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A dolgozók ezreinek

nagy béketüntetése Székelyudvarhelyen

Vékony felhőréteg takarja el a napot
október 2-ikának reggelén és az enyhén fújdogáló szél vidáman lengeti az
ünneplőbe öltözött város lobogódiszét.
A kora reggeli órákban élénk lüktető
életet mutat a város képe. Ünneplőbe
öltözött fizikai és szellemi munkások,
kisiparosok, kiskereskedők sietnek gyülekezési helyükre, hogy minél nagyobb
számban vehessenek részt a Szabadságtéren megtartandó népgyűlésen.
Mindenki igyekszik, hogy ott lehessen
és hallathassa hangját, hogy a becsületesen gondolkozó dolgozók nem
akarunk háborút, békét akarunk és
harcolni fogunk a békéért.
Tiz óra alig mult el, amikor a
Lenin-ut felől megindult a dolgozók
felvonulása a Szabadság-tér felé. A
napsugár is áttöri a felhők koszorúját
•és diadalmasan ragyogja be az ünnepi diszben pompázó várost.
A hatalmas tömegben legelői állanak Népköztársaságunk ifju reménységei, a pionírok, mögöttük a diákság,
majd a dolgozók ezrei. Megkapó a
napközi otthon kicsinyeinek csoportja,

amint autón sok apró piros zászlót
szorítva kiáltják gyenge hangjukon
minden becsületes ember vágyát:
békét akarunk.
Először Ágoston Sándor, a városi
ideiglenes bizottság elnöke lép az
emelvényre és román, majd magyar
nyelven megnyitja a népgyűlést. Pop
Vasile román nyelven beszél a nemzetközi békenap jelentőségéről, majd
Menyhárt István, a RMP megyei titkárságának tagja magyar nyelven beszél a békéről, az angol-amerikai imperiálisták és bérenceik háborús uszításáról. Beszédében vázolja a béke
táborának hatalmas harcát a békéért,
amelyiknek az élén a legyőzhetetlen,
dicsőséges Szovjetunió áll, lánglelkü
vezetőjével, J. V. Sztálinnal. Vázolja
Népköztársaságunk helyzetét a békéért
folytatott harcban, ahol a Román Mun
káspárt vezetésével a dolgozók nekifogtak a szociálizmus épitésének.
Fehér galambok repülnek a magasba, amikor befejezi beszédét és
mintha egy torokból törne fel, zug fel
ezrek ajkán a fogadalom: »Kívivjuk a

Végezzük el október 20-ig
az őszi vetéseket
Szeptember hó 15-ikén befejeződtek a
«yári szántások megyénkben, amiknek
során túlteljesítettük az előirányzatot
9*50 százalékkal. A munkálatok végrehajtásában jó eredményeket értek el
az oklándi, a keresztúri alsó és felső,
valamint az udvarhelyi alsó járás.
Ezek a járások jóval túlteljesítették
az előirányzatot, mig az udvarhelyi
felső járás és a parajdi járás még a
mai napig sem tudták végrehajtani a
tervet.
Az alkalmas időjárás kihasználásával teljes lendülettel meg kell kezdeni
az őszi vetési munkálatokat és mindent el kell követni annak sikeres
végrehajtása érdekében.
A községenként bevetendő terület
és a gazdaságok igáinak munkateljesítménye szerint, az őszi vetési tervet
legfeljebb 10 nap leforgása alatt be
lehet fejezni. Tekintettel arra, hogy a
szabadgazdálkodási rendszerű községekben még nincs mindenhol betakarítva az elővetemény, a községi ideiglenes bizottságok kötelesek odahatni,
hogy ezeket azonnal takarítsák be.
Ahol nincs ugar és a tengeri" még
nincs beérve, ott az őszi vetést a kiszántott takarmánynövények helyére és
a kiszedett krumpliföldekbe kell eszközölni.
Ahol a csépléssel megkéstek, vagy
alig kezdték meg, 1—2 nap alatt elő-

békét, vesszenek a háborús uszitók!«
Ezután Pávelka Ödön szentkeresztbányai, munkaérdemrenddel kitüntetett
élmunkás emelkedett szólásra és tett
fogadalmat a munkásság nevében,
hogy a béke megszilárdításának az
érdekében a munkások fokozni fogják
a termelést üzemeikben és idő előtt
teljesitik gazdasági tervünket,
Váró Viola a nők és a haladó értelmiségiek nevében beszélt, hangsúlyozva, hogy egy haladó értelmiséginek sincs szebb feladata, mint bekapcsolódni a békés épitőmunkába a
munkásosztály oldalán, a nők pedig
még emlékeznek a háború borzalmaira

s nem akarnak ujabb háborút, ezért
harcolnak a békéért.
Az ünnepségek este folytatódtak a
munkásmozgó termében, ahol a Népi
Athenaeum kultur-kollektivája szép
műsort rendezett. A pionir szervezet
megkapó tábortüzet rendezett a pedagógiai leányiskola kertjében, ahol Meleg Ferenc IMSz-titkár beszélt az ifjúságnak a békéért folytatott harcáról
Városunk dolgozói nemcsak a vasárnapi népgyűlésen és ünnepségeken
tüntettek a béke mellett, hanem ezt
megelőzőleg nem volt egy üzemünk
vagy intézményünk sem, ahol a békenap előkészítésével kapcsolatosan ne
tartottak volna gyűléseket. Igy a MNSz
városi aktívája 29-én, a közalkalmazottak szakszervezete 30-án este tartottak rendkivül jól sikerült gyűléseket.
A RDNSz szintén gyűléseken csatlakozott a béke hiveinek harcához.
A békenap tiszteletére szépen sikerült kiállítást rendezett az Arlus megyei szervezete a városi ideiglenes bizottság kultúrtermében: A Szovjetunió
a békéért folytatott harc élén cimmel.
Ezt a kiállítását 26 községünkben is
megrendezte ezen a napon az ARLUS.
Városunk valamennyi becsületesen
gondolkozó dolgozója egy emberként
állott ki a béke hivei megszámlálhatatlan sokasága mellé és tett fogadalmat ezen a napon, hogy a dicsőséges
Szovjetunió vezetésévei tevékeny részese kiván lenni a békéért folytatott
nagy harcnak.
Mély szeretetüket és bizalmukat
nyilvánították dolgozóink ezen a napon
Pártunk iránt, amelyik vezeti és irányítja Népköztársaságunk dolgozóit a
szociálizmus felé vezető uton, a tartós
békéért folytatott harcban.
fi-

A „Szovjetunió Kommunista (b) pártja
rövid története" megjelenésének
11-ik évfordulója

A Szovjetunió Kommunista (b) Pártja,
a szovjet-ország minden dolgozója és
velük együtt minden kommunista testvérpárt nagy ideológiai és politikai
fontosságú eseményt ünnepelt október
I-én: J. V. Sztálin „A Szovjetunió
Kommunista (b) Pártjának rövid története" cimü müve megjelenésének
II-ik évfordulóját
A Komunista (b) Párt rövid történetét tavalyig több, mint 34 millió
példányban adták ki és lefordították
a Szovjetunió valamennyi népének
nyelvére. De a Szovjetunió határain
tul, a népi demokrácia országaiban:
Csehszlovákiában, Lengyelországban,
Romániában, Magyarországon szintén
nagyon el van terjedve; Franciaországban több, mint 300.000, Olaszországban pedig több, mint 250.000
példányban nyomatták ki s ma már
a világ majdnem minden nyelvére le
van fordítva.
A Szovjetunió Kommunista (b) Pártjának rövid története a marxizmus-leninizmus alapismereteinek valóságos
remekmüve. Ezzel magyarázható
példátlan népszerűsége. A könyvben a
Bolseviki Párt polititikai és gyakorlati
tapasztalatai közérthető tudományossággal, nagyon pontosan és világos
stílusban vannak leirva.
A műből mindenki megtanulhatja,
hogy a proletáriátus nem emelkedhetett volna a dolgozók és a kizsákmányolt tömegek forradalmi mozgalma
élére, nem tudta volna oldalára állítani
természetes szövetségesét, a paraszt-

ságot, nem haladhatott volna a nyítt
politikai harc utján és nem vívhatta
volna ki a politikai hatalmat, ha Lenin
és Sztálin nem teremtett volna ujtipusu politikai pártot, amelyben elég
erő volt ahhoz, hogy a proletáriátust a hatalom megszerzésére irányuló harcra vezesse.
A szovjet-dolgozók 1917 októberében
a Bolsevik Párt vezetése alatt arattak
győzelmet a kapitálistákon, földbirtokosokon, a kül- és belföldi ellenforradalmi erőkön. A Bolsevik Párt vezetése alatt iparosították a Szovjetuniót
és kollektivizálták a mezőgazdaságot
Az ország iparosítását, a kollektív
mezőgazdaságot és annak anyagi lehetőségeit a Bolsevik Pártnak sikerült
olyan módon a háborús termelés szolgálatába állítania, hogy az a Szovjet
Hadseregnek minden lehetőséget megadott a támadó hitlerista ellenség teljes legyőzéséhez
A Bolsevik Párt — amint azt a könyvből megtanulhatjuk — csak akkor
töltheti be sikerrel a dolgozók vezetésének szerepét, ha a marxista-leninista elméletet alkotó módon, mindig
a gyakorlattal összekötve alkalmazza
a forradalmi mozgalomban és a szociálizmus építésében egyaránt.
A Bolseviki Párt világtapasztalatait
általánosítva, ez a nagy sztálini mű
világos és pontos feleletet ad napjaink
minden időszerű kérdésére, s a kommunizmusért folyó harcra serkenti
nemcsak a Szovjetunió, hanem
az
egész világ dolgozóit is.

cséplésként a vetéshez szükséges búzát és rozsot kell, hogy kicsépeljék.
Kormányunk a vetési kampány előmozdítása és dolgozó parasztságunk
megsegítése céljából nagymennyiségű
buza és rozs vetőmagot utalt ki. Ez
olyan nagy segítség, amit még soha
sem élvezett dolgozó-parasztságunk.
Kormányunk ezzel a segítséggel azt
akarja elérni, hogy a tervet megfelelő
időben és jó körülmények között tudjuk teljesíteni. Fontos a vetőmagot
osztályharcos szellemben szétosztani,
a rászorultakat kisegíteni és szigorúan ellenőrizni a mag elvetését.
Nagy súlyt kell fektetni az őszi
mélyszántások végrehajtására, amelyeket az őszi vetési kampánnyal egyidejűleg , illetve annak befejezése
után kell teljesíteni. Az őszi mélyszántással előkészítjük a talajt a
tavaszi vetési csatára és igen nagy
mennyiségű nedvességek tárolását biztosítjuk.
A községi ideiglenes bizottságoknak
fontos feladatuk támogatni a szociálista munkaversenyeket s azok sikerét
előmozdítani.
Ax imperiálisták
atomdiplomáciájának
kudarca
Minden dolgozó parasztnak igyekezA világsajtóban nagy feltűnést keltett a Tass-hírügynökség
nie kell, hogy az őszi vetési tervet hogy az atomfegyver
a Szovjetuniónak
már 1947 óta birtokában
v
október 20-ig teljesíthessük s ezzel ismeretes, a Tass-iroáa
közleményét
Truman nyilatkozata
v
válaszoljunk a Román Munkáspárt út- megállapította,
hogy a Szovjetunióban
atomrobbanás történt. A
mutatásra és a kormányunktól kapott allamok sajtója is egyöntetűen állapítja
meg, hogy a Tass-iroáa
segítségre.
Kozseni Andrásnyevel súlyos vereség érte az imperiálisták zsaroló szándékú at

