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elvtársat és a Nagy Októberi Szociálista Forradalmat, amelyik lehetővé telte
a mi felszabadulásunkat is. Az ünneplő
lömegek határtalan szeretete és ragaszkodása nyilvánul meg abban, ahogy
éltetik országunk vezetőerejét és országunkban a szociálizmus építésének
irányítóját, a Román Munkáspártot.
A nap nemzetközi jelentőségét román
nyelven Pop Vasile, magyar nyelven
Bekor Mózes, a RMP megyei szervezetének helyettes titkára ismertetik. A
dolgozó nép ajkáról fakadó közvetlen
szavakkal méltatják a szónokok a nagy'
történelmi évforduló nemzetközi jelentőségét, amelyik megnyitotta a munkásosztály előtt a lehetőséget, hogy szövetségben a dolgozó parasztsággal,
12 megdöntse a tőkések uralkodó társadalmi rendszerét és megteremtse a
dolgozók államát és társadalmi rendszerét, a szociálizmust.

November 10.

Soha nem látott
számú dolgozó
felvonulása

nagylelkes

a világ demokratikus ifjuságánk napja

A népgyűlés után volt a felvonulás.
Soha
sem volt még ilyen spontán töNovember 10. az egész világ dol- nyomó uralma alól. A sziámi, burmai szomol a világ legboldogabb ifjúsága, megmegnyilvánulásuk a megye dolgogozó ifjúságának ünnepe. Ekkor ün- és'indiai ifju ezen a napon esküt tesz, amely bebizonyította az egész világnak zóinak. A felvonulást a pionirok nyinepli az ifjúság a demokráciáért, sza- hogy minden erejével' népének fel- erejét, tudását, valamint szeretetét a tották meg, a nehézipari munkások
többi országok dolgozó ifjúsága iránt. következtek, majd a falvak dolgozói.
badságért és a békéért vivott harcá- szabadításáért küzd.
Ezen a napon a hős szovjet-ifjáság A világbékéért vivott harc élén áll és Több, mint háromezer falusi dolgozó
nak nemzetközi napját, ünnepli a nagy
Szovjetunió és a népi demokratikus a dicső lenini-sztálini Komszomol ve- mindenben megadja segítségét a DIVSz- vonult fel, hogy bizonyságot tegyen
országok ifjúságának termelési és épí- zetésével a kommunista társadalom nek nehéz munkájában.
arról, hogy harcos épitője kíván lenni
tési győzelmét és az elnyomott orszá- építésében elért eredményeit ünnepli
Mi, a Román Népköztársaság dol- a szociálizmusnak, szoros szövetségben
gok ifjúságának a felszabadulásukért és még jobban megfeszített erővel dol- gozó ifjúsága, ezen a napon szabadon haladva a munkásosztállyal, annak élgozik a világ békéjének megőrzéséért ünnepelünk szabad hazánkban. Ün- csapata; a RMP vezetésével.
folytatott harcát.
Ezen a napon minden ország dol- és a többi országok dolgozó népének nepünk összefonódik Pártunk, a RoÓriási lelkesedést váltottak ki a jelmán Munkáspárt által vezetett szoci- képes autók és szekerek. A Vlăhiţa-i
gozó ifjúsága sorait szorosabbra fog- szabadságáért.
A népi demokratikus országok ifjú- álizmus építésével. Mi ezt az ünnepet
va gondol népe jövőjének építésére.
sága
ezen a napon a hazájában elért nagy tanitó mestereink, Lenin, Sztálin üzem, a lövétei bánya, az ACEX, az
A spanyol ifju, akit Franco terrorja a
eredményeket
ünnepli és azt, hogy sza- és Pártunk tanítása alapján a nemzet- UMGISZ és az állami üzletek jelképes
börtönbe zárt, ott tesz fogadalmat a
badon
épitheti
jövőjét, szabadon épít- közi szolidáritás szellemében ünnepel- autói is a tömeg határtalan lelkesedése
Spanyol Kommunista Pártnak, hogy
közepette vonultak el, bizonyítva, hogy
minden körülmények között harcolni heti azt a társadalmat, amelyben nin- jük. A dicső lenini-sztálini Komszomol felszabadult országunk ipara nincs mar
csen
ember-ember
által
kizsákmányolva,
példáját követve harcolunk a világ- a tőkés érdekek béklyóiba kötve és
fog népének felszabadításáért. A göbékéért, a többi országok népeinek fejlődésének beláthatatlan távlatai ryilrög ifju fegyverét szorosabban fogja a szociálista társadalmat.
és szeme csillogása mutatja elhatároAz ifjúságnak ezt a mindenütt folyó felszabadításáért.
tak meg a tervszerű gazdálkodás bezottságát, hogy minden erejével har- harcát és munkáját világviszonylatban
Az állami gazdaságok jelEzt
a
harcunkat
a
munkánkban
elcolni fog az angol-amerikai imperiá- a Demokratikus Ifjúság Világszövetsége ért eredményeink fokozásával segítjük vezetésével.
képes
szekereinek
és traktorainak a
listák zsoldjában álló monarcho-fasisz- fogja össze és vezeti. A DIVSz megfelvonulása
éreztette
velünk, hogy a
elő.
ták ellen. A kinai ifju ezen a napon alakításában és munkájában a legszociálizmusépitésének
nagyszerű müve
Előre
Pártunk
vezetésével
a
szoci
még lendületesebben harcol, hogy egé- nagyobb segítséget a dicső Komszomol
hatalmas léptekkel indult meg falvainkszen felszabadítsa a dolgozó népet az adta és adja napjainkban is. A Lenin álizmus építéséért!
Bárány Antal. ban is. A jelképes autók és Síekerek
imperiálista bérenc Csánk Káj-Sek el- és Sztálin