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A Scânteia Napot ünnepeljük
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jesztése, a tankönyvek szükséges
mennyiségben való kinyomatása a tudomány és a kultura terjesztése a
nép között, hogy likvidáljuk a mult
sötét örökségét, az írástudatlanságot
és végleg legyőzhessük a miszticizmust, a babonákat, az imperiálista reakció „eszmei" fegyvereit, melyeket a
kultura és a haladás ellen használ fel.
Igy teljesiti a munkásosztály azt a
feladatot, amiről Lenin elvtárs mondotta : hogy nem lehet a szociálizmust
épiteni addig, amig fel nem emeljük a
dolgozók kulturális színvonalát.
Még ebben az esztendőben fel fog
épülni a Scânteia Ház.
Vegyünk mindannyian tehát részt
felépítésében, önkéntes szerény hozzájárulás nkkal. Épüljön fel a dolgozók
háza, a dolgozó nép filléreiből. A kizsákmányolóktól ne fogadjunk el megajánlásokat, nincsen szükségünk a
pénzükre.
A RMP központi lapja a nagyszerű
feladatok teljesítésének öntudatával tekinthet vissza a múltra s reményteljes
önbizalommai tekinthet előre — a jövőre, mert a küzdelmes, forradalmi
harcok és a dicsőséges épités korszakában méltóan teljesítette és teljesiti a lenini feladatot.
Érezzük, hogy mindnyájunk hazafias kötelessége, hogy hozzájáruljunk a
Scânteia Ház minél előbbi felépítéséhez, mert tudjuk, hogy az a dolgozók
tulajdona lesz. Tudjuk, hogy a dolgozók filléreiből, a Szovjetunió segítségével felépülő nyomdai központ, a
Scânteia Ház mindannyiunk kulturális
felemelkedését, népünk előbbrevitelét
és a szociálizmus építését fogja szolgálni. Ezért Udvarhelymegye szociálizmust épitő dolgozói: munkások, dolgozó parasztok és haladó értelmiségiek szeretettel köszöntjük a Román
Munkáspárt központi lapját, a Scánteiát.

Szeptember 25-én a Scânteia legá- lehetővé tették, hogy Népköztársasá- Politikai Irodája határozatot hozott,
lis megjelenésének ötödik évfordulóját gunkban napirendre tüzhessük a szo- amelyben nemcsak az összes párttaünnepeljük. Ezért szeptember 25 a ciálista társadalom felépítését.
gokat mozgósitja, hanem felhívja az
Scânteia napja. Ezen a napon az orMindezekért az eredményekért, 1949 egész munkásosztályt, valamint a kulszág dolgozói mélységes hálával, augusztus 23-ikán a RNK kormánya turát és haladást kedvelő minden álszeretettel és büszkeséggel tekintenek a Haza Védelméért elsőosztályu érdem- lampolgárt, hogy a munkaerő, a pénza RMP központi lapjára, amely fontos rendjével tüntette ki a RMP központi alap és a szükséges anyagok biztosíszerepet visz abban az épitő harcban, lapját, a Scánteiát.
tásával vegyen részt a Scânteia Ház
amely a Román Népköztársaságban a
Az ötéves forduló emlékezetére a építésében.
szociálizmus megteremtéséért folyik.
Igy válik majd a Scânteia Háza az
RMP Központi Vezetőségének Politikai
öt esztendő a történelem óráján Irodája a Scânteia Ház felépítését ha- egész dolgozó nép házává.
csak egy pillanat és mégis e rövid tározta el. Ez a ház a gyárak, üzeA Scânteia Ház nyomdaipari köztörténelmi pillanat a megvalósítások mek, intézmények és falvak dolgozói- pont megteremtése a Szovjetunió testmily óriási eredményét mutatja fel.
nak támogatásával fog felépülni, akik véri segítségével válik lehetővé, amenyA Pravda — a Bolsevik Párt napi- versenyfelhívásokkal fordulnak egy- nyiben a legkorszerűbb nyomdaipari
lapja — legális megjelenésének 10 máshoz. A Scânteia Háza Népköztár- felszerelést bocsátja rendelkezésünkre.
éves évfordulója alkalmával, 1922 má- saságunk dolgozóinak háza lesz, aA régi rendszerben a dolgozók nagy
jus 5-én irta Lenin ezeket a sorokat: honnan Pártunk irányító és lelkesítő tömegei nem tudták megfizetni a köny„Csak 10 év telt el azóta! De a harc szava, mint a fénysugár el fog jutni vet, a brosúrákat, a tankönyveket s
és a mozgalom tartalma tekintetében minden dolgozóhoz, hogy utmutatóvá igy nem volt alkalmuk a tudatlanság
100 év telt el ebben az időszakban." váljék népi demokráciánk megerősíté- sötétségétől megszabadulni. Most megGondoljunk a demokratikus Groza séért folytatott küzdelmes és dicsősé- valósulhat a dolgozók hő kívánsága :
kormány létesítésére, a földreformra, ges harcuukban.
a Scânteia példányszámának emelése,
az 1946-os választási győzelemre, a
E feladat teljesítésére a RMP KV a Párt könyveinek szélesebbkörü terpénzügyi reformra, a reakciónak a
Maniu-perben való leleplezésére, a
népköztársaság kikiáltására, a két
munkáspárt egységesítésére, az 1948
évi választási sikerekre, az uj alkotmány megszavazására, az ipari vállalatok államosítására, az igazságügyi,
A napokban hangzott el a RNK Bé- méreteket ölt. Nemrég Párisban és vák és rokkantak mind-mind erélyetanügyi, adóügyi, közigazgatási re- kevédelmi Állandó Bizottságának fel- Prágában közel hétszázmillió embernek sen tiltakoznak egy ujabb háború elformokra, a néptanácsok felállítására, hívása az október 2-iki nemzetközi a képviselői emelték fel tiltakozó sza- len. Egy pillanatra se engedjük mega földbirtokos maradványok felszámo- békenap előkészítésére és megszerve- vukat a háború ellen. A Szakszerve- szakadni a békéért harcoló tábor erős
lására és még arra a sok megvalósí- zésére. Azokhoz az emberekhez szól zeti Világszövetség kongresszusa, a láncolatát. A francia, angol, olasz,
tásra, amelyek elérésében a Scânteia a felhívás, akik mindennapi becsüle- Demokratikus Ifjúsági Világkongresz- amerikai munkás és minden imperioly nagy szerepet játszott. Ezzel is tes munkájukkal járulnak hozzá a sa- szusa mind egy-egy lépést jelentettek a álista ország elnyomott dolgozója küzd
igazolta a Scânteia azt a követelményt, ját maguk és az emberiség életszínvo- béke megszilárdítása felé vezető uton. a felszabadulásért. Nem fognak fegyamelyet Lenin egy igazi párt lap ré- nalának emeléséhez.
Apák, anyák, akik fiaikat vesztették
szére körvonalazott: „Az újság nem(Folytatás az 5. oldalon).
háborús sebek még nem heged- el az imperiálisták vérpadján, hadiárcsak kollektív propagandista és kol- tekAbe.
Élénken
élnek
a
háború
borlektív agitátor, hanem kollektív szer- zalmai mindnyájunk emlékében. Bévező is" kell hogy legyen, hogy igazi kére
szüksége az emberiségnek,
népi lappá váljék. A Scânteia ennek a hogy avan
háborús
sebeket beforrasztfeladatának dicsőségesen megfelelt.
hassa, hogy több kenyeret, több ruA földesúri és tőkés elnyomás ne- hát, lábbelit, mezőgazdasági felszerehéz és küzdelmes éveiben a Scânteia lést tudjon gyártani. Békére van
vitte el a földalatti munkára kénysze- szüksége a népnek, hogy több és maritett dolgozók számára a Kommunista gasabb színvonalú kulturában részeMost az aratási és cséplési ered- is, ami szintén előfordult, hogy az
Párt lelkesítő, buzdító és tanácsokat süljön. Ezért a békéért harcolni is mények
vizsgálatánál tűnik ki, hol egyik gazda üres vetőgéppel járatta
kell.
osztogató szavát.
voltak a mezőgazdasági munkálatok végig a földjét.
A marxi-lenini gondolatot terjeszAz imperiálisták, a hatalmas fegy- terén a hiányosságaink és hibáink.
a múltban elkövetett hibákat
tette és ezzel az igazságnak oly le- vergyár-tulajdonosok nem akarnak bé- Most tűnik ki, hogy az őszi vetési és Ezeket
hiányosságokat
kell tennünk
győzhetetlen fegyverét adta a munkás- két. Hiszen kiknek gyártanák a fegy- csatánál nem voltunk elég éberek és és ebben az évbenjóvá
ki
kell
küszöbölosztály kezébe, amely képessé tette vert, amelyből hasznot húznak, ha a igy alkalmuk nyilott a kulákoknak a nünk, csak igy készülhetünk
a
a forradalmi sikerekre, igazolva azt különböző nemzetek dolgozói nem ful- szabotálásra és huncutkodásokra. En- gazdasági terv mezőgazdasági fel
téren
a marxi tanítást is, hogy „az elmélet lasztanák vérbe egymást ?
nek az eredménye most a csépléskor előirányzott eredményeinek elérésére.
mihelyt a tömegekbe hatol, anyagi
A mult tapasztalatai azonban megta- látszik meg. Nem ellenőriztük kellőAz őszi vetés tervei már mindenütt
erővé válik".
nították a dolgozó embereket. Ma már képpen a kulákok őszi vetési munká- készen vannak és minden egyes gazda
A Scânteia a toll fegyverével járult hiába kísérleteznek az imperiálista latait s igy lehetséges az, hogy a ku- részére meg van állapítva a szükséges
hozzá 1944 augusztus 23 dicsőséges fegyvergyárosok, hogy a dolgozó né- láknak ugyanabban a határrészben, vetőmag is. Arra kell tehát elsősorban
napjának előkészítéséhez, amikor a pet egymásra uszítsák. Hiába kísérle- ahol a szegényparasztnak hektáronként vigyáznunk, hogy a csávázó központ
román nép, élén a Kommunista Párt teznek Tito, és elvetemült banditái, 8—9 mázsa búzája terem, csak 3—4 élére jó elvtársat állítsunk, aki tiszvezette munkásosztállyal fegyverét a Truman és társai világuralomra tö- mázsa hektáronkénti termése van.
tában van az osztályharc jelentőségéfasizmus ellen fordította, miután a rekvő álmát megvalósítani, mert a dolvel és ezért pontosan ellenőrzi, hogy
A
legáltalánosabb
módja
volt
a
veSzovjetunió dicsőséges hadseregének gozó nép annál felvilágosultabb és tési terv kijátszásának és igy elszabo- a kulák az egész előirt vetőmagmenya fasizmus fölött aratott történelmi tapasztaltabb mintsem, hogy egy két
hogy a nagyobb gazdák nyiséget becsávázza. Ezt a szektorfegyőzelme megadta a lehetőséget erre. agybomlott ember érdekeiért milliók tálásának,
nem
vetették
be azt a vetési területet, lelősöknek is fokozottabb mértékben
A felszabadulásunk óta a Scânteia, és milliók véreit adja.
amit a vetési terv előirt. A szektor- kell ellenőrizniök, hogy a kulákoknak
sikeresen mozgósítja a dolgozó népet
A háborús uszitók, rablók tervei el- felelősök éberségének a hiánya követ- ne legyen alkalmuk a szabotálásra.
a forradalmi győzelmekre, amelyek len a harc mind nagyobb és nagyobb keztében történhetett meg ez is és az
(Folytatás az 5. oldalon.)

Készüljünk fel a nemzetközi békenapra

Készítsük elő jól

a vetési kampány minden mozzanatát

Éljen o SCBHTEIil, o Román Népköztársaság dolgozóinak szócsöve a szocializmusért vivott harcban!

Uj szellem a szivetkezeti életben

Az egész országban lelkesedéssel
folynak a szövetkezeti közgyűlések, a
szövetkezetek igazgatóságainak újraválasztásai.
A választói közgyűlések merőben
különböznek a régebbi szövetkezeti
közgyűlésektől. A mostani közgyűlések
a szövetkezeti tagok részére iskolát jelentenek, n>egismerik itt a szövetkezet
fontosságát, életét, szerepét, működését és szükségességét.
A közgyűléseken Válik nyilvánvalóvá,
hogy régebben a szövetkezetek, bár
alapszabályuk előírta, hogy működésűket a tagok előtt ismertetni kell, az
csak irott betű maradt. A hajdani
szövetkezeti vezetők tudatosan nem
világosították fel a szövetkezeti tagokat, hogy a belső ügykezelő elszámolás és vizsgálat hogyan történik, mert
akkor ők maguk neveltek volna ki
ellenőröket, akik üzelmeiket meghiúsították volna.
A mai közgyűlések mindezekre a
hiányosságokra fényt derítenek. A
megválasztott uj vezetőséget és a szövetkezeti tagokat részletesen felvilágosítják az ügykezelés ellenőrzéséről, a
vezetők kötelességéről a szövetkezettel szemben, a tagok jogairól és kötelességeiről.
A szövetkezetek által elfogadott és
a tagok előtt ismertetett uj alapszabályok pótolják azokat a hiányosságokat, amelyek a régi alapszabálynál
megvoltak. Az uj alapszabály a munkásosztály harcának a jegyében született, magában hordozza a proletár
erkölcs, az osztályharc szellemét és
az uj társadalmi rend kialakulásához
szükséges alapfeltételeket. A régi szövetkezettel ellentétben az uj alapokra
helyezett szövetkezeti élet forradalmi
szellemű, osztályharcos öntudatu s
ezzel uj politikai jelleget ölt. A múltban a szövetkezeteket békés eszköznek tekintettéka társadalom átalakításának történelmében, ma harci eszköz
a szövetkezet Népköztársaságunk feladatainak megvalósításában.

A szövetkezeti közgyűléseken a tagazdaság politikával olyan hatalmas
értékeket takarítunk meg, amelyeket a gok felismerve a szövetkezet közöstársadalom javára tudunk fordítani ségi értékét, lelkesedéssel vállaltak
mezőgazdasági gépek formájában, köz- különböző természetű közmunkákat.
Székelyszentkirályon a szövetkezeti
épületek építésével, vagy más szociális természetű juttatásokban és újjá- tagok lelkesedéssel vállaltak 38 önkéntes fuvart, 200 darab tégla adását
építési munkákban.
Az élcsapat forradalmi szellemét és 26 napszámot a szövetkezet megvette át mindenik szövetkezeti közgyű- segítésére. Kadicsfalván 6 fuvarral
lés és osztályharcos szellemben közö- siettek a szövetkezet támogatására.
Nem maradt ki ebből a munkából
sítette ki a szövetkezeti tagok sorából
mindazokat, akik a szövetkezet életét Kadács sem, ahol 29 fuvart vállaltak,
csak zavarták volna, tehát a kuláko- Olaszteleken pedig 55-en vállalták a
kat és azokat, akik mint rendbontó szövetkezetet segitő önkéntes munkát.
elemek igyekeztek megbújni a szövetA szövetkezeti közgyűlések igazolkezetekben.
ták, hogy a tagok a szövetkezetet
A közvagyont hűtlenül kezelő bolto- valóban sajátjuknak tekintik, melyen
sok és pénztárosok sem kerülték el keresztül időmegtakarítással saját terméltó büntetésüket s a szövetkezetből ményeiket is értékesíthetik. Ez biztositja az uj szövetkezetek létjogosultvaló kizárásukat. Szentkirályon
Bodó
ságát
G. János és Lőrincz István volt
szö-és hogy azok az ország újjávetkezeti boltost és pénztárost, amel- építésében betöltik valóban feladalett, hogy a mintegy 90.000 lejt kitevő tukat.
A megyei szövetkezeti
összeg elsikkasztásáért méltó bünteszervező-bizottság.
tést kaptak, a szövetkezeti életből is
ki közösítették közmegvetés közepette.
Nem kerülte el méltó büntetését
Ülkében Szász Dénes és Szász Ferenc sem, akik mint volt szövetkezeti
A központi szövetkezeti szervező
vezetők a háborús állapotokat felhasználva 18.000 pengővel károsították bizottság határozata értelmében a
meg a szövetkezetet. Csehétfalván „Gazeta
BaCooperaţiei" szeptember 21-től
lázs Mihályt és Oswáth Józsefet
zárták ki a szövetkezetből. Osváth Jó- kezdve „Szövetkezeti Újság" cimen
zsef egy szegény munkás szomszédjá- minden héten magyar nyelven is megval közösen ásott kutat és amikor ez jelenik.
meghalt, megtagadta özvegyének, hogy
Feladatául tűzte ki a lap, hogy utat
a kútból vizet meríthessen. Balázs mutasson szövetkezeti életünknek és
Mihály a közösség érdekében nem
volt hajlandó semmit sem tenni, ami- harcoljon a kapitálista maradványok
kor kirendelték, hogy a kulturcsopor- bomlasztó tevékenysége ellen. Rovatot a versenyre elszállítsa, szekerét taiban közli szövetkezeteink eredméolyan takarmánnyal rakta meg, hogy nyeit és hibáit és választ ad a szövetaz ünneplőbe felöltözött kulturcsoport kezeti tagok kérdéseire.
ne tudjon felülni és nem engedte,
Az újságban fő helyet foglal el a
hogy az egész csoport felüljön a szekerére s igy nem tudtak részt venni a Szovjetunió szövetkezeti életének csoversenyen.
dálatos teljesitménysorozata. A viKözmegvetés mellett zárták ki a lág legfejlettebb szövetkezeti mozszövetkezeti életből Korondon, Vargya- galma, a Szovjetunió szövetkezetei rason, Olaszteleken, Medeséren, Szederjesen és a közgyűlések valamennyi gyogó példát mutatnak uj alapokra
székhelyén a fentiekhez hasonló em- helyezett szövetkezeteink szervezésében.
bereket.
.

A szövetkezeti vezetők munkakörének megosztása és egymáshoz való
viszonya egészen uj, egészséges és
fejlődőképes. Hogy ne egy szük kör
vezesse a szövetkezetet, mint a multban, egy uj szerv létesült az igazgatóság és a felügyelőbizottság mellett:
a bolti bizottság. Ennek a bizottságnak a célja az, hogy az a szövetkezeti élet, aminek nagy része ma még
a szövetkezet boltjában zajlik le, a
legegészségesebb mederben töiténjék
és kizárja a lehetőségét is annak, hogy
éppen a szövetkezeti bolton keresztül
történjenek egységbontó cselekedetek.
Ennek a bizottságnak a célja még,
hogy a szövetkezetet áruval ellássa,
az áruelosztással, az áru szükséglettel
és a minőséggel kapcsolatos panaszokat orvosolja, ezért ezek a bizottságok
nagy részt nőkből állanak, akiknek
ezek iránt a kérdések iránt fejlettebb
az érzékük.
Ezt az ujitást a szövetkezeti tagok
lelkesedéssel fogadták. Mult vasárnap
a megye különböző községeiben, 15
szövetkezet választotta meg vezetőségét az uj alapszabály szellemében.
A gyűlések mindenütt nagy lelkesedéssel folytak le és a nagyszámban
megjelent szövetkezeti tag igazolta,
hogy a nép bizalommal fordul a szövetkezet felé.
Azok a juttatások, amikben kormányunk a RMP kezdeményezésére szövetkezeteinket részesítette ugy az ipari
áruk terén, mint a mezőgazdasági
gépek kölcsönzésénél, olyan bizalmat
keltettek a szövetkezeti élet iránt, mely
eddig soha nem volt tapasztalható.
Dolgozó parasztságunk meggyőződött
arról, hogy a Román Munkáspárt, mint
élcsapat által vezetett ifju népi de
mokráciánkban helyes pénzügyi és

Szövetkezeti Újság

Uj munkásigazgató
a lövétei
vasköbánya

A z összesített jelvényszerző-versenyek
célja és jelentősége
Népköztársaságunk társadalmi életének fejlődésével párhuzamosan halad
népi sportunk felvirágzása. Pártunk,
a dolgozók irányitója és élcsapata, a
Szovjetunió több évtizedes tapasztalata
alapján felismerte a testnevelés és a
tömegsport fontosságát a szociálizmus
építésében. Ezt véve tekintetbe a RMP
Központi Bizottsága határozatilag kimondta, hogy a testnevelést és a
sportot a dolgozó nép, a tömegek szolgálatába kell állítani és a tömegek tulajdonává kell tenni. Ezt jelzi sportjelszavunk is: minden sportot a népért 1
A népi sport fejlesztését szolgálják
a napokban megrendezett és folyamatban levő összetett jelvényszerző versenyek is. Ifjuságunk felismerte a testnevelés és a sport fontosságát, ismeri
jelentőségét s odaadással vesz részt e
versenyeken, ezzel is bizonyítván a
szociálizmust épiteni akaró elszántságát és Népköztársaságunk életszínvonalát emelni kész hazaszeretetét. E
sportversenyek szoros összefüggésben
vannak Népköztársaságunk érdekeivel.
Hazánknak edzett, erős és ép ifjúságra
van szüksége, mely a RMP által irányított munkásság által kivívott jogokat és az elért eredményeket kész és
képes is szolgálni, de ha kell megvédelmezni is. Ezen az uton ifjuságunk
előtt jár jó példájával és hatalmas sikereivel a Szovjetunió dicsőséges Komszomol ifjúsága.
Ifjuságunk követi e nemes példát
Szociálista munkaversenyeken a termelésben, most pedig a sportban bizonyítja be, hogy érdemes a Párt
gondoskodására.
Az eddigi sportversenyeknél a menynyiség, az indulók száma volt a fontos. Az összetett jelvényszerző versenyeknél a minőségen van a hangsúly.
A cél,
edzésen felül, az előirt
sportteljesítmények elérése és túlszárnyalása. Jutalom, a jól végzett munka
önérzetét kölcsönző boldogság, kitüntetésként pedig bronz- és aranyérem jár.
A verseny elméleti tudást, háromirányú atlétikai ügyességet, úszási és
céllövési tudást kíván a versenyzőtől.
Igy sokoldalúvá, harmonikusan fejlődővé teszi az ifjúságot, biztositja a
sportkáder egészséges utánpótlását, a
sportot pedig minőségi sporttá változtatja. Ebben rejlik a jelvényszerző
verseny nagy közkedveltsége, nemzetnevelő fontossága és igazi célja.
Ifjak 1 Igyekezzetek, hogy minél
többetek mellén ott ékeskedjék öntudatos erőfeszítésetek elismerése, dolgozó népünk kitüntető ajándéka: az
arany, vagy a bronz sport-érem.
Bodó József.

élén

A lövétei vaskőbánya munkásai elé- kások lelkesedéssel fogadták az ígégedett arccal járnak-kelnek. Ha két retet, kifejezésre juttatták azt, hogy
munkás beszélget, beszélgetésük tár- segítségére lesznek igazgatójuknak,
gya csakis az lehet, hogy napról- munkájukat pontosan és lelkiismerenapra javul az élet a telepen. Hogyan tesen fogják végezni, tudva azt, hogy
történt ez a változás, mit csinál a kö- ezáltal a szociálizmus építését a béke
zülünk való munkás-igazgató, azt vi- megszilárdítását segítik elő.
Bányászifjaink is megértették a idők
tatják.
szavát. Szeptember 2-ikán a BudapesUj munkás-igazgatónk András András
lövétei bányászcsaládból származott. ten tartott világifjusági kongresszus
Judecătoria Populară Mixtă Odorheiu.
Szüleinek nem volt anyagi lehetőségük tiszteletére munkaversenyeket rendez- Dos. 1621—1949. C i t a ţ i e . Loarra, hogy taníttassák, mert a kapitá- tek, melyeken szép munkateljesitmény- cuitoarea Elekes Veronica, fost cu
lista rendszerben nem élvezett támo- nyel segítették elő gazdasági tervünk ultimul domiciliu in comuna Căpălnifa,
gatást a munkás. A bányában dolgo- túlszárnyalását. Különösen kitűntek: jud. Odorheiu, in prezent cu domicizott tehát András András gyermekkora Egyed József 80 százalékkal, András liu necunoscut, este citată la aceasti
óta, igy alkalma nyilt elsajátítani mind- Domokos 80 százalékkal, Mihály Béni judecătorie pe ziua de 30 Septembrie
azokat a tapasztalatokat, melyeket egy Szőcs 50-százalékkal András János 50 1949, orele 8 dim. in calitate de păbányásznak tudnia kell. Munkája so- százalékkal, Márton András alsó 45
in procesul de divorţ cu soţul ei
rán bebizonyította, hogy képes a mun- százalékkal, Tókos Lajos 35 százalék- râtă
Szőcs
Ioan din comuna Căpălniţa. In
kát vezetni, képes arra, hogy önzet- kal, Márton András 35 százalékkal,
caz
de
neprezentare procesul se va
Szain
József
35
százalékkal
múlva
lenül a munkások érdekeit szolgálja a
judeca
în
lipsă conform legii. Judecăfelül ezen a napon az előirányzatot,
RMP irányítása mellett.
tor-şef
Balogh
Iosif dr. Grefieră Balázs
minden versenyző szép eredményt
András András, az uj munkás igaz- de
Irma.
ért
el
ezen
szociálista
munkaversenyen.
gató beiktatásakor megköszönte a
Párt beléhelyezett bizalmát, Ígéretet
Igy dolgozik a lövétei vaskőbánya
tett arra, hogy megfeszített erővel, lel- munkássága ifjak, öregek, hogy megA Magyar Népi Szövetség
kiismeretesen fogja teljesíteni a rábí- valósítsák és túlteljesítsék az egy éves
udvarhelymegyei hetilapja
zott feladatokat, munkás elvtársaival gazdasági tervet, mellyel hozzájárulunk
Megjelenik minden szombaton reggel
együtt kitartóan fog harcolni, hogy a Népköztársaságunkban a szociálizmus
szociálizmust minél előbb megvalósít- megvalósításához és a világbéke
Felelős szerkesztő: Imets János
suk, a dolgozók életszínvonalát emel- megszilárdításához.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
jük, hogy gyermekeinknek egy uj,
Székelyudvarhely,
Kossuth-utca 34.
Szécsi
Irén
boldogabb jövőt biztosítsunk. A mun-

AZ ÉLET IGAZSÁGAINAK
szabadit meg a miszticizmus
Cikksorozatunkat
ajánljuk a kulturotthonok és tanulmányi körök
figyelmébe.
Mindnyájan ismerjük a babonát,
lépten-nyomon találkozunk vele s ta- loggal próbálták megmagyarázni, pl.
lán van, amelyikben hiszünk mi is. az üstököst háború jelének tartották,
Be biztosan nem gondolkoztunk azon, a fejfájást szemverés következményéhogy mi a babona oka, kára, mert nek. Tudatlanságukban azt hitték, hogy
ha ezt tudnánk, harcolnánk is ellene. ha elkerülik az okot, megmenekülnek
Sokszor halljuk: jobb fülem cseng, a szerencsétlenségtől Pl. 13-án nem
jó hirt fogok hallani; jobb tenyerem indulnak útra, az ajtón előbb jobb
viszket, pénzt kapok ; csörög a szar- lábbal lépnek ki, a fekete macskát elka, a leeső olló hegyével megállt a kerülik, összenőtt szemöldökű ember
padlóban, véndég áll a házhoz stb. szemverése ellen vizet vetnek stb.
Mind jól tudjuk, hogy nem azért kaMiért terjedt el a babona? Mert
punk pénzt, mert viszket a tenyerünk, voltak
társadalmi osztályok,
hanem mert megdolgoztunk érte s ezért melyekemberek,
a
nép
butaságából
A
jár nekünk. Hogy éppen akkor visz- tudatlan, babonáskodó népetéltek.
könnyketett a tenyerünk, az lehetséges, de
kizsákmányolni, mert nem isösszefüggés a két dolog közt nincs. nyebb
meri
jogait
tudja, hogyan vivja
Azt is tudjuk, hogy a szarka egy ok- ki azokat. sElnem
lehetett
hitetni vele,
talan állat, csörög akár jön vendég, hogy az a világ rendje, hogy
akár nem s mivel a csörgés minden- szegény és elnyomott legyen. gazdag,
Az elnapi szokása, lehet, hogy összeesik a nyomottak majd kárpótlást kapnak,
vendégjárással, de képtelenség hogy ha szerények és alázatosak a túlviláa vendég és a szarka összebeszéljenek, gon, mert övék a mennyeknek országa.
lehetetlen, hogy valaki éppen a szarká- A felvilágosult, értelmes emberek azonval jelentse be érkezését, mikor sokkal ban
a világon akarnak felszabagyorsabb és értelmesebb hírvivőink dulniezen
és
boldogulni, de akkor nem
vannak a telefonban, postában.
lehet őket kizsákmányolni. Ezért kelMindezt tudjuk, mégis hányszor lett butaságban, babonáskodásban
emleget)ük és terjesztjük ezeket a ba- élnie a népnek. Ma is vannak szép
bonákat. Hát baj ez ? kérdezhetné va- számmal kártyavetők, tenyérjósok, jölaki. Hát a csörgő szarka, pénzt vendőmondók, akik visszaélve a tuviszkető tenyér és jó hírt csengő fül,
még az ártatlanabb babonák közé tartoznak, de vannak életünkre, egészségünkre ártalmasok is. Pl. sok helyen
a sebre pókhálót tesznek s a piszkos,
poros pókhálóval vérmérgezést szeSokan emlékeznek még arra a jóreznek. De még ha nem is okoz ilyen
károkat a babona, a látszólag legár- ságos öregre, aki naponta sietve hajtott
tatlanabb babona is ártalmas, mert kerékpárján az akkori Koltusa helység
butitja az embert, megrontja a gondol- klinikájára. A pontosság örök példájaként fordult be a sarkon a laboratókozását.
rium felé vezető uton. A hatalmas inA okos ember vigyáz a testére, e- tézet, melyet a szovjet kormáy emelt,
gészségére, tisztálkodik, testén nem hogy helyet adjon tudományos kutatür élősdieket, de sokszor eltűri, hogy tásai számára, ma is emlékezik azokra
lelkén buta élősdiek, babonák rágód- a perzselő vitákra, melyek a laboratójanak, megfertőzzék gondolkozását, riumban gőzölgő tea mellett folytak.
józanságát. Ahogy irtó hadjáratot foly- Pavlov volt az alapitója a „Tea-batatnak az élősdiek, tetvek ellen, mert rátok egyesületének", mely az intézet
azok terjesztik a betegséget, ugy kell tudományos személyzetéből állt, hol
harcolni a babonák ellen, mert azok tea mellett vitatták meg az aznapi kíterjesztik a butaságot s a butaság a sérletek tapasztalatait. Az intézet udgondolkozás betegsége. Mi pedig testi- vara is sokat mesélhetne leghíresebb
lelki egészséget akarunk, ezért har- méta-játékosáról, ki egyforma ügyescolunk.
séggel használta jobb és balkezét és
De hogy harcolni tudjunk a babona örökké a legpontosabb játékos volt.
ellen, tudnunk kell, hogy mi is a ba- Tanítványainak még most is fülében
bona? Hogy keletkezett, hogyan irt- cseng a gondos öreg szava, amit mondani szokott, ha ifjáságuk heve tulhatjuk ki?
Mi a babona ? Ugy is mondhatjuk, merész következtetésekre ragadta őket:
hogy tévhit. Hit olyasmiben, ami nem „Miért jósoljunk feketekávéból, mikor
igaz, tévedés. A babona két olyan tapasztalati tények állanak rendelkedolgot kapcsol össze, ami között az zésünkre ?".
égvilágon semmi, de semmi összefügSokat lehetne mesélni még a nagy
gés sincs Pl. ha üstökös jelenik meg, szovjet tudós és ember I. P. Pavlov
azt mondják a babonások, hogy há- életéről. Emléke még frissen él, bár
ború lesz. Vagy pl, ha lehull egy szeptember 26-án lesz születésének
csillag, meghal valaki. Ha ez igaz 100 éves fordulója. Nehezen törölhelenne, ugy augusztusban lenne a leg- tők ki az emlékezetből életének résztöbb haláleset, mert akkor a legsű- letei, melyek rávilágítanak egy munrűbb a csillaghullás, de különben is, kától duzzadó termékeny élet, a tuha halált jelentene egy csillag lehul- domány hős harcosa és egy igazi
lása, állandóan kellene hulljanak a szovjet hazafi életére. írott müvei uj
csillagok, mert nagy a világ, minden utakat nyitottak meg az agy működépillanatban születik és meghal valaki. sének kutatása terén. Az emberi agy
Mi az oka, hogy az emberek az titkainak kutatója már 1904-ben elössze nem tartozó dolgokat össze- nyerte a Nobel-dijat és számos tudományos kitüntetés birtokosa. Tudomákapcsolják, mi a babona oka? Egy nyos
legnagyobb érszóval meg lehet mondani: a tudat- deme,tevékenységének
hogy
sikerült
lanság Mig a tudomány fejletlen volt, elméletet a gyakorlattal. egyesitenie az
az emberek nem tudták megmagyaMint orvos a fiziológiával, a szerrázni a természeti jelenségek okát
gondolkoztak, töprengtek, s tudatlan- vek működésének tanulmányozásával
ságukban és az ismeretlentől való fé- foglalkozott. Első müveiben kimutatta,
lelmükben, az ismeretlent, ismert do- hogy a gyomor kiválasztó mirigyei

MEGISMERÉSE
hamisításaitól,
a babon

A tudomány és a babonák

datlanok hiszékenységével, hazugságaikkal jól keresnek és megélnek
munka nélkül.
A babona oka a tudatlanság, a
babona ellen tehát tudással, tanulással kell küzdeni. Ahogy a nap fénye
elűzi a sötétséget, ugy űzi ki az észből a tudomány világossága a babonák sötétjét.
A felvilágosult, tanult embert hiába
riasztgatják háborúval az üstökös megjelenésekor, mert tudja, hogy a háborúnak gazdasági okai vannak, az üstökös pedig egy égi test, mely a maga ulján, pályáján ismert törvények
szerint jelenik meg és tűnik el, de
semmiféle kapcsolatban nincs a háborúval. Tudja, hogy a fejfájás oka hűlés, gyomorrontás vagy más testi ok,
de nincs összefüggésben az összenőtt
szemöldökű ember szemverésével. Nem
fél a tizenhármas számtól, a fekete
macskától, a péntektől, stb.
A tudomány megmagyarázza a természeti és más jelenségek okát. Felszabadultan, boldogan él az, aki ismeri ezeket, mert tudja, hogy a tudomány nemcsak megmagyarázza a természet azelőtt ismeretlen és rettegett
erőt, hanem azokat az ember szolgá-

Iatába is állitja, hogy jobb, könnyebb
legyen az életünk. Igy állította a tudomány az ember szolgálatába a tüzet, vizet, szelet, villamosságot, melynek azelőtt csak kártevéseit ismerte.
Ezzel szemben a szegény babonás
ember egész élete folytonos rettegés,
óvakodás. Kéményseprővel .találkozik,
gombját fogja, fekete macskát lát viszszafordul, a tarka lovat meghajlással
köszönti s megfordul maga körül, maga sem tudja már, hogy miért, de igy
tanulta gyermekkorábban s ki tudja,
hogy milyen ártó szellemek haragját
hívja ki maga ellen, ha nem teljesiti
az óvóintézkedéseket. Igy botorkál a
szegény babonás ember az ellenséges,
félelmes világban, ahol lépten-nyomon
veszedelmek leselkednek rá, ha megfeledkezik a babonák előírásairól. Pedig milyen szép, egyszerű lehetne számára is a világ, ha azt megértené. S
ez most módjában van mindenkinek
elérnie, mindenki tanulhat és mindenkinek tanulnia kell, nemcsak gyermeknek, hanem a felnőtteknek is. Tanuljunk! Harcoljunk a tudatlanság ellen,
irtsuk ki a babonákat, hogy életünk
világos és boldog legyen.
A tudomány és a babonák cimü
könyvében, mely a népszerű tudományos sorozat 5-ik számában jelent
meg, I. Szergejev szovjet iró részletesen
foglalkozik ezzel a kérdéssel.

I. P. Pavlov születésének 100-ik évfordulójára
akkor is működésbe lépnek, ha nem
jutnak közvetlen kapcsolatba táplálékkal. Kutyákon végzett kísérletével bebizonyította, hogy valamely táplálék
puszta meglátása elégséges, hogy működésbe hozza a kiválasztást.Ez a jelenség az agyműködés közrejöttét jelenti és
ezért „szellemi kiválasztásinak nevezi.
Tovább vezetve a kísérletet, egy metronomot — ütemjelző gépet — állított
be, mely egyhangú ketyegésse! járt,
mig a kutyának enni adott. Később
maga az elindított gép ketyegése elégseges volt arra, hogy kiváltsa a kutya
nyálkamirigyeinek működését. Igy jut
el Pavlov annak a kapcsolatnak feltárásához, mely a külső behatás és a
szervezet megnyilvánulása között van,
egy uj fogalmat alkotva, mely az agy
működésének vizsgálatában nem gyanított távlatokat tárt fel, A „tapasztalati reflexről" van szó. A gyermek nevelése és a felnőtt ismeretei a tapasztalati reflexek alakulásán alapulnak. A
hallás, látás és szaglás, egyszóval
minden érzékünkön keresztül érkező
külső tényező hatására agyunk tapasztalati reflexek formájában válaszol,
melyeket a nevelés révén sajátított el és
ugyanugy ismétel, valahányszor ugyanaz a kiváltó jelenség következik be.
Ettől a nagy felfedezéstől kezdve,
mely világszerte elvitte hírnevét, Pavlov életét az agy működésének kutatására szentelte. Kísérletei eredményét
azoknak a tudományos alapoknak, berendezéseknek és különleges feltételeknek köszönhette, melyeket csak a
szovjet rendszer volt képes nyújtani.
Nem voltak éppen kicsik a Pavlov
kutatásaihoz szükséges előfeltételek.
Minden tényezőt előre ismernie kellett,
mert a legkisebb előre nem látott zaj,
szag, hőmérséklet változás stb. veszélyeztette a kísérlet sikerét. A szovjet
kormányzat egy egész várost, a „csönd
városát" építette fel erre a célra, azt a
várost, mely ma Pavlov nevét viseli.
Itt folytak Pavlov napjai állandó la-

boratóriumi és betegágyak melletti
megfigyelései közben. Csak egy gyönyörű, uj, a szovjet rendszer adományozta gépkocsiban lehetett néha látni
az öreg, fáradhatatlan tudóst a laboratórium és klinika között vezető útvonalon. Munkatársai csodálattal tekintettek a 76 éves tudós kimeríthetetlen energia forrásai felé. „Néha
kezdtünk már hinni'fizikai halhatatlanságában" irja róla Anohin, egyik
tanítványa.
Ma, mikor már a halál mégis győzött fölötte, az egész világ fiziológusai
csodálják tudományos eredményeit és
megilletődve olvassák tudományos végrendeletét: „Bármilyen tökéletes a madarak szárnya, sohasem tudnának repülni, ha nem támaszkodhatnának a
levegőre. A tudós légköre a tapasztalat.
A tapasztalati tények nélkül sohasem
képes szárnyalni. Ezek nélkül minden
elmélet csak egyszerű szószátyárkodás. De kutatva, kísérletezve és megfigyelve ne maradjatok a tények felszínén. Vigyázzatok, nehogy tények
lomtárává váljatok csupán, keressétek,
hogy behatoljatok a jelenségek titkos
okaiba, keressétek az örök törvényeket, melyeknek azok engedelmeskednek".
Ez Pavlov végrendelete utódaihoz
annak a Pavlovnak, a végrendelete,
aki nemsokkal halála előtt, 1935-ben Leningrádban a fiziológiai világkongreszszuson kijelentette, hogy minden eredményét a szovjet rendszernek köszönheti, mert ez az a rendszer, mely
igazán támogatni képes a tudományt
az emberiség jobb jövőjének szolgálatában.
Tanalók, támogassak a gyűjtési
akciókat, mert a gyűjtött hulladékot
a DAC állami vállalatok hivatalos
áron átveszik.

Dolgozók, a mi lapunk a Scânteia, a RMP kozponti napilapja!

kell tisztítani. A tisztításra a rostát,
triört, vagy a szelektort alkalmazzuk.
Ezen gépek és eszközök segítségével
nemcsak a vetőmagvak tisztítását véEgyéves gazdasági terv harmadik negyedének legfontosabb mezőgazda- gezzük, hanem azok nagyság és suly
sági akcióit: az aratás, nyári szántás, cséplés és a vetési előkészítő munká- szerinti osztályozását is. A jól fejlett
és megfelelő sulyu mag a legalkalmalatok képezték.
Az őszi és tavaszi buza aratását az egész megye területén befejezték. A sabb vetési célra, amivel biztosítjuk a
rozs aratását az udvarhelyi felső járás és a parajdi járás kivételével szintén megfelelő termést.
befejezték. Megyei viszonylatban a rozs aratását 9941%-ban teljesítették.
Az igy kiválasztott és megtisztított
Az árpa aratását az udvarhelyi felső járás kivételével befejezték. A me- magvakat feltétlenül csiráztatni kell,
csiraképességük megállapítása végett.
gyei százalékos arány 99"80°/0.
A zab aratása csak 3 járásban fejeződött be: a keresztúr felső, a ke- Ezen eljárás alkalmazásával százalékresztúri alsó és az Oklánd járásokban. Az egész megyére vonatkoztatva 90"59%- ban megállapítjuk a magvak csirázási
erejét és kiszámíthatjuk a vetéshez
át aratták le.
szükséges vetőmag-mennyiséget. Ha
A nyári szántások helyzete a nyári szántási időszak végén a következő : 50 ár területet akarunk bevetni búzával és a vetőmagunk 90 százalékos
csiraképességgel bir, ugy 100 kg. előösszes nyári szántás
Tarló- Ugarirt búzamennyiség helyett 110 kg.-ot
JÁRÁS
hántás szántás kell vetni, a meddő szemek pótlására;
Előirány- Végrezott terü- hajtás
Ha
Ha
ha 80 százalékos csiraképességü malo
let Ha
Ha
gunk van, akkor pedig az 50 árra 120
Udvarhelyi felső járás
4.000 2.596 64,90
468 2.128 kg.-ot kell vetni, 100 kg. helyett.
A takarékosság szempontjából 80
százalékosnál
gyengébb csiraképességü
Udvarhelyi alsó járás
3.550 3.478 97,97
1.133 2.345 magot nem szabad elvetni hanem azt
alkalmas vetőmaggal kell kicserélni.
A
nem csiraképes gabonát étkezési
Keresztúri felső járás
3.000 1.604 53,46
999
605
célokra fel tudjuk használni és a
csere segítségével a 90 százalékos
Keresztúri alsó járás
2.700 3.290 121,85
2.310
980 vetőmaggal hektáronként 20 kg., a 80
százalékos pedig 40 kg. gabonát tameg. Ha ezeket az adatokat
Oklándi járás
4.500 4.961 110,24 2.123 2.838 karítunk
1.000 hektárra vonatkoztatjuk ugy a

Mezőgazdasági helyzetjelentés

Parajdi járás
összesen

2.998

2.215

73,88

550

1.665

20.748

18.144

87,44

7.583

10.561

Amint a táblázatból kitűnik a nyári szántási munkálatokat a keresztúri
alsó járás és az oklándi járás hajtották végre a legszebben, amenyiben az
első 21'85%-kal, a második 10'2470-kal haladta tul az előirányzatot. A keresztúri felső járás, az udvarhelyi felső és a parajdi járás jóval a megyei
átlagon alul maradtak, ami a munkálat megszervezésénél elkövetett hibáknak
az eredménye. Ezen járásoknál a nagyfokú lemaradottság annál érthetetlenebb, mivel az illetékes megyei szervek több izben rámutattak a hibákra,, ismertetve azok kiküszöbölésének módozatait is.
Különösen a keresztúri felső járás illetékes szervei nem értették meg a
gyakori figyelmeztetést, a jóindulatu utasításokat és a hiányosságok kiküszöbölésére semmit sem tettek. Ezért ők a nemzetgazdasági tervvel kapcsolatban
komoly felelőséggel tartoznak. A járási ideiglenes bizottságoknak oda keli hatniok, hogy ezeket a hiányosságokat kiküszöböljék.
A cséplési munkálatok menete a cséplőgépek kis teljesítménye és gyakori üzemzavara miatt nem kielégítő. Egyes járásoknál, különösen a községi
bizottságok részéről a munka megszervezésével kapcsolatos nagy hiányosságok
észlelhetők. Az üzemzavarok gyors kiküszöbölésének hiánya; a cséplési terv
helytelen összeállítása következtében, a cséplőgép fölösleges hordozgatása,
mind a cséplési munkálatok késleltetését vonta maga után. Ezért van az, hogy
megyénkben a mai napig csak a learatott terület 27'92%-ról csépélték ki a
gabonát.
Reméljük azonban, hogy a járási és községi bizottságok rövidesen kiküszöbölik az összes hiányosságokat és az őszi vetési kampány érdekében
gyorsabb ütemben, sikeresen fejezik be a cséplést.
A közel jövő legfontosabb mezőgazdasági munkálata az'őszi vetési csata.
Ennek sikeres végrehajtása érdekében a megyei vetési bizottság a szükséges
előkészítő munkálatokat már megtette. Intézkedett a járási és a községi vetési
bizottságok újjászervezéséről, a vetőmag ellátásról, csávázóanyagok beszerzéséről, a magtisztitásról és csávázásról, a gépjavító központok újjászervezéséről.
A buza vetése az udvarhelyi felső, az udvarhelyi alsó és a keresztúri
alsó járásokban már megkezdődött.
A vetési bizottságok irányításával öntudatos dolgozó parasztságunk a mult
vetési kampányok hiányosságain okulva, nagyobb lendülettel és osztályharcos
öntudattal fogjunk a munkához, a jövő évi termés biztosítása érdekében
M. E.

A vetőmagvak
A talaj előkészítése mellett nagyon
fontos a terméshozam fokozása szempontjából, a vetőmagok kiválasztása,
tisztítása, csiráztatása és csávázása.
A gondos és figyelmes gazda még
a lábon lévő buza, rozs, árpa, zab
és a kapás növény táblákból kell,
hogy kiválassza a jövő év vetőmagsztíkségletét.Amennyiben elmulasztották
gazdáink ezen eljárást, feltételnül szükséges pótolni azt, a csépelt gabona
kiválasztásával és annak előkészítésével.
Pártunk felhívta gazdáink figyelmét
ezen fontos teendők elvégzésére, ami-

Miért
nem történik
a székelyudvarhelyi
olcsóbbá
tétele
Szeptember 10-iki számunkban már
foglalkoztunk azzal a kérdéssel, miért
a legdrágább az egész országban a
székelyudvarhelyi zöldségpiac ? A székelyudvarhelyi dolgozók élelmezési
helyzetének megjavítása végett felhívtuk az illetékes ideiglenes bizottsági
és a kereskedelmi szervek figyelmét
erre a kérdésre. Vizsgáljuk meg most
néhány héttel a kérdés felvetése után,
megértették-e az arra illetékesek a
dolgozóknak lapjaink hasábjain keresztül elhangzott kérését és megtették-e a szükséges intézkedéseket?
Már az elején le kell szögeznünk,
hogy nem! Még mindig nem történtek meg a szükséges intézkedések,
hogy a székelyudvarhelyi dolgozók ne
legyenek kénytelenek az országban a
legdrágább piacon vásárolni gyümölcs
és zöldségszükségletüket.
Igaz, hogy az UMGISz hozott egy
szállítmány szőlőt s azt kilónként 30
lejes áron adta, de megoldotta-e ezzel a kérdést? Nem, mert nem folytatta a szállítmányokat s most ismét
50—70 lejes áron kapható csak a
szőlő. Pedig azt láttuk egy alkalommal a napokban, hogy egy magánkereskedő valami módon a piacra jutott
és 15 lejes kg.-kénti árban gyönyörű
barackot árult, pedig bizonyára nem
adta veszteséggel. Ezzel szemben, habár rengeteg a gyümölcstermésünk, a
kulákok kapzsiságának van kiszolgáltatva dolgozó városi lakosságunk és
a körtét 20—30, az almát 10—20, a
szilvát 15 lejes kg.-kénti áron kénytelen megvásárolni.
Még nagyobb hiányosság, hogy az
elsőrendű közélelmezési cikk, a krumpli
140 lejes vékánkénti árban kerül
piacra, ami kb. 14 lejes kg.-kénti
árat jelent, holott pl. Fogarason a
krumpli ára 3 lej. Ne is beszéljünk
piacunk 350 lejes vajáról, a 10 lejes
káposztáról, a 10 lejes tojásról stb.
Miért nem intézkedik a néptanács,
hogy az Ardealul és az UMGISz megfelelő olcsó zöldségfélével lássák el
az ország más vidékeiről Székelyudvarhely dolgozóit mindaddig, amig az

előkészítése
kor a vetőmagok kiválasztását, tisztítását, csiráztatását és csávázását javasolta.
Vetőmagnak csak szép szinü, jól
kifejlett egészséges szemeket lehet felhasználni. A sötét, vagy barna színű,
fejletlen és összezsugorodott, vagy kicsirázott, könnyű és léha szemeket
nem lehet erre a célra felhasználni,
mivel a vetések hiányosak, ritkák és
gyengék lesznek.
Az előbb emiitett feltételek mellett
kiválasztott vetőmagot, a különböző
idegen anyagoktól és a szeméttől meg

90 százalékosnál 20.000 kg.-ot, a 80
százalékosnál pedig 40.000 kg-ot tudunk megtakarítani.
A régi szokások szerint ezeket a
teendőket elmulasztani nem szabad,
mivel ilyen esetben még csak az elvetendő mennyiséget sem tudjuk pontosan kiszámítani és igy egész gazdasági életünket a véletlenre és a bizonytalanra bízzuk.
A tervgazdálkodás továbbá megköveteli, hogy a tisztított és kipróbált
vetőmagot megfelelő anyagokkal porozzuk, illetve csávázzuk. Ezen eljárásnak az a célja, hogy a vetőmagok
felületére tapadt különböző kártevők
szaporitószerveit el tudjuk pusztítani
és ugy a növényt, mint a jövő évi
termést megfelelő egészséges állapotban tudjuk előállítani. A csávázás fontosságát igen könnyen meg lehet állapítani a gabonatermésben okozott
nagy mérvű károkból, amelyek megyei,
vagy országos viszonylatban sok vagon tételre rúgnak. Ezeket a károkat
különböző növényi, vagy állati eredetű
kártevők idézik elő, melyeket a csávázási eljárásokkal küzdünk le.
A vetés előtti előbbirt teendők teljesítésével hozzájárulunk saját gazdaságunk gyarapításához, valamint a
munkásosztály ügyének elöbbreviteléhez, teljesítve ezáltal Pártunk irányítását és gazdasági-tervünk idevonatkozó munkálatait.
H.

semmi
pia
terén?

udvarhelymegyei kulákok által diktált
uzsoraárat le nem törik. Ezzel tenne
nagy szolgálatot az ideiglenes bizottság a dolgozóknak, akik ezt joggal
le is várják.
Judecătoria Populară Mixtă Odorheiu. Dos. 1626—1949 din 20 Sept
1949. CITAŢIE. Locuitoarea Rozsos
Elisabeta, fost cu ultimul domiciliu in
comuna Dealul jud. Odorheiu, in prezent cu domiciliul necunoscut, este
citată la această judecătorie pe ziua
de 7 Octombrie 1949, orele 8 dim.,
in calitate de părâtă in procesul de
divorţ cu sojul ei Vajda Ludovic din
comuna Dealul. In caz de neprezentare procesul se va judeca in lipsă
conform legii. Judecător-şef, Balogh
Iosif dr. Grefieră, Balázs Irma.
RPR. Judecătoria Populară Mixtă
Cristurul-Săcuesc, Judeţul Odorheiu.
C i t a ţ i e No. 805—1949 din 15
Septembrie 1949. Bajáki Béla cu domiciliu necunoscut, este citat a se prezenta Ia această judecătorie in ziua
de 6 Octombrie 1949, ora 8 dim., spre
înfăţişare in procesul de divorţ intentat de soţia sa, născută Benkő Cornelia din comuna Porumbenii-Mari,
Judeţul Odorheiu, cunoscând, că in
caz de neprezentare se va proceda
conform legei. Judecător, Kiss Adalbert.
Grefier, Mihail Topal.
RPR. Judecătoria Populară Mixtă
Cristurul-Sâcuesc, Judeţul Odorheiu.
Citaţie No. 648 din 15 Sept. 1949. Beke
Ludovic, fost cu ultimul domiciliu in
comuna Bezid, actualmente cu domiciliu necunoscut, este citat a se prezenta la această judecătorie in ziua
de 29 Septembrie 1949, ora 8 dim.
spre înfăţişare, în procesul de divorţ
intentat de soţia lui Beke Ludovic
născută Némethy Ileana din comuna
Cristurul-Săcuesc, cunoscând, că in
caz de neprezentare se va proceda
conform legii. Judecător, Kiss Adalbert.
Grefier, Mihail Topal.

Október 2-ikán ünnepeljük a nemzetközi BÉKENAPOT!

meg, hét
eleminek megfelelő végzettEredményes
járási
ertekezleteket
tartott
ségük van, egészségesek és 1949
szeptember hó 27-ig jelentkeznek a
a MNSz
udvarhelymegyei
szervezete
megyei tanügyi és művelődési osztátöltötték és a 35 évet nem haladták

lyon felvételi vizsgára. A felvételi
Szeptember 18-ikán, vasárnap hat elérni, ha minél több és minél jobb a mezőgazdasági adózással kapcsola- vizsga
tárgyai: magyar nyelv, meny/központtal járási értekezleteket tartott olvasókört szervezünk, ha állandóan tosan, amelyik felszámolva a mult nyiségtan,
alkotmánytan és zenei gyaadózási
rendszerét,
emeli
szegény
és
;a MNSz udvarhelymegyei szervezete. olvassuk a sajtótermékeket és a brokorlat.
Jelentkezéskor
be kell nyújtani
középparasztságunk
életszínvonalát,
Az értekezleten 123 község 352 ki- súrákat.
az
összes
személyi
okmányokat
és
Igy tudjuk azt az alapot, amit az mentesítve részben, vagy teljes egéküldöttel képviseltette magát. Ez a
nyilatkozatot.
szám szép emelkedést mutat a meg- esti tanfolyamokon elsajátítottunk, ki- szében az adóterhektől.
előző járási értekezletekhez viszonyit- bővíteni. Igy tudjuk az elméletet a
Tudásunkat gyarapítva tudjuk csak
Készítsük elő jól
rva és kézzelfoghatóan biznyitja, hogy gyakorlattal összekapcsolni és tökélemegérteni,
milyen óriási jelentőségű
i napról-napra erősödik dolgozó föld- tesen megérteni azokat a forradalmi
-müvességünk szeretete és bizalma a változásokat, amik országunkban Pár- mezőgazdaságunk szociálista átszerve- a vetési kampány minden
.MNSz szervezete iránt és állandóan tunk vezetésével végbemennek. Igy zése és milyen hatalmas erőt jelent a
mozzanatát
/mélyül a szoros szövetség a munkás- tudjuk meglátni és másokkal is érzé- falu életében a szövetkezés.
(Folytatás az 1. oláalról.)
osztály és a dolgozó parasztság között, keltetni azokat a nagyszerű távlatokat,
Lelkes, emelkedett hangulatban értek
amit Pártunk politikájából ered és ame- amiket országunk szociálista fejlődése véget az értekezletek és helyi szerveUgyanígy kell ellenőrizni azt is, hogy
lyet megerősített a RMP március 3—5- nyitott előttünk. Igy tudjuk tisztán zeteink vezetőségei megsokszorozódott a kulákok a vetési tervben előirt
megérteni és értékelni azokat a nagy- munkalendülettel tértek haza közsé- egész területet vessék be és az egész
. fkl plenáris ülésének határozata is.
szerű kezdeményezéseket, amiket Pár- geikbe, hogy most már sokkal jobban vetőmagot használják fel s a magot a
A járási értekezletek résztvevői nagy tunk
vezetésével Népköztársaságunk
^figyelemmel hallgatták az előadásokat. megvalósít, amik mind kizárólag egy megszervezve és nagyobb körültekin- lehető legkedvezőbb feltételek között
V Azután élénk hozzászólások és viták célt szolgálnak, dolgozóink életszínvo- téssel bírálják meg dolgozóink neve- juttassák a földbe. Ezért kell ellenlését és felvilágosítását, hogy a MNSz őrizni, hogy a gazdák eleget tettek-e
^következtek, ahol a kiküldöttek meg- nalának állandó emelését.
is
be tudja tölteni azt a feladatát, az őszi vetési kampány követelményeibeszélték a kül- és belpolitikai helyamit
Pártunk reá bizott népi demokra- nek és jól előkészitették-e a talajt,
Tanulással
és
felvilágosult
gondolzetet és megvitatták szervezeteink tevékenységének legmegfelelőbb módo- kozással tudjuk igazán értékelni Pár- tikus rendszerünk szociálizmust épitő amibe a gabonának kerülnie kell.
Csak a talaj gyengébb elékészitése
fl.
tunk nagyszerű kezdeményezését, pl. harcában.
zatait.
eredményezhette, hogy Ravában a kuKülönösen élénk vita fejlődött ki
lákoknak hektáronként alig termett 2
.az utcafelelőseink átszervezése és nemázsa rozsuk, mig Razonczi Mózes
velése körül. Egyöntetű volt a kikülszegényparasztnak ugyanabban a hadöttek állásfoglalása, hogy ezen a tétárrészben 337 kg.-os hektáronkénti
ren szervezeteink működése sok kítermése volt.
vánnivalót hagyott maga után. MegA községi ideiglenes bizottságok
- állapították hogy a MNSz szervezeteéberségének
a hiányát mutatja, hogy
inek nagyon szépen ki volt épitve az
nem lehet kijátszani. A nép leleplezi egyes községekben az öntudatlan sze(Folytatás
az
1.
oldalról.)
--utcafelelősi rendszere, de a felelősök
a Rajk féle aljas árulókat, és lesújt gényparasztok vállalták a kulákoknak,'
nem végezték el a szükséges nevelő vert, vagy ha fegyvert fognak azt a rájuk.
hogy buzájukból 1—2 szekérrel kicsé•és felvilágosító munkát. Utcafelelőse- saját kizsákmányolóik ellen fordítják,
peltetnek, hogy ezzel kivonják azt a
A
béke
erői
nagyra
nőttek
az
imink nem voltak tisztában feladatuk mint ahogyan azt Kina és Görögormennyiséget a beszolgáltatás alól. Ez
periálista
országokban
is.
A
munkás
•fontosságával, nem érezték, hogy ők szág dolgozói tették.
a
huncutkodás is hozzájárul ahhoz,
és
a
kommunista
Jpártok
vezetésével
-tulajdonképpen szervezeti életünk alaphogy a kulákoknak olyan gyenge volt
A
békéért
való
harc
mind
nagyobb
a
dolgozók
az
imperiálista
országokkövei, hogy rajtuk áll egész szerveölt. Két hét múlva október ban is a békéért harcolnak, a népi- az átlagtermésük megyeszerte. A közzetünk népnevelő munkája. Tagdijbe- mértéket
2-ikán
a
föld minden sarkában a világ demokrácia országaival együt élükön ségi ideiglenes bizottságoknak nagyobb
tszedésnek tekintették csupán megbíza- minden egyes
városában és falujában a Szovjetunióval. A békének ezek az éberséggel kell eljárniok és az ilyen
tásukat és mint ilyent másodrangú, hatalmas megmozdulás
lesz. A világ erői hatalmas csapást mérnek a há- kulákokat, akik igy akarják a törvésőt sok esetben lealacsonyító munká- összes dolgozói a háború
elleni tilta- borús uszítókra, akiknek erejük nap- nyeket kijátszani, könyörtelenül le kell
X nak tekintették.
leplezniők.
kozó kiáltásukat fogják hallatni.
ról-napra fogy.
Másik hiányosság, amit leszögeztek
A községi elöljáróságok éberségéApák, anyák, öregek és itjak, munMutassuk meg október 2-ikán a
a járási értekezletek, hogy utcafelenek
hiánya vezetett oda, hogy egyes
kások
és
parasztok
álljunk
ki
mi
is
háborús uszítóknak hogy tudunk har- községek
3őseink kiválogatása sok szervezetünknem tudták teljesiteni a benél nem volt megfelő. Nem fordítot- a porondra. Egy napon és egy órában colni a békéért 1
gyűjtési előirányzatot. Igy pl. Kisbacon
a
világ
összes
dolgozóival
együtt
tunk elég gondot arra, hogy a legöntudaLőrincz Kálmánis csak 50 százalékban tudott eleget
tosabb, a legosztályharcosabb tagjain- egyszerre kiáltsuk a háborús uszitók
tenni az előirányzatnak. Érdekes, hogy
kat tegyük ezekre a rendkivül fontos fülébe: béke! Hadd halljuk, mit vá- Óvónői
szaktanfolyam
éppen itt, a kulákoknak csak annyi
laszolnak
erre
Churchill
és
Hitler
utóhelyekre. Munkájukon érződött a meggabonájuk termett, hogy az alig üti a
dai,
a
Tito
féle
banditák.
Lássuk
elA
megyei
ideiglenes
bizottság
tanfelelő politikai felkészültség hiányosvámot és a vetőmagszükségletüket.
sága és ezt a hiányosságot a megyei lenállanak-e egy egész világ békeakara- ügyi és művelődési osztálya felhívja Vizsgálja meg a községi ideiglenes
tának?
Hadd
lássuk
kivel
fog
haraz érdekeltek figyelmét a követkeszervezet sem tudta felszámolni.
colni Tito, ha a szerb munkás, pa- zőkre : A Kolozsváron megnyíló 1 éves bizottság, hol történt a hiba. Hol, hoSzervezeteink gyengesége megmu- raszt és katona ellene és bandája ellen
és ki szabotálta el a vetési terszaktanfolyamra jelentkezhet- gyan
tatkozott a gazdasági munkálatok só- fordítja fegyverét. A nép éberségét óvónői
vet,
a
begyűjtési rendeleteket, stb.?
nek azok, akik 18-ik életévüket beján is. Nem voltunk elég éberek az
- A községi ideiglenes bizottságoknak,
aratásnál, a cséplésnél és nem tuda községi alapszervezetekkel együttituk megértetni dolgozóinkkal a bedolgozva jobban fel kell készülniök az
szolgáltatások nemzetgazdasági fonezévi vetési csatára és oda kell hattosságát. Ezeken a gyengeségeken
niok, hogy meghiúsítsanak minden
.okulva nagyobb lendülettel fogunk
kulák-szabotázskisérletet.
aieki az előttünk álló uj feladatnak az
Több községben, igy pl. Lókodban
<őszi vetési munkálatoknak és ezeknek
is az a felfogás uralkodik, hogy a tar.a munkálatoknak az elvégzésénél min- V. I. LENIN: Az ifjúsági szövetségek feladatai
. . . .
20 lej. lóhántást azért nem kell elvégezni, hogy
den szervezetünk a legnagyobb mér- I. V. SZTÁLIN: Az ifjúság feladatai
a tarló megmaradjon legelőnek. Na15 »
tékben kívánja részét kivenni, hogy
gyon helytelen az, hogy Lókodon még
M.
I.
KALININ:
A
Komszomoi
diadalmas
utja
.
.
.
.
50
»
^ idejében és jó körülmények között
a községi vezetőség is igy gondolkoE. GRIGORJEV: A Párt és a Komszomoi
15 »
fejezhessük be ezt az akciót.
zik. Meg kell érteniök, hogy a tarlóMit adott a szovjethatalom az ifjúságnak
70 *
hántás előnyeit különösen a gyomirtás
Minden községben lesz
terén már kísérletileg igazolták a SzovMit követel a Komszomoi a komszomolistától
35 »
esti tanfolyam
jetunióban és ezeket az eredményeket
TEOHARI GEORGESCU: Beszéd a dolgozó ifjúság egységesítő
nekünk hasznosítanunk kell, ha azt
8»
A járási értekezletek résztvevői egy
kongresszusán
akarjuk,
hogy többet és jobbat ter• emberként állapították meg azt a tényt, GHEORGHE FLORESCU: A RNK dolgozó ifjúsága központi egymeljünk.
Minden
községben ellenőrizhogy a hiányosságokat csak ugy tudségesítő bizottságának jelentése
20 »
nie
kell
az
ideiglenek
bizottságnak a
juk kiküszöbölni, ha azonnal hozzáfo- A dolgozó ifjúság egységesítő kongresszusának határozata
5»
tarlóhántás
pontos
elvégzését.
gunk utcafelelősi rendszerünk átszer. . . .
5»
vezéséhez, a nem megfelelők helyébe Az Ifjumunkás Szövetség szervezeti szabályzata
Nagyon fontos még, hogy a vetési
14 »
>ajakat állítunk és haladéktalanul hoz- GH. VASILICHI: A tanügyi reform
csatával kapcsolatban csak ellenőrzött,
Messzi tájak
35 »
záfogunk elsősorban vezetőségeink és A. GAJDÁR:
pontos adatokat küldjenek be az ezzel
utcafelelőseink neveléséhez.
megbízottak, mert az adatok beküldése
N. K. KRUPSZKÁJA: Lenin gyermekévei és serdülő kora
12 »
körüli hiányosságok mindig kitűnnek a
Nagy lelkesedéssel fogadták a meg- A. VENCLOVA: Márité
12 »
cséplés alkalmával. Amelyik községből
jelentek a megyei kiküldötteknek azt N. BOGDÁNOV: Jurij Szmirnov
18 »
pontos adatokat küldtek be, ott nem
.a bejelentését, hogy a tél folyamán M. CONSTANTINESCU: A dolgozó ifjúság szerepe az 1949. évi
ért senkit sem meglepetés a cséplés
valamennyi helyi szervezetünknél esti
10 »
állami
terv
teljesítésében
alkalmával
sem.
tanfolyamokat rendezünk.
A
moszkvai
»Sarló
és
Kalapács»
üzem
ifjúsága
.
.
.
.
20
»
Fel
tehát
a vetési csatára, nagyobb
Azonban megállapították azt is,
éberséggel
készülve
a kulákok mesA
demokratikus
ifjúság
világszövetsége
harcban
a
békéért
az
imhogy ez még korántsem elegendő.
16 »
terkedéseinek és szabotázs-cselekméperiálizmus ellen
Haladéktalanul meg kell indítani az
nyeiknek a leleplezésére.
«önnevelést is. Ezt csak ugy tudjuk
Kapható Székelyudvarhelyen a Könyvesboltunkban.

Készüljünk fel a nemzetközi
békenapra»

Az Ifjúsági
Könyvkiadó kiadásában
megjelent magyar nyelven;]

A Scânteia ház kulturánk fejlesztését szolgálja!

Ismerjük meg* a szociálizmus hazáját
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egy 80.000 hektárnyi területen, a véderdősávok létesítése folyamán. A moldovai köztársaság, a Sztávropol, Krasznodár, Krím, Groznij és Kiev vidéki
erdészeti hivatalok túlhaladták a véderdősávok ültetési tervét
A szociálista versenyek széleskörű
I r t a i SUHANOV MIHAIL
elterjedésének és a szovjet parasztság
Az őszi vetést előkészítő mezőgaz- előirt normát, hanem agrotechnikai a mezőgazdasági munkálatok tökéle- kulturális és szakmai műveltségének
dasági munkák javában folynak a szempontból is mindent elkövet, hogy tes végrehajtásával elérjék a föld ter- jegyében sikerrel végzik az öszi veSzovjetunió egész déli részén. A mun- tudományos alapon, a zöld-ugar al- melőképességének fokozását.
tést, s ezáltal megvetik a bő termés
kálatok a Krimből, Kubánból, a Don- kalmazásával ugy művelje meg a fölAz elvégzett munka igazolja mind alapját.
vidékről és az ukrán sztyeppékról fo- det, hogy az a lehető lédúsabb termést a szociálista versenyek által elért sikozatosan szélesednek ki az északi adja.
kereket mind azt a nagy lelkesedést,
vidékek felé. A traktorok nemsokára
Evdomaszcsenkó kezdeményezése amely a szovjet falvak lakóinak milmegjelennek a Volgamenti, az Urai- nagy visszhangot keltett a szovjet fal- lióit áthatotta.
vidéki és szibériai végtelen mezőkön, vakban. Sorra alakultak a fentemiitett
A moldovai köztársaságban a vetést
A milícia parancsnokság ismételten
ahol a kolhozparasztság fontos mun- alapon dolgozó „minőségi brigádok" az idén két nappal előbb fejezték be,
az
érdekeltek tudomására hozza, hogy
kára készül: elboronálják az őszi Kubánban, Tádzsikisztánban, Türk- mint tavaly, Kubánban 15 nappal;
szántást, hogy megőrizzék a föld nedv- méniában, Rjázán, Szaratov, Gorkij, Ukrajnában pedig már elvégezték az az uj személyazonossági igazolványba
sem hatóságok, sem vállalatok, sem
tartalmát és műtrágyával szórják be Szverdlovszk vidékén és sok más őszi vetés egyötöd részét is.
intézmények, vagy bárki más semmiföldjeiket. Most, a háboruutáni sztálini helyen. A mozgalom nő, terjed és
Az őszi mezőgazdasági munkák el- nemű bejegyzést, vagy pecsétet nem
ötéves terv negyedik évében, a szov- egyre több millió kolhozparaszt és trakvégzésére indított harccal egyidejűleg alkalmazhat, mert az ilyesmi a szejet kolhozparasztság különös gondot torista csatlakozik hozzá.
folyik a természet átalakítására irá- mélyazonossági igazolvány semmisséfordit arra, hogy termése az eddigieket
Ez az Evdomaszcsenkó által kezde- nyuló nagyszabású sztálini terv vég- gét vonja maga után. A milícia illetéis felülmúlja.
ményezett hazafias tömegmozgalom a rehajtása, a véderdősávok ültetése s kes szerveit kivéve egyetlen hatóságAz egész szovjet kolhozparasztság szovjetparasztság válasza a Bolsevik tavak és víztároló medencék létesí- nak, intézménynek, vagy vállalatnak
mélységes hazafias érzésének döntő Pártnak és a szovjet kormánynak arra tése is.
sem szabad egyetlen személyazonosszerepe van abban az igyekezetében, a határozatára, amely a mezőgazdasági
A Szovjetunió erdészeti minisztéri- sági igazolványt sem visszatartania.
hogy a szocialista mezőgazdaság fej- tudomány legújabb vívmányainak gya- uma közli, hogy a minisztérium haOlteanu Viktor
lődésének minél nagyobb lendűlétet korlati alkalmazását tűzte ki céljául a táskörébe tartozó szervek (nem számilícia parancsnok
adjon, fokozza a kolhozföldek termő- kolhoztermelésben. Ennek a verseny- mítva a földmüvelésügyi minisztérium
képességét. „Elérkezett az ideje — nek nemcsak az a célja, hogy a ve- keretében dolgozókat) több, mint félmondják a kolhozparasztok — hogy tést kedvező körülmények között és ide- milliárd, egy- és kétéves tölgy-, nyír-,
Anunt
ne csak bizonyos területekről, hanem jében végezzék el, hanem az is, hogy jávor- és hárscsemetét ültettek, mintCumpărăm orice cantitate de sticle
minden bevetett földről a legdúsabb
de un litru, albe sau verzi, tip Borvíz,
termést arassuk".
cu 12 lei (doisprezece) bucata, excluValóban, most érkezett el ennek az
ziv taxele. Depozitul MAT, Strada
ideje. A szovjet falvak felé hosszú
Kinizsi Nr. 1.
sorokban érkeznek a jobbnál-jobb,
Hirdetmény
tökéletesnél-tökéletesebb mezőgazdaVásárolunk bármilyen mennyiségben
sági gépek, amelyekkel előszántást
fehér vagy zöld borviz tipusu üvegevégezhetnek, a mélyszántást pedig erőket darabonként 12 (tizenkettő) lejessebbekkel és olyan kombájnokkal
árban az illetékeken kivül. MAT leracsinálhatják, amelyek egyidőben vetnek
és mütrágyázzák is a földet. A ujrend- Hogyan született meg a leningrádi-, szvcrdlovszki- kat, Kinizsi u. 2.
szerü, tökéletesített mezőgazdasági géés charkovi sztáhánovisták versenye
pek sok válfaját bocsátották az idén
RPR. Judecătoria Populară Mixtă.
a szocialista mezőgazdaság rendelkeCristurul-Săcuesc, Judeţul Odorheiu.
utazott
a
versenyek
első
eredményeiLeningrád
sokszáz
kilóméterre
van
zésére. A vetőgépek nemesitett magot
Dos- No. 530—1949. Extras din cartea
szórnak már a földbe s a mezőgazdaság Szverdlovszktól, de ez a földrajzi tá- nek összegezésére. A köldöttség tagjai de judecată civilă No. 150 din 18
volság
nem
volt
akadálya
a
két
nagylegjobb
sztáhánovisták
közül
kerüla
színvonala emelkedik. A kolhozok százipari központ munkássága között ki- tek ki, köztük Kirill Sztolbov, akinek August 1949. Hotăreşte : Admite acezrei vezetik be sikeresen a váltógazda- fejlődött
szoros barátságnak.
első utja oda vezetett, ahol megismer- ţiunea reclamantului Derzsi Ioan dom.
ságot és a zöld ugart. Ennek a rendszerkedett
Dubininnel: a „Krasznaja Vi- in comuna Medişor, jud. Odorheiu,
Ez
az
érdekes
barátság
ezév
tavanek a meghonosítása nyomán valósággal
intentată in contra părâtei Kopándi
megújhodik a föld és fokozódik a ter- szán kezdődött. Grigorij Dubinin a borzsek" üzembe. A viszontlátásnak Margareta dom. in loc necunoscut, şi
melőképessége. Hatalmas területeken leningrádi »Krasznaja Viborzsec» üzem mindketten örültek. Sztolbov tudomá- in consecinţă : Desface căsătoria înmunkása ellátogatott sára hozta Dubininnek, hogy most
nőnek ki a véderdősávok és létesül- sztáhánovista
Szverdlovszkba,
s ott megismerkedet végzi a 10-ik évi normát s még arra cheiată intre părţi Ia data de 4 Apr.
nek víztároló tavak a nagy sztálini és hamar összebarátkozott
Kirill is jut ideje, hogy esti tanfolyamra 1935, in faţa Ofiţerului de Stare civilă:
terv végrehajtásának eredményeképen, Sztolbovval,
a Primăriei Municipiului Bucureşti,
egy
uralmaszavoti
amely az ember előnyére változtatja sztáhánovista mesterrel. Megállapodtak járjon. Csakhamar kiderült, hogy Du- Sectorul I. Galben, înscrisă la No. crU
meg a természetet és egyszer s min- abban, hogy levelezést folytatnak és bininnek sincs oka a szégyenkezésre, 339—1935, din vina părâtei. Dispunemert ő már 10 és fél évi normát fedenkorra megszünteti az aszályt.
kölcsönösen tájékoztatják egymást jezett be, 25 ifjumunkást képzett ki, comunicarea acestei hotărâri, după^
A mezőgazdaság és technika fejlő- azokról az és sszerüsitési javaslatokról s ezenkivül néhány észszerüsitést is rămânerea ei definitivă cu Oficiul de
Stare civilă respectivă, spre înscriere
dése hozzásegítette a kolhozparasztot és újításokról, amelyek üzemeikben vezetett be.
in registre. Obligă pe pârâta să plăműveltségi színvonalának emeléséhez történnek.
Másnap
a
leningrádi
„Munkapalotească
Statului suma de 4000 lei drept
és technikai tudásának gyarapításához.
Ezt követően Sztolbov előadást tar- tában" találkoztak az uráli sztáháno- taxă de timbru, ce urma să se întreEz a folyamat különösen az utóbbi tott a rádióban munkájáról, s ezalka- visták a leningrádiakkal. A bensősé- buinţeze in acest proces, deoarece
években vett nagyobb lendületet. A lommal szociálista versenyre hivta ki ges, ünnepi hangulatit találkozón részt- reclamantul s'a servit de act de paukolhozparasztok milliói sajátították már Dubinint. Ez nemcsak elfogadta a ver- vettek a „Kirovszk" üzemmel verseny- pertate, obţinând astfel asistenţă juel a micsurini agrobiológiai tudomány senykihívást, hanem ujabb javaslattal ben álló charkovi munkások kiküldöt- diciară, conform art. 74 şi următorii
alapelveit.
toldotta meg: Leningrád és Szverd- tei is. Egymásután emelkedtek szólásra din Cod. proc. civ. Cu drept de apel
A szovjetparasztság kulturális szín- lovszk munkássága indítson szakmán- a három város legjobb munkásai, s a in termen de 15 zile dela comunicare.
vonala emelkedésének és technikai ként tömegversenyt egymás között.
találkozó hamarosan valóságos sztá- Dată şi citită in şedinţa publică azi,
tudása gyarapodásának legékesebben
Az indítványt nagy lelkesedéssel hánovista iskolává változott, ahol nem 18 August 1949. Judecător-şef, Kiss
szóló bizonyítéka az a mozgalom, ami fogadták a Néva partján és az Urai- volt „titok", ahol mindenki azon igye- Adalbert. Asesori populari: Horváth
nemrég indult a minőségi termés elé- ban egyaránt. Dubinin és Sztolbov kezett, hogy tapasztalatait és legjob- Nicolae, Papp Iosif. Grefier, Mihail
réséért. Ennek a mozgalomnak a kez- egybehangzóan azt tűzték ki a verseny ban bevált munkamódszerét munkás- Topal.
deményezője Evdomaszcsenkó Gri- céljául, hogy 5 év alatt 10 évi nor- társaival is megismertesse.
gorij, a Vorosilovgrád-vidéki Jasikov mát teljesítenek. Ugyancsak konkrét
A találkozó azzal végződött, hogy a
nevü falu gép- és traktorállomásának kötelezettséget vállaltak más sztahax Semmisneknyilvánitás.
két város között folyó versenybe a Elveszett Szász Irén nevére a primăegyik csoportvezetője. Csutkih Alexan- novisták is.
der moszkvai szövőmunkástól vett
Jelenleg.350 munkás — acélolvasz- charkoviak is belekapcsolódtak s rögpéldát, aki a szovjetiparban a minő- tók, esztergályosok, gépjárművezetők, tön konkrét kötelezettségeket is vál- ria oraşului Griviţa által 1943-ban kiállított személyazonossági igazolvány.
ségért folyó szociálista brigádversenyt pénztárnokok, cipészek, lakatosok, stb. laltak.
elindította Evdomaszcsenkó ugyanazt — között folyik a verseny, de résztAz ötéves terv határidőelőtti teljesí- Érvénytelen.
kezdeményezte a „minőségi brigád" vesznek egész hiunk'acsoportok, osz- téséért igy most már három város :
x Eladó egy jókarban levő Singer
cim elnyeréséért mezőgazdasági téren. tályok, sőt üzemek is.
Leningrád, Szverdlovszk és Charkov
Ez nem azt jelenti, hogy a brigád
varrógép
cim: Vidám Antal Simó GézaNéhány napja a szverdlovszki sztá- különböző szakmáinak sztáhánovistái
csupán mennyiségileg haladja tul az hánovisták-egyik csoportja Leningrádba is versenyre keltek.
utca 10-szám. (volt Szentferenc-utca.)

A szovjet parasztság mozgalma

a mezőgazdaság színvonalának emelése érdekében

A milícia közleménye

szovjet város versenye
az ötéves terv határidő
e l ő t t i teljesítéséért

Jól szervezzék meg az ideiglenes bizottságok az őszi vetést!

FALVAINKBÓL-FALYAINKNAK
munkát. Ők maguk hozzák a zöld- helyiségen is nagy javítás és átalakí- is volt, amelyen együttérzésünket fejeztük ki az ifjúsági világkongresszus
séget 50 gyermek részére. Boldog ki- tás vált szükségessé.
A napközi otthon megszervezését és határozataival, megbélyegezve az uj
ideiglenes bizottsága egy akarattal pirult gyermekek ülnek asztalhoz, hogy
a
helyreállítását
nemcsak szellemileg, ha- háborús uszitók táborát és éltetve a
finom
párolgó
ebédet
elfogyasszák.
végzi munkáját és vezeti a népet,
béke és a haladás élén járó Szovjet• épitve a szociálizmust községünkben. A napközi otthon felsegélyezésére mű- nem anyagilag is mindenben a leg- uniót.
jobban támogatta. Jelenleg az egészA megvalósított munkák közül meg- soros délutánt is rendeztek.
A RMP irányításával az összes töA tantestület vezetése mellett gyer- ségház megfelelő helyre való átköltöz- megszervezetek készülnek megünneemlítjük a nehéz küzdelmek árán megtetése
van
napirenden.
nyitott napközi otthont. Felemelő lát- mek-klub működik. Iskolások gyűjtik
Ingadozás, tétovázás nincs! Az ut pelni szeptember 25-ikén a Scânteia
vány volt, amikor 120 szegényparaszt a gyógynövényeket, csontot, rongyot
napját. A Scânteia a mi lapunk, mert
gyereknek a szeme megcsillant, ami- s ezzel is hozzájárulnak hazánk épí- egyenes: a falu minél hamarabb való éveken keresztül harcolt és harcol a
újjáépítése.
K. Á.
kor a jó kenyér és meleg étel mellé téséhez,
dolgozók érdekeiért, a szociálista tárleültek.
Minden dolgozó láthatja, hogy a
sadalom felépítésért.
Az ideiglenes bizottság elnöke és RMP irányítása mellett Népköztársa- Csekefalván
Küszöbön van az uj iskolai év megalelnöke látva, hogy a nép nagyon ságunk kormánya mekkora gondot fornyitása.
Iskolánk 7 osztállyal nyilik
hátra maradt a mezei munkálatokkal, dít az ország fejlesztésére és a nép a Román Munkáspárt irányítása mel- meg ebben az évben. Eddig 244 ta-ők maguk is oda álltak az esőzés ál- jólétének biztosítására. Jó volna, ha lett a tömegszervezetek közreműködé- nuló iratkozott be. Nagy gondot okoz
lal megrongált hidak önkéntes mun- mindenki megértené ezt s nem vol- sével a község dolgozói gazdasági té- a községi ideiglenes bizottságnak az
kával való kijavításánál a kőhordás- nának olyanok, akik megbújva lázit- ren versenyben állanak Szentábrahám internátus felállítása. Bízunk abban,
v
hoz meg a kőfalrakáshoz, példaként nak, alattomos áskálódásaikkal igye- község dolgozóival. Ezen kivül a köz- hogy most is, mint még mindig meg
előljárva. Bebizonyították, hogy dol- kezve megakadályozni az egységes ségben is különböző csoportok állanak fogja találni a kivezető utat és az a
gozni is tudnak, hiszen a szociálizmust munkát. Mi kormányunk vezetésével egymással versenyben. Az aratás al- 30 tanuló, akik a szomszéd községeka nép érdekéért harcolunk, s ebben kalmával a Demeter Ferenc által ve- ből iratkoztak be, megfelelő szállást
épitve, magunknak építünk.
a munkában mindenkinek ki kell ven- zetett csoport lett győztes. A közép- és ellátást fognak kapni.
a részét. F. munkában a nők itt parasztok közül az egyéni versenyben
Szőcs Imre
Alsósófalván négy cséplőgép műkö- nie
állnak
melletünk, közösen, az összes id. Bedő Dénes, Demeter István és
levelező
MNSz
dik jelenleg. Ezek közül kettő régi- szervezetekkel
együtt dolgozunk köz- Simó S. Gábor kerültek ki győztesen
módi földreszórós gép, ulána kéziszó- ségünk előhaladásáért.
szép munkateljesítményükkel.
róval kell a szemet kitisztítani.
Fiatfalva
Tokos Aí. József A szegényparasztok sokkal inkább
A két egyforma képességű földreátérezték a szociálista munkaverseny állami gazdasága nagy fejlődést mutat
-szórós gép egymással versenyezve
fontosságát
és sokkal nagyob számban az utóbbi időben. Munkás öntudattal
dolgozik. Fülöp Dénes és Ágoston Sz. Bibarcfalva
versenyeztek. A munkaversenyekben dolgozik minden alkalmazott, megértKároly géptulajdonosok nagy lendüA bibarcfalvi ideiglenes bizottság különösen kitűntek Garda Endre, Árus ve azt, hogy Népköztársaságunkban a
lettel folytatják a versenyt.
szociálizmust csak ugy tudjuk minél
julius
10-én vette át a község veze- István és ifj. Demeter Albert.
Még nem dölt el, ki a győztes, mert tését. Ettől
előbb felépíteni, ha nem sajnálunk időt
A
tarlóhántás
folyamatban
van
s
az
kezdve
fokozatosan
valómég sok a csépelni való, az látszik, sította meg célkitűzéseit. Megjavíttatta őszi vetési csata előkészítése is szé- és fáradságot dolgozni az állami gazhogy ha nem történik komolyabb moközség tulajdonát képező házat, pen folyik. Az előirányzott 100 hektár daságaink fellendítéséért. Igy értük el
tor defekt, ugy Fülöp Dénes fogja a amelyet
azután a Demokrata Nők Szö- őszi vetési területből 60 hektár meg a következő eredményeket: a tarlóhánversenyt megnyerni, mert Ágoston Sz. vetségének
adott át, hogy a tejkony- van trágyázva és 25 hektár meg is tást befejeztük, a cséplési munkálatokKároly gépe csapágytörést szenvedett hát a gyermekek
kal is szépen haladunk, a sarjút 70
részére megnyithas- van szántva.
s annak kijavítása négy napot vett sák.
A községi ideiglenes bizottság lé- százalékban betakarítottuk.
igénybe.
A munka sikeréhez nagyban hozzátesítésénél
hibák csúsztak be, mert a
Az aratási, cséplési, beszolgáltatási
A gabona beszállítás, a három kiló- munkálatokban
járult Solymosi Ferenc, aki kora régszentábrahámi
községi
ideiglenes
bikitűnt
a
mezőgazdasági
méterre fekvő parajdi gyüjtőközpontba
szakszervezete. Az ön- zotság elnöke Piroska Ferenc nem géltől-késő estig dolgozott a traktor
( minden második nap történik, amikor, bérmunkások
szegényparasztok elsőnek volt erre a tisztségre megfelelő, ezért mellett. A kaszálásból legjobban kivetáiat-hét szekérből álló karaván viszi a tudatos
ték a részüket: Kiss Mózes, id. Biró
hordták
gabonájukat
a kijelölt csép- már le is váltották.
-beszolgáltatásra előirt mennyiséget.
lési szérűre, példát mutatva ezzel aA Párt községi alapszervezete nagy Sándor, Győrfi Lajos és Győrfi SánAlsósófalva öntudatos dolgozói tel- zoknak, akik húzódoztak a szérűn tevékenységet fejtett ki a szövetkezet dor. A cséplésnél és az újjáépítési
jesen megértik az egyéves terv fontos- való csépléstől és akiknek nem tet- uj vezetőségének összeállításában és munkálatoknál kitűntek: Incze Kálmán,
ságát és boldogok, hogy hozzájárul- szett sem az ellenőr, sem pedig az a falu dolgozóinak felvilágosítása te- Boszorát Lidia, Boszorát Ilona, özv.
hatnak, gabonabeadásukkal, a szoci- ideiglenes bizottság jelenléte a gép rén. A MNSz kétszer tartott nagy- Fazakas Károlyné pedig gondoskodott
alizmus felépítéséhez hazánkban.
mellett.
gyűlést, melyen azt tanácsolták a gaz- arról, hogy a munkások jó ellátásban
Vass Kálmán levelező Falusi dolgozóink lelkesen teljesitik dáknak, hogy sarlóval arassanak. részesüljenek. Boros Ferenc raktárnok
gabonabegyüjtési hazafias kötelességü- Ennek a buzdításnak meg is lett az pontosan végzi kötelességét, a gaboket, mert tudják, hogy munkájuk gyü- eredménye mert a 145 hektárnyi nát a lehető legjobban kezeli. Az adBencéden
mölcse nem a kulákok hizlalását buzavetésből 108 hektárnyit tényleg minisztrációs munkában kitűnt Imre
hanem a becsületes dolgozók sarlóval arattak le s igy nem történt Domokos. A lógondozók, tehenészek
az állami gazdaság munkálatának meg- szolgálja
semmi pocsékolás a gabona betaka- és más munkások szintén lelkiismereéletszínvonalának
az emelését.
segítésében önkéntes munkával vettek
tes munkát végeztek.
Folyik a tarlóhántás is, mert tudjuk, rítása körül.
részt Albert Mózes középgazda, FirFaliújságunkon időszerű cikkek jeA gabona behordását ügyesen szer- lennek
ios Dénes, Papp Mózes, Papp Domo- hogy ez biztosítja jövő évi jó termémeg, melyek beszámolnak
vezték meg. Először arról gondoskod- eredményeinkről,
kos kisgazda és Papp Elek szegény- sünket.
de feltüntetik hiányoshogy azok jussanak gabonához, ságainkat is.
gazda. Lelkesen segítettek a bencédi
Bertalan Dánieltak,
akiknek nincs igavonó állatuk. Eállami gazdaság gabonabehordásában,
levelező.
A fiatfalvi állami gazdaság munkázeknek a búzáját az állattartó gazdák
megértve Pártunk szavát, hogy egyéves
sai
sziwel-lélekkel azon vannak, hogy
a szentábrahámi szérűre vitték, ahol
állami tervünk sikeres véghezvitelével Bögözben
gazdasági
tervnek rájuk eső részét
a
ki
is
csépelték
azonnal.
A
középpaés túlteljesítésével a dolgozók életszínne
csak
teljesítsék,
hanem tul is szárnincsen
a
községnek
olyan
megmozrasztok
hazahordták
a
gabonájukat,
mig
vonalát emelik.
R- A.
nyalják
és
ezzel
hozzájáruljanak
a szodulása, ahol jelen ne lenne az ideigle- a kulákok szérűn fognak csépelni.
nes bizottság. A tömegszervezeti gyű- Még eddig nem kezdődött meg a ciálizmus megvalósításához.
léseken jelen vannak, az önkéntes cséplés, mert kis falunknak nem juBenkő Ferenc levelező
Bardócz
munkákat irányítják, a két cséplőgé- tott még cséplőgép.
községben a néptanács megalakulása pet állandóan ellenőrzik, védve a szeKecsetkisf aludó n
Lőrinczi Domokos levelező
óta az újjáépítő munka nagy lendülettel gény- és a középparasztok érdekeit.
Bakk Albert kulák, hosszabb ideje
folyik a RMP irányítása mellett. Em- Â beszolgáltatás szükségességéről fel- Erdőfüle
folytatta népellenes üzelmeit. A községi
lítésre méltó az ifjúság munkája. Az világosítják a gazdákat. A dolgozók
Megtörtént községünkben is a szö- ideiglenes bizottság azonban éber volt
ifjak a kultúrtermet vették gondozás nagy tömege fordul meg naponta a
alá, kimeszelték, felsúrolták. A RDNSz bizottság irodájában, ahol jóindulatu vetkezet uj vezetőségének megválasz- és leleplezte, hogy a község legelőjén
tagjai az évek óta meszeletlenül álló felvilágosítást, útbaigazítást és ügyeik tása. Ez hivatott a fogyasztási szövet- idegen lovakat legeltet s azért 800 lejt
községháza nagytermét egy nap alatt gyors elintézését kapják. Az ideiglenes kezetből, termelő- és értékesitő szö- vett el minden ló után. A közérdek
bizottság maga jó példával jár elől, vetkezetet is csinálni, továbbá nép- megvédése érdekében a községi gyűkimeszelték és felsúrolták.
A bikaistálló építését megkezdték. amikor az elhanyagolt apaállat istálló szerűsíteni a szövetkezeti gazdálkodást léseken mindig lefektették, hogy ideSzekerek zörgése zavarja az éjszaka kijavításánál, amúgy is sok munkája és lerakni az alapjait a szociálista me- gen községbeli állatokat nem szabad
csendjét. Homokot, követ, fát hordanak mellett egyénenként többletmunkát vál- zőgazdálkodásnak. Az uj indulásnál a a község legelőjén legeltetni s Bakk
éjjel,hogy a nappali mezei munka se ma- laltak és megmutatták, hogy itt is élen szövetkezet kizárta soraiból azt, aki Albert ezt tudva követte el tettét Tetmáig akadályozója volt az épitő mun- téért a ravasz kulák meg is kapta
radjon el. A középgazdák megértették, járnak.
kának,
más munkája árán tette ké- méltó büntetését. Igy leplezik le az
A gyümölcsfeldolgozó helyiség rendhogy a boldog jövő érdekében helyük
nyelmessé
életét és gyűjtötte a földi éber ideiglenes bizottságok a kizsákbe hozatala szintén a közcél érdekea szegényparasztok mellett van.
javakat, a „mennyei" javak helyett, mányoláshoz és mások megkárosítábe
történik.
A RDNSz vezetése mellett a napsához szokott kulákok népellenes cseAz iskola épület javítása kivül, belül, aminek szószólója volt.
közi othonban is folyik a munka. Az
Ezen alkalomból rögtönzött gyűlés lekedeteit.
asszony-testvérek sorban vállalták a hatalmas munkával folyik. Az óvóda

Alsósófalva

Használjuk fel a faliújságot az őszi vetési csata sikere érdekében!

ők oldalukra billent. Tudják ezt az
imperiálisták is.
Az Atlanti-Paktum aláírását követő
titkos tanácskozásokon, az aláirók
nyiltan kétségüket fejezték ki, az ágyutölteléknek szánt hadseregek harci
akaratát illetően. Az amerikai katonai
körök, amelyek mindeddig az atombomba mindenhatóságáról zengtek
dicshimnuszokat nyiltan beismerik, - amit
letagadni amugysem tudnának, mert a
kinai események igazolják, - hogy hadsereg nélkül nem lehet háborút viselni.
Márpedig a hadsereg a népé s nem
a dollárkirályoké s az pedig a harcot
elnyomói ellen fogja folytatni.
A kinai népi hadsereg előnyomulása
feltartózhatatlan. Mind közelebb jut
Kantonhoz és ezzel az egész 400 milliós kinai népnek a Kuomintang rémuralomtól és az elnyomástól való felszabadításához.

Mi történik a nagyvilágban?
Kül- és belpolitikai tájékoztató

Az egész világ
közvé- dul el a Titó, Rankovics, Rajk féle
bérencektől és összeesküleményének
egyönte- imperiálista
vőktől, akiknek munkájában leplezettű megállapítása
sze- lenül mutatkoznak meg, az amerikai
rint Tito a világ
leg- imperiálisták, aljas módszerei.
Rajknak és társainak bünpere most
aljasabb
Imperiálisfolyik. A magyar biróság az ország
ta
bérence.
biztonsága, békéié és rendje ellen

Lankadatlan az érdeklődés a Rajk
per iránt, amely leleplezi a Rajk banda
kapcsolatait Titóval és az imperiálistákkal. A magyar népi demokrácia az
árulók leleplezésével nagy szolgálatot
tett a többi népi demokratikus országoknak és az egész haladó emberiségnek.
A Rajk ügy tanulságul szolgál a
világ dolgozó népeinek, mert azt láthatják, hogy a Szovjetuniótól való eltávolodás egyenlő a hazaárulással.
Rajk és társainak sorozatos bűncselekményeire a koronát azon aknamunkájuk tette, hogy megkísérelték a
magyar népet a Szovjetunió ellen hangolni. Az ellen a Szovjetunió ellen,
amely a magyar nép számára biztosította a szabadságot, és amely önzetlen támogatásával segiti a szociálizmus
építésében.
A világ dolgozó népe undorral for-

törőkre le fog sújtani. A bűnszövetkezet leleplezése súlyos csapás nemcsak a szociálizmus árulóira, hanem
angolszász gazdáikra is. Az imperiálisták kétségbeesett eszközökkel való
próbálkozásai nekünk még nagyobb
erőt adnak a szociálizmus építésében
és nagyobb éberségre figyelmeztetnek. A dolgozó

viselők kiszállásaik alkalmával ügyosztályaik részére külön szállítási eszközöket vesznek igénybe, amelyekkel
ugyanazon ügyosztálytól több személy
megy holott egy is elvégezhetné azt
és igy lehetőségük volna más ügyosztályok kiküldötteink is a kiszállásra.
Ez különösen a pénzügyi- egészségügyi- és vizmű-osztályra szól. Benedek János foglalkozik még belsőkérdésekkel, anélkül azonban, hogy
azokat konkrétizálná. Újságuk hiányossága, hogy cikkeiket nem cserélik rendesen. A sajtókollektiva dolgozzon ki
egy munkatervet, s eszerint cseréljék
a cikkeket. A cikkírók közül ki kell
emelnünk D. Rezeanu épitészeti tisztviselőt, akinek havonta 2—3 cikke
olvasható jó beállításában és fogalmazásban, de a jövőben tartózkodjék az
általánosításoktól.

A székelykereszturi vajgyáré egyszerű, Ízléses kivitelezésű jó cikkekkel rennép a világ delkező faliújság. A cikkek belső kérminden
táján
a bé- désekkel is foglalkoznak. Dicséretben
Közeledik
Kina teljes
nem részesülhetett, mert a verseny
kéért
harcol
tartama
alatt a cikkek mennyisége
felszabadítása
Erős harci akaratának fog kifejezést nem volt kielégítő.
A dollárimperiálistáknak nap, mint adni október 2-ikán a világ minden
Mint a verseny döntőjére és a kinap kemény leckét ad Kina elnyomott, dolgozó népe, élén a Szovjetunióval.
állítására érkezett faliújságot, meg kell
sanyargatott dolgozó népe. Nem en- A mi feladatunk is az, hogy a béké- említenünk
és el kell ismernünk a
gedi magát továbbra is kizsákmányol- ért indított nagy nemzetközi küzde- Munkás Nyomda
uj faliujágának érténi egy maroknyi profithajhász, telhe- lemből cselekvőleg vegyük ki részünket. két is. Szép kivitelezésű,
cikkei jók
tetlenétvágyának kielégítéséért. A SzovA nemzetközi békenap küszöbén és értékesek, de íróik is abba a kezjetunió, a béke erős bástyája köré kettőzött erővel dolgozzunk a gazda- deti hibába estek, hogy általánosítanak.
tömörülve, fegyverrel a kezében, sza- sági terv teljesítéséért és tulhaladá- Mint megyénk nagy nyomdaüzemének,
badság tüzével a szivében harcol a sáért, s ezen keresztül erősítsük a amely a termelésben is értékes éskinai nép. A mérleg kétségtelenül az békemozgalmat
szép sikereket ér el, bizonyára vannak
• olyan belső problémái, amiknek a
megoldásában a faliújság segítséget
jelent.
A faliujságverseny végétért. Ez augy a munkásvezetők, mint a tisztvi- kal is. A korondi faliújsággal kapcso- zonban nem azt jelenti, hogy a harcselők kis és nagyobb hibáira. Jó uton latban meg kell említenünk, hogy a- nak is vége. Az élet halad előre. Uj
haladnak, hogy a Párt igaz és harcos mennyire örvendetes ennek kitüntetése, rendszert építünk szorgalmas munkatonái legyenek.
annál lesújtóbb a véleményünk a pa- kánkkal. Értékes és termékeny munkát
irányítva lehet végezni. Az iráA három első dij nyertesei Pártunk rajdi járás többi községeiről, amelyek csak
nyitásnak
egyik eszköze a faliújság is.Központi Bizottságától jutalmat kap- közül habár vármegyénk legnagyobb Éppen ezért
a jövőben még nagyobb
községei
közé
tartoznak,
egyetlen
egy
nak.
lendülettel
kell
ezen a téren dolgozni
sem jelentkezett a faliujságversenyre.
A kiállításon és a verseny döntő- Pedig
a
várostól
a
legkisebb községigAlsó- és Felsősófalvának, vagy
jén dicséretet kaptak a következő Siklódnak
hogy ez az eszköz irányító és harcosis
vannak
olyan
problémái,
faliújságok:
amelyek faliújságra kívánkoznak. A fegyver legyen az uj társadalmat építőA székelyudvarhelyi III. kerület alap- faliújság irányító eszköz is, amely dolgozók kezében.
szervezetének faliújsága, amely szép éles fegyver a dolgozók kezében a
—lós
kivitelezésben és jó cikkekkel vett szociálizmust épitő társadalomban. Ha
részt a döntőben. Kiemelkedők llyés felvilágosító munkát végeztek volna
Domokos és Horváth Rudolfné cikkei. ezen eszközön keresztül is és öntuEnnek a faliújságnak nagy érdeme, datositották volna tömegeiket, akkor
hogy következetesen és hosszú időn nem történt volna meg az, hogy a
keresztül lankadatlan erővel fejtett ki félrevezetett siklódi, küsmődi stb.' közSzékelyudvarhelyen az őszi himlőfelvilágosító és irányító munkát tagjai ségek őstermelői milliós károkat szenközött. Érdekes ujitása, hogy a fali- vedjenek a nyári gyümölcstermés el- oltások szeptember 30-ikán és október
újság egyik sarkában külön ivet he- pusztulása következtében, mivel a ha- 1-én lesznek a városi kerületi orvosi
lyeztek el, amit a cikkek elolvasói talmas mennyiséget uzsora-áron akar- hivatalban (Malom-utca 3 sz. alatt).
aláírnak.
ták piacra dobni és mikor annak to- Himlőoltásra kötelezettek a 1949 javábbadása
lehetetlen volt, akkor pusz- nuár 1 és junius 30 között született
Dicséretet kapott még a székelykecsecsemők és az 1942-ben született
tulásnak
engedték.
reszturi felső járás ideiglenes bizottgyermekek. A himlőoltás az emiitetságának faliújsága is, amely a kezdeti
Az UMGISz szép kivitelezésű fali- tekre nézve szigorúan kötelező.
hanyagság után nagyot fejlődött a újságának hiányossága, hogy kevés
verseny lezártáig. Fogyatékossága még belső kérdéssel foglalkozik. Csak Kápolnásfalu
mindig, hogy cikkei általánosak és Szalay Ferenc foglalkozik az ifjúmunkevés belső ügyet feldolgozó irása kások szociálista versenyével, kiérté- az önkéntes munka terén ujabb előhalavan.
kelve annak eredményeit és jelentősé- dást mutat. A község dolgozói önkéntes
munkával 260 köbméter követ hordtak
Lövéte faliújsága kimondottan a gét az ország gazdasági életében.
kétkézi dolgozók faliújsága, akik vaA kórház faliújsága az augusztusi a Szentkeresztbánya és Lövéte közötti
lóságérzékkel foglalkoznak mindennapi szép munka után visszahanyatlott. ut kijavításához, amit meg is törtek
életük kérdéseivel és állítják az ipari Csak két értékes és belső üggyel fog- már. A cséplési munkálatok terén
munkásság szövetségében harcoló lalkozó cikke van. Egyik Dobos Já- közreműködött a RDNSz felvilágosídolgozó-parasztság érdekének szolgá- nos szervező-felelős cikke, amely az tással szolgálva a gazdáknak a cséplatába is. Külön foglalkoznak a gaz- egészségügyi alkalmazottaknak a pro- lésre és beszolgáltatásra vonatkozólag.
dasági terv megvalósításáért indított letárerkölccsel össze nem egyeztethető Azonkívül kimeszelték a kultúrtermet
csoport- és egyéni munkaversenyeik- magatartásával foglalkozik, a másik és megnagyították a színpadot, most a
kel, kulturával, sporttal, élmunkásaik pedig Csizér Zoltán dr. főorvos cikke, szinpad díszítését vették tervbe.
teljesítményével, valamint hiányossá- az orvosi napok előadásainak hatáElekes Ambrusné levelező.
gaik birálatával.
sáról.
kerékpár,
gyerDicséretet kapott még Korond faliA vármegyei alkalmazottak faliújsága Varrógép,
mekkocsi
javítását
újsága is, amely szép kivitelezésű és szép kivitelezésű . és elég jó cikkei
felelősség
melleit
válcikkei is elég jók. Hiányossága, hogy vannak, de azok tul általánosak, belső
lalom
nem láttuk a szervezett munkásság kérdésekkel alig foglalkoznak. Kivétel
Írásait. Feltétlen szükséges, hogy az Keintzel Rudolf cikke, aki bátran és SÁNTHARUDOLF
értelmiségiek megtalálják a kollektív kendőzés nélkül mutat rá hogy egyes
Sarkantyu-utca
6 szám
munka lehetőségeit ezen dolgozók- magasrangu megyei néptanácsi tiszt(volt Király-utca)

A megyei faliujságverseny eredménye
A Vörös Grivica munkásainak felhívására indított országos, illetve megyei faliujságverseny junius óta folyik.
Ennek során rámutattunk megyénk
faliújságainak értékeire, vagy hiányosságaira, fontosságukra és irányító szerepükre a közösség életében.
A versenyben kitűnt és a versenyfeltételeknek leginkább megfelelő és
jelenleg is a városházánál kiállításon
levő 11 faliújság közül, amint már
közöltük, az I-ső dijat a városi ideiglenes bizottság faliújsága nyerte meg s
az az országos verseny bukaresti döntőjén van. Igy itthon csak a régi faliujságtáblát lehetett kiállítani. A cikkek
közül kiemelendő Dávid Aron románnyelvü cikke, melyben Pártunk Központi Bizottsága plenáris ülésének
határozata szellemében foglalkozik a
városi alkalmazottak munkásságával.
A Il-ik dijat a szentkeresztbányai vasmüvek nyerték. Ha-

talmasméretü faliujságuk 4 részből áll:
kultura, Párt, szakszervezet és sport
oldalakból. Cikkeikben munkásöntudattal és jól kiértékelve foglalkoznak
megvalósításaikkal és hiányosságaikkal, valamint munkaterveikkel, első
állami tervünk túlteljesítése, a dolgozók életszínvonalának emelése érdekében. Faliujságuk külső kivitelezése
annál értékesebb, mert minden egyes
darabja a legkisebb szegtől, Lenin és
Sztálin elvtárs ércbeöntött portréjáig
mind sajátkezű készítményük.
A III-ik dijat az udvarhelyi
I P E I L nyerte. A versenyre be-

küldött táblájuk egyszerű kivitelezésű
és kissé túlzsúfolt, igy külső hatásánál értékesebb a belső tartalma. A
cikkírók túlnyomó része kétkézi munkás, akik határozott biztonsággal kezelik a tollat és tiszta szemmel látják
munkaközösségük problémáit és azok
jelentőségét a gazdasági terv megvalósításában. Ügyesen használják a bírálat és önbírálat fegyverét is. Ez látható Darvas Ferenc cikkéből, mikor
saját fogyatékosságai mellett rámutat
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