Szentkeresztbánya munkás-ifjusága

uj munkacsoportokban

harcol a békés építésért

Szentkeresztbányán hatalmas építkezések folynak. Szinte egyik hétről a
másikra fedezünk fel újításokat a gyártelepen és a környéken. Egyik hétről a
másikra hatalmas munkáslakások épülnek, az üzemben pedig épül a hatalmas,
modern öntöde a legkorszerűbb berendezésekkel.
Az utcán vasúti síneket látunk lefektetve. Ezek a lövétei vaskőbányába
vezetnek és rövid időn belül már kisvasút fogja szállítani a lövétei bányából
a vaskövet a kohóhoz. Szentegyházasfaluban egy uj modern bányászati és
kohászati szakiskola készül, melyben 200 növendéknek lesz helye. Itt képezik
ki a jövő technikai kádereit, mellyel biztosítjuk fejlődő nehéziparunk számára a
munkaerőt. Mindezek az eredmények azt mutatják, hogy Népköztársaságunkban a munkások megfeszített munkája nyomán a széles dolgozó-nép életszínvonalának emelkedése és Népköztársaságunk felvirágoztatása következik be.
Ebbe a hatalmas alkotó munkába kapcsolódott be teljes lendülettel a
bánya dolgozó ifjúsága. Szeptember 30-ikán megtartott nyilvános konferencián
lelkesen tüntettek a béke mellett. A hozzászólások során Péter Bálint elvtárs
vázolta azokat a szenvedéseket, amelyeket átélt a háború alatt kint a fronton.
— Nem akarunk többé háborút, nem akarunk több árvát, özvegyet és bénát
látni, — mondotta Péter Bálint elvtárs, — és ezt csak ugy tudjuk elérni, ha
összefogunk és munkánkon keresztül hozzájárulunk a béke megvédéséhez.
Hasonlóan szólaltak fel a többi elvtársak is és a konferencia hallgatói lelkesen tüntettek a béke mellett.
Azután határozati javaslatot fogadtak el és táviratot küldtek a RNK Állandó Békevédelmi Bizottságának, melyben fogadalmat tettek arra, hogy a
munkájukon keresztül és ha kell, életük árán is megvédik a békét.
Ezt az elvi fogadalmat azonnal gyakorlatba is átültették, olyanformán,
hogy 5 termelő munkacsoportot, brigádot szerveztek. Minden egyes brigádot
egy-egy ifju munkás-hősről neveztek el. Igy születtek meg az »Elena Pável*,
„Filimon Sârbu", „Pavel Tkácsenkó", „Bernát Andor" és „Vasile Roaita" munkacsoportok.
A csoportok azonnal versenyre hivták ki egymást a következő verseny
pontokra nézve: Az egyéves állami terv minél előbbi megvalósítása és túlszárnyalása, a norma megdöntése, a munka minőségének és mennyiségének
javítása, a holtidő kiküszöbölése, a selejt és hulladék-anyagok csökkentése,
a munkában való pontos megjelenés, a munkafegyelem megszilárdítása és a
szerszámok és gépek jó karban tartása.
Ezen kivül az „Elena Pavel" brigád, amelyik csupa vasöntő ifjumunkáslányokból áll, kihívta a „Filimon Sârbu" vasöntő brigádot versenyre, kitűzve
a norma 50 százalékos túlszárnyalását. A „Vasile Roaita" brigád, mely az
aulószerelő ifjak csoportja, kihivta versenyre a „Bernát Andor" brigádot a norma 80 százalékos tulteljesitésére.
Kiss István elvtárs, a szentkeresztbányai Román Munkáspárt titkára és
Festő Vilmos, a szakszervezet titkára felszólalásukban biztosították az ifjúságot
a Párt és a szakszervezet legmesszebbmenő támogatásáról.
Erről a gyűlésről azzal a meggyőződéssel távoztunk, hogy a szentkeresztbányai ifjúság magáévá tette a Békevédelmi Bizottság felhívását és munkáján
keresztül aktív tényezőjévé válik a munkásosztályban a békéért folytatott harcnak
Kastár Lajos

Székelyudmrhely

Ujabb szemüveg-küldemény érkezett
Közöljük az érdekeltekkel, hogy
ujabb 41 szemüveg érkezett meg a
következők részére :
Venczel Margit, Kalauz Ferenc,
Fülöp Mózes, Milotai Róza, Soó Mária, Márton Lajos, Buglya Márton,
Szolga Albert, Benkő Sándor, Bartalis
Lajos, Mihály István, Ungureanu
Constantin, Szikszai István, Mihály
János, András Endre, Majláth István,
Jancsó Béla, Biró Géza, Kelemen János, Incze György, Császár Géza,
Drunek Gyula, Pál Lajos, Farkas
Imre, Czóguly József, Vajda Róza,
dr. Benkő Gyuláné, Nagy András, Harangozó Sándor, Máthé Helén, Bálint
Dávid, Major Domokos, László Ilona,
Péter Áron, Vári Márton, Király Anna,
Ambrus Domokos, Weiss Ottó dr.,
Iffiu Mihály, Bekő Sándor és László
Sándor.
A szemüvegek személyesen, vagy
Írásbeli meghatalmazással átvehetők a
poliklinika gyógyszertárában. A régi
szemüveget be kell egyidejűleg adni.
Egyben közöljük, hogy lencsehiány
miatt az alábbiak nem kaphatják meg
a szemüveget: Málnássy József, Kilyéni Imre, Farkas Endre, Szelecsényi
János, Baczó András, Topal Mihail és
Gyarmathy Dezső dr. A receptek átvehetők a gyógyszertárban.
A szemüveg-raktár átirata értelmében értesítjük az érdekelteket, hogy 1
dioptrián aluli üvegek, valamint kombinált üvegek nincsenek raktáron.
A szemüveg-igénylésekkel kapcsolatosan ismételten hangsulyoznuk kell,
hogy családtagok nem kaphatnak
szemüveget, a nyugdijasok pedig csak
másodsorban kapnak.

A poliklinika működésére vonatkozólag még az alábbiakra hívjuk fel a
figyelmet:

RPR. Judecătoria Populară Mixtă
Cristurul-Săcuesc, Judeţul Odorheiu.
Citaţie No. 864 din 24 Sept. 1949.
Török Francisc cu domiciliul necunoscut, este citat a se prezenta la această judecătorie în ziua de 13 Octombrie 1949; *ora8 dimineaţă, spre
înfăţişare în procesul de divorţ intentat de soţia sa, născută Gruerldadin
comuna Simoneşti, Jud. Odorheiu, cunoscând, că în caz de neprezentare
se va proceda conform legei. Judecător : Kiss Adalbert. Grefier: M. Topal.

Corpul Portăreilor Tribunalului Odorheiu. Dos. Port. 80—949. Somaţiune.
In baza sentinţei Tribunalului Odorheiu No. 141—1949, somăm pe Nyitrai Alexandru, pe loc necunoscut, ca
în termen de 5 zile, dela publicaţia
acesteia să plătească soţiei lui S*ângaciu Dionisie din Odorheiu, lei 31.500
capital, lei 4500 cheltueli de judecată,
lei 2.000 cheltueli de investire etc.,
căci in caz contrar vom proceda la
executarea suszisului titlu executoriu.
Portărel-delegat, Ioan Sabău.

RPR. Judecătoria Populară Mixtă
Cristurul-Săcuesc, Judeţul Odorheiu.
No. 537—1949. Extras din cartea de
judecată civilă No. 130 din 14 Iulie
1949. Hotăreşte : Admite acţiunea înaintată de către reclamanta soţia lui
Veress Béla născută Szikszai Elena,
domiciliată în Cristurul-Săcuesc, jud.
Odorheiu, în contra pârâtului Veress
Béla, domiciliat în loc necunoscut. In
baza art 212 cod civil, desface căsătoria încheiată la data de 20 August
1939 la oficiul stării civile al comunei
Cristurul-Săcuesc, judeţul Odorheiu,
dintre numiţii soţi, din vina pârâtului.
In baza art. 81 cod. proc. civilă obligă pe părât să plătească Statului
4000 lei, drept taxa de timbru. In
baza art. 246 cod civil ordonă Ofiţerului stării civile al oraşului CristurulSăcuesc, ca după rămânerea definitivă
a prezentei hotărâri să procedeze la
transcrierea ei. Cu apel. Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 14 Iulie
1949. Judecător : Niculae Bârsan. Asesori populari: Horváth Nicolae, Papp
Iosif. Grefier: Fancsali Desideriu.

RPR. Tribunalul Judeţului Odorheiu.
Dos. No. 172—1947- Publicaţiune.
Numita Mihálykó Róza, născută llyés,
a făcut cerere, cerănd ca soţul său
Mihálykó László să fie declarat de
mort, ca unul ce a murit inti^un lagăr
de prizonier din Crimea prin luna
Martie 1945. Numitul Mihálykó Ladislau s'a născut la Deva în 26 Mata
1914. Ce-i ce au vreo cunoştinţă de
acest caz să anunţe In scris sau varbal Tribunalul Odorheiu, cu referire
la No. de dosar de mai sus. Odorheiu
la 22 Septembrie 1949. Preşedinte:
Szabó Carol dr. Grefier-şef: Lunga
Traian.

női a békéért

Október 2-ikán a béke nemzetközi napján a taggyűléseken és utcabizottsági gyűléseken a RDNSz tagjai hozzászólásaikban juttatták kifejezésre,
mennyire megvetik és elitélik a háborúra uszitó imperiálisták mesterkedéseit
és kinyilvánították harci vágyukat a világbéke megvédésének érdekében.
— Tiltakozunk a háború ellen — mondta Selyem Istvánné — mert elég
volt a szenvedésből. Nem akarjuk, hogy újra vágóhidra vigyék férjeinket, ártatlan gyermekeinket lemészárolják és békés embereket égessenek el.
— Mint aki hat apró gyermekkel éltem át a háború minden rémségeit
— mondotta Bencze Józsefné — a visszaemlékezéstől megborzadva, tiltakozom
a háború ellen. Minden erőnkkel megvédjük a békét
— Mi, mint a második világháború hadiözvegyei, akik legjobban éreztük a háború csapásait és szenvedéseit árván maradt gyermekeinkkel együtt,
kívánjuk a világbékét, hangoztatták özv. Kiss Albertné és özv. Deák Ferencné.
— A békét minden erőnkkel megvédjük — mondotta Gegő Jánosné
parasztasszony. — Nem adjuk oda gyermekeinket idegen érdekekért. Ha az
imperiálisták harcolni akarnak, harcoljanak egymással, de hagyjanak nekünk
békét Mi békés épitő munkát akarunk folytatni.
Amikor a gyűlésen Lakatos Juliánná munkásnő a háború borzalmaira
emlékeztetett, a bombázásra, az elégetett ártatlan nőkre, gyermekekre, rokkantak szenvedéseire, felállva kiáltották a gyűlésen résztvevő nők: Tiltakozunk a
háború ellen, mi békét akarunk!
Tankó Péterné azt a gondolatát fejezte ki, hogy adjunk meg minden
segítséget a szabadságukért harcoló nemzeteknek, hogy ők is minél hamarabb
mint szabad népek csatlakozzanak a béke táborához.
— Ha mi dolgozók összetartunk és egy emberként harcolunk a háborúra
uszitó imperiálisták ellen, meg tudjuk védeni a békét, mondta Duka Albertné.
A nőknek ezekből és a többi hozzászólásaiból kitűnik, hogy egyöntetűen
és egy akarattal állunk a béke megvédőinek táborában, melyet a nagy Szovjetunió vezet
x Semmi8neknyilvá.nitás.
Elveszett Vass M. Ferenc névre szóló
személyazonossági igazolvány. Érvénytelen.

A poliklinika kSzleményei

x Semmisneknyilvánitás.
Elveszett Lungu Elvira nevére kiállított 195—1949 számú személyazonossági igazolvány. Érvénytelen.

Varrógép,
korókpár,
m ekkoos
I Javít
fmlelössóg mállott
lalom

gyorását
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SÂMTHĂRUDOLF
Sarkantyu-utoa
(volt Király-utca)
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szám

1. Rendelési órák a belgyó-

gyászaton, sebészet-nőgyógyászaton,
gyermekgyógyászaton és fogászata»
naponta délelőtt 8—í-ig vannak,
a bőr-nemi gyógyászaton pedig d. e.
11 -14-ig és d. u. 16—18-ig. Betegfelvétel (jelentkezés) 12 óráig tart. Aki
kezelésre jár, az minden esetben uj
sorszámot köteles kérni.
A gyógyszertár nyitva van
hétfőtől péntekig naponta d. e. 8—14
és d. u. 17—19 órák között, szombaton d. e. 8—14-ig és vasárnap d. e.
10—12-ig.
2. Jelentkezéskor mindenki köteles
munkaadójától vagy főnökétől igazolást hozni arra vonatkozólag, hogy fizetéses alkalmazott. A pusztán szakszervezeti tagság igazolása nem elegendő.
Vidékiek csak az illetékes körorvos
beutalása alapján jelentkezhetnek vizsgálatra.
3. Kórházi ápolásra (kezelésre) mindenki csak a legközelebbi — székelyudvarhelyi — kórházba mehet és csak
erre az útiköltségre tarthat igényt
Távolabbi kórházba csak akkor mehet a beteg, ha ennek szükségességét
a poliklinika igazolja, vagy előzőleg
tudomásul veszi, ellenkező esetben
nem tarthat igényt az útiköltség megtérítésére.
4. Kérjük Kiss Margit és Tordai
Berta elvtársnőket, hogy ludtalp-betét
igénylésük ügyében f. hó 10-én d. e.
jelentkezzenek a poliklinikán.
AB igazgatóság:»

Az Alimentara
minden üzletében
most érkezett zabpehely,
gyógyásványvizek leszállított áron kaphatók, valamint a legkülönbözőbb
konzervek, cukorkák stb.
nagy választékban.
x Eladnám •agy elcserélném
Kornis-utca 2 szám alatti házamat.
Cim a kiadóban.

