munkaverseny napja. A mun-
kások még mindig ennek a verseny-
nek nagyszerű eredményeiről beszél-
nek. 

A munkaverseny hőst  Mihály  Vince 
a szerelőműhelyben, aki vasalószere-
léssel foglalkozva, ezen a napon 156 
százalékkal multa felül a normát. Meg-
tudjuk Mihály Vincétől, hogy ezt a 
kiváló eredményt csak ugy tudta el-
érni, hogy minden mozdulatát, minden 
gondolatát a termelésre összpontosí-
totta, egy pillanatot sem veszítve el. 
A grafikonjára pillantva látjuk, hogy 
nem csak a verseny napján haladta 
meg az előirányzatot, hanem szeptem-
ber 8-án 162 százalékot teljesített, 
szeptember 9-én pedig 150 százalékot. 

Az öntődében a legszebb eredményt 
Pálgábor  Dénes  érte el az egynapos 
verseny alkalmával. A Pálgábor Dénes 
munkapadja mellet megállva megle-
pődve látjuk, hogy a grafikonja több 
napon olyan magas ebben a hónapban, 
hogy csak a papírlapon kivül, a desz-
kára lehetett felrajzolni. Szeptember 
2-ikán 400 százalékos eredményt lá-
tunk, szeptember 9-ikén 350 százalé-
kosat. Megtudom Pálgábor Dénestől, 
hogy taligacsapágyakat önt és az a 
munkamódszere, hogy gyakran mun-
kaidőn kivül is előre elkészíti a ma-
got, igy azt jól ki tudja szárítani s igy 
az öntés gyorsabban megy. Most is 
éppen a magokat gyártja, mert a vas-
érc nem megfelelő az .öntéshez. Ter-
mészetesen a verseny alkalmával le-
számították a teljesítményéből a magok 
előkészítésére szolgáló időt s igy lett 
teljesítménye 155 százalékos az elő-
irányzat felett. 

Ezután öccséhez Pálgábor  Ferenc-
hez  vezet az utunk, aki egy szomszé-
dos munkapadnál dolgozik. Megtudjuk 
tőle, hogy egy komplikált gépalkatrészt 
önt. Eleinte 14 órát dolgozott egy darab 
kiöntésén. Sok nehézsége volta csap-
ágyállvány modelljével, mert az ren-
desen elrontotta az öntőformát. Erre 
azt az újítást vezette be, hogy a csap-
ágyállvány mintáját lefűrészelte és külön 
kivehetővé tette. Ezzel az újítással sí-
kéi ült az öntvény munkaidejét 8 órára 
csökkentenie. 

Csiki János IMSz titkár elbeszéli 
Trimfuj  György  nagyszerű teljesít-
ményét ai egynapos versenyen, aki 
prágai rámákat önt és a 8 drb. elő-
irányzat helyett ezen a napon 18-at 
öntött. De ugyanilyen szép Péter  László 
munkaeredménye is, aki eddig a ver-
senyig nem tudta soha sem teljesíteni 
normáját. Ezalkalommal azonban 150 
százalékkal teljesítette tul előirányzatát. 

A munka minősége terén a szent-
keresztbányai vasgyárban állandó 
emelkedés látszik. A régi időben egy-
irányú, kereskedelmi áru öntéséhez 
szoktak hozzá a munkások, most a 
gépöntvényeket kellett megszokniok, 
amit Resica, vagy más üzemek részére 
öntenek. A minőség emelkedése ezen, 
az eddig szokatlan öntvényeken lát-
szik leginkább. 

A szentkeresztbányai vasgyár igazi 
fejlődését az uj öntöde fogja jelenteni, 
ahol gépesítve lesz az öntés menete 
és a napjainkban is még kezdetleges 
körülmények között folyó munkát egy-
szerre felváltja a gépi erőre berende-
zett termelés. Az uj öntöde épitése 
szépen folyik. 

A legélénkebb élet Szentkeresztbá-
nyán az uj munkáslakások épitése kö-
rül zajlik. Nemrég készült el két ha-
talmas épület a munkások számára s 
most ujabb két nagy épület nőtt ki a 

földből, amelyben ismét több mun-
káscsalád jut egészséges lakáshoz. 

Folyik az épités a Szentegyházas-
faluba áthelyezett bányászati  és ko-
hászati  szakmai  iskolánál  is. Eddig 
61 növendéke volt ennek az iskolának, 
most ujabb 140 növendék számára 
kellett bentlakást készíteni. A hatalmas 
épületen lázas munka folyik, hogy a 
jövő héten teljesen levakolva, készen 
álljon, hogy az asztalos munka gyors 
elvégzése után október első napjaiban 
már betölthesse hivatását. A kultur-
ház utcafelöli részében elhelyezett ha-
talmas bentlakás mellett van a tante-

rem céljait szolgáló épület. Igy az 
üzemi iskola még közelebb kerül az 
Üzemhez s s növendékek könnyebben 
fogják az üzemet a gyakorlati munka 
céljából megközeliteni. Tavaly még 
Homoródfürdőről jártak át, illetve szál-
lították őket gyakorlati munkára az 
üzemhez. 

A szentkeresztbányai vasgyár gon-
doskodik a fiatal káderek kiképzésé-
ről. A szakmai iskola növendékei 
egész nyáron a különböző munkahe-
lyekre beosztva végezték a gyakorlati 
munkát, most egy hónapi szabadságon 
vannak. A hathónapos öntőtanfolya-
mos fiuk és lányok is letették a vizs-
gát és legtöbbjük már mint képzett 
öntő dolgozik az üzemben. 

Szociálista versenyben 
az udvarhelymegyei Comcereal 

a tutovai kirendeltséggel 
Megyénk Comcereal kirendeltsége 

versenyben áll a tutovai kirendeltség-
gel. A verseny-pontok szerint a gabona 
raktár javítását, a munka minőségének 
az emelését, a megtakarítások növelé-
sét és a raktárak fertőtlenítését kell 
megvalósítani szeptember 20-ig. 

Megyénk Comcereal kirendeltsége 
ezeket a munkálatokat már augusztus 
20-ra befejezte. A munkálatoknál 
45.000 lejt takarítottak meg és az át-
alakított gabona raktárban még a vil-
lanyt is bevezették. A munka minősége 
is kielégítő. 

Parajdon egy elhanyagolt katonai 
barakot átalakítottak gabonaraktárrá, 
ahol 50 vagon gabonát lehet elraktá-
rozni. Ezekre a munkálatokra 111.500 
lej volt előirányozva. Ebből a költség-
vetési keretből azonban a lelkes Com-
cereal alkalmazottak sokkal többet va-
lósítottak meg. A gabonaraktárhoz 

raktárba, ami 
a költségve-

alkalmazottai 

építettek még egy 100 méteres ipar-
vágányt 130.000 lej értékben és igy el-
érték azt, hogy a munkásoknak nem 
kell háton vinniök a nehéz gabonás 
zsákokat, hanem az iparvasut csilléivel 
szállíthatják. Azonkívül beszerelték a 
a villanyvilágítást is a 
szintén nem volt benne 
tésben. 

A parajdi Comcereal 
45.000 lej értékben végeztek önkéntes 
munkát, amiben nagy segítségükre 
voltak a járási ideiglenes bizottság, a 
a sóbánya és az Ipeil munkásai is, 
akik szintén önkéntes munkáikkal já-
rultak hozzá, ezekhez a megvalósítá-
sokhoz. 

Ilyen lendülettel dolgozik a Comce-
real a szociálista munkaversenyben, 
hogy teljesítse azt a feladatát, amit 
Pártunk, kormányunk és megyénk dol-
gozói tőlük elvárnak. 

A székelyudvarhelyi állami gazdaság 
cséplési eredménye 

Lázasan folyik 
ban a cséplés. A 
a mezőgazdasági 

Népköztársaságunk-
dolgozó parasztság 
munkálatok utolsó 

szakaszát végzi, hogy Népköztársasá-
gunk dolgozóinak kenyerét biztosítsa. 
Ebben a munkában szép eredménnyel 
vesznek részt első évükben levő állami 
gazdaságaink is. 

Még a tavasz folyamán az osztály-
ellenség azt híresztelte, hogy az állami 
gazdaságok munkásai nem tugják meg-
művelni a földbirtokosok elhanyagolt 
birtokait. Az állami gazdaságok azon-
ban hittel fogtak a munkához, meg-
valósították és tul is szárnyalták a 
vetési tervet, jó munkát végezve. A 
nyár folyamán idejében kigyomlálták 
a búzát s az nem volt tele sárga vi-
rággal, mint a magángazdaságokban. 
Ezekben, valamint a későbbi munká-
latokban is nagy segítséget jelentett a 
RMP utmutatása és a mezőgazdasági 
bérmunkások szakszervezete, amely 
munkásokkal látta el a gazdaságokat. 

Pártunk és kormányunk felhívásának 
eleget téve a székelyudvarhelyi állami 
gazdaság idejében végezte el az ara-
tást és a cséplést is. A cséplés ered-
ménye megmutatta, mit jelent a közös 
munkával és lehetőleg géperővel vég-
zett munka, amit nem gátolnak határ-
barázdák, hanem nagy tagokban fo-
lyik. A cséplési eredmény azt mutatta, 
hogy a fenyédi és máréfalvi silány-
nak minősített föld is szép termést 

hozhat kellőképpen végzett megműve-
léssel. A székelyudvarhelyi állami 
gazdaság hektáronkénti termése őszi 
búzából 1115 kg., tavaszbuzából 1350 
kg, rozsból 1635 kg, árpából 1391 kg, 
zabból pedig 1783 kg. 

Ezek a számadatok nem csak azt 
mutatják, hogy a közösen végzett mező-
gazdasági munkálatok eredményeseb-
bek, hanem azt is mutatják, hogy az 
állami gazdaság munkásai derekasan 
kivették részüket a munkából, hogy a 
silány, elhanyagolt földekből ilyen 
eredményt tudtak kicsikarni. Megmu-
tatták ezek a munkások, hogy igye-
keznek a lehető legtöbbet adni Nép-
köztársaságunk dolgozóinak, ezáltal is 
előmozdítva a szociálizmus építését. 

A munkában különösen kitűntek 
Anárás  Ferenc  és Kovács  Lajos  akik 
a legtöbbet dolgoztak a terv megva-
lósítása és túlszárnyalása terén. 

Az állami gazdaság példát mutatott 
szegény- és középparasztjainknak. De 
példát mutat azzal is, hogy a tarló-
hántást 80 százalékban elvégezte, ami 
biztositéka a jövőévi gyommentes, jó 
termésnek. 

Gazdáink közül még nagyon sok 
hajlamos arra, hogy azt mondja, „nem 
volt áldás" az idei termésen, ahelyett, 
hogy azt vizsgálná meg és tanulmá-
nyozná, hogyan lehet az időjárás 
különböző mostohaságait ellensúlyozni 

és kiküszöbölni. Ezen a téren is szép 
példát mutattak rövid fennállásuk óta 
is az állami gazdaságok. Ezt a példát 
szegény- és középparasztságunknak 
meg kell szívlelnie és követnie kell 
azokat a munkamódszereket, amikre 
az állami gazdaságok tanítanak. Emel-
lett azonban meg kell tanulnia a mun-
ka ütemét is, hogy idejében és a leg-
kedvezőbb feltételék mellett végezze 
el a különböző mezőgazdasági mun-
kálatokat a Román Munkáspárt útmu-
tatásainak megfelelőleg. 

Az állami gazdaságok eredményei 
uj munkára kell hogy serkentsék a 
gazdaságok munkásait, és hogy még 
nagyobb lendülettel valósítsák meg 
az őszi vetési tervet, melynek pontos 
teljesítése fontos alapja gazdasági 
tervünknek. 

Halállományunk 
feljavításáért 

Egy évtizeddel ezelőtt még folyó-
inkban a különféle halfajták bőven 
tenyésztek. A gyászos emlék .i Horthy-
uralom és az azt követő háborús és 
háború utáni időben az orvhalászok 
hadserege lepte el folyóvizeinket 
Hálóval, dugással és maszlaggal stb. 
irtották a halakat. A visszavonuló fa-
siszta hordák kézigránátokkal irtották 
halainkat s igy nem csodálkozhatunk, 
ha ma halállományunk igen gyenge. 