TUDOMÁNNYAL

A BABONÁK

Az alvás és az álmok

ELLEN

Cikksorozatunkat
ajánljuk a kullaknál alszunk, télen pedig jól kiszelturotthonok és tanulmányi körök
lőztetett szobában, ha ágyunk tiszta :
figyelmébe.
akkor álmunk mély, normális és üditő.
Az ember életének harmadrészét
Hogyan keletkezik
alvással tölti. Az átlagos emberi kiváló szovjet-fiziológus kidolgozta az valamilyen megbetegedéséről van szó
életkort véve alapul, mindenikünk kö- álom mechanizmusának elméletét Ez s azonnal orvoshoz kell fordulni. Itt kell
az álom ?
rülbelül 20 évet alszik át. Felületes a tudós kutyákon, majmokon és végűi megemlékeznünk az úgynevezett alvaAz embert mindig foglalkoztatta az
gondolkodó ugy láthatná, hogy ez embereken végzett kísérletek alapján járásról, vagy népies nyelven szólva a
veszteség az életünkben. Pedig az al- bebizonyította, hogy kívülről jövő, holdkórosságról. A tudósok bebizo- a kérdés, mi is tulajdonképpen az
vás élettani szempontból fontos. Az egyenletes időközökben ismétlődő in- nyították, hogy a holdkórosságnak álom. Elődeink azt hitték, hogy az
alvás szükséglete hasonlít az éhség- gerek, pl. monoton beszéd, ütemes ko- semmi köze sincs a holdhoz, a- hold álom valamilyen »más«, titokzatos vihez, de a nem alvást sokkal nehe- pogtatás, egyhangú zaj kiváltják az vonzásahoz, az ilyen magyarázat csak lág üzeneteit közvetíti. Ma már tudjuk,
zebben bírja ki a szervezet, mint az agykéreg sejtjeinek zsibbadását A babona és minden tudományos alapot hogy ez tudománytalan, babonás fefoléhezést. Az alvás hiánya súlyos ideg- nép már régen felismerte ezt az igaz- nélkülöz. A holdkórosságban, vagy alva- gás. Az előbb írottak szerint mi már
báotalmakat, sót halált is okozhat A ságot és alkalmazta a bölcsődalokban járásban szenvedő betegnek az Ideg- tudjuk, hogy az alvást a központi idegrégi Kínában a halálos ítéletek egyik és az egyenletesringatásban.Pavlov rendszere rendellenes. Az ilyen beteg- rendszer, főként pedig az agykéreg
fajtája az volt, hogy az elitélteket nem bebizonyította, hogy az alvás állapota ségben szenvedőknek sérültek azok az elzsibbadása okozza. Tudjuk azt is,
engedték aludni. Két hétnél tovább akkor áll be, amikor ez a zsibbadás agykéreg alatti központjai, amelyek hogy az alvás idején az ember öntumajdnem az egész agykérget elfogja. ősrégi időkben alakultak ki, amikor data nem alszik ki egészen és hogy
egy sem bírta ki.
De mindig maradnak az agykéregben az emberek még barlangokban laktak a legmagasabb idegtevékenység folyaM i az alvás ?
úgynevezett „ébrenléti gócok", amelyek és fák ágain mászkáltak. Ezek éjje- matai tovább folytatódnak. Az álom
Amig az emberek nem tudták tu- fenntartják az alvónak a külső világgal lenként alvás közben gépszerűen mo- tehát sajátos formájú, megváltozott
dományos magyarázatát adni az al- való kapcsolatát. Mindennapi életünk zognak, hajlékonyak s több olyan tu- folytatása annak az agytevékenységnek,
vásnak, addig sok babonás hiedelem kimeríthetetlen forrása az ilyen egyen- lajdonsággal birnak, mint a majmok. amelyik az ember ébrenlétének idején
terjedt el: hogy az álmot az istenek letes, ismétlődő ingereknek, amelyek a Járnak, mászkálnak, de ha felébreszt- folyik. Az alvás idején az éber öntuküldik, hogy a lélek elhagyja a testet nap végén elzsibbasztják az agykér- jük őket, már nem mozognak olyan dat ellenőrző tevékenysége gyengül.
Megélénkül a képzelet, az indulat, a
stb. Ma már tudjuk, hogy az ilyen get és a felgyűlt toxinokkal együtt ügyesen.
félelem, az emlékezés és az alvás
elgondolások tudománytalan, gyerekes előidézik az alvást
Az orvosok megállapítása szerint közben kívülről jövő ingerek (hangok,
képzelődések voltak. Amikor terménapi 7—8 órai alvásra a felnőtt egész- fényhatások, ütődések, hőmérsékletszettudományos alapon kezdték kutatni
Az alvás zavarai.
séges embernek feltétlenül szüksége változások stb ), megadják az álomnak
az alvás mibenlétét, akkor ezt igen
Ha valaki minden különösebb ok van. Ha a nap nyugodtan telik el, ha sajátos hangulati aláfestését.
helyesen az idegrendszerrel hozták
kapcsolatba. De tévedtek akkor, ami- nélkül nagyfokú álmatlanságban vagy csak nagyon ritkán iszunk szeszes
Az álom tehát azért van, mert az
kor azt hitték, hogy alvás idején az fordítva túlzott aluszékonyságban szen- italt, ha éjszakára levetkőzünk, ha
életműködések szünetelnek. Csak ké- ved: akkor feltétlenül az idegrendszer nyáron, ősszel és tavasszal nyitott ab- alvó embert különféle ingerek érik,
miután azonban nincs meg az öntudat
sőbb jöttek rá a tudósok arra, hogy
ellenőrző tevékenysége, ezért az ingeaz alvás nemcsak passziv, hanem
rekre álmunkban egészen másképpen
aktiv működéseknek is szintere. Ugyanis
reagálunk, mint ébrenlétben. A legaz alvás idején történik az elhasznált
gyengébb ütések is olyan képzettársíenergiák pótlása. A tudósok hosszú
tásokat idéznek elő, amelyeket az
időn át tanulmányozták, milyen váltoA szociális betegségek ellen küzdő Vöröskereszt egyik ujabb, hatalmas öntudat semmilyen ellenőrzésnek sem
zások történnek az ember szervezetében alvás közben, s megállapították, arcvonalon indított a napokban nagy támadást, a széles néptömegek egyik leg vethet alá. Alvás közben főként hallási ingerek érnek, mert éjjel soha
hogy az idegrendszer alvás közben súlyosabb szociális betegsége: a tüdőbaj ellen.
sincs
olyan csend, hogy az alvókhoz
másként működik, mint éber állaA Vöröskereszt-központ rendelkezéseinek megfelelően megyénkben is valamilyen
hang ne jutna el. Recseg
potban.
megalakult az a csoport, amely Kállay Ernő dr. vezetésével megkezdte a TBC a padló, pattan a száradó bútor, megAzonban az érzékszervek egyetlen elleni harcot. A 22 főből álló különítmény először három előkészítő előadást rezegteti az ablakot a szél, behatol az
pillanatra sem szüntetik be tevékeny- hallgatott végig a tennivalókról. A hónap elején már meg is indultak az első- utca zaja, rágicsál az egér stb. Kelségüket alvás közben, még akkor sem,
lemetlen álmokat idézhet elő az, ha az
ha az alvó látszólag nem reagál az különítmények a tüdőbetegek helyzetének felvételére, hogy a begyűjtött adatok ember kényelmetlenül fekszik az ágyalapján
segíteni
lehessen
rajtuk.
ütésre, szúrásra, vagy éles fényre.
ban, ha a takaró nem elég meleg,
A tudósok érdekes kísérletekkel beA munka a következő szakaszokból áll: helyzetfelvétel városunkban, az vagy igen meleg. Fontos szerepet játbizonyították, hogy az alvók szerveze- adatok feldolgozása és kiértékelése, a tüdőbajosok állandó gondozása és se- szanak továbbá a különböző szerveinktében még a legcsekélyebb külső gítés családjukon, majd ugyanez egyre szélesedő körben, az egész megyében. ből — sziv, tüdő, gyomor — származó
ingerek is, mint például a csendes
ingerek. A tul bő vacsora, valamint az
hang, halk fütty, gyenge fény, szag, Az alakulatok elsőrendű feladatai közé tartozik tehát a beteg szociális vi- éhség és szomjúság is nyomasztó álmeleg, hideg, stb., változásokat idéz- szonyának megjavítása, részben a rendelkezésre álló — igen csekély — anyagi mokat idéznek elő.
nek elő. Ilyen külső ingerek hatása lehetőségek mozgósításával, részben a dolgozni tudó családtagok munkában
alatt ugyanis a lélegzés meggyorsul, való elhelyezése és a törvények által biztosított jogok érvényesítése által.
Az álmok értelmezése.
erősebb lesz az érverés, megváltozik
Országszerte folyik ugyanez a küzdelem. Remélhetőleg, hamarosan mua vér összetétele stb. Egy szóval az
A régi időkben az emberek az álemberi szervezet alvás közben sajátos tatkozni is fog az eredménye és ez a súlyosan fertőző, egész családokat moknak különös, titokzatos értelmet
módon folytatja életét. Az alvás tehát nyomorúságba döntő betegség csatát veszít a szociálizmus ellene felfejlődő tulajdonítottak. Az álmokhoz fordultak,
nem más, mint más formát öltő élet. hadállásaival szemben. Ilyen hadjáratokra van szüksége országunknak, s az ha meg akarták tudni, mit hoz a jövő
ilyen hadjáratokban kíván az élen járni a Román Népköztársaság Vöröske- és nem volt olyan fontos állami kérMi teszi nélkülözhetetdés, amelynek megoldásánál ne kérlenné az alvást ?
resztje, nem pedig az atomfegyverekkel vivott véres háborúban.
ték volna ki az álomfejtők tanácsát.
A legegyszerűbb magyarázat az volt,
-r.
Miután a tudósoknak sikerült ponhogy az alvás a szervezet kifáradásátosan
megállapitaniok, hogy az álom
nak következménye. Azonban nem
nem egyéb, mint az agynak az ébrenmindig a fáradtság vezet alváshoz,
léttől különböző tevékenysége és, hogy
pl. a csecsemők igen sokat alusznak,
azt
különböző ingerek váltják ki, egypedig nyilvánvaló, hogy semmiben
szerre megdőlt az a sok babona és
sem fáradtak ki. Az is gyakran előprimitiv ielfogás, ami az álom keletfordul, hogy a túlságos kimerültség
kezését
és mibenlétét kísérte. Nincsen
álmatlanságra vezet. Tehát a fáradtság
semmi titokzatosság sem a lidérces,
nem egyedüli oka az alvásnak.
sem az egyszerű álmokban. Az álom
Végre hosszas tanulmányozás után
nem függ mástól, mint az ember tua tudósok rájöttek arra, ami a legOktóber 1-én a pedagógiai intézet évmegnyitó ünnepélyén Kiss Zsigmond lajdonságaitól,
személyiségétől, addigi
igazgató,
a
vegyes
liceumban
pedig
Ütő
Lászlóné
igazgatónő
évmegnyitó
befontosabb az alvás megértésénél, hogy
élményeitől,
életkörülményeitől,
az alvó ember vérében az agyra bé- szédeikben a békéért való munkát jelölték meg az uj iskolai év egyik legfőbb latától egészségi állapotától stb.hanguÉppen
nüélag ható mérges anyagokat talál- feladatául.
ezért
semmi
értelme
sincs
annak,
hogy
tak, s ezeken kivül még szénsavat,
Ugyanezen a napon este a „Május 1 Népi Athenaeum" termében Bur- titokzatos jelentőséget tulajdonítsunk
lereatint és tejsavat is. Ezeket az anya- szan László, az IMSz vármegyei vezetőségének tagja tett fogadalmat az össze- álmainknak és, hogy tolmácsolni, megokat toxinoknak (mérgeknek) hívjuk, gyűlt tanulóifjúság nevében, annak hatalmas lelkesedése mellett, a békéért fejteni akarjuk őket.
likőr ezeket a toxinokat jól kialudt való harcra.
házinyulak vérébe oltották, a nyulak
Minden öntudatos dolgozónak köteAz október 2-iki tömegfelvonulás, a bajnoki labdarugó mérkőzés szüneazonnal mély álomba merültek. Ebből tében Farkas Jenő tanár beszéde a nagyszámú közönséghez, a Népi Athenaeum lessége, hogy küzdjön az álommal
állapították meg, hogy ébrenlétünk és helyisegeben megtartott esti ünnepélyen Gagyi Gábor járási ideiglenes bizott- kapcsolatos babonák ellen és hívja
munkálkodásunk idején a vérben egy sági titkár bevezetője, Vass Gábor román nyelvű, Gombos András, a RMP fel munkatársai, ismerősei figyelmét
csomó méreg gyül fel. Ez a méreg helyi titkárának magyar nyelvű beszédei és a többi műsorszámok is, az egy- Z. KOSZENKO: Az alvás és az álmok
béiiitólag hat az agyra és alvást idéz begyűlt tömegek előtt, minden dolgozó rendithetetlen békeakaratát s a béke- c. müvére, amelyik részletesen foglald6. Az alvás ideje alatt ez a méreg tabort vezető Szovjetunióban való bizalmát, iránta való hűségét fejezte ki. kozik ezzel a kérdéssel és a Népies
kiválasztódik és eltávolodása által új- Mind többen és többen tesznek fogadalmat arra, hogy teljes erejükből fognak Tudomány cimü könyvsorozatban jelent
bél felszabadul és megtisztul az agy. küzdeni minden háborús uszítás ellen s a szociálizmusért minél inkább dol- meg.
A legutóbbi időben 1. P. Pavlov, gozva a béke ügyét fogják szolgálni.
F, J. levelező.
W. fi .

Harc a tüdőbaj ellen

Székeli/keresztúr dolgozói iskolai tagnyitó ünnepélyeken,
utcai felvonuláson ós kórom tömeggyűlésen tüntettek
a háborús uszitók ellen és a kéke mellett
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Az Országos
Szakszervezet!
Tanács
kiadásában
megjelent:
Gheorghe
Stoica
s A szakszervezeti mozgalom néhán
vezeti problémája.
Muzsik
Mihály:
A kölcsönös segélyzö pénztárak felá
a szakszervezetek mellett
Befejeződött a cséplés a székelyud- jobb eredményt tudott elérni a kollekvarhelyi központhoz tartozó 7 állami tív munkával, mint régebben.
A kölcsönös segélyzö pénztárak egységes szabályzata.
gazdaságban. Már az őszi szántást is
— Öröm a munka, — mondja, a-

Ú J É L E T
a székelyudvarhelyi
állami gazdaságban

elvégezték és készülnek az őszi vetésre. Az elhanyagolt, rossz karban
átvett földek megjavításával, a RMP
utmutatásai szerinti tervszerű gazdálkodással nagyszerű eredményeket értek
el ezekben a gazdaságokban.
A környező falvak terméseihez viszonyítva, az állami gazdaságokban
50 százalékkal jobb volta gabonatermés. Ez az eredmény a falusi magángazdákat arra serkenti, hogy átvegyék
az állami gazdaságok munkamódszerét, mint ahogy azt Kobátfalva
gazdái már meg is tették, látva, hogy
a tavaszi legelőboronálás után milyen
gazdag szénatermés volt az állami
gazdaságban. Az őszi vetésnél már
rengeteg követője van az állami gazdaságokba bevezetett észszerű gazdálkodásnak.
Az állami gazdaságokban próbálkoznak először a szovjet-tudósok
által kikísérletezett eredmények meghonosításával. A udvarhelyi körzethez
tartozó gazdaságokban 3 hektáron
végezték már a napraforgó mesterséges
megtermékenyitését és 6 hektáron a
lucerna mesterséges termékenyítését.
A kísérletezők nem csalatkoztak, mert
ugy a napraforgónál, mint a lucernánál 30 százalékkal jobb terméseredmény ígérkezik. A végleges eredményt
csak a betakarítás után lehet látni, de
már most megállapítható, hogy a megye gazdasági életének fellendítésében
nagy szerep jut a szovjetmódszereknek.

A munkások uj élete
Nem csak a termelésben, hanem a
a munkások, az alkalmazottak életében is nagy változás mutatkozik.
Csézdr József kovács 1937 óta, amikor a föld még a kizsákmányoló
magángazda kezében volt, itt dolgozott.
Most munkájában 100 százalékkal

mig szorgalmasan tisztítja a vetőgépet, a holnapi vetéshez — 3 hónap
alatt 140.000 lej értékű javítást és uj
gépek összeállítását végeztük el. Csináltunk ócskavasból egy uj váltószak-ekét, csak a késeket kellett megvenni. Amit megtudunk csinálni, azért
nem adunk ki pénzt. Százszorta jobb
élet van itt most, mint eddig. A fiamat taníttattam. Mindezt nem érhettem
volna el a RMP segítsége nélkül.
Pdl Domokos kerékgyártó is már a
régi gazdánál is dolgozott. A 7 gazdaság jármüveinek kerekeit javítja, de uj
szekereket, sőt kocsit is csinált.
— Én sem végeztem haszontalan
munkát, két hónap alatt 50.000 lej
kiadást takarítottam meg a gazdaságnak. Tudom, hogy ezzel is hozzájárultam országunk gazdasági tervének
megjavításához.
Forró Patt, a „fejőt" most operálták.
A kantin konyhájában melegedik,
közben a most vásárolt ruhaanyagot,
fejkendőket méregeti, szabja.
— Régebb, ha beteg voltam, a kutya sem törődött velem, mnst ingyen
megoperáltak. Nemsokára újra tudok
dolgozni. Szeretem a munkát, szívesen
dolgozom, különösenm ost, amikor 13
gyermekem jövőjét biztosítva látom a
Népköztársaságban. Sokat várok a
mezőgazdasági gépesítéstől. A fiaim
már gépeken dolgoznak.
Uj élet, szép eredmények igazolják
az állami gazdaságok létjogosultságát
Az udvarhelyi központ még jobb eredményeket vár a következő esztendőtől.
A most kapott nemesitett vetőmaggal,
a felaprózott földek összevonásával, a
munkások öntudatos munkájával és a
Román Munkáspárt támogatásával
minden bizonnyal minden tervet meg
is valósit.

Az állami
textilüzlet A Székelyudvarhely—brassói útvonalon mintegy
40 km-es útszakasz
komoly
kulturális van
ós
javítás és hengerelés alatt és jasporttevékenysége. vítások folynak a Székelyudvarhely—

Pártunk támogatása mellett a kulturális és sporttevékenység óriási arányokat öltött a széles dolgozó tömegek között.
Ebbe kapcsolódik bele szervesen
Maros, Csík, Beszterce és Udvarhelyinegye állami textilüzleteink kultur- és
' sportegyüttese. Október 29 és 30-án
Marosvásárhelyen kétnapos kultur- és
sportversenyen mérik össze erejüket.
Az udvarhelyi állami textilüzlet ezen
a versenyen 40 tagu kultur- és sportcsoportjával vesz részt. A próbák és
az edzések serényen folynak. A kulturcsoport vegyeskarral, népies színdarabbal, román és magyar szavalattal
és népi táncokkal szerepel. Sportban
labdarúgás, röplabda, kosárlabda,
ping-pong és sakk a kötelező versenyszámok.
• Így állanak az állami textilűzlet alkalmazottai kulturánk és sportunk fejlődésének és a haladásnak a szolgálatában.
L. K.

Udvarhelyvármegye

ideiglenes bizottságinak
munkájából

A fasiszta háború által megrongált
utak és felrobbantott hidak megjavítása, illetve újjáépítése még nagyobb
lendülettel folyik a megyei ideiglenes
bizottság vezetésével, mint régebben.

parajdi útvonalon is. Ezen kivül Farkaslaka és Korond között 4 hidat, a
Székelyudvarhely—gvergyószentmiklósi
útvonalon 7 hidat Óczfalván 2 hidat,
Kobátfalván, Nyikómalomfalván, Kadácson, Oklándon és Vargyason 1—1
hidat javítottak meg, illetve építettek
teljesen ujjá. Jelenleg is folyik 4 híd
újjáépítése, közöttük a szentléleki 17
és fél méter hosszú vasbeton hidé is.
A nemzetközi békenap
megünneplésével kapcsolatban Kobátfalváről Szilveszter Istvánné, Szentegyházasfaluról László Dénesné, Farkaslakáról Sípos Ferenc, Lövétéről Biró
Dénes levelezőink küldtek színes tudósítást.
Építőmunkások
és
toohnikusok
összeírása

Idegen állampolgárok
figyelmébe
Az udvarhelymegyei milicia-parancsnokság az idegen állampolgárok tudomására hozza, hogy az országban
való tartózkodásuk 1950 április l-ig
meghosszabbíttatott. A meghosszabbítás végett az idegen állampolgárok
jelentkezzenek október 10—20-ika között a székelyudvarhelyi milícia idegenellenőrző osztályán. Itt kérést kell beadniok. Ekkor hozzák magukkal az
az ideiglenes tartózkodási engedélyt
s a fizetéses alkalmazottak 1.000 lej,
szabadfoglalkozásúak 3.000 lej dijat
fizetnek.
Olteann Victor őrnagy,

miliciaparancsnok.

Gemene József,

az idegen-ellenőrző osztály főnöke.

9z Alimentara állami kereskedelmi vállalat uj üzletei
Az ujabban Alimentara nevet felvett volt Ardealul állami kereskedelmi
üzlet 2 ujabb üzletet nyitott Székelyudvarhelyen :
egy bodegát a Kossuth Lajosutca 10 szám alatt,
egy bodegát a Bethlen-utca 92
szám alatt a volt András József-féle
helyiségben.
A bodegában állandóan friss felvágottak, jó ételnemüek és italok várják
a fogyasztóközönséget.

RPR. Judecătoria Populară Mixtă
Cristurul-Săcuesc, Judeţul Odorheiu.
Dos. No. 648—1949. Extras depe
carte de judecată civilă No. 173 din
29 Septembrie 1949. Hotăreşte : Admite acţiunea înaintată de către reclamanta, soţia lui Beke Ludovic, născută Némethy Ileana, din oraşul Cristurul-Săcuesc, strada Fabricei No. 20,
in contra soţului ei Beke Ludovic, domiciliat in loc necunoscut. Desface
căsătoria contractată la 18 Iulie 1945,
in fata Ofiţerului Stărei Civile a comunei Bezid, Judeţul Odorheiu, dia
vina pârâtului. Plasează pe minora
Ildikó, născută la 11 Decembrie 1945
pentru creştere şi educare la mama
reclamantă, obligă pe pârâtul să plătească Statului suma de 4000 Iei drept
taxa de timbru, care sumă ar fi trebuit să fie plătită de reclamanta, dacă
nu s-ar fi servit de drept de paupertate. Ordonă Ofiţerului Stărei civile al
comunei Bezid, Jud. Odorheiu, ca după
rămânerea definitivă a prezentei cărţi
de judecată, să procedeze la înscrierea desfacerei căsătoriei conform legii
actelor stărei civile. Dată şi pronunţată
in şedinţă publică cu drept de apel,
azi, 29 Septembrie 1949. Judecătordelegat: Jakabffy Adalbert dr. Asesori populari: Pásztor Solomon, Iszlai
Grigore. Grefier: Mihail Topal.
ir.», idj

«ftwns

Corpul Portăreilor Tribunalului Odorheiu Dosar Nr. 58—1949. Publicaţiune
de vânzare. In ziua de 11 Octombrie
1949, orele 10 se vor vinde prin licitaţie publică în Strada Orjján Balázs
95 Odorheiu, următoarele obiecte:
maşină de croitorie bărbătească, una
Judecătoria Populară Mixtă Odorheiu. masă de croit, un palton de iarnă
Dos. No. 2662—1949. Soţia lui Ba- blănit şi un palton demi, ordonată
lázs Ignaţie, domiciliată in Odorheiu, prin încheierea Judecătoriei Populare
conform cererei înregistrate Ia această Mixte Odorheiu din 27 Maiu 1949,
judecătorie sub No. 2662—1946, in obiecte care formează succesiunea
baza legei No. 293—1944, cere decla- defunctului Ambrus Ladislau. Taxele
rarea morţii prezumate a lui Balázs de 20% pentru stat, priveşte pe adIgnatie născut Ia data de 14 Martie judecatar. Portărel delegat Ioan Sabău.
1913 in comuna Sâncrai, fost cu ultimul domiciliu in Odorheiu, care fiind
x Köszönetnyilvánítás. A
mobilizat a căzut in captivitate şi in megyei káderosztálynak, a megyei
luna Iulie 1944 a murit la Székesfe- szaktanácsnak, a Román Munkáspárthérvár (Ungaria) în lagăr. Invităm pe nak, az udvarhelyi alsó és felső járási
cei cari au ştiri despre dispărut să ideiglenes bizottságnak, valamint munanunje parchetul Tribunalului Odor- kás barátainak, gépkocsivezető társaiheiu, care face cercetările respective. nak és mindazoknak, akik Bálint GerJudecător-şef: Balogh Iosif dr. Gre- gely temetésén megjelentek és fájdalfieră : Balázs Irma.
munkat enyhíteni próbálták, köszönetet
mondunk.
A gyászoló csatád.
Judecătoria Populară Mixtă Odorheiu.
Dos. No. 1944-1949 din 13 Sepx Elveszett Antalfia Ferenc szetembrie 1949. CITATIE. Locuitorul
mélyazonossági
igazolványa, egy deNagy László fost cu ultimul domiciliu
in comuna Mugeni, jud. Odorheiu, în legációja, szakszervezeti tagsági könyprezent cu domiciliul necunoscut, este ve. Becsületes megtaláló 2000 lej jucitat personal la conciliere Ia această talom ellenében adja be a szerkesztőJudecătorie pe ziua de 14 Octombrie ségbe.
1949, orele 8, în calitate de părât, în
x Elveszett szeptember 27-én a
procesul de divorţ cu soţia născută Székelyudvarhely-Szováta közötti autóPatakfalvi Elizabeta. In caz de nepre- buszon Balázs János korondi lakos
zentare, procesul se va judeca in lipsă pénztárcája, benne katonakönyv, más^
conform legii. Judecător-şef: Balogh fontos iratok és kb. 1000 lej. MegtaIosif dr. Grefieră Balázs Irma.
láló a pénzt megtarthatja, az iratokat
kérjük visszaszármaztatni.

Az állami tervgazdálkodás előmozdítása céljából október 6—8 között
összeírják az összes képzett épitőmunkást és technikust. Ekkor ezeknek jex Semmisneknyilvánitás.
lentkezniük kell a községi, illetve városi ideiglenes bizottságoknál, még Elveszett a Railo Mária székelyudvarakkor is, ha jelenleg nem dolgoznak helyi lakos tulajdonát képező borjú
az épitőszakmában. Figyeljék tehát az 505.496—949 számú járlata. Érvényerre vonatkozó hivatalos közleménye- telen.
ket mindazok, akik épitő munkában
MOZIMŰSOR
vesznek részt és mindazok, akiknek
ilyen képesítésük van, mert a jelentOktóber 6—13: Mágnás
kezés elmulasztása a rendelkezés értelmében büntetést von maga után. Miska. Zenés magyar film.

x Használt láda az állami textil
üzlet raktárában bármilyen mennyiségben és méretben található. Ugyanitt
zsákbála is különböző méretben
vásárolható.
x Eladó egy jókarban levő Singer
varrógép chn: Vidám Antal Simó Gézautca 10-szám. (volt Szentferenc-utca.)
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október 8

Gyermekeink
nevelése
a székelyudvarhelyi faliújságokon Szeptember a gyümölcs,
mindannyiunk
ügye
a munkaA Román Munkáspárt által mutatott

Mit láttunk
A székelyudvarhelyi faliújságok ellenőrzése alkalmával ismét találkoztunk
általános és helyi jelentőségű hiányosságokkal. Egyes szervezetek még mindig nem értik meg a faliújság fontosságát és ideológiai nevelő hatását. Ennek következtében faliújságaik erőltetettek és inkább az általános és közismert politikai kérdésekkel foglalkoznak, mellőzve a közösség belső életében felmerülő problémákat, eredményeket és hiányosságokat.
A faliújság nevelőhatása éppen abban nyilvánul meg, hogy visszatükrözi
„a dolgozó közösség belső életét s a
kritika és önkritika fegyverével igyekszik a hibákat, hiányosságokat kiküszöbölve lendületet vinni a munkába.
A megvizsgált faliújságoknál tapasztaltakat röviden a következőkben foglalhatjuk össze:
A DAC faliújsága lendület nélküli,
gyenge. A faliújság szerkesztőbizottság,
ugy látszik, megoldhatatlan problémának tartja a tábla elkészítését. Ez ok
arra, hogy halogassa a megjelenést.
Nem hisszük, hogy ne lehessen találni
megoldást erre a kérdésre, de akkor nem
szabad arra hivatkozni, hogy valakit
távollétében választottak meg bizonyos
^tisztségre.
A MAT faliújsága egyhangú, egy
általános kérdést, a Rajk-ügyet tárgyalja. Említés sincs a Scánteia-ün.nepségekről s hiányzik teljesen a dolgozók életéből vett kérdések megvitatása.
Az UMGISz-nak ügyes faliújsága
van. Foglalkozik a szociálista munkaArerseny alapján elért eredményekkel.
Hangsúlyozzák, hogy az asztalosok
30—100, a szabók 23—28 százalékkal
haladták tul az előirányzatot. Fogyatékossága a faliújságnak, hogy nem
•mutat rá, miként sikerült elérni ezt az
eredményt, milyen nehézségeket küzdöttek le és milyen hiányosságaik
•vannak még. Egyik cikkében rámutat
.arra, hogy fejlődés van azüzemmun"kájában és hogy a kritika és önkritika szellemében irányítja Szöllősi elvtárs a munkát, bár kezdetben az volt
.a látszat, hogy diktatórikusán akar
vezetni. Foglalkozik a békenappal is,
<de csak általánosságban, nem mutatva
irá arra, milyen visszhangot keltett ez
jsa üzem dolgozói között. Ae eredmények komolyabb méltatásával, lendületesebb felhívást kell irni a szociálista

versenyek további folytatásának fontosságáról.
Az ipari szakiskola faliújságán 4 cikk van. írnak az iskola megkezdéséről és felhívást intéznek a diákokhoz, hogy értékelve az uj tanítási
rendszert, igyekezzenek komolyan kivenni részüket a szociálizmus megvalósításának munkájából. A békéről irt
cikkek túlságosan általánosak.
Az IPEIL-nek szép nagy faliújsága van, gazdag anyaggal: 9 cikk
és 2 karikatúra látható raita. Nagyon
ötletesek és a közösség életéből vett
eseményt tükröznek vissza a rajzok,
az egyik Darvas Ferencet és a szociálista-versenyt ábrázolja a másik Cseresznyés Mihályt, amint a rönktéren
gondolkozik az anyag érkezéséről.
Ajánlatos, hogy ezt a példát más
faliújságok is kövessék, mert az ötletes, nem sértő karikatúra derűt visza faliújságokba és a dolgozók érdek
lődését felkelti. Említésre méltó a szakácsnő cikke, aki helyesen gyakorol
kritikát, hogy a konyhabizottság nem
fordit gondot a konyhára, s igy a
munkásság élelmezése nehézségekbe
ütközik. Ezzel felkelti a figyelmet, hogy
egy komoly hiányosságot kell kiküszöbölni és az esetleges elégedetlenségeket ezzel meg lehet szüntetni.
Van azonban a cikknek egy helytelen és indokolatlan megállapítása is:
hogy a tisztviselőknek minden szabad.
Egy ilyen kijelentést indokolni kell. Mi
az, ami szabad? Népköztársaságunk
alkotmánya minden dolgozó részére
egyforma jogokat biztosit, s küzdünk
a kivételezés átkos maradványa ellen,
tehát rá kell konkréten mutatni, mi az,
amit csak a tisztviselők élvezhetnek és
ezzel sértik a közösség érdekeit?
Helyes megállapítások olvashatók a
faliújságon a szociálista munkaversenyekről, a békéről és arról, hogy mi
az oka a versenyek szervezetlenségének. Nem foglalkoznak a Scánteia-Ház
épitésének és a dolgozók kulturális és
ideológiai színvonala emelése érdekében kifejtendő munkájának fontosságával.
A faliújság csak ugy töltheti be nevelői feladatát és hivatását, ha a bírálatokból állandóan tanulunk és ezzel
faliújságainkat még elevenebbé és
hatékonyabbá tesszük.
Z. V. dr.

eredmény betakarításának gazdag hó- jobb, emberibb élet nem a bizonytala»
napja. Nekünk, tanügyieknek a szep- jövőben ködlő álomkép, hanem hatátember évkezdet, tele lendülettel, uj rozott, világos cél, kemény tudatos
célokkal, uj tervekkel. Egész évi mun- terv, melyet nem holnap, gyermekekánk legszínesebb, leglendületesebb inknek, hanem ma, mimagunknak is
hónapja a szeptember. Ebben az évben akarunk megvalósítani, s amelyről
az iskolai év különösen gazdag és nemcsak álmodunk, de amelyért dolsokoldalú tervvel indul útjára.
gozunk és hnrcolunk. Ebben a munA Szovjetunió példáját követve ta- kában és harcunkban biztos uton haladunk, mert felhasználjuk a Szovjetnításunk egész vonalán hadat üzentünk
unióban
elért eredményeket és útmua gépiességnek,
a sablonnak. Fel
akarjuk számolni a terméketlen ma- tatónk amely biztos kézzel vezet, a
golást. Fel akarjuk számolni a lusta, Román Munkáspárt.
csak a jó jegvért, kirakat-eredményre
Szabó Judit.
dolgozó diák típusát, önálló munkát,
eredetiséget, alkotást követelünk diákjainktól és arra neveljük őket.
Az alkotás erői: fantáziagazdagság
és ötlet minden emberben megvannak
Az október 2-iki nemzetközi békes a tanítási módszer hibája, ha ezek
az erők senyvednek és elapadnak. Az nap alkalmából megyénkben is hatalalkotás örömét nemcsak a művész, a mas tömegekben vett részt a megye
technikus élheti, hanem a tanuló is az sportoló ifjúsága. Már szeptember
iskolában. És élnie is kell, mert az 25-én megkezdődtek és egész héten
utánzás, a kényszer, a másolás szol- folytak a sakk, teke és labdarugó
gaság, mely ellen minden öntudatos versenyek.
lélek tiltakozik.
Szeptember 25-én, a Scánteia-ünnepEz a célkitűzés a nem tanügyiek ségek keretében folyt le az országos
szemében talán kicsinyesnek, szük- rekorddöntő tekeverseny selejtezője
ségtelennek látszhatik. Pedig lényeg- megyénkben. Első Székely Gábor UMTE
bevágóan fontos nemcsak az ember- Székelyudvarhely 153, második ifj.
formálásban, a nevelésben, hanem az Vajda Domokos CSM Székelykeresziskolán kivül is a munka minőségi tur 144, harmadik Molnár József II.
megítélésében. A színvonal emeléséért PTT Székelyudvarhely 124 tekéveL
harcolunk az általában elharapózott Igy a szebeni elődöntőben Székely
gépiesség ellen.
Gábor vett részt UdvarhelymegyébőL
Átfogóbb s az iskolán túlmenő terSzombaton 14 motorkerékpáros stavünk a nevelési kérdések széleskörű féta vitte Medgyesre az udvarhelymenépszerűsítése. Jelenleg a pedagógia gyei munkás-sportolók békevágyát kiiránt leginkább csak azok érdeklőd- fejező határozatát
nek, akiknek az a foglalkozásuk s
ezek között is vannak sokan, akik Teke
ösztönükre bízzák magukat vagy régi
Az országos béke-tekeversenyen a
elméleti tanulmányaikon rágódnak, nem város képviseletében Székely Gábor a
véve tudomást a jelen követelménye- második dijat nyerte el. A megyei
iről. A pedagógiát népszerűsítő kam- tekeversenyen részt vett 74 igazolt
pányunkat a sajtóban is folytatjuk. játékos, 124 nemigazolt játékos. Első
Helyi lapunkban tanuló ifjúságunk- lett az igazolt játékosok közül: Szénak, a szülőknek és a szakképzett pe- kely Gábor, II. Barabás Béla, HL
dagógusoknak szánt rovatokban tár- Stiller Béla, a nemigazolt játékosok
gyaljuk a nevelési kérdéseket.
közül első Gál Endre Szentkeresztbánya,
József SzentkeresztMiért van erre szükség ? kérdez- bánya, II.III.Lőrincz
Imre
hetik sokan. A pedagógia az iskola, varhely Comcereal. Sándor Székelyuda pedagógusok dolga, intézzék ők. Ez
az általános felfogás azonban téves. Röplabda (votley ball)
A modern pedagógia nem ismeri az
Első az OSP csapata, II. a diák
iskola elszigeteltségét. Az iskola benne válogatott, III. a Dinamó MAI.
él a nagy közösség, a társadalom életében, annak eseményei, tervei, esz- Sakk
,ményei átszövik és irányítják életét.
Első Szabó Károly, II. Kisnémet
Az iskola a társadalom műhelye, ahol István, III. Lőrincz László.
az uj embert formálják, kovácsolják. Kerékpár
Az iskola kilép eddigi elzártságából,
Első Orbán András Szentkereszta tudást, a tanulás technikáját kiviszi bánya, II. Sándor István, III. György
a társadalomba. A Román Munkás- Ferenc.
párt utmutatásai szerint a mai helyzet
parancsa az, hogy necsak a tanulókat N6i staféta
neveljük, hanem a felnőtteket is át kell
Első az elméleti iskola I. csapata,
nevelni. Hisszük, hogy ez lehetséges II. az elméleti iskola III. csapata, IIL
is. mert hiszünk az ember nevelhető- az elméleti iskola II. csapata.
ségében s az ember fejlődését nem
Kézilabda
tartjuk lezártnak a gyermekkorral.
Autó-Sport—Brassói SSCC 6 : L
Mindenki nevelő, ha másnak nem, Autó-Sport (női) KMSE (székelykeönmagának nevelője. Mindenkinek
önmaga és a közösség iránti első kö- reszturi) 4 : 0.
telessége állandóan fejlődni, tökélete- Labdarúgás
Székelykeresztur 1—UMTE I 1:1,
sedni. De ezenkivül is mindenki neveli munkájával, magatartásával, elve- UMTE II—Székelykeresztur II 2 : 0 .
ivel az egész életével többi ember- A béke jegyében lezajlott mérkőzések
tényleg békések voltak. A székelyketársait, akikkel érintkezik.
Nyilvánvaló tehát, hogy a nevelés reszturi csapatból jó volt a Patakfalvi
kérdéseivel mindenkinek foglalkoznia —Kiss Dezső—Bokor Sándor-védelem.
Szentkeresztbánya—Parajd 5 : 1 ,
kell. A nevelés nem egyesek, nem a
pedagógusok, nem intézmények, iskoA szeptember 25-ikén rendezeti
lák munkája, hanem a közösség ügye,
motorkerékpár-versenyek eredményei
a legfontosabb közügy.
A jobb, emberibb élet megterem- helyesen a következők:
250 kategóriában első Kénosi Egon,
téséhez lényeges, de nem elégséges
dolog az emberi élet fizikai adottsá- II. Kassay András, III. Balázs János.
gainak megjavítása. Szükséges magá500 kategóriában első Laczkó Jónak az embernek a javítása, tökéle- zsef, II. Sámson József, IIL Balázsi
Sándor.
tesítése, nevelése.

Kibővített olvasóteremmel
várja a
dolgozókat a T)ózsa György
Népi c/lthenaeam könyvtára
A Dózsa György Népi Athenaeum könyvtára megújított, kibővített olvasóteremmel, uj könyvekkel várja a dolgozókat Az uj könyvtárhelyiségben a
dolgozók minden kényelmet megtalálnak és nyugodtan olvashatják a több,
mint tízezer kötetes könyvtárat. A legutóbbi napokban ujabb 187 könyvvel
bővült a könyvtár anyaga.
Megtalálhatók itt Marx, Engels, Lenin és Sztálin müvein kivül a szociálista reálizmus legkiválóbb művelőinek, Gorkijnalq A. Tolsztojnak, Ilja Ehrenburgnak nagyszerű regényei, valamint a világirodalom más kiválóbb alkotásai is.
Ma, amikor nagy lendülettel folyik Népköztársaságunk újjáépítése, minden
dolgozónak művelnie kell magát, minél többet kell jó könyveket olvasnia, hogy
eszmeileg is lépést tartson forradalmi átalakulásunkkal, az uj világ, a szociálizmus kialakításával. Éppen ezt a célt szolgálja a Dózsa György-könyvtár
azzal, hogy lehetővé teszi minden dolgozó számára, hogy jó könyvekhez
jjusson.
Ha van még dolgozó, aki nem szeret jó könyvet olvasni, az csak azért
lehetséges, mert nem próbálta, vagy nem vett a kezébe igazi jó könyvet. A
könyvtár, hétfő kivételével, minden nap reggel 9 - 1 óráig, d. u. 4—8 óráig
-van nyitva s áll útmutatásaival is a dolgozók rendelkezésére.
Használjuk ki ezt a művelődési alkalmat 1
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A Szovjetunió Kommunista (b) Pártjának Uj munkamódszerek
Szovjetunió bányáiban'
politikai oktatási módszerei

A körzeti esti pártiskolák a Párt
körzeti, városi és nagyüzemi szervezetei keretében működnek. Ezeknek
az iskoláknak a hivatása a pártaktíva
tagjait a Bolsevik Párt története tanulmányozásában segíteni és őket a
klasszikus marxista-leninista müvek
egyéni tanulmányozására rászoktatni.
A pártiskolák hallgatói ezenkívül az
iparban, a szállítmányozásnál és a mezőgazdaságban szükséges gazdasági tudnivalókat is elsajátítják, s bővítik a
a Pártra és a szovjet államgépezetre
vonatkozó gazdaság-földrajzi és politikai ismereteiket.
A körzeti pártiskolába a felvételt a
Párt körzeti, vagy városi szervezetének titkárából, a párt-és szakszervezet
propaganda- és agitációs osztálya, valamint a Komszomol és a Pártiskola
felelőseiből álló bizottság eszközli. A
hallgatók kiválasztását társadalmi szempontból a Párt körzeti, vagy városi
bizottsága ellenőrzi.
A tanfolyamot esténkint tartják s
időtartama 15 hónap —nyári vakációval — anélkül azonban, hogy a hallgatók foglalkozásukat megszakítanák.
A kujbisevi körzeti
pártiskola
Látogassunk meg egy ilyen tanfolyamot, a Dzerzsinszki körzeti bizottság kujbisevi esti pártiskoláját. Itt
54-en tanulnak: a párt alapszervezeteinek titkárai, a körzeti intézmények
és gazdasági szervek vezetői. Majdnem
valamennyiüknek középiskolai végzettsége van. A tanulás megkönnyítése
végett az iskolát két csoportra osztották.
Az előadások 1948 október 1-én
kezdődtek az alábbi tantárgyakkal: A
Szovjetunió Kommunista (b) Pártjának
története, szovjet gazdasági kérdések,
egyetemes gazdasági és politikai földrajz. Julius végéig a Szovjetunió Kommunista (b) Pártja rövid történetének
nyolc fejezetét, valamint a politikai
gazdasági földrajz első és második
részét tanulmányozták.
A tanterv minden tárgyából tartottak
előadást, s némelyikből szemináriumokat is szerveztek. Az előadásokat és
szemináriumokat a pártaktíva, a szovjet
szervezetek és a körzeti pártbizottság
propagandistái, valamint a helyi tanintézetek tanárai tartják.
Az előadók között szerepelt a körzeti pártbizottság titkára, a Párt körzeti bizottsága agitációs- és propaganda osztályának felelőse és többen
mások.
Hogyan szervezték meg
az előadásokat
A legutóbb tartott előadások egyikén a Szovjetunió Kommunista (b)
Pártja története VII-ik fejezetének két
utolsó részét tanulmányozták. De nemcsak a VII. fejezet említett részéről
beszélt az előadó, hanem felhasználta
a marxista-leninista klasszikusok más
müveit is. Főleg Lenin „Állam és forradalom" cimü müvét, Sztálin „Az
Októberi Forradalom és az orosz
kommunisták taktikája" cimü munkáját, s idézett a tárgykörbe tartozó több
Majakovszkij-költeményből is.
A hallgatók ilyenformán jól megértették az előadást és jegyezhettek
füzeteikbe. Ezután az előadó az egyéni
tanulás megkönnyítésére szolgáló irodalomból ajánlott olvasnivalót.

A szemináriumok keretében néhány
hallgató előadást is tartott, amely után
az illető tárgyat a szeminárium vezetőivel együtt részletesen megvitatták.
A szeminárium végeztével az előadó
tanár újból összefoglalta a megvitatott anyagot, tisztázta a kérdéseket és
megtette észrevételeit a hallgatók hozzászólásaira.
Emelik a hallgatók politikai színvonalát
A körzeti pártiskola nagyban hozzájárul a hallgatók politikai színvonalának emeléséhez. Sokan közülük üzemi előadók lesznek és felvilágosító
vitákat rendeznek a munkásság körében. Néhányukat pártmunkával is megbízzák a körzeti pártszervezetnél.

A szovjet-bányászok ma már a leggyorsabb módszerrel szerelik be a
függőleges csöveket a tárnákba. Ez »
munka a bánya műszaki felszerelésének egyik legnehezebb művelete. A
Donyec-medence bányászai kétszeresen, sőt háromszorosan túlhaladják
normájukat. Karaganda bányáinak szerelésénél a függőleges csövek elhelyezésének átlagos gyorsasága 50 százalékkal növekedett, mig a szereléssel
járó költségek 19 százalékkal csökkentek méterenkint. A legnehezebb
bányaszerelési munkálatok gépesítése
a függőleges csövek elhelyezésénekgyorsításához vezetett

Az év végén rendes vizsgát tartanak.
Hasonló rendszerrel dolgoznak a
falusi körzetek pártiskolái is. A Moszkva környékén levő Voszkreszenszkij
körzeti pártiskolában a kolhozok és
szovhozok alapszervezeteinek titkárai,
kolhozelnökök, stb: tanulnak. Ebben
az iskolában nemrégiben tartották meg
az évvégi vizsgákat, s azokon bebizonyosodott, hogy a hallgatók jól elsajátították az előadott anyagot. Több
hallgató rövid értekezést is irt a tanfolyamon megtanult történelmi és dialektikus anyagról. Annak ellenére,
hogy a tanév véget ért, a hallgatók
kötelezték magukat arra hogy a szünidőben szorgalmasan tanulnak egyénileg is, hogy a következő tanszakban
könnyebben tudjanak haladni.

Szibériában a tarlóba
vetik az oszi búzát

A Szovjetuniónak több, mint 36*
körzetében befejezték az őszi vetési
tervet. Szeptember közepéig kétmillióhektárral többet vetettek be, mint tavaly. Többezer kolhoz, különösen az
Altáj és Novoszibirszk környéki, valamint a szibériai sztyeppék igen sok.:
kolhoza jelentősen megnövelte őszi*
vetésterületét.
Az őszi búzát ezen a vidéken Liszenkó módszere szerint vetik el, vagyis a hántatlan tarlóba. A száraz^
időjárás kedvezően befolyásolja a vetések fejlődését.

P. I. Szergejev :

A traktorbrígád
harca
a bőséges termésért
Kiadja az Országos Szakszervezeti tanács

Vaszilij Ivánovics Szergejev, e munka szerzője, egy sorozatos
sikereket elért traktorbrigád vezetője, a szociálista munka hőse. A
brigádvezető gazdag tapasztalatokkal rendelkezik és remekül megszervezte brigádja munkáját. Szergejev elmondja, hogyan ért el
minden évben magas termelékenységet, hogyan javította meg a
terméseket
Szergejev munkájának tárgyköre és végső következtetése az,
hogy a traktoristáknak a bőséges terméshozamot tevékenységük elsőrangú célkitűzésének kell tekinteniök.
Traktoristáink Szergejev munkáját olvasva, tanulni fognak az
élenjáró kolhozista tapasztalatából, értékes gyakorlati útbaigazítást
kapnak arra vonatkozólag, hogyan kell megerősíteni a traktorbrigádok és a többi mezőgazdasági rajok közötti kapcsolatot, a felsőbbrendű agrotechnika alkalmazására a szántóföldeken, mivel ez a
mezőgazdasági termékek mennyiségi és minőségi megjavításának
egyik főfeltétele.
A könyv kapható Székelyudvarhelyen a Könyvesboltunkban.

A talaj

A vetési munkálatok előkészületei
közé tartozik a talaj tápanyagainak
pótlása, vagyis a talaj trágyázása. Ez
a teendő nagy fontosságú különösen
megyénkben és ezért igen nagy súlyt
kell rá fektetni, mert lényegesen befolyásolja a következő évi termést.
A különböző szántóföldi növényeink
termesztésével a talaj tápanyagkészletét csökkentjük, a talaj sóit a földből
kivonjuk. Majdnem minden növény
más és más igényt támaszt a talaj
főbb tápanyagaival szemben. Az egyik
jobban kihasználja a foszfort, a másik inkább a nitrogént, vagy a kálciumot, stb. Ezért igen fontos egyrészről
a vetésforgó alkalmazása, vagyis a
növények termesztésének változtatása
egy bizonyos területen, másrészt az
elvont tápanyag visszaadása.
Az elhasznált tápanyagot vissza kell
adni a talajnak. Ez az istállótrágya
vagy a műtrágya alkalmazásával történik.
Az istállótrágya jgen jó tápanyagnak bizonyult a talaj részére és
annak helyes alkalmazásával igen jó
eredményeket tudunk elérni. Mindenekelőtt fontos a trágya helyes keze-

Fagyálló oszi búzát
termesztettek ki
a Szovjetunióban

A szovjet-tudósok uj, az eddigieknél termelékenyebb gabonafajták ér.
ipari növények kitermesztésén dolgoznak.
Gurijev akadémikus, a Szovjetuniómagnemesitő intézetének tagja, Narodnájának elnevezett olyan ujfajtáju<
őszi búzát termesztett ki, amely aszályos évben is 3700 kiló termést adott.
Ugyancsak Gurijevnek sikerült kitermesztenie rendkívül nagy termelékenységű és fagyálló őszi búzát és árpát is.

tápanyagainak

lése, amit a trágyatelepen kell elvégezni. Trágyázásra kizárólag csak jól
erjedt és érett, szalonnás trágyát szabad használni. Nem szabad a szalmás,
vagy pedig a porrá szárított trágyát
alkalmazni. Fontos továbbá a trágyakihordást közvetlenül a szántás előtt
végezni, nem pedig hetekkel azelőtt
a földekre elszórni. Amennyiben a
szántással a trágyát nem ludnánk
azonnal aláforditani, ugy a trágyát
nem szabad szétszórni, hanem kupacokba kell rakni. A trágya szétszórásával és kiszáradásával elveszti tápanyagait. A Szovjetunióban végzett kísérletek bizonyítják, hogy ilyen esetben a trágya 20—60 százalékig elveszti hatóerejét.
Megyénk gazdáinak feltétlenül változtatniuk kell régi szokásukon és a
trágya elszórása helyett kupacokba
kell azt rakniuk.
A műtrágyát nálunk ezideig
kevéssé használtuk, mivel külföldről
kellett szállítani és nehezen lehetett
hozzájutni. Most már hazánkban állítják elő s igy lehetővé vált korlátlan
használata.
A műtrágya fontos, mert azzal pó-

,

pótlása

tolni tudjuk a hiányzó istállótrágyát.,
másrészt pedig meggyorsítjuk a növényzet fejlődését és biztosan pótoljuk
a hiányzó tápanyagokat, ami által a
növényzet bő termését biztosítjuk.
A műtrágya helyes alkalmazásához,
a szovjet-gazdálkodás tapasztalatai
szerint feltétlenül szükséges a talajvizsgálat. Ezzel a föld összetételét és
tápanyagkészletét tudjuk ellenőrizni
és csak igy lehet szabályozni a műtrágya adagolását. Amennyiben a
hiányzó tápanyagot megfelelő mennyiségben juttatjuk a talajba, lényegesen
befolyásoljuk a termesztett növény
hozamát és termésátlagát.
Mezőgazdaságunk az irányítással
egy uj korszakba lépett. A vetési
kampány sok mozzanatra tagolódik
és minden egyes fejezete fontos tényező az előirányzott terv végrehajtása és túlteljesítése érdekében.
A.

A DAC állami hulladekgyüjtöközpontoknak hivatalos aron beadott
hulladékot a gyárakban újra feldolgozzák és mint uj készáru*
kerülnek vissza hozzánk.
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FALVAINKBÓL—FALVAINKNAK
gondolni, hogy a szülőotthonba ő is nösen nagy sikere volt Bálint Rózsika
bejuthat, mert ugy hallotta, hogy oda és Pál Rózsika elemista lánykák műcsak párttagokat fogadnak be. Most vészi orosz táncának. Az IMSz is szép
Népkörtársaságunk az uj földadó- nyugodt és megelégedett, mert a leg- munkát fejtett ki
törvénnyel dolgozó földműveseink se- nagyobb szeretettel és gonddal ápolFeltűnő azonban, hogy amig dolgozó
gítségére sietett Ez az osztályharcos ják mindegyiküket.
parasztságunk támogatja a kulturmegszellemű törvény a szegény- és középAz édesanyák hálájukat fejezik ki mozdulásokat, addig az értelmiség
parasztokat megmentette a régi nyo- a RMP-nak és kormányunknak, hogy egyes tagjai megjelennek ugyan az
masztó adóterhektől. Dolgozó paraszt- nagy áldozatokai szülőotthont létesített, előadáson, megmutatják magukat, de
óságunk hálás is kormányunknak az azért, hogy az uj nemzedék egészsé- még a műsor megkezdése előtt haza.adózás kérdésének rendezéséért és a ges körülmények között lásson napvi- mennek. Ezek az értelmiségiek még
lehetőségekhez képest igyekszik ren- lágot.
nem találták meg az utat a nép felé,
dezni adóját s azt szivesen fizeti ki.
nem akarnak közösségben dolMáthé Dénesnéezek
Az adószedők most már nem húzzák
gozni, nem akarják elfogadni a RMP
útmutatásait, de mégis a közösségből
éki a párnát a szegény családok fejei
élnek. Olasztelek öntudatos dolgozói
alól, hanem politikailag igyekeznek fel- Ka rácsonf alva
ezt nagyon furcsának találják.
világosítani a dolgozókat, hogy szivesen tegyenek eleget adófizetési köteKarácsonfalva dolgozó parasztsága
megértette az idők szavát és tevékelezettségüknek.
nyen
kiván résztvenni a szociálizmus
Annál visszataszitóbb Jánosi Károly
építésében
hazánkban. Ezt mutatja az,
•siklódi adószedő eljárása, aki ugy
és
akart az adószedők közötti versenyben hogy Mátyás Albert, Dunai József
A dolgozó parasztság faellátását az
Barabás
Áron,
bár
elég
nehéz
a
gazszép eredményt elérni, hogy rémhirt
erdészeti minisztérium 1949 május 20-terjesztett s azzal ugratta be dolgozó dasági helyzetük, önként felajánlották, ikán kiadott rendelete osztályharcos
hogy
többet
szolgáltatnak
be
gabonáparasztságunkat. Azt a hirt találta ki
szellemben oldja meg. A rendelet inJánosi Károly, hogy a Tudor Vladimi- jukból az előirányzatnál. Ezzel a tet- tézkedéseit figyelmébe ajánljuk minden
igazolják, hogy szivesen adják
rescu képével ellátott 1.000 lejes bank- tükkel
a gabonafelesleget a dolgozóknak, községi ideiglenes bizottságnak.
jegyek között sok a hamis, de adóba mert
A rendelet első része megszabja,
hogy azzal az országot
még elfogadják az ezerlejeseket, másutt épitő tudják,
hogy
a községi ideiglenes bizottságok
dolgozóknak
juttatnak
nagyobb
anár nem.
kenyeret. A karácsonfalvi példa szépen kötelesek összeállitant egy névsort
A hiszékenyek bedűltek ennek'a rém- mutatja, hogyan vesz részt dolgozó azokról a lakosokról, akiknek joguk
Oiirnek és mig régebben egy hónap parasztságunk Népköztársaságunk újjá- van ezen rendelet értelmében az er.alatt 30—40000 lejt fizettek be a építésében.
Székely Béladőről minimális taxa ellenében fát
.dolgozók Siklódon, most egy délelőtt
hozni. Ezek között nem lehet kulák,
levelező
130.000 lejt sikerült Jánosi Károlynak
spekuláns, vagy olyan egyén, aki népi
behajtania ezzel a rémhírei, főleg mind
demokráciánk ellensége.
.a szegényebb gazdáktól.
A dij nem lehet több havonta 5 lejPártunk alapszervezete azonnal észnél annak a részére, aki háton hozza
revette Jánosi Károly mesterkedését, a
a száraz ágat az erdőről. Azok, akik
helytelen eljárást leleplezte és megálszekérrel hoznak fát, 20—50 lejt kell,
lapította, hogy Jánosi Károly a pénzüOlaszteleken az idei búzatermés hogy fizessenek szekerenként.
gyi hatóságok nevében adott ki hamis gyenge volt. Sokhelyen a tövis ellepte
Azoknak a szegényparasztoknak a
intézkedéseket és hirdetményeket tett a vetéseket, a buza nem tudott fej- részére,
akiknek nincs szállító eszköközzé, anélkül, hogy előzőleg a köz- lődni. A tavaszi eső is megkésett s a zük, amivel
az erdőről fát hozzanak,
ségi ideiglenes bizottsággal felvette szárazságot megsínylették vetéseink. a községi ideiglenes
köte-volna a kapcsolatot. Igy vezette félre Most, hogy az őszi vetési csata meg- lesek ellenszolgáltatásbizottságok
nélkül igénybe
Jánosi Károly dolgozó parasztságunkat kezdődött, nem állott kellő mennyiségű venni a kulákok és a spekulánsok foArra is fény derült, hogy Jánosi Ká- vetőmag rendelkezésre, ugy hogy kor- gatait, hogy minden szegény embernek
roly is szegényparaszti származású és mányunknak kellett a dolgozó parasz- legyen beszállítva a fája az udvarába,
nem rosszindulatból követte el a hi- tok segítségére sietnie a vetőmaggal.
igy biztosítva számukra a meleg szobákat és ugy a koordináló bizottság,
A vetőmag nem is késett, a Román bát télire.
jHint a község dolgozó parasztsága Munkáspárt irányítása következtében.
Azoknak, akiknek 10 hektáron aluli
-előtt beismerte hibáját és Ígéretet tett, Dolgozó parasztságunk azonban levonta
magánerdejük
van, joguk van annyi
4iogy a jövőben ilyesmit nem követ el. a rossz termés tanulságait. A községi ideÉppen ezért ezalkalommal még nem iglenes bizottság irányításával oda hatott fát levágni, amennyi a szükségletüket
jártak el ellene a legszigorúbb eszkö- hogy a jól megdolgozott földbe való- fedezi, természetesen, az illetékes erdész utmutatásai alapján. Ezért a munzökkel.
ban jó buza kerüljön. Olasztelek dol- káért
az erdészeti személyzet semmigozói magukévá tették az irányítást s féle fizetést
el nem fogadhat. Itt ne
hozzáláttak a vetőmag csávázásához. essünk tévedésbe,
mert a kulákok csak
Bá gy
A öntudatos dolgozók egyetlen nap
alatt 40 mázsa búzát csáváztak. A
A Román Munkáspárt utmutatásai munkában Bartha Imre gazdasági
nyomán a bágyi ideiglenes bizottság előljáró tanúsított nagy odaadást, aki
szép munkát fejtett ki. Szeptember 10- nem szűnt meg magyarázni, felviláikére fedél alá hozták az uj apaállat- gosítani, segíteni, S meg kell említeistállót, az uj iskola előterénél 10 m. nünk dolgozó parasztságunk becsühosszúságban, 4 m. magas, erős kő- letes tagjait: Fodor Istvánt, Lőrincz
falat húzattak, az uj szövetkezet szá- Ilonát, Bartha Istvánt, Lőrincz Lajosmára a régi korcsmahelyiséget teljesen nét, Bartalis Andrást, Bene Jánost,
átalakították s az iskola fedelét is ön- Kolumbán Bélát, ifj. Molnár Sándornét,
Szabó Dénes 75 éves karácsonfalkéntes munkával rendbehozták. Mind- László Jánosnét és Dimény Ferencet, vi középparaszt gyönyörű szép búzát
ezekkel a munkálatokkal a dolgozók akik a munkában a legnagyobb lel- termelt. Amikor a megállapított 870 kg.
életszínvonalát kívánják emelni, a köz- kesedéssel vettek részt és a legnagyobb buza beadására került a sor, Szabó
ség újjáépítését szolgálva.
öntudatot tanúsították.
Dénes kijelentette: örülök,hogy olyan
ifj Bencze Géza
szép termésem lett, hogy a dolgozók
levelező
részére is tudok beszolgáltatni az álSzövetkezeti vendéglő
lamnak. Ezen kivül szépen maradt neOlaszteleken
kem is s már meg is munkáltam fölZetelakán
Olasztelek uj szövetkezete ujabb demet a jövő évre is. Igyekszem az
elkövetkezendő évben is minél többet
sok mende-monda járta a faluban az eredményképpen október másodikán termelni dolgozó testvéreim részére.
nyitotta
meg
a
szövetkezeti
vendéglőt,
uj, korszerűen felszerelt szülőotthonnal
O. J. levelező
kapcsolatban, amit a reakció terjesztett, mely kiküszöbölve az egyéni nyerészhogy a szülő anyákat elrémítsék az kedést lehetővé teszi, hogy a dolgozók
uj szülőotthontól. A reakciónak ez a olcsón juthassanak jó ételhez és italokhírverése is csődöt mondott, az édes- hoz. A vendéglőt nagyobbára önkéntes
Örömmel adták
anyák megértették azt, hogy ezt a munkával állították fel. Hadnagy Béla
szülőotthont a RMP kezdeményezésére Biró József, és Molnár István tűntek
gabonafeleslegQket
ikormányunk az ő javukra létesítette. ki ebben a munkában.
Ugy a Scânteia Napot, mint októMeglátogatva a szülőotthont örömmel
Dolgozó parasztságunk közül többen
.állapítottuk meg, hogy ott legutóbb ber 2-ikát, a béke napját szépen
három édesanya adott egészséges kis összeállított műsorral ünnepelték meg juttatták írásban is kifejezésre, milyen
gyermekeknek életet Az egyik édes- Olasztelek dolgozói. A dolgozó paraszt- szivesen tesznek eleget gabonabeszolanya elmesélte, hogy nem tagja egyik ság öntudatos tagjai lelkesedéssel gáltatási kötelezettségüknek. Igy többek
-szervezetnek sem és nem is mert arra vettek részt az ünnepségeken. Külö- között Bögözról Bence Ferenc

Rémhír Siklódon

Olaszteleken ideológiai tanfolyam is
van. A postahivatal alkalmazottai és
az erdészeti hivatal tisztviselői vesznek itt részt. Sajnos, a többi községi
intézmények tisztviselői pontatlanul,
vagy egyáltalán nem járnak el a tanfofyamra. Jó volna, ha minden tisztviselő megtalálná a módot arra, hogy
hetente egy este részt vegyen a tanfolyamon.
Olasztelek utcai faliújsága nem
egészen elhanyagolt, de mégsem lehet
rendszeres és komoly szerkesztői
munkának az eredményét látni. Miért
nem alakítja meg Olasztelek a faliújság
szerkesztőbizottságot ?

gy-

A dolgozó parasztság faellátása

OlaszteUK MH&zBlt
atfttfel csatira

JCogyan fogadta
Szabi pfnes
a gabonabegyíjtíst

a tő-ár lefizetése után vághatnak annyi
fát, amennyi a minimális szükségletüket fedezi és amennyit a községi ideiglenes bizottság megállapít számukra.
Ahol a fa kicsinybeni értékesítése
fő kereseti forrás szokott lenni, a dolgozó parasztság vágteret fog kapai
Az ebből származó anyagot azonban
nem a kulákság és spekulánsok kapják.
Ezen rendelet végrehajtásáért felelős
az egész erdészeti személyzet, amelynek szorosan együtt kell működnie a
községi ideiglenes bizottsággal. A rendelet végre nem hajtása szabotázscselekedetnek számit.
Amint láthatjuk, Pártunk irányítása
és munkája a dolgozó parasztságnak
tűzifával való ellátására is kiterjed.
Ezzel a rendelkezéssel megszűnik a
sok kérvényezés és a 10—2 J km.-es
gyaloglás egy szekér fa engedélyének
elnyeréséért.
Azonban éberek kell, hogy legyünk
és nagyon vigyázzunk a kulákok agyafúrt mesterkedéseire, mert a még meglevő falusi kapitálista, kizsákmányoló
elemek mindent megpróbálnak elkövetni a rendelet kijátszására.
Pártunk megadta a múltban és megadja ma is minden munkánkban az
irányítást és a segítséget, amelyet mi
fel kell, hogy használjunk. Harcunk
napról-napra jobban kiéleződik és addig tart, amig országunkban a végcélt
elérjük és megvalósítjuk a szociálizmust.
Deák András

György, Szentábrahámról
Marossl S
dor írtak ilyen értelemben. Örömmel
vettük a szerkesztőségünkhöz juttatott
Írásokat, mert ezekből is látjuk, hogy
dolgozó-parasztságunk komolyan veszi
a szociálizmus épitésének munkáját s
abban részt kiván venni. Ezeknek a
dolgozóknak a magatartása példaképül szolgálhat a többi falusi dolgozóinknak is.

Csekefalva

Kicsi községünk lakosságának nagyrésze lelkesen készült és virágokkal
feldíszített ablakokkal fogadta október
2-ikát a béke nemzetközi napját Knlturelőadásokkal és felvonulásokkal
méltóképpen ünnepeltünk mi is ezen a
napon. Ezzel is azt bizonyítottuk, hogy
szívből kívánjuk a világbékét Községünk lakossága megveti mindazokat,
akik ünnepélyünk alkalmával ablak
mögé bújva figyelték felvonulásunkat,
ők nem tudják értékelni a világbéke
jelentőségét, az épitő munkát, a sza>badságot s ugy látszik, hogy a kizsákmányolást szeretnék fenntartaal és
ujabb pusztító háborút kívánnak. A*
ilyenek a dolgozó nép ellenségei
Miklós Jánosáé levelező
ésBiré

minden dolgozónak, hogy művelődési színvonalát állandóan emelje, állandóan
olvasson és tanuljon.
Nagy barátunk, a Szovjetunió segítségével a Scánteia-Ház rövidesen a
legmodernebb grafikai gépekkel felszerelve fogja szolgálni művelődésünket,
mert rövidesen megindul az építkezés.
Minden városi és falusi dolgozónak éreznie kell, hogy a Scánteia-Ház
az övé is, mert az ő gyermekei számára fog szépirodalmi, tudományos, ismeretterjesztő könyveket, újságokat, brosúrákat, tankönyveket kiadni, mégpedig
olyan áron, hogy azt minden dolgozó megvásárolhassa.
Megszűnt már az az idő, hogy a műveltség a kiváltságosak, a vagyonosak kisajátított monopóliuma legyen, hogy csak az tudjon tanulni és fejlődni, akinek vagyona van. Ma már nyitva van az iskolák kapuja a szegényemberek gyermeke számára és a nagyszámú ösztöndíj éppen az ő tanulásukat teszi lehetővé. A Scánteia-Ház nagy grafikai üzeme még olcsóbb tankönyveket fog juttatni ezeknek a tanulóknak, de a szülőknek is meg fogja adni
a fejlődésükhöz szükséges szellemi táplálékot.
A dolgozók házához, a Scánteia-Ház felépítéséhez ezért kell minden dolgozónak ereje és tehetsége szerint hozzájárulnia. A falusi dolgozó is meg keli
hogy érezze, hogy az övé is a Scánteia-Ház és belátása szerint kell támogatnia ezt az ügyet
Most, amikor rövidesen megindul a Scánteia-Ház építésére való gyűjtés,,
meg kell mutatnia minden városi és falusi dolgozónak, hogy megértette Pártunk szavát és igyekszik az ügyet anyagilag is támogatni. Legyünk azonbanéberek és ne engedjük, hogy kizsákmányolók és kulákok adakozzanak erre arcéira. A dolgozók nagy grafikai üzemét, a Scánteia-Házat nekünk dolgozóknak
kell felépítenünk, mert az a miénk.

Mi történik a nagyvilágban?
Külpolitikai tájékoztató
A szovjet-kormány
a jugoszláv
barátsági

mentesnek
kormánnyal
szerződés

tekinti
kötött
alól

magát

Szeptember 28-án Gromikó, a Szovjetunió helyettes külügyminisztere
Jugoszlávia ideiglenes ügyvivőjének jegyzéket nyújtott át. A jegyzék felsorolja
azokat a tényeket, amelyek legutóbb a Rajk László-féle kémkedési perrel
icerültek nyilvánosságra, amelyekből kitűnik, hogy a jugoszláv kormány vezetői
a Szovjetunió ellen aknamunkát folytattak. A jugoszláv kormány a külföldi
imperiálista körök támadó politikájának eszköze lett és lábbal tiporta a Szovjetunió és Jugoszlávia között 1945 április 11-én kötött barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási szerződést. Ezért a szovjetkormány kijelenti, hogy mentesnek tekinti magát az emiitett szerződésből folyó kötelezettségek alól.

A RNK kormányának
a jugoszláv-kormány
Pauker Anna külügyminiszter a román kormány nevében értesítette a
jugoszláv kormányt, hogy a RNK
ezentúl mentesitettnek tekinti magát a
Jugoszláviával 1947 december 19-én
megkötött barátsági, együttműködési
és kölcsönös segélynyújtási szerződésből folyó kötelezettségek alól. A
jegyzék indokolásában kifejti, hogy a
jugoszláv-kormány már hosszabb idő
óta ellenséges tevékenységet folytat a

Jegyzéke
hoz

RNK-val szemben, a népi demokratikus rendszer, a RNK biztonsága és
szuverénitása ellen. A jugoszláv kormány megszegte a RNK-val kötött
barátsági, kölcsönös segélynyújtási és
együttműködési szerződést és ez tette
szükségessé annak felbontását Hasonló jegyzéket juttatott a jugoszláv
kormányhoz a Magyar Népköztársaság
és Lengyelország is.

Nem igy volt régebben
a parajdi sóbányában

140 méter mélységből nem könnyű
— Régebben az úgynevezett lépa sót a föld felszínére juttatni. A fel- cső-módszerrel dolgoztunk, de nagyom
vonót valaminek fel kell húznia és a nehéz volt, mondja Ráduly. A munkáA Kissai
Népköztársaságról
só nehéz.
sok féltérdükre ereszkedve csákánnyal'
A parajdi sóbánya felvonókészüléke lépcsőszerü bevágások utján termelték
Szeptember 30-án a Kinai Népköz- Csang-Káj-Sek és bandája nem jotársaság központi kormányának meg- gosult arra, hogy a kinai népet kép- nagyon ósdi: két hatalmas keresztbe- a sót, nagyon fárasztó volt. Ma már
fektetett gerenda, a közepébe illesz- villanyfuróval és robbantással dolgoalakulása alkalmával a Kinai Nép viselje.
A Kinai Népköztársaság ujabb si- tett tengely felső végén egy nagy zunk.
Politikai Tanácsa egyöntetűen MaoCse-Tungot, a Kinai Kommunista Párt kerét jelenti, hogy Kina egyik leg- hengerrel, amelyre a drótkötél teke— Csak az a baj, hogy a robbanelnökét választotta meg a Kinai Nép- nagyobb tartománya, Szinkiang tar- redik. A két gerenda 4 végére egy- táskor a tárnákban felgyűl a füst ésköztársaság kormányának elnökévé. A tomány elszakadt a Kuomintangtöl és egy rud van felszerelve két-két ló ré- öli meg az embert, de a vezetőséggelszére. Tehát 8 lóra van szükség a karöltve ezt az akadályt is leküzdjük.
kinai nép kiáltványt intézett a világ a Népköztársasághoz csatlakozott.
gerendák forgatásához, hogy a hen- Már meg is van az anyag nagy rénépeihez, amelyben kijelenti, hogy
gerre a drótkötél feltekeredjék és a sze és egy ventilátort fogunk felszefelvonót
igy lassan felhúzza. Minden
A Szovjetunió
elismerte
a kinai
népkormányt
ami majd a rossz levegőt, s a?,
felhúzás után a lovakat meg kell for- relni,
Október 2-ikán Andrei Gromiko, a Szovjetunió helyettes külügyminisz- dítani és ellenkező irányba hajtani, füstöt kiszivja a tárnából.
tere, a szovjet-kormány megbízásából értesítette a Kinai Népköztársaság hogy az ujabb teli felvonó felfelé, az
A munkaidő véget ért. Igyekszünk a,
központi kormányát, hogy javaslatukra válaszolva, attól az óhajtól vezérelve, üres pedig lefelé menjen. Sok gondot bánya morajló mélységéből újra naphogy megtartsa a baráti viszonyt a kinai néppel, elhatározta, hogy felveszi a okoz ez és sok munkaerőt leköt.
világra jutni. Körülbelül 50 lépcsőn
diplomáciai kapcsolatot a Kinai Népköztársasággal és kicseréli a nagykökell feljönni, hogy az ember a föld
— Ez még ejsze a rómaiak idejé- felszínére
veteket.
jusson. Ráduly, az öreg
ből való — mondja Fülöp Albert és munkás nagyon
elfárad, rólam pedig
lekicsinylően nevet a felszerelésen.
A marshallizált
országok
csorog a viz. A végén már majdnem
Most már lekicsinylően, mert ma- minden lépcsőkanyarban megállunk
a dollár
harapófogójában
holnap a 8 ló és a hajcsárok szük- pihenni.
Az Egyesült Államok és Anglia kö- bejelentette a kenyér és liszt árának ségtelenné válnak a felvonásnál. Gé— Nehéz itt az öregebb emberzött régóta éleződő gazdasági ellenté- közeli felemelését. Sőt bejelentette pesítve lesz az. És Fülöp hozzákezd
nek
felmászni, mondom.
egyidejűleg
a
munkabérek
rögzítését
a gépesítés elmagyarázásához.
tek kirobbantak. Az Egyesült Államok
monopólista körei ugyanis látván a is a munkanélküliség meggátlására.
—
Nehéz biza, elvtárs, s gyakran— Hát régebb ki a fenének jutott
fenyegető válság szaporodó jeleit, elér- Ebből világosan látszik, hogy az angol volna eszébe, hogy ezen az ócska még 3—4-szer is le kell jönnöm egykezettnek látták az időt arra, hogy font leértékelését az angol dolgozók bő- szereléken változtasson. Ha az urak- nap. Több fáradtságba kerül a lemenyomást gyakorolva Angliára, elhó- rére valósították meg, akik kénytelenek nak eszükbe is jutott volna valami, nés és a feljövés a munkánál, de ez.
dítsák ennek piacait és igy próbálja- lesznek ugyanazért a munkabérért dol- nem azon igyekeztek, hogy a mun- sem sokáig megy igy. Egy pár hét.,
nak segíteni saját csődjükön. Ez az gozni, de szükségleteiket drágábban kások helyzetén könnyítsenek.
személyfelvonón fogunk mi munkások
elgondolás indította meg a dollár és fogják beszerezni.
is lejárni a bányába, mert tudja-eAzonban ma már megváltozott a elvtárs, most van épülőben egy uj fela font közötti harcot, amelynek kiA többi marshallizált állam sem
menetele egy percig sem volt kétsé- marad ki ebből a folyamatból, mely munkások munka iránti magatartása vonó, amely jól be lesz építve és azon.
ges. Stafford Cripps angol pénzügy- őket egyszerű figurákká alakítja át az és arra igyekeznek, hogy a munka- a munkásokat is szállíthatják. A régire
miniszter nemrég bejelentette az angol amerikai tőke sakktábláján. Az angol eszközöket és berendezéseket mind biza nem merünk felülni, mert a régi
tökéletesebbé tegyék.
font leértékelését.
tárna közepén van felvezetve, minden
fonttal egyidejűleg ugyanis leértékelték
— Mindössze egy kicsi motorra volt beépítés nélkül, s igy kilengése van.
Ausztrália,
India,
a
Délafrikai-Unió,
A leértékelés azt jelenti, hogy mig
szükség, amelyet a bánya villanyfejaddig egy font négy dollárt ért, mos- Dánia, Norvégia, Írország, Egyiptom lesztője könnyen hajt és két fogas— Hát biza, elvtárs, most mi istantól kezdve három dollárt fog érni. és Izrael állam pénzegységeit is. kerékre. Felszereltünk tehát a két ge- jobb kedvvel dolgozunk, felét se kell
Gyakorlatilag ez annyit jelent, hogy Helyesbítik a francia frank és az olasz renda helyére, a tengely alsó végére erőlködjünk, mint régebb. Nem tudom,.
az angol áruk dollárban kifejezve lira értékét is. A monarcho-fasiszta egy nagyobb fogaskereket, amelyet ha a szovjet-hadsereg nem lett volna,,
olcsóbbak lesznek, az angolok azon- görög kormány elrendelte a tőzsdeügy- forgásba hoz a motor segítségével a én birnám-e még a bányamunkát. Edban az Egyesült Államokból bevitt á- letek felfüggesztését. A svéd koronát kisebb fogaskerék.
dig az elavult munkamódszerek rég
rukért többidollárt kell, hogy fizessenek. a dollárhoz képest 44 százalékkal érvolna más társaimmal
— Ezt meg is csináltuk hamar, mondja tönkretettek
Köztudomásu, hogy Anglia bevitele tékelték le. A kanadai kormány is
együtt.
Azonban
demokratikus kormánagyobb, mint kivitele. Az angol dol- elhatározta a kanadai dollár leértéke- Fülöp, de más bajok is történtek. Egy- nyunk mindent elkövet, hogy hozzáideig ment is a géppel való felvonás, segítsen minket felszereléseink korszegozóknak tehát drágábban kell megfi- lését
de
a kisebbik fogas kerék valami rűsítéséhez.
zetniük a behozott élelmiszert és
Nincs menekvés a bűvös körből. A gyenge
lévén, letörtek a fogai
egyéb szükséges cikkeket.
nyugati kapitálizmus magában hordja és nem öntvény
A föld felszínére érve nagyot hu—
bírta
forgatni
a tengelyt. Mi
Cripps angol pénzügyminiszter máris elkerülhetetlen pusztulásának csiráit. akkor újra visszaszereltük a gerendá- zunk a friss levegőből.
kat és most amig egy erősebb öntLőrincz Kálmán
vényt kapunk, újból lovakkal forgatjuk
a készüléket, azonban ez már csak
napokig fog tartani.
A Magyar Népi Szövetség
— De látná csak meg, hogy lent
udvarhelymegyei hetilapja
A Román Munkáspárt központi bizottságának határozata értelmében rö- a bányában is milyep korszerű eszkö- Megjelenik minden szombaton reggel
videsen megindul a Scánteia-Ház épitése. A Scánteia-Ház feladata, hogy a zökkel dolgozunk, szól közbe Ráduly
Felelős szerkesztő: Imets János
dolgozók művelődési színvonalának emeléséhez járuljon hozzá Népköztársasá- Sámuel, aki már 35 éve dolgozik a
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
gunkban.
I bányában.
Székelyudvarhely,
Kossuth-utca 34.
Szociálizmust csak müveit dolgozókkal lehet építeni. Ezért kötelessége | Lementünk a bánya mélyébe.

A Scánteia-Ház az összes
dolgozóké
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