Népköztársaságunk kormánya, az 
erdészeti minisztérium a halállomány 
felfrissítését, folyóvizeink benépesítését 
vette munkatervbe. Nagy lendülettel 
fogott munkához, aminek eredménye-
képpen ma már szép eredményeket 
tudunk felmutatni. Megyénkben szép 
számmal vannak hegyipatakok, melyek 
alkalmasak a pisztrángtenyészetre. Az 
ország második legnagyobb pisztráng-
bázisa a Kormos. Megyénkben tehát 
megvan a természeti lehetősége an-
nak, hogy ezt az értékes halfajtát te-
nyésszük ki. Az erdészeti minisztérium 
150.000 lejes befektetéssel Kiruly für-
dőn épít pisztráng-keltetőt és tenyész-
telepet. Ennek a munkálatai már már 
befejezéshez közelednek. A kirulyi 
fenyvesek aljában felépült a korszerű 
költető-telep és a tenyészethez szük-
séges medence. Ez a telep lesz hi-
vatva benépesíteni pisztránggal a vidék 
hegyi patakait. 

Jövő évben az erdőfülei határban, 
a Kuvaszóban épül fel megyénk má-
sodik pisztráng-tenyészete. Ezek a 
a munkálatok, melyek szerves részei 
hazánk újraépítésének, a jövőben be 
fogják népesíteni folyóvizeinket és a 
hal ugy a lövétei bányamunkás, mint 
a dolgozó parasztság asztalára el fog 
jutni. 

A figyelmes kormosparti lakosok 
esti szürkületben, éjnek idején megfi-
gyelhették a füzesekből felhangzó sza-
bályos füttyszókat. Néha egy, néha két 
füttyszó sikit a csendben. Ilyenkor 
halászik az olaszteleki orvhalász-tár-
saság. Lázár András, Kolumbán Zol-
tán, Márkó Sámuel a mesterek, akik 
a tulajdonos Márkó Miklós felszerelé-
sével indulnak hetenként háromszor is 
hajtó halászatra. 

Fokozottabb ellenőrzést kell meg-
szervezniük ugy a vadásztársaságok-
nak, mint az erdészeti szerveknek, 
hogy ezeknek és a hasonló vadorzók-
nak a kártevését megakadályozzák és 
hatékony részesei legyenek halállomá-
nyunk felfrissítésének, vizeink benépe-
sítésének. De minden öntudatos dol-
gozónak kötelessége leleplezni a ha-
sonló reakciósokat, akik kijátsszák 
törvényeinket 

nyl. 

Készüljünk a tarlóhántással Is az őszi vetési csatára I 



AZ  ELET  IGAZSAGAINAK  MEGISMERÉSE 
szabadit  meg  a miszticizmus  hamisításaitól,  a babonák  nyűgétől 

E G Y PERC 
Cikksorozatunkat  ajánljuk  a kul-
turotthonok  és tanulmányi  körök 
figyelmébe. 

A mai kor emberének életében fon-
tos szerepet játszik az idő. Nagyon 
gyakran halljuk : Hány óra ? Mikor ? 
Meddig? A hétköznapi életben csak 
az órákat és a perceket számítjuk, de 
bizonyos esetekben, például labora-
tóriumi mérések alkalmával még a 
másodperc tized-, sőt századrészeinek 
is nagy jelentőségük van. Az óra, az 
időmérés pontos eszköze szigorú pa-
rancsnoka lett az embernek és gon-
dos őre az időnek. Aki nem teljesiti 
az óra parancsát, vétkezik önmaga el-
len és ugyanakkor kárt okoz ember-
társainak is, megrövidíti a közösséget. 
Mi  az idö  ? 

Mindenki érzi és ismeri az idő fo-
galmát, de még a legbölcsebb filo-
zófusok sem tudják az idő pontos 
meghatározását szavakba foglalni. Any-
nyit megállapíthatunk, hogy az idő 
szorosan összefügg a változással. Az 
idő múlásáról mindig valamely jelen-
ség lezajlása, valamilyen változás tá-
jékoztat minket. Az idő mérésére a 
szabályosan megismétlődő jelenségek 
alkalmasak. Ilyen jelenség a föld ten-
gely körlili forgása, amelynek időtar-
tama a nap, az időmérés alapegysége. 
A nap huszonnegyed része az óra, 
ennek hatvanad része a perc és há-
romezerhatszázad része a másodperc. 
A legrégibb időmérő eszközök: a nap-
óra és homokóra idejében nem volt 
szükség a percek és másodpercek 
mérésére. A tudomány és technika 
fejlődése egyre pontosabb időmérést 
tett szükségessé s az óra szerkezetén 
az óramutató mellett megjelent a perc-
és másodpercmutató. Legpontosabb 
időmérő eszközünknek, az ingaórának 
működését is egy szabályosan meg 
ismétlődő mozgás, az inga egyenletes 
lengése szabályozza. 

Az idö  értéke. 
Az idő minden létező dolog felett 

egyformán és egyenletes ütemben te-
lik. Egy másodpercnyi időtartam min-
denkor és mindenki számára ugyan-
annyi időt jelent. És mégis, milyen 
különböző értéke lehet ennek az 
egyetlen másodpercnek 1 A hang egy 
másodperc alatt 340 m. utat tesz meg 
a levegőben, a fény, vagy rádióhul-
lám ugyanannyi idő alatt 300.000 km. 
utat fut be. Mindenki érzi és tudja, 
hogy egyetlen óra, amelyet eredmé-
nyes munkával töltött el, többet ér, 
mint egy tétlenségben eltöltött nap. A 
tudomány és a technika fejlődése 
maga után vonta az idő értékének 
gyökeres megváltoztatását. Ma egy 
perc többet ér, mint évszázadokkal 
ezelőtt egy egész nap. 

Léteznek-e  időgépek? 
Felvetődik a kérdés: befolyásolhat-

juk-e az idő múlását, meggyorsítva, 
vagy meglassítva az ütemét? Kény-
szerithetjük-e az idő kerekét arra, 
hogy visszafelé forogjon, vagy pedig 
gyorsított iramban rohanjon előre ? 
Ha ugy tekintjük az időt, mint az 
egyes ember és az egész emberiség 
életétől teljesen független tényezőt, 
akkor ezekre a kérdésekre nemmel 
kell felelnünk. Ilyen értelemben tehát 
időgép nem létezik, mert az idő min-
dig egyenletesen múlik és vissza nem 
fordítható. De ha figyelembe vesszük 
az idő értékét és kapcsolatba hozzuk 
az időt az egyes ember és az egész 

emberiség életével, akkor nyugodtan 
megállapíthatjuk, hogy tudjuk befolyá-
solni az idő múlását. 

A tudomány meghosszabbította az 
ember átlagos életkorát és ez az 
egyes ember számára azt jelenti, hogy 
lassabban halad a halál felé, vagyis 
sikerült számára meglassítani az idő 
folyását. Ugyancsak a tudomány se-
gítségével feltárjuk az emberiség tör-
ténelmére vonatkozó adatokat, sőt ki-
fürkésszük a föld keletkezésének és 
fejlődésének körülményeit is. Ezen 
adatok birtokában ujraalkothatjuk, va-
lósággal megjeleníthetjük a föld és az 
emberiség múltját, vagyis valósággal 
viszaforgatjuk az idő kerekét. 

A technika és a tudomány teljesen 
megváltoztatták az idő értékét: ma 
egy perc többet ér, mint a mult szá-
zadban egy óra. A mi gépeink való-

Szeptember 10-ikén volt Tkácsenkó 
Pável hős munkásharcos halálának 23. 
évfordulója. Beszarábiai születésü, 
orosz származású forradalmár, szülei 
korán harcra nevelték. A Nagy Októ-
beri Szociálista Forradalom idején, 
mint fiatal diák Kisenev-ben részt 
vett a forradalmi megmozdulásban. 
Forradalmár társaival titkos nyomdát 
szerveztek, röpiratokban leplezték le 
az elnyomók mesterkedéseit. Az ural-
kodó osztály veszedelmes ellenséget 
látott Tkácsenkóban, mert körötte szer-
veződik a forradalmárok harca az el-
nyomatás ellen, a szabadságért. 

Ezért 1919-ben több forradalmár 
társával együtt letartóztatják. Innen 
intéz hat társával együtt felhívást Ro-
mánia proletárjaihoz, felszólítva a dol-
gozókat, hogy nemzetiségre való te-
kintet nélkül, a Kommunista Párt ve-
zetésével harcoljanak a burzsoá-földes-

ban időgépek, amelyek meggyorsítják 
a munka ütemét, időt és erőt takarí-
tanak meg a mi számunkra s ezáltal 
meghosszabitják az életünket. Vizsgál-
junk meg néhány ilyen időgépet. 
Energiagépek. 

Az emberiség energiaforrása évez-
redeken keresztül az izomerő volt s 
a vizikerék képezte az első gépi ener-
giaforrást. A vizierő kihasználása azon-
ban csak kis teljesítményre szorítko-
zott és nagy hibája volt a helyhez-, 
illetőleg a vizhezkötöttség. A hőerőgé-
pek (gőzgép, robbanómotor) megszün-
tették ezt a helyhezkötöttséget, de 
ugyanakkor a tüzelőanyag rabságába 
vetették a technikát. Ezek a gépek 
rengeteg tüzelőanyagot fogyasztanak 
s ahol kevés a tüzelőanyag, ott bi-
zony költséges az üzembentartása. A 
villamosság azután ezt a problémát is 

uri rendszer ellen. Szökés, ujabb be-
börtönözés és kinzás váltogatják egy-
mást Tkácsenkó életében, de a be-
csületes munkás-harcos hősiesen har-
col a proletáriátusnak az elnyomás 
alóli felszabadításáért. Később mint a 
Párt Köponti Bizottságának a tagja 
három évig harcol a legsúlyosabb ille-
gálitásban, mig 1926 szeptember 10-
ikén egy ujabb letartóztatása után a 
nép nyomorgatóinak bérgyilkosai há-
tulról lelőtték. 

Tkácsenkó élete is egy volt azok 
közül a küzdelmes szenvedésteljes, de 
hősi életek közül, amit a Párt harco-
sai országunk és népe szabadságáért 
áldoztak. Tkácsenkó hősiessége és az 
elnyomók elleni gyűlölete örök példa 
minden dolgozó számára, ilyen harcos-
nak kell lennie a Párt minden egyes 
tagjának. 

N. 

megoldotta. Vissza lehetett térni a 
»fehér szénhez*, vagyis a vizierőhöz. 
A hidraulikus turbina hajtja az áram-
fejlesztő gépet s a termelt áramot 
távvezetéken könnyűszerrel vezetjük 
az üzemekbe, ahol elektromotorok 
hozzák működésbe a munkagépeket. 
Az első gőzgépet 1784-ben, az első 
villanytelepet pedig 1882-ben építet-
ték. 100 év alatt a gőz és villamos-
ság századában óriásit haladt az em-
beriség. A nehéz munka évei órákra, 
sőt percekre rövidültek, a gőz és a 
villamosság győzedelmeskedtek az idő 
és a tér felett. 

Wattnak, a gőzgép felfedezőjének 
gépe percenként annyi energiát adott, 
amennyit egy ember csak négy órás 
nehéz munkával állithat elő. Pedig 
Watt gépének teljesítménye mindössze 
20 lóerő volt s nagyon rossz hatás-
fokkal dolgozott, mert minden 100 kg. 
szénből csak 2 kg. jutott hasznos 
munkára. Amellett Watt gépe nagyon 
otromba és súlyos masina volt, mert 
1 lóerőnyi teljesítményre 300 kg. suly 
eset. Ma már készítenek 60.000 lóerős 
gőzturbinát is, amelynél minden lóerőre 
csak 20 kg. suly esik. 
Közlekedés  és 

hírszolgálat 
Fultonnak, a gőzhajó felfedezőjének 

gőzhajója kis megterheléssel is csak 
8 kilómétert tett meg óránként. A mai 
modern óceánjárók 60 km-es sebes-
séggel szállítanak többezer utast az 
óceánon keresztül. Stephenson moz-
donya 4—5 husz tonnás vagont tudott 
volna huzni 10 km-es sebességgel. 
A szovjet „F. D." mozdony 100 ilyen 
vagont vontathat óránként 85 km-es 
sebességgel. Blériot 37 km-es repülése 
a La Mache felett abban az időben 
csodaszámba ment, ezzel szemben 
1937-ben Cskálov szovjet repülő 
Moszkvától az Északi-sarkon keresz-
tül Amerikába repült s megtett kb. 
10.000 kmnyi utat 63 óra alatt. A 
repülőgép lett a legyorsabb közleke-
dési eszköz, amely az órákat percekre 
rövidíti. 

A villamosság legnagyszerűbb alkal-
mazásai a hírszolgálatban mutatkoz-
nak. A Morse léle távíró és a Bell 
féle telefon lehetővé tették, hogy az 
áramvezető dróton óriási sebességgel 
közvetítsünk jeleket, vagy hangot. A 
drótnélküli táviró és a rádió minden 
vezeték nélkül kapcsolatot tudnak te-
remteni a világ bármely két helye 
között. 1929-ben először történt meg 
az a csoda, hogy a kievi rádióamatőr 
rádióüzenetét amatőrtársai úgy továb-
bították, hogy az üzenet körüljárta a 
földet és végül is visszajutott Kievbe. 
Az egész közvetítés 30 percig tartott 
s az üzenet ennyi idő alatt körüljárta 
a Földet I A rádió a hónapokat per-
cekre rövidítette. 

Ha az emberiség történelmét az 
ősembertől kezdve napjainkig meg a-
karnánk irni és minden évszázadra 
egy oldalt szánnánk, akkor egy 10.000 
oldalra terjedő müvet kellene alkot-
nunk, amelyben a gépek korszaka 
csak az utolsó néhány oldalon szere-
pelne. Ha azonban az emberi törté-
nelmet fejlődéstörténeti arányban akar-
nánk leírni, akkor a gépek korszaka 
kitöltené úgyszólván az egész müvet 
és az azelőtti korszakokra csak né-
hány oldal jutna. 

Látjuk tehát, hogy az időnek nap-
jainkban rendkívüli értéke van és 
nagyon helytálló Szuvorov megállapí-
tása: „A pénz drága, az emberi élet 
drágább, de az idő a legdrágább." 

Rafain  Dezső 

ft  $zfl[elrtewztsri  tanáról; (s  a gondozd személyzet 
egyBtte; önKtntes mnnKaVállalása az 

nj isKolai «KfczöMn 
Most, amikor társadalmi életünk minden szektorában lásasan folyik a 

tevszerü újjáépítő munka, népünk figyelme joggal fordul érdeklődéssel a kul-
turforradalomban oly fontos szerepet játszó iskolák uj évkezdési munkálatai felé. 

14 nap helyett 10 nap alatt. 
A székelykereszturi vegyes liceum nevelő és gondozó személyzete meg-

értette, hogy mit vár tőle az állami terv szerinti újjáépítés, amikor lefektetett 
terv szerint fogott hozzá, hogy az állam anyagi támogatásához méltóan az 
iskola épületét teljesen rendbehozza. 

Tanitók, tanárok és a gondozó személyzet tagjai együttesen, igazi baráti 
munkaközösségben, a munkaverseny szellemében dolgoztak együtt a létrák te-
tején, vagy térdelve, guggolva takarítottak együtt a tantermekben, vagy a hosz-
szu folyósókon. Meszes, piszkos padok, asztalok, tantermek, közül a leány-
internátus ragyogó tisztaságban bontakozott ki. A 14 napra tervezett munkát 
10 nap alatt végezte el ez a munkakollektiva. 

A munkálatokat befejező délutánon a tantestület tagjai az iskola hatalmas 
kertjét takarították meg a gyomtól a gondozó személyzetnek más munkára való 
tehermentesítése céljából. 

A pótvizsgázókat és felvételezőket előkészítő két hetes munka után ez, az 
alapszervezet kezdeményezésére megindult ujabb tanári és gondozói önkéntes 
munkavállalás tette lehetővé azt, hogy a székelykereszturi vegyes liceum mind-
három tagozatának épületei, tantermei, hatalmas kertje ragyogó tisztaságban 
várják a tanulóifjúságot az 1949—50 iskolai év közös munkájának kezdésére. 

F.  J.  levelező. 

TKÁCSENKÓ  PÂVEL 

Szeptember 25, a Scânteia napja minden dolgozó ünnepe. 



Tegyünk meg mindent az őszi 
vetési kampány sikeréért 

Pár nap múlva megkezdődik az őszi 
vetési kampány. A vetési kampány 
megkezdése előtt feltétlenül szükséges 
minden előkészítő munkát az utasítá-
sok szerint elvégezni. 

Az őszi vetési kampánynak két ré-
sze van: az előkészítő és a vetést 
teljesítő munkák. Mind a két részbe 
eső teendőket hiánytalanul kell elvé-
gezni, csak igy tudjuk biztositani a kam-
pány sikerét. 

A mult évek tapasztalatai világosan 
megmutatták azokat a hiányosságokat 
és hibákat, amelyek akadályozták az 
akkori őszi és tavaszi vetési kampá-
nyok menetét. 

Láttuk, hogy ahol nem szervezték 
meg kellőképpen és megfelelő körül-
tekintéssel a vetési kampányt, ott 
megkéstek a munkálatokkal, ott rosz-
szul ment a munka, ott nem voltak 
pontos adataik és a beszolgáltatási 
kötelezettségeknek sem tudtak megfe-
lelően eleget tenni, mivel a bevetett 
területek nem feleltek meg a községi 
bizottságok által összeirt adatoknak. 
Az ezévi beszolgáltatás leglényegesebb 
nehézsége, hogy a kivetési jegyző-
könyvekben feltüntetett területek után, 
igen sok helyen, kicsi a termésátlag, 
de ha ellenőrizzük a dolgokat kitűnik, 
hogy a jegyzőkönyvekbe beirt terület-
nél ténylegesen kisebb területet vetet-
tek be. Tehát sok községben csak 
fiktiv számokkal dolgoztak. A pontat-
lan és felelőtlen adatszolgáltatás nem 
csak a vetési kampányra vonatkozik, 
hanem a többi mezőgazdasági mun-
kálatokra is, mint pl. a tarlóhántás, 
ugarszántás, stb. adatközlései. Ezek a 
hibák a beszolgáltatás alkalmával de-
rülnek ki. 

Mivel a tervgazdálkodás korszakát 
éljük, amikor a munkálatokat egy bi-
zonyos terv szerint kell végrehajtani, 
feltétlenül szükséges egyes községek-
ben megváltoztatni u munkamódszert 
Fel kell hagyni azzal az eljárással, 
hogy odavetett számokkal félrevezették 
ugy a járási, mint a megyei bizottsá-
gokat. Ehelyett inkább mindenkit 
igénybe kell venni és segítséget kell 
kérni a munkálatok megfelelő teljesí-
tése érdekében. 

Ahhoz, hogy a tervet végrehajtsuk, 
komolyan meg kell vizsgálni a kijelölt 
feladatokat és pontosan fel kell mérni 
a helyi lehetőségeket és igyekezni kell 
a nehézségek leküzdésére és az osz-
tályellenség leleplezésére. 

A kampány sikere érdekében, igen 
fontos a cséplési munkálatok minél 
előbbi befejezése, a megfelelő és szük-
séges vetőmag biztosítása végett, majd 
a vetőmag előkészítése, tisztítása, csá-
vázása. Fontos a tarlóhántás és az 
ugarszántás folytatása. Vigyázni kell a 
munka helyes beosztására, megelőzve 
minden munkatorlódást. 

Az előkészítő munkálatok közül ki 
kell emelnünk a tarlóhántás és az 
ugarszántás fontosságát Ezen munká-
latok elvégzésével megporhanyitjuk a 
feltalajt és ezzel biztosítjuk a csapa-
dék beszivárgását és annak a talajban 
való tárolását Továbbá alászántjuk a 
talaj felszínén lévő különböző magva-
kat, melyek kénytelenek kicsirázni és 
a mélyszántás elvégzésekor megsza-
badítjuk szántónkat sok haszontalan 
burjántól. A tarlószántás elvégzésével, 
a tarlómaradványokból trágyát állítunk 
elő és biztosítjuk a talaj meggazda-

godását. A tarlóhántással még külön-
böző kártevőknek és gombabetegsé-
geknek a csiráit is elpusztítjuk. 

Egyben biztosítjuk a talajban levő 
hasznos baktériumoknak a szaporodá-
sát és elősegítjük azok munkáját A 
talajbaktériumok, csak felszántott, láza 
talajban képesek szaporodni és hasz-
nos hatásukat kifejteni. Csak igy tud-
juk a megfelelő talajszerkezetet előál-
lítani és biztositani a termésátlag nö-
velését és a termés minőségének meg-
javítását. 

Minden munkálatot, amit kijelöltek 
a mezőgazdasági szektorra, minden 
odaadással és a legnagyobb gyorsa-
sággal kell végrehajtani, tekintettel 
arra, hogy ezeket a teendőket a szov-
jet elmélet és tapasztalat alapján je-
lölték ki. 

1949 évvel a mezőgazdasági szek-
torban is előre léptünk és a tervszerű 
gazdálkodást kezdtük meg. A tervsze-
rüsités célja pedig, a munkamenet ren-
dezése, a munkaprogram bevezetése 
a többtermelés érdekében, vagyis 
hátramaradt mezőgazdaságunk előre-
vitele és felemelése a legelőrehaladot-
tabb szovjet mezőgazdaság mintájára. 

9 beszolgáltatásnál bizonyltja be hozépparasztságunh is, 
hogy szövetségese a munkásságnak 

Székelymuzsnán javában folyik a 
cséplés. Habár elég gyenge a termés, 
minden becsületes dolgozó földműves 
igyekszik eleget tenni a beszolgáltatási 
kötelezettségének, mert ez hazafias 
kötelessége. 

Bartha Antal székelymuzsnai 
középgazdának 67 kg. búzát kellett 
volna beszolgáltatnia, de mivel termése 
jobb volt, mint remélte, felajánlotta, 
hogy 40 kg-al többet szolgáltat be 
az előírtnál. Azt mondta, hogy ezzel a 
búzamennyiséggel Népköztársaságunk 
újjáépítését akarja szolgálni. Igy tehát 
Bartha Antal 67 kg. helyett 107 kg. 
búzát szolgáltatott be. 

Látjuk, hogy addig, amig a kulákok 
a beszolgáltatásnak fogcsikorgatva tesz-

nek eleget, vagy különböző szabotázs 
cselekményekkel akarnak alóla kibújni 
és azt híresztelik, hogy a beszolgál-
tatási kötelezettség olyan terheket ró 
a földművesekre, amit teljesíteni nem 
tudnak, addig az egész szegénypa-
rasztság és a középparasztok egy része 
érzi, hogy szövetségese a munkásosz-
tálynak és örömmel teljesiti a beszol-
gáltatást. 

Kovács B. Dénes ugyancsak 
középparaszt, székelymuzsnáról kife-
jezte, hogy örömmel tesz eleget a be-
szolgáltatás hazafias kötelességének, 
mert tudja, hogy ezáltal is erősiti a 
városi és falusi dolgozók közötti kap-
csolatot, a munkás-paraszt szövetséget. 

Máthé  Mózes 

A faliújság  versenyek megyei 
döntője előtt 

Folytatás  az  1. oldalról. 
gyűjteményük rendezése hiányos. A 
megyei néptanácsnál dolgozó elvtársak 
adjanak segítséget a bürokrácia fel-
számolásában, rámutatva az egyes 
tisztviselőknek a múltból örökölt hibá-
ira és hiányosságaira, hogy azt ki tudja 
küszöbölni és értékes tagja lehessen 
a szociálista társadalomnak. 

Lövéte faliújsága a dolgozók iga-
zi szócsöve, öntudatos munkások 
harcos törekvéseit és munkáját tükrö-
zi vissza. 

Korond értékes és szép kivitele-
zésű iparművészeti díszítésű faliújság-
gal és jól megirt anyaggal jelentkezik. 
Azonban kifogásolnunk kell, hogy a 
cikkírók mind tanárok és tanítók, 
holott Korondnak ipari munkásai és 
kézmü-iparral foglalkozó dolgozói is 
vannak. Egy egységes szakszervezeti 
faliújság megjelentetése sokkal érté-
kesebb lett volna. 

A székelykereszturi felső-
járás faliújsága szép, csak nem fog-
lalkozik kellőképpen a hivatal belső 
ügyeivel. Hiányzik a cserélt cikkek 
gyűjteménye is. 

A székely keresztúri vaj-

gyár faliújsága egyszerű kivitelezésű, 
jó Írásokkal mutatkozik be. 

A megyei döntőre nem jelenkezett 
ugyan, de meg kell említenünk még 2 
községet: Szenterzsébetet és Máréfalvát. 

Szenterzsébeten a faliújság szer-
kesztőbizottsága lelkiismeretes és e-
redményes munkát fejt ki. Szép kivi-
telezésű faliújsággal jól dolgoznak. A 
Párt helyi alapszervezete tudatában 
van e harci eszköz fontosságának. 

Máréfalván  az utcai faliújság-
táblát ugyan elkészítették de cikket 
még nem tettek rá, ami a szerkesztő -
bizottság nagyfokú nemtörődömségére 
és az alapszervezet hiányosságaira mu-
tat Pártunk ezen alapszervezetének 
azonnali kötelessége, hogy a faliújság 
szerkesztőbizottságát félreállítsa és 
megfelelővel helyettesítse. 

A vasárnapi kiállításon meg fog lát-
szani, hogy a kifejtett munka nem volt 
hiábavaló és bebizonyitódik, hogy az 
újság nemcsak jó propagandista, hanem 
jó szervező is. 

Az elért eredmények azt mutatják, 
hogy megyénk dolgozói ezzel a ver-
senyel is egy biztos lépést tettek előre 
a szociálizmus felé. Bíráló. 

V a r g y a s 
Vargyason még mindig dolgozik a 

reakció. Bodor .urnák" és társainak 
nem tetszik, hogy a szegény- és kö-
zépparasztok adója csökken, hogy a 
tanügyi reform óta a szegényparaszt-
gyermekek ingyen tanulhatnak, hogy 
szövetkezeti gazdálkodás felé haladunk, 
hogy Pártunk és kormányunk a sze-
gény emberek ügyét karolja fel. Ezért 
Bodor »ur« barátaival id. Tóth Sán-
dorral, id. Farkas Jánossal, Soós Pé-
ter templomival, Máthé B. Alberttel, 
Máthé Sámuelellel együtt tárgyalják 
meg Garcea tisztelendő úrral, aki 
Ágostonfalván a legfőbb hírszerző, a 
a legújabb értesüléseiket- Ezek hintik 
a magyar és a román reakció magvait, 
költik a rémhíreket Vargyason. 

Vargyas dolgozói azonban éberek. 
Figyelik, hogyan halad karöltve a ma-
gyar reakció a román reakcióval. A 
magyar és román öntudatos dolgozók 
azonban nem dűlnek be a reakciónak, 
hanem leleplezik azt és összefogva 
erőiket építik a jövő társadalmát, a 
szociálizmust. Vargyasi. 

x Eladnám, vagy elcserél-
ném Kornis-utca 2 szám alatti há-
zamat. Cim a kiadóban. 

x Semmisneknyilvánitás. 
Elveszett Újlaki József C. 546953 és 
Újlaki Erzsébet D2 1193702 számú 
élelmiszerjegye. Érvénytelen. 

Védjük meg 
gyermekeinket a járványos 

gyermekbénulástól 
Bár sem Udvarhelymegyében, sem 

a városban, gyermekbénulásos meg-
betegedés még nem fordult elő, mégis 
mert a környező vármegyék mindeni-
kében van, és így a behurcolás ve-
szedelme minket is fenyeget, ezzel a 
veszedelmes betegséggel nekünk is 
foglalkoznunk kell. 

A gyermekbénulás egy járványos 
fertőző betegség, melyet egy még is-
meretlen vírusnak a szervezetünkbe 
való bejutása idéz elő. E fertőző ví-
rusok a tápláló csatornán, a minden-
napi táplálékainkkal, vagy cseppfertő-
zés utján jutnak szervezetünkbe. A 
betegség lappangási ideje 7—14 nap, 
amely időnek eltelte és néhány napos 
lázas állapott után megjelennek a ki-
sebb nagyobb fokú bénulások, főleg 
a baloldali végtagokon. 

Garat, torok, légcsőhurut, gyomor 
zavarok, hányás, hasmenés, fejfájás, 
37'5—39 fokos láz, azok a tünetek, 
amelyek a betegséget bevezetik. A vé-
dekezésben a legfontosabb, hogy min-
den lázas-hasmenéses, fejfájós gyer-
meket, azonnal elkülönítjük, különös 
gonddal megfigyeljünk és kényelmes 
fekvőhelyen helyezzük el. 

Miután a betegnek széklete és vize-
lete is tartalmaz fertőző vírusokat, 
ezeket nem szabad azonnal kiönteni, 
hanem mésztejjel vagy klormésszel 
kell összekeverni és igy kell állani 
hagyni legalább 2 óráig és csak azu-
tán szabad kiönteni, külön e célra 
ásott emésztőgödörbe. Vigyázni kell 
arra, hogy ez a gödör a lakóhelytől, 
vagy a kuttól legalább 10 méter tá-
volságra legyen. 

A védkezés további eszközei, hogy 
különösen gyermekek részére a gyü-
mölcsöt gondosan meg kell mosni, 
illetve azt csak kompótnak elkészítve 
kell használni. Igen nagy gondot kell 
fordítani a gyakori, meleg szappanos 
vizzel való kézmosásra és tanácsos 
még kézfertőtlenítőt is használni. A 
száj ápolása és enyhe hipermangános 
vizzel való gyakori gargalizálás aján-
latos még felnőtteknek is, mert a gyer-
mek bénulás virusa az egészséges fel-
nőtt egyén szájának nyálkahártyájában 
is élhet. Ezért tanácsoljuk, hogy gyer-
mekeket felnőttek társaságába, főleg 
moziba ne vigyük. 

Nagyon fontos a betegség korai fel-
ismerése, ezért minden megbetegedett 
lázas gyermekhez azonnal hivjunk or-
vost, illetve a megbetegedést jelentsük 
be. A megbetegedés bejelentése min-
denkinek kötelessége. 

A betegségek felkutatásában, beje-
lentésében, nagy segítséget jelentenek 
a különböző tömegszervezetek. 

Ezen rendszabályok és óvintézkedé-
sek igen nagy mértékben hozzájárul-
nak a betegség behurcolásának meg-
előzéséhez s ezek betartása mindany-
nyiunk kötelessége. 

A megyei  egészségügyi 
ügyosztály. 

F e l h í v á s 
a tisztasági hétre 

A megyei Vöröskereszt-fiók tiszta-
sági hetet rendez városunkban, a 
városi egészségügyi osztállyal együtt 
szeptember 19—26 között Felhivjuk 
városunk lakosságának figyelmét arra, 
hogy kellő időben és módon szedje 
rendbe lakását, udvarát, a háza előtti 
járdát és utca-részt, mert házról-
házra járva fogják ellenőrizni a tisz-
taságot az egészségügyi alakulatok. 

x Eladó  egy jókarban levő Singer 
varrógép cim: Vidám Antal Simó Qéza-
utca 10-szám. (volt Szentferenc-utca.) 
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F o l y i k az I M S z - b e n 
a t a g o k ú j r a í r á s a 

szóban, hanem tettekben erősítsétek «Esküszünk, hogy győzelemre visz-
azt meg üzemekben, mezőkön, isko- szük a békéért és boldogságért vi-
lákban: tőbbtermeléssel, pontossággal, vott szent harcot. Esküszünk 1 Eskö-
tanulással valósítsuk meg mindazt, szünkl Esküszünk!» 
amit megfogadtunk. Menyhárt  Zsuzsa 

Mint az ország minden megyéjében, 
ugy Udvarhelymegyében is az IMSz 
központi bizottsága plenáris ülésének 
határozata értelmében folyik a tagok 
általános újraírása. Megyénk minden 
alapszervezeténél, ahol az újraírások 
megkezdődtek, az ifjak termelési mun-
kalendületüket megsokszorozva, készül-
nek tagsági könyveik átvételére. A tag-
sági "könyv minden ifju számára azt 
jelenti, hogy mint az IMSz tényleges 
tagja dolgozhatik abban az ifjúsági 
szervezetben, amely a RMP vezetésé-
vel a dicsőséges lenini-sztálini Kom-
szomol példáját követve, a DIVSz ke-
retében következetesen harcol a világ-
béke megteremtéséért. 

Angusztus 26-ikán a szentkereszt-
bányai alapszervezetnél megtartott uj-
rairási-előkészitő gyűlésen az ifjak a 
tagsági könyv átvételének vágyától át-
hatva, egy szociálista munkaverseny 

.megindítását javasolták, az üzemi ter-
melés feljavításáért és gazdasági ter-
vünk sikeréért. A gyűlésen megjelent 
60 ifju közül 40-en vállalták a versenyt 
és már a következő nap azzal az el-
határozással fogtak munkájukhoz, hogy 
az eddigi eredményeket túlszárnyalva 
a szentkeresztbányai vasüzem minél 
.több és jobb árut tudjon a dolgozó 
nép rendelkezésére bocsátani. 

Parajdon augusztus 31-én az alap-
szervezet 29 tagja vette át tagkönyvét, 
a Román Munkáspárt járási és az 
Ifjumunkás Szövetség megyei |kiküldöt-
teinek és a többi tömegszervezetek 
kiküldötteinek résztvételével. Az ifjak 
tagkönyveikkel a kezükben, fogadalmat 
-tettek Pártunk és szervezetünk előtt, 
hogy munkájukkal fogják bebizonyí-
tani, hogy ők is aktív tagjai a szoci-

álizmus ügyéért folytatott harcnak és 
igy méltók szervezetünk tagságára. 

A tagkönyv kiosztás után, a hozzá-
szólások során Kelemen Károly meg-
ígérte, hogy mindazt, amit a szociá-
lizmus hazájában a Szovjetunióban 
látott és tanult, mint hadifogoly, igye-
kezni fog átadni a többi ifjaknak is, 
hogy országunkban mi is minél ha-
marabb megvalósíthassuk a szociáliz-
must. Fülöp Erzsébet tagjelölt a kö-
vetkezőket mondta: én nem részesül-
hettem abban a kitüntetésben, hogy 
megkaphassam a tagkönyvet, mert 
munkámmal még nem érdemeltem ki 
azt. Ezután én is az eddiginél sokkal 
nagyobb lendülettel fogok dolgozni, 
hogy megérdemeljem a szervezetbe 
való felvételt, mert mi a dolgozók ha-
záját épitjük. 

Minden alapszervezetnél folyik a 
tagok sorainak megtisztítása és az if-
jak komoly elbírálása. Azok az ifjak, 
akik eddig is öntudatosan végezték 
munkájukat határozott javaslatokat 
tesznek mindazok kizárására, akik 
szervezeti munkánk menetét akadályoz-
ni igyekeztek, kulákok, vagy a papi 
reakció által irányítottak, mert ezek 
szervezetünk egységét megbontanák 
és a szociálizmus építését akadályoz-
nák. 

Megyénk minden dolgozó ifja tudja 
már, hogy elérkezett a tagok újraírásá-
nak ideje amikor sorainkat megtisz-
títva az osztályellenségtől, a Komszo-
mol példáját követve, felsorakozunk 
Pártunk zászlója alá és biztosan ha-
ladunk előre országunkban a szociáliz-
mus minél előbbi megvalósításáért 
harcolva. ifj.  Á. S. 

Határtalan öröm töltött el, amikor 
megtudtam, hogy Udvarhelymegye ki-
küldöttje vagyok én is a budapesti 
világ ifjúsági találkozóra. 

Tudtam, hogy ez a találkozó még 
inkább megerősít, megszilárdít mun-
kánkban, határozottabbá tesz abban 
a harcban, amelyet tanulásunkkal és 
.munkánkkal folytatunk a békéért és 
egy boldogabb élet megteremtéséért. 

Az ifjúsági világünnepély valóban 
hatalmas megnyilvánulás és erős tá-
masz volt a világ-ifjuság békétvédő 
harcában, amit a háborúra uszitó im-
-periálisták ellen folytatunk. Azoknak, 
akik még mindig kételkednek a béke 
-táborának erejében választ adott az 
újpesti stadionban felvonult 10.000 
ifju tüntetése a békéért. Ez a 10.000 
ifju nem csak a maga óhaját juttatta 
kifejezésre, hanem annak a hatvan-
millió ifjúnak a vágyát fejezte ki, akik-
nek képviselői voltak s akik otthon 
fokozott munkájukkal támasztották alá 
a békét kiáltó szót 

Ezen a napon szerte a nagy-vilá-
gon, Moszkvától a Fokfőidig, Sang-
hájtól Los-Angeleszig a szociálizmust 
épitö magyar nép fővárosa felé tekin-
gettek a szabad és elnyomott orszá-
gok ifjai, mert a megnyitón elbocsá-
tott ezer békegalamb széthordta béke-
vágyunkat a világ minden sarkába. A 
kiküldöttek nemzeti ruhában, zászlók-
kal és jelszavakkal vonultak fel az if-
jak határozatát hirdetve a jövő felvi-
rágoztatására és a béke erőinek le-
győzhetetlenné való megerősitésére 
vonatkozóan. Amikor a komszomolis-

Jól sikerültek 
az egészségügyi szakszervezet által rendezett 

ORVOSI NAPOK 

A világ ifjúsági találkozón voltam 
ták vonultak be a seregszemle szinte-
rére, mindnyájunk ajkán felcsendült 
Sztálin elvtárs neve. Ezzel szeretetün-
ket akartuk kifejezni az ifjúság nagy 
barátja, a béke táborának nagy ve-
zetője : Sztálin elvtárs és népe iránt. 
Budapest utcái késő éjszakáig vissz-
hangzottak az énektől, tánctól és a 
boldogságtól. 

A másnap megnyílt kiállításon al-
kalmunk volt megismerni a különböző 
országok ifjúságának életét. Közelebb-
ről megismerkedhettünk a világ leg-
boldogabb ifjúságának, a szovjet-ifju-
ságnak az életével, a demokratikus 
országok ifjúságának hatalmas lehető-
ségeivel életük felvirágoztatásában, a 
szociálizmus építésében. A gyarmati 
és kapitálista országok kiállításai azt 
a nagy elnyomást és nyomort tükröz-
ték, amiben ezek ifjai élnek, ugyan-
akkor a reményt és bizalmat is fel-
szabadító szabadságharcukban. 

A kultur és sport műsorok, előadá-
sok még közelebb hoztak egymáshoz, 
erősebbé fűzték barátságunkat, ame-
lyet a világ demokratikus ifjúsága kö-
tött e nagy találkozón. 

A kétheti ünnepély minden napja 
és perce erőmerités volt a béke hívei 
és súlyos csapás a háborút akaró 
imperiálisták számára. 

Mielőtt elhagytuk volna Budapestet, 
az ifjúsági találkozón résztvevő 83 
nemzet kiküldöttei esküt tettünk a 
béke megvédésére. Ezt az esküt azon-
ban nemcsak a magunk, hanem az 
egész dolgozó ifjúság nevében tettük. 

Vegyétek hát át eskünket ne csak 

Székely udvarhelyen szept. 10 és 
11-ikén orvosi napok voltak. Ez egy-
szerű elnevezés, tulajdonképpen a 
marxi-lenini tanok győzelme eredmé-
nyeként elismert materiálista biológiai 
(élettudományi) szellemben megtartott, 
magas színvonalú orvosi továbbképző 
tanfolyamot jelölte meg, melyet a me-
gyei egészségügyi szakszervezet meg-
hívására a marosvásárhelyi orvosi 
egyetem tanárai tartottak. 

Mint minden tudomány, ugy az em-
bergyógyitás tudománya is folyton fej-
lődik, ennek legjobb művelői az egye-
temek orvostanárai, akiknek tökélete-
sebb és jobb gyógyító módjait a gya-
korlatban az orvosok alkalmazzák. 

Az orvosi tudomány tudósai ma már 
nem zárkóznak, mint régen, elefánt-
csont-tornyaikba, hanem kutatásaik és 
felfedezéseik eredményeit a dolgozó 
ember javára igyekeznek minél széle-
sebb rétegben ismertetni. 

Az elhangzott előadások mindegyi-
kének központjában a beteg dolgozó 
minél hamarabb munkaképessé tétele 
állott. 

A biológiai (élettudományi) világkép 
megváltozása címen tartott első elő-
adásból megtudtuk, hogy a darwini 
fejlődéstudomány, a természetes és 
mesterséges kiválasztás tanának elmé-
lete, a Szovjetunióban leiró-tudomány-
ból alkotó-jellegü (micsurini) élettani 
tudománnyá alakult át. Ez ma már 
népi tudományos mozgalommá bővült 
és igen nagy fontosságú gyakorlati 
kérdéseket old meg (pl. növényneme-
sités) és tevékeny részt vesz a szo-
ciálista mezőgazgaság fejlesztésében. 

A további orvosi tárgyú előadások-
ból megismertük a sziv-koszorus (táp-
láló) erei eldugulása gyógyításának 
ujabb módjait, hallottunk a sebészet 
haladásáról az utóbbi tíz évben, mely-
nek élén merész műtéteikkel a szovjet 
sebészek járnak. Majd megismertük 
egy rosszindulatú daganatos megbete-
gedésnek, a ráknak, az egészségügyi 
minisztérium által tervbevett „felszá-
molását." Ezzel a kérdéssel, mint 
népbetegséggel eddig csak a Szovjet-
unió foglalkozott intézményesen, itt 
található a legtöbb rák-kutató állomás. 
És igy tovább, mindenik szakma elő-
adója magas színvonalú előadásban 
ismertette a haladó orvostudomány 
kutatásainak legújabb eredményeit, 

melyet népi demokratikus rendszerünk 
mindenkor a dolgozók egészségének 
szolgálatába állit. 

A RMP tanítása tehát megértésre 
talált ugy a dolgozók széles rétege, 
mint az egészségügyi szakemberek kö-
zött, amikor az orvosprofesszorok 
ezeket, a dolgozók által is szépszám-
ban hallgatott előadásokat rendezték és 
kivitték munkájuk gyümölcsét a széles 
népi-tömegek közé és ezzel valóra 
váltották az előadóterem falát diszitő 
feliratot: Állítsuk a haladó tudományt 
a nép szolgálatába 1 

K. G. 

Diftéria  védőoltások 
Széhelyudoarhelp 

F. hó 21-én és 22-én tartják meg 
a diftéria védőoltásokat Székelyudvar-
helyen. Oltásra kötelezettek azok a 
csecsemők, akik 1948 julius és 1948 
december 31 között születtek, továbbá 
azok, akik 1942 szeptember és 1944 
szeptember 1 között születtek és akik 
a tavaszi oltásról elmaradtak. Az ol-
tásokat a városi kerületi orvosi hiva-
talban, Malom-utca 3 szám alatt vég-
zik. 

Mivel a diftéria elleni védőoltások 
három részletben történnek, hasonló-
an a typhus elleni oltásokhoz, felkér-
jük a szülőket, hogy gyermekeiket 
pontosan hozzák el a jelzett napokon 
reggel 7 és este 7 között beoltás vé-
gett 

A most elmaradó gyermekeket csak 
a tavaszi oltások idején olthatják be. 

Judecătoria Populară Mixtă Odor-
heiu. Dos. 769—1949 CITAŢIE. Lo-
cuitorul Séra Béla, fost cu ultimul do-
miciliu in oraşul Odorheiu jud. Odor-
heiu, in prezent cu domiciliu necuno-
scut este citat la această judecătorie 
pe ziua de 28 Septembrie 1949 orele 
8 dim. in calitate de părât, in proce-
sul de divorţ cu soţia sa născ. Simó 
Iuliana. In caz de neprezentare pro-
cesul se va judeca in lipsă conform 
legii. Judecător şef. Balogh Iosif dr. 
Grefier principal Carol Sabău. 

Mit  olvassunk* 
Az Országos  Szakszervezeti  Tanács 

kiadásában  megjelent: 
A szovjet szákszervezetek  határozata  19é9 április 27. 
A szovjet szakszervezetek  szervezeti  szabályzata. 
A Szakszervezeti  Világ  szövet! ég II. kongresszusának  kiáltványa 

is határozatai.  Milánó 1949 junius 29. 
Ljuba Chisinevschi az Országos  Szákszervezeti  Tanács alelnöke. 
A munkavédelem megszervezése  a Román Népköztársaságban. 
Az Országos  Szakszervezeti  Tanács központi bizottsága  1949 au-

gustus  9-10 teljes ülésének határozata. 

Hazafias kötelességedet teljesíted a gyors beszolgáltatással! 



Ismerjük meg a szociálizmus hazáját 
Megkezdődött  az  őszi  vetés 

a  Szovjetunióban 
A Szovjetunióban megkezdődött az 

észi vetési csata. Szeptember l-ig már 
2 millió hektárral többet vetettek be, 
mint tavaly ilyenkorig. A vetést min-
denütt válogatott maggal végzik. Egy-
millió hektárnyi területen a vetéssel 
egyidejűleg műtrágyázást is végeztek. 

Számos kolhozban növelték az őszi-
buza és rozs vetésterületét. A kujbi-
sevi, csikálovi és szverdlovszki körze-
tekben a vetési tervet máris jóval túl-
haladták. 

A Szovjetunióban az őszi buza a 
legfontosabb gabonatermelési ág. A 
szovjetrendszer ideje alatt a búzater-
mesztést kiterjesztették olyan terüle-
tekre is, ahol nincs dus fekete föld, 
holott eddig ugy vélték, hogy a búza-
termelés meghonosítása a messzi észa-
kon lehetetlenség. Ebben az évben 
már az Altáj vidékén, Omszkban és 
Novoszibirszkben is vetettek őszi búzát. 

A vetéseket most már mindenütt, 
majdnem kivétel nélkül Liszenko aka-
démikus rendszere szerint készítik elő 
és végzik el. 

A falusi dolgozók szakadatlanul 
emelik a szociálista mezőgazdasági 
színvonalát. A kolhozok nagy sikerrel 
vezették be a váltógazdálkodást. A 
Szovjet-Örményország 1040 kolhoza 
közül 1002 már a váltógazdálkodási 
rendszerrel dolgozik. 223 kolhoz pe-

dig nagy tökélyre fejlesztette azt. Min-
den előfeltételt megteremtettek ahhoz, 
hogy 2—3 év leforgása alatt a váltó-
gazdálkodást a köztársaság valameny-
nyi kolhozába bevezessék. 

A szovjet agrobiológiai tudományra 
támaszkodó élenjáró földművesek gaz-
dag ültetvényeket létesítenek. A nor-
baiasetzki „Spartak" kolhozban Goian 
képviselő, a szociálista munka hősé-
nek csoportja, kavicsos és vizszegény 
területen 2500 kilós búzatermést ért 
el hektáronként. Az Alaverdsk környéki 
„Depi Komuna" nevü kolhozban — 
amelynek elnöke Pogosian, a Szociá-
lista Örmény Tanácsköztársaság leg-
felsőbb tanácsának képviselője, — szá-
mos csoport és brigág 2000—2500 
kilós búzatermést ért el hektáronként. 
Több más kolhoz is bő búzatermést 
aratott az idén. 

A gabonabegytijtés idejében a trak-
tor- és gépállomások gépészei kemé-
nyen dolgoztak. Kernen Marmanian az 
aburianszki gép- és traktorállomás 
kombájnvezetője a tervben megállapí-
tott 10 hektár helyett átlag 20 hek-
tárnyi búzát aratott le naponta. Poro-
sian Alexander kombájn-vezető, a 
falusi tanács képviselője, aki a garibd-
jani gép- és traktorállomáson dolgo-
zik, 22 nap alatt 4 0 hektárnyi búzát 
aratott le gépével, s igy 50 százalék-
kal haladta tul a normát. 

„Milliomos" 
batumi kolhozok 

A Batum környéki kolhozok az el-
múlt évben nagyszerű tea- és citrom-, 
valamint narancstermést értek el, ami 
természetesen tekintélyes mértékben 
növelte ezeknek a kolhozoknak a jö-
vedelmét. Igen sok kolhozban ez a 
jövedelem meghaladta az egymillió 
rubelt. 

A „Thaelmann" kolhoz, amely a 
legbőségesebb teatermést aratta, más-
félmillió rubeles jövedelemhez jutott. 
A batumi körzetben jelenleg 15 ilyen 
»milliomos« kolhoz van. 

Az örmény kolhozok 
határidő előtt telje-
sítették gabonabeszol-
gáltatási kötelezett-

ségüket 
A szovjet-örményországi kolhozpa-

rasztok és mezőgazdasági munkások 
betartották Sztálinnak, a szovjet-nép 
nagy vezetőjének tett Ígéretüket, hogy 
az előirt idő előtt teljesitik gabona-
beszolgáltatási kötelezettségüket. Ez-
zel a kérdéssel kapcsolatban Karape-
tian, az örmény köztársaság elnöke 
ezt irja az Izvesztija cimü lapban : 

»A gabonabeszolgáltatási terv telje-
sítése nagy sikere a szovjet pártszer-
vezeteknek és annak a harcnak, ame-
lyet az örményországi mezőgazdasági 
szervek Szovjet-Örményország háboru-
utáni mezőgazdaságának fejlesztése 
érdekében indítottak.« 

A mezőgazdasági felszerelés az idén 
jelentősen gyarapodott. Számos uj 
traktort, kombájnt és más korszerű 
gépet kaptunk. Hatalmas öntözési 
munkát végeztünk és számos örmény 
faluba vezettük be a villanyt. 

A mélységes hazafiasságtól átha-
tott örmény kolhozparasztok azon 
vannak, hogy az ország fejlődéséhez-
szükséges gabonából és nyersanyag-
ból minél többet termeljenek. 

Tömegesen épülnek 
az uj villanyerőmüvek 
az Azerbajdzsánt 

kolhozok számára 
Azerbajdzsánban a kolhozok villa-

mosítása során jelenleg 50 áramfej-
lesztő telep épül. Az ilyen kisebbmé-
retü erőmüvek mellett nagyobb, több 
kolhozt elláttó villanytelepet is építenek. 
A bakui üzemek is tevékeny részt 
vesznek ebben a munkában. Igy a 
bakui „Molotov" körzet üzemei nagy 
segítséget nyújtanak a Zakatal vidé-
kén épülő hét vizmüerőtelep építésé-
hez. 

Felavatták a székelyudvarhelyi 
gépesített gabonaraktárat 

Pártunk kezdeményezésére kormá-
nyunk az egyéves gazdasági terv ke-
retében célul tűzte ki a dolgozók élet-
színvonalának nagyméretű emelését. 
Ennek keretében került sor szeptem-
ber 10-ikén városunk gabonaraktárá-
nak a felavatására. A mult uralkodó 
rendszer felépítette ugyan ezt a hat-
emeletes, hatalmas raktárt, azonban 
nem törődött azzal, hogy a munká-
soknak milyen hatalmas testi erőfe-
szítést jelent, amikor a nehéz gabo-
nás zsákokat hatemeletnyi magas-
ságba kell háton cipelniök. 

Augusztus 2-ikán érkezett váro-
sunkba Gogu György mérnök, Vajda 
Sándor mechanikus mesterrel, Ma-
teescu György villanyszerelővel és 
Chioara István könyvelővel, hogy a 
raktár gépesítését megvalósítsák. 

A munkálatokra gazdasági tervünk 
keretében 24.000.000 lej volt előirá-
nyozva, azonban a munka ésszerű 
megszervezése, a fokozott megtakarí-
tások és az öntudatos dolgozók nagy-

méretű önkéntes munkái folytán fele 
költséggel valósították meg a fela-
datot. 

Az átalakítási munkálatok során a 
villanyszerelésnél kitűntek Boda Fe-
renc, Tamás Irma és Papp Ilonka. A 
gépek szerelésénél Páll Károly, Fü-
löp András, Gáli István. Hatalmas se-
gítséget nyújtottak a munkálatok so-
rán Szakács József és Knobloch 
Gyula szerelők is, akik fáradságot 
nem ismerve dolgoztak, hogy idő előtt 
és költségmegtakarítással valósulhas-
son meg a gabonaraktár gépesítése. 

Nehézséget jelentett, hogy külön-
böző tipusu gépeket kellett felszerelni 
és átalakítani, hogy a kívánalmaknak 
megfeleljenek. Rövid egy hónap alatt 
elvégezték ezt a nagy munkát és 
szombaton délelőtt ünnepélyesen ad-
ták át a közösségnek, hogy szolgálja 
most már teljes* mértékben a mun-
kásosztály, az összes becsületes dol-
gozó érdekeit, életszinvonalunk eme-
lését. 

Másnap azonban, a községi ideig-
lenes bizottság nem elégedve meg 
ennyivel, fokozott éberséggel, a milícia 
parancsnokával együtt kiszállt a hely-
színére és ujabb vizsgálatot tartott. 

Ekkor Csomor Károly elnök, Pop 
I. Petru milicia-parancsnokkal azt lát-
ták, hogy a fentemiitett búzát tényleg 
kicsépelte, de a ravasz kuláknak egy 
mellékistálló fölött még egy szekérnyi 
búzája csépeletlenül el van dugva. Mikor 
kérdőre vonták Gergely Bélánét, mert 
az ura nem volt otthon, azzal próbálta 
cselekedetüket menteni, hogy csak a 
gereblyézés eredménye van ott. Az 
ideiglenes bizottság azonban a búzát 
szekérre rakatta, elvitette éskicsépeltetle. 
Az elrejtett búzából másfél mázsa sze-
met csépeltek ki. 

Gergely Bélát, mivel az első figyel-
meztetés ellenére is ki akarta játszani 
a törvényes rendelkezéseket, a községi 
ideiglenes bizottság átadta a miliciának 
a szabotázs eljárás megindítása végett. 

Példát vehetünk a székelydályai 
ideiglenes bizottság éberségéről. Ez az 
ideiglenes bizottság lelkiismeretesen 
végzi azt a feladatot, amivel megbízták 
és híven szolgálja a dolgozó nép ér-
dekeit. K.  R. 

Judecătoria Populară mixtă Odorheiu. 
Dos. 1794—1949. Soţia lui Nemes 
Iosif născută Balázs din Odorheiu con-
form cererii inreg. la această judecă-
torie sub Nr. 1794 in baza legii Nr. 
293—1944 cere declararea morţii pre-
zumate a Iui Nemes Iosif, născut in 
anul 1909 in Odorheiu, care fiind mo-
bilizat pe front la Tulgheş a murit in 
ziua de 24 Septembrie 1944. Invităm 
pe cei cari au ştiri despre dispărut 
să anunţe Parchetul Trib. Odorheiu 
care face cercetările respective. Jude-
cător şef, Balogh Iosif dr. Grefier 
principal Carol Săbău. 

x Elveszett; az állami borraktár 
és a Rákóczi-ut közötti útvonalon 
Vékás Alexe nevére kiállított „Carnet". 
A becsületes megtaláló adja be a 
szerkesztőségbe. 

Uj munkaszellem 
a fenyédi  állami malomban 

Ez év áprilisában vette át a fenyédi 
állami malom vezetését Pál József 
munkásigazgató. Nagy lelkesedéssel 
fogott hozzá, hogy a megye legkor-
szerűbb malmát a követelmé-
nyeknek megfelelően átalakítsa. A ma-
lom eddigi átlagtermelése napi négy- . 
ezer kg. körül mozgott. A gépek el-
hanyagolt állapotban voltak és nem 
voltak ésszerűen kihasználva. Első fe-
ladat volt tehát a munkaerő átszerve-
zése és a malom termelékenységének 
a fokozása, 

Két technikus segítségével tervet 
készítettek a malom átalakítására. Az. 
átalakítások költségvetése 85.000 lejt 
tett ki. A nyolcvanötezer lejes költség-
vetésből azonban mindössze harminc-
ötezer lejt használtak fel és ma mé-
gis teljesen átalakítva, megháromszo-
rozódott termelőképességgel működik 
a malom. 

Hogy lehetett ezt megcsinálni ilyen 
rövid husz nap alatt ? Csak ugy, hogy 
ésszerűen, becsületesen dolgoztak,, 
azzal a munkával szembeni uj maga-
tartással, amelyik a szociálizmust 
épitő harcunk egyik főpillére. Önkén-
tes munkával és a régi anyagok fel-
használásával dolgoztak. A fenyédi 
malom dolgozói megértették Pártunk 
szavát és törhetetlen munkás-öntudat-
tal dolgoztak azért, hogy a legjobban 
elvégezhessék feladatukat. 

Munkájuknak meg is van a gyü-
mölcse, mert ma a fenyédi állami ma-
lom teljesen átalakítva dolgozik, s a. 
régi négyezerkilogrammos átlagterme-
lése helyett tizenkétezer kilogrammoŝ  
napi teljesítőképességgel kapcsolódik 
be gazdasági tervünk időelőtti megva-
lósításába. 

Pártunk és kormányunk nagyszerű-
kezdeményezései igy váltak valóra az 
öntudatos munkáskezek munkája nyo-
mán és ma ez a malom képes ellátni 
megyénk egész lisztszükségletét. fL 

Hogyan szabotálta 
a cséplést és a beszolgáltatást 
Gergely Béla székelydályai kulák 

Amikor demokratikus kormányza-
tunk mindent megtesz a dolgozó nép 
érdekében, harcol, hogy a munkásság 
életszínvonalát emelje és egy boldo-
gabb jövő alapjait rakja le, akadnak 
olyan szabotálók, akik a nép ellensé-
gei és a fejlődést igyekeznek akadá-
lyozni. 

Igy Székelydályán Gergely  Béla 
kulák, 3 szekérnyi búzát akart a csép-
lés alól kivonni, a beszolgáltatás kiját-
szása végett. 

Amikor az esetet Incze Gyula, csép-
lési ellenőr észrevette, azonnal jelen-
tette a községi ideiglenes bizottság-
nak. Az ideiglenes bizottság a köz-
ségházára hivatta Gergely Bélát és 
számon kérte tőle, miért rejtette el a 
búzát és utasította, hogy másnap csé-
peltesse ki, ellenkező esetben az egé-
szet el fogja kobozni. 

Ezt Gergely Béla meg is ígérte, a 
gabonát ki is csépelte és az abból járó 
részt be is szolgáltatta. 
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Uj utakon szövetkezeteink 
Az évek óta válságokkal küzdő szö-

vetkezeti mozgalom kérdésének meg-
oldását a munkás-osztály élcsapata, a 
Román Munkáspárt vette kezébe, fel-
ismerve annak szükségességét, högy 
a falusi dolgozókat bekapcsolja az 
ország gazdasági vérkeringésébe és a 

-szövetkezeteken keresztül, a kizsák-
mányoló kereskedelem kizárásával, biz-
tosítsa életszínvonaluk emelkedését. 

Ezek után a szövetkezeti élet eddig 
nem tapasztalt méretekben kezdett 
fejlődni. 

A szociálista gazdasági rend kiala-
kításának egyik alapvető formája a 

-szövetkezet. Ez a közös élet, a közös 
munka és a közös cél legtökéletesebb 
megtestesítője. Ennek a felismerése 
nyomán jött létre a Román Munkás-
párt március 3—5-i plenáris ülésének 
határozata, mely a szövetkezeti moz-
galmat ma már, mint aktiv tényezőt 
ismeri el abban a harcban, melyet a 
kizsákmányoló városi és falusi kapi-
tálizmus ellen még folytatni kell, a 
szociálizmus megvalósítása érdekében. 

Hogy ma, a dolgozók érdekét 
szolgáló szövetkezeti mozgalomról be-

Az uj szövetkezetek élete a közgyű-
lésekkel kezdődik. 

Megyénkben a szövetkezeti közgyű-
lések rövid szünet után újra megkez-
dődtek. 

A legsürgősebb mezőgazdasági 
munkák befejezése után, az első köz-
gyűléseket szeptember 11-én 20 köz-
ségben tartottuk meg. 

A gyűlések igazolták, hogy a szö-
-vetkezeti gondolat ma a falusi dolgo-
zók egyik legfőbb kérdése. A közgyű-
léseken megjelent 3300 tag a megye 
különböző községeiben együttes lélek-
kel, munkakészséggel és önfeláldozás-

-sal vállalta a szövetkezeti élet uj és 
lendületes munkáját. Említést érdemel 
az a munkakészség, amit Bikafalván 
12 szövetkezeti tag 22 önkéntes fu-
varral és a Demokrata Nők Szövet-
sége a szövetkezet rendbehozása kö-

Ennek az osztályharc szellemében 
tartott leleplező munkának a során 
együttes akarattal zárták ki a tagok 
sorából Miklósfalván  Keresztes  Sán-
dort,  aki 1944-ben kihasználta a há-
borús helyzetet és a szövetkezet áru-
készletét hazahordta és kertjében a 
szalmakazalban rejtette el. Az apróbb 
árukat pedig elégette és azokkal együtt 
a szövetkezet iratait is, hogy minden 
vizsgálatnak a lehetőségét is kizárja. 
Keresztes saját sorsát pecsételte meg, 

-ezzel az önző és harácsoló tettével, 
aminek eredményeképpen a szövetke-
zeti tagok egyöntetűen, közfelkiáltással 
zárták ki soraikból. Kizárták itt még 
id. Jánosi Lajos malomtulajdonost is, 
aki a szárazság idején kihasználta a 
szegények szorult helyzetét. Mellettük 
a gyűlésen csak egy féleszű szólalt 
fel, mint pártfogó. v 

Ugyanerre a sorsra jutott Peteken 
Kerekes  József,  aki 1945-ben a köz-
ségben krumplit gyűjtött össze azért, 
hogy az elvitt lovakat visszaszerezze, 
de ahelyett az egybegyűjtött terményt 
elfeketézte. Ugyanezt tette a község 
részére kiutalt cukorral is, amiből két 
ládát adott el útközben hazafelé me-
net. Kerekes igyekezett tagadni, de 
amikor Jakab Lajos volt fuvaros sze-
mébe mondta a közgyűlés előtt, a nép 
megvetésétől kisérve vonult ki a gyü-
Jésteremből. 

szélhetünk, azt a Szovjetunió nagy-
szerű példáját követő munkásosztály 
következetes, meg nem alkuvó harcá-
nak köszönhetjük. 

A szövetkezeti élet átszervezésével 
a szövetkezet lesz a társadalom átala-
kításának egyik legfontosabb szerve. 
Hogy ezt a célt szolgálni tudja, azért 
kellett uj alapokra fektetni, uj gondo-
lattal kitölteni a szövetkezeteket, uj 
szellemet bevezetni és lüktető élettel 
átitatni azt. 

A szövetkezetek szervezeti felépíté-
sében hiba volt, mert falun a szövet-
kezet vezetőségében nem a kis, vagy 
a közép-parasztok foglaltak helyet, 
hanem az a kizsákmányoló osztály, 
amely a szövetkezeteken keresztül is 
a saját érdekeit szolgálta. Ezért történt 
a friss elemek bevonása a szövetke-
zeti életbe. A bevont uj elemek, vala-
mint az ifjúság a maga forradalmi lel-
kületével hivatva van a szövetkezeti 
élet forradalmasítására. Az uj, egész-
séges, friss, lendületes munka az ők 
segítségükkel kezdődött meg a szö-
vetkezeti életben. 

rül önkéntes munkaként vállalt. Nem 
marad el hasonló önkéntes munka-
vállalás tekintetében Miklósfalva  sem, 
ahol 7 fuvart vállaltak, Derzs  köz-
ségben 17-et, Petek  községben 14 
önkéntes fuvart, ami által a falusi dol-
gozók részére kiszállított áruk olcsóbbá 
tételét biztosítják. 

A szövetkezeti tagok lelkesen ün-
nepelték azokat a nagyszerű újításo-
kat, amelyeket kormányunk a Román 
Munkáspárt kezdeményezésére valósí-
tott meg szövetkezeti vonalon. 

Egyöntetűen foglaltak állást a szö-
vetkezet érdekeivel ellentétes magatar-
tású és uzsorázó kulákok kizárása 
mellett. Egyenként leplezték le és ál-
lították a szövetkezeti közgyűlés elé 
azokat, akik a szövetkezetet a múltban 
nem köz-, hanem egyéni célokra hasz-
nálták fel. 

Peteken kizárták még a szövetke-
zetből Nagy  Lajost  és Szász  Ferenc 
40 holdas kulákot, akik feketézéssel 
és a nép megkárosításával gazda-
godtak. 

Küsmődön  Szakáll  Ferencet  zárták 
ki, aki birtokát a szegény parasztok-
nak adta ki és teljesen kiuzsorázta 
őket. Itt még Dávid  Lajosnét  és Ne-
mes  Salamont  zárták ki a szövetke-
zetből, akik a cselédjeiket és a napszá-
mosokat könyörtelenül kizsákmányol-
ták. 

Még hosszú a kizártak sora, mint 
pl. Erdőfülén  Fosztó  Ákos,  Bar-
dóczon  Kovács  Barabás,  Sándor 
András,  Gáspár  Bálint,  Fosztó  Béla 
dr.,  Tókos  D. Bálint,  Gáspár  Sándor 
és Lőrincz  András. 

Etéden  Mátyás  Dénes  korcsmárost, 
Barta  Jánost,  Mátyás  Ambrust  mint 
feketézőket, és Deák  Mózes,  Somogyi 
Ferenc,  Hodgyai  Lajos,  Király  Sán-
dor  és Máthé  Árpád  kulákokat. Kő-
rispatakon  Antal  Mihályt,  Hetveni 
József  korcsmárost és Török  Pétert, 
Kissolymoson  Mátéffy  Mózest  és Ba-
rabás  Istvánt,  Bözödön  Sánta  Imrét 
és Ádám  Mózest  zárták ki a szövet-
kezetből, mint uzsorásokat, kizsákmá-
nyolókat, feketézőket és a szövetkezet 
és a nép ellenségeit, egyenként lep-
lezve le őket. 

Meg kellett tisztítani a szövetkezeti 

hálózatot, hogy gátlás nélkül fejlőd-
hessék tovább. 

A szövetkezet tagjai olyan elemek-
ből kell, hogy összetevődjenek, akik-
nek a szövetkezet szolgálataira feltét-
len szükségük van, nem pedig olya-
nokból, akik azért alakították a szö-
vetkezetet, hogy működése és haszna 
után éljenek. Ma a szövetkezet nem 
hasznothajtó intézmény. A szövetkezet 

Szövetkezeti hálózatunk egyik fő 
feladata, hogy a falu és a város kö-
zötti áruforgalmat előmozdítsa és ez-
által a kapcsolatot az ipari munkásság 
és a földművelők között szorosabbá 
fűzze. Feladata mindenik szövetkezeti 
tagnak, hogy könnyebbé tegye az ipari 
munkásság ellátását, akik éjt-nappallá 
téve dolgoznak, hogy olcsó ipari ter-
mékekkel lássák el földműves testvé-
reiket, megkönnyítve ezáltal munkáju-
kat és emelve életszínvonalukat. 

Szövetkezetünk minden egyesü tagja 

A termények jó értékesítése a dol-
gozók befektetett munkájának gyümöl-
cse, sok esetben pedig egyedüli jö-
vedelmi forrása. Ezért nem engedhető 
meg, hogy a termelő munkája gyü-
mölcsét, ne a legjobb körülmények 
között értékesítse. 

Kormányunk segítségükre siet a sze-
gény- és középparasztoknak ezen a 
téren, amikor lehetővé tette, hogy az 
1949 évi termésfeleslegüket a terme-
lők a szövetkezeti hálózaton és a Com-
cereal-on keresztül a legelőnyösebb 
feltételek mellett értékesíthessék. 

Ugy a szövetkezeti hálózaton, mint 
a Comcereal-on keresztül értékesített 
termények után, minden termelő gya-
potot is kap. 

A termelők terményeinek értékesítése 
a következő feltétélek mellett történik: 

A buza kg.-jáért a szövetkezet 20 
lejt fizet, abban az esetben, ha a termelő 
elad 75 kg. búzát kap egy kg, gya-
potot 370 lejes áron. A buza legalább 
75 kg.-os fajsúlyú kell, hogy legyen 
és 3 százaléknál több idegen magot 
nem tartalmazhat. 

A rozs kg.-jáért 14 lejt fizet a szö-
vetkezet. Ha 75 kg. rozsot ad el a 
termelő, kap egy kg. gyapotot 370 
lejes áron. A rozs fajsúlya legalább 
68 kg. kell, hogy legyen. 

Az árpa kg.-jáért 8 lejt fizet a szö-
vetkezet és minden 150 kg.-os eladás 
után kap a vevő 1 kg. gyapotot 370 
lejes áron. Az árpa legalább 60 kg.-os 
fajsúlyú kell, hogy legyen. 

A tengeri kg.-jáéit 6 lejt fizet a 
szövetkezet és ha a termelő 112 kg.-ot 
ad el, kap egy kg. .gyapotot a 
közölt áron. 

A fenti feltételek mellett a Comce-
real központnak is eladhatja terményét 
a termelő, a székelyudvarhelyi, a ke-
resztúri és a parajdi kirendeltségek-
nél. Ha a termelő a Comcereal-nak 
adja el terményét, ugy az onnan ka-
pott «Adeverinja de primire «-et bemu-

nálunk szolgálatot teljesít a dolgozó 
nép érdekében. 

A szövetkezet vezetésére olyan ele-
mek kerültek, akik őrködni tudnak az 
uj szövetkezet céljának elérése felett. 

A szövetkezeti élet sikere biztosítva 
van. Nem csak törvénnyel és ren-
delettel, hanem azzal a lelkesedéssel 
is, amivel a szövetkezeti tagok az új-
jászervezett szövetkezeti életbe bele-
kapcsolódtak. Az ut tiszta, a terv vi-
lágos, előre a sikeres megvalósításra ! 

A megyei szövetkezeti 
szervezőbizottság 

ugy segit iparos és munkás testvérem, 
ha termésfeleslegét a szövetkezeten 
keresztül juttatja el a városba. 

Az őszi termények közül most szö-
vetkezeti hálózatunk felvásárolja a ter-
melők krumplifölöslegét, beszállítva a 
szövetkezethez kilogramonként 3,50 
lejes áron. 

Mindenik termelő saját szövetkeze-
téhez adja le krumplifeleslegét, mert 
ezáltal szorosabbá fűzi a kapcsolatot 
a városi munkásság és a falusi dol-
gozók között. 

tatja a szövetkezetnél, ahol a gyapo-
tot megkapja, 

A szövetkezet az eladásra kerüló 
zabot kg.-ént 8 lejes áron és a nap-
raforgó magot kg.-ént 5.50 lejes áron 
veszi meg. 

Értékesítsd terményedet a szövetke-
zeten keresztül, mert nem csak a leg-
magasabb áron adod el, hanem támo-
gatod a szövetkezetedet is. 

A megyei  szövetkezeti 
szervezőbizottság. 

S P O R T 
Kézilabda 
Medgyesi IRT1—Autósport 7:5 (7:2) 
Az őszi bajnokság első mérkőzését 

Medgyesen játszotta le kézilabda csa-
patunk az ottani IRTl-vel. Az első 
félidőben az 1RTI kihasználta védel-
münk rossz helyezkedését és állandó 
támadásaival 7:2 előnyre tett szert. A 
második félidőben teljesen megválto-
zott a helyzet. Csapatunk magára ta-
lált és játékával uralta a pályát. Len-
dületes támadásai három gólt ered-
ményeztek. Góldobóink: Keszler Albert 
1, Gothárd Dénes 4. 

Emil Drágán bukaresti bíró sajnos 
részrehajló volt Nem alkalmazta a 
medgyesiekre is olyan mértékben a 
szabályokat, mint reánk. A medgyesi 
határbírók rajta is túltettek. 

Labdarúgás 
Szombaton és vasárnap a medgyesi 

ARMATA labdarugó csapata volt ven-
dége városunknak. A DINAMÓ MAI— 
ARMATA Mediaş eredménye 2:1 (2.0), 
az UMTE—ARMATA Mediaşâ pedig 
3:0 (2:0) volt. Az UMTE, legjobb 
esetben is „rámenősnek" nevezhető 
játékát- egyes játékosai részéről- 2.-0-ás 
vezetés mellett, baráti találkozó kere-
tén belül, sportkedvelőink nem tartották 
szükségesnek, szerencsétlen következ-
ményét pedig egyenesen elitélték. 

A szövetkezeti közgyűlések 

Gyapotot  kapsz 
buza,  árpa,  rozs  ós  ten-
geri  feleslegedért! 

Leleplezett és kizárt kulákok és üzérek 

Krumplifeleslegedet  értékesítsd 
szövetkezeteden keresztül 

A faliújságot használja fel dolgozó parasztságunk a cséplés és beszolgáltatás meggyorsítására 



Mi történik a nagyvilágban? 
Kul- és belpolitikai tájékoztató 

A bolgár  nép felszaba-
dulásának  ötödik  év-
fordulója 

Szeptember 9-ikén ünnepelte a bol-
gár nép leiszabadulásának ötödik év-
fordulóját. A zászló és virágdíszbe öl-
tözött ország méltóképpen ülte meg 
annak a napnak az emlékét, amelyen 
a felszabadító dicsőséges Szovjet Had-
sereg bolgár-földre érkezett és a nép 
felszabadult elnyomói, a német és 
bolgár fasiszták igája alól. Ez a nap 
uj korszakot nyitott meg a bolgár nép 
történelmében, megteremtette a szociá-
lizmus építésének feltételeit. A Georgi 
Dimitrov által vezetet Munkás Párt 
helyreállította a munkásosztály egysé-
gét, felszámolta a monarchiát és hozzá-
látott az ország gazdasági talpraállitá-
sához. 

A bolgár nép tudja, kik segítették 
a szabadság útjára. A főváros és az 
ország valamennyi városának és falu-
jának utcái hangosak voltak Sztálin 
nevétől. Szófiában több, mint 300 
ezer dolgozó vonult fel. A felvonulást 
a Bolgár Népköztársaság politikai éle-
tének vezetői fogadták. 

A bolgár nép örömünnepében osz-
tozik, a Szovjetunióval az élén az 
egész haladó világ. Népköztársasá-
gunk dolgozó népe is testvéri szere-
tettel üdvözölte a szomszédos népi 
demokráciát és hálásan gondol szep-
tember 9-re, a nagy napra, mely meg-
nyitotta a kölcsönös segítség és test-
véri összetartás korszakát. 

A béke bivei  világkon-
gresszusa  állandó 
bizottságának  kiált-
ványa  a világ  népei-
hez 
A béke hívei világkongresszusának 

állandó bizottsága az október 2-ra ki-
tűzött nemzetközi békenap megszer-
vezésével kapcsolatban kiáltványt adott 
ki a világ összes férfiaihoz és asszo-
nyaihoz. 

A kiáltvány rá mutat arra, hogy 
akárcsak 1914 augusztusában és 1939 
szeptemberében, ismét veszélyben 
van a béke. A világuralomra és pro-
fitra törekvő imperiálisták uj világhá-
borút készítenek elő. Az imperiálista 
hatalmak katonai szövetségeket szer-
veznek, ratifikálják az Atlanti-paktu-
mot, újra felfegyverzik Nyugat-Német-
országot és Japánt, gyarmati tűzfész-
keket szítanak és táplálnak. Még meg 
sem indult a háború, de máris nyo-
morba döntik népeiket. Az imperiá-
lista országok munkásainak küzdeniök 
kell a bérek és a pénz vásárló erejé-
nek csökkenése ellen és a munkanél-
küliség ijesztő réme fenyegeti őket, a 
parasztokat, kisiparosokat és kiskeres-
kedőket egyre nagyobb adóterhekkel 
sújtják. A kizsákmányoló imperiálisták 
rendőrterrort honosítottak meg. 

A béke erői azonban a fasizmus 
leverése óta erősen megnövekedtek. 
Ma elég erősek ahhoz, hogy leszerel-
jék az uj háborúra uszitók mesterke-
déseit. Az emberiség életének és sza-
badságának megvédésére eltökélt fér-
fiak és nők száz-meg százmilliói po-
litikai, vallási, nemzetiségi vagy faji 
különbség nélkül felsorakoztak a béke 
támogatására. 

Azonban a háborúra uszitók tevé-
kenysége még elszántabb akciót kö-

vetel. Ezért. a béke hivei világkon-
gresszusának állandó bizottsága elha-
tározta, hogy október 2-ikán megren-
dezi a béke harcának nemzetközi 
napját: október 2-ikán nemet mon-
dunk a háborúnak. 

A világ békeszerető férfiai és női 
hatalmas tüntetéssel bizonyítják be a 
béke híveinek ellenállhatatlan erejét. 
A kétkézi munkások és értelmiségiek, 
különböző vallásfelekezethez tartozó 
és bármilyen politikai nézetet valló, 
bármilyen korú férfiak és nők élete 
egyformán veszélyben forog, mert a 
bombák nem válogatják áldozataikat. 
Kényszeritsük ki a békét! 
Letette  az esküt  az uj 

magyar  kormány 
A Magyar Népköztársaság uj alkot-

mányának érvénybelépése után a kor-
mány elhatározta, hogy benyújtja le-
mondását és fölmentését kéri. Dobi 
István miniszterelnök szeptember har-
madikán nyújtotta be a köztársaság 
elnöki tanácsának a kormány lemon-
dását. A Magyar Népköztársaság el-
nöki tanácsa szeptember ötödikén 
elfogadta a lemondást és kinevezte az 
uj kormányt, melynek összetételében 
semmiféle változás nem állt be. 
Nyilvánoságra  hozták  a 

Rajk  László  és társai 
bűntetteit  tartalma-
zó vádiratot 
A budapesti rádió szombaton este 

közölte a Magyar Népköztársaság ál-
lamügyészségének Rajk László és tár-
sai ügyében összeállított vádiratát. A 
vádirat Rajk Lászlót és társait a de-
mokratikus államrend erőszakos meg-
döntésére irányuló szervezkedés bűn-
tettével és más bűntettekkel vádolja. 

Az államügyészség Rajk , Lászlón 
kivül vádat emelt Pálffy György volt 
altábornagy, Brankov Lázár, Jugosz-
lávia budapesti követségének volt taná-
csosa, Dr. Szőnyi Tibor volt ország-
gyűlési képviselő, Szalay András mű-
egyetemet végzett tisztviselő, Obnye-
novics Milán tisztviselő, Korondi Béla 
volt horthysta csendőrszázados, később 
alezredes, Jusztusz Pál, volt ország-
gyűlési képviselő, a magyar rádió volt 
alelnöke ellen. 

A vádirat megdönthetetlen adatok 
alapján elmondja és feltárja Rajk 
László múltját, hogyan szegődött a 
reakciós rendőrség besugójául, hogyan 
kémkedett a demokratikus mozgalmak 
ellen Magyarországon, majd Csehsz-
lovákiában, rávilágít spanyolországi 
bomlasztó szerepére, feltárja kapcso-
latait a Gestapoval, leleplezi a szálasi-
rendszerben vitt szerepét, majd ismer-
teti hogyan sikerült ellepleznie múltját 
és Magyarország belügyminiszteri majd 
külügyminiszteri tárcáját elfoglalnia. 
Ebben a minőségben állandóan tájé-
koztatta a külföldi kémszervezeteket és 
az imperiálisták zsoldjában álló kém-
hálózatot. A vádirat teljes részletes-
séggel tárja föl Titóhoz fűződő kap-
csolatait és hogyan akarta titkos szer-
vezkedéssel megdönteni a népi de-
mokratikus rendszert. Titóék fegyveres 
segítséget is kilátásba helyeztek a 
magyarországi demokratikus rend meg 
döntésére, mely után Rajknak kel-
lett volna betöltenie a miniszter-
elnöki tisztséget. 

A vádat a vádlottak beismerése és, 
az iratokhoz csatolt okmányok bizo-
nyítják. 

Homoródujfalun folyik az osztályharc 
A cséplőgép be van állítva. A dol-

gozók, a Párt és az ideiglenes bizott-
ság tagjai, a cséplési ellenőrök min-
den gondot feledve, kipirult arccal, 
csillogó szemekkel sürögnek-forognak 
körülötte. Minden előkészület megtör-
tént. A „szikrás" lokomotív kereke 
duhogva lendül forgásba. A cséplőgép 
lassan felbúg. Az etető kidobja nyaká-
ból ingét és az első kévét már mélyen 
zúgva nyeli el a gép. Sűrűn követi a 
többi. Fürgén mozognak a villák, ge-
reblyék, gyorsan fordulnak a polyva-
hordó kosarak. Megkezdődött a csép-
lés. A szem már folyik is a zsákokba. 

Két három órája indult meg a 
munka, egyszer csak a gép zúgása 
halkul, a kerekek lassabban fordulnak 
és megáll a gép. 

Szabotázs! Nem voltunk eléggé 
éberek. A dolgozó parasztság ünnepi 
munkája, a cséplés elakadt. Ki a 
felelős ? 

A cséplőgép egy 70 tagu társaság 
tulajdona. Az osztályellenség befurako-
dott, a munkásosztály soraiba, s ott 
akarja gátolni a munka folyását. A 
kotyogó tengelyek, a rossz 
szita, a rossz kazán javítása három, 
négy napot vesz igénybe. Késik a dol-
gozó parasztok, a városi munkások 
kenyere. 

Végh. Mihály tiszteletes ur a 
társaság elnöke, de munkájában jó 
segítséget kapQtt Benedek Albert ku-
lák gazdától. Ők dirigálják a cséplő-
gép-társaság tevékenységét. A rendele-
tet is ők dolgozták föl, melyet a köz-
ségi elöljáróság még május elseje kö-
rül kézbesített, hogy á cséplőgépet 
meg kell javítani, ki kell tisztítani. A 
többi községi kulákkal együtt „meg is 
javították" amint látjuk. Végh Mihály 
tiszteletesről már hallottunk. Kulák ba-
rátaival együtt esküdt ellensége rend-
szerünknek, esküdt ellensége Homo-
ródujfalu szegény- és középparaszt-
ságának, s mindenkinek, akit nem tud 
az orránál fogva vezetni. Igyekez-
nek hát ártani ott, ahol tudnak. Most 
a dolgozók gabonáját akarják a ma-
darak, az eső martalékává tenni, de 
ugyanugy dobnák az ujabb háború 
karjaiba, a pusztulásba Homoróduj-
falu minden becsületes dolgozóját. A 
szabotázs-jegyzőkönyv elkészült s a 
tiszteletes, barátaival együtt rövidesen 
elnyeri büntetését. 

A szövetkezet volt régebben Végh 
Mihály működésének színhelye, ahová 
Román Lajos boltkezelőt helyezte el, 
mint régi ismerősét, s aki hiven kö-
vette papja utasításait. Tökéletes össz-
hangban tervezték ki a szövetkezet 
kirablását is. 

1944-ben idős Benedek András N. 
és Varga József kulákok házához 
dugták el a szövetkezetből elrabolt 
árut, ahol aztán ezeknek nyoma ve-
szett. 

A felszabadulás után a dolgozók 
számon kérték az árut, de csak az 
áru-főkönyvet találták meg, melynek 
lapjait borotvával vágta valaki ki. 
Román Lajos azonban kész volt 
a felelettel: A katonák elcigarettázták, 
s vigan nevettek tovább mondván: 
nincs bizonyíték. 

A szövetkezet a kulákok tanácsko-
zási helye volt. Itt tárgyalták meg a 
rémhírek terjesztésének módozatait, a 
dolgozók elleni támadásuk részleteit. A 
szövetkezet vagyona természetesen 
úszott, napról-napra fogyott. 

1947-ben aztán a dolgozók megun-
ták a szövetkezetben folyó garázdál-
kodást és eltávolították a vezetőséget. 
Román Lajos boltkezelőnek sikerült 
azonban hazugságaival a dolgozók 
szemét bekötnie. De nem fért a bő-

rébe még akkor sem. Barátsága a tisz— 
teletessel és a kulákokkal mindjobban 
elmélyült. Az ő utasításukra mindent 
elkövetett, hogy a szövetkezet vagyo-
nát csökkentse, a forgótőkét eltéko-
zolja s a szövetkezetet megbuktassa. 
Az akciós árukat ugy osztották ki, 
hogy a szegénység hite és bizalma 
megrendüljön Pártunkban és rendsze-
rünkben. Dolgozó parasztságunk a 
Párt vezetésével azonban kiseperte 
Román Lajost a szövetkezetből és 
megszervezte az uj szövetkezetet. 

Az öntudatos dolgozók boltkezelőt 
választottak s hozzáláttak, hogy a 
tiszteletesi vezetés maradványait is 
felszámolják. Pál András lendülettel 
látott munkához, ugy, hogy az uj ve-
zetőség már 60.000 lej adósságot fi-
zetett ki. 

A napköziotthon felállítása is a 
nagygazdák ellenállásába ütközött, de 
az öntudatos dolgozók 33 gyermek 
részére mégis biztosították a napközi 
otthont s maguk részére a zavartalan 
munkát. 

A községi legelők eddig a kulákok 
tulajdona volt. A szegény ember ha 
legeltetni akart a kuláknak kellett fi-
zetnie a dijat. Most fordítottak egyet 
a kérdésen, s ma a kulák fizet legel-
tetési dijat a községnek. A begyült 
pénzen pedig fajbikát vettek. 

A kulákok egyetlen megmaradt had-
állásukból a cséplőgép-társaságból 
indítottak támadást, a szegény és kö-
zépparasztok ellen. Az ideiglenes bi-
zottság most ezt is leleplezte és ujabb 
csapást mért rájuk. Érdemes megem-
líteni azokat a kulákokat, akik enyire 
esküdt ellenségei Homoródujfalu dol-
gozóinak : idős  Benedek  András  N.r 
Benedek  István  godra,  Soós  Béla,  Péter 
Árpád  dr.  és Benedek  Albert 

De van Homoródujfaluban Párt-
szervezet is, van ideiglenes bizottság, 
vannak olyan elvtársak mint Dakó 
Albert, Egyed Dániel, Birtalan Dénes 
T., vagy Bartha Károly tanító, vai» 
a szegény- és középparasztságnak 
nagyszámú osztályharcos eleme. Ezek 
leleplezik a kulákok mesterkedéseit, 
a gabonát is behordták, a tarlóhántást 
is szép eredménnyel végzik, mig az: 
emiitett kulákok még meg sem kezdtélc 
a behordást. 

nl. 

A szakszervezeti 
társadalombiztosító-
felelősök figyelmébe 

Értesítjük az összes udvarhelymegyei 
szakszervezeteket, hogy folyó hó 18-án,. 
vasárnap reggel 8 órai kezdettel ok-
tató előadást tartunk a társadalom-
biztosító-felelősök részére, a megyer; 
szakszervezeti tanácséval szemben levő> 
épületben (Kossuth utca 42 sz.) 

Mivel a társadalombiztosító felelősök, 
nincsenek tisztában a társadalombiz-
tosítási kérdésekkel, minden felelős 
tartsa kötelességének az oktató elő-
adáson való megjelenését. A társada-
lombiztosító-felelősökön kivül minden 
érdeklődő részt vehet az előadáson. 

Az egészségügyi szakszervezet 

A Magyar Népi Szövetség 
udvarhelymegyei hetilapja 

Megjelenik minden szombaton reggel 
Felelős szerkesztő: Imets János 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Székelyudvarhely, Kossuth-utca 34. 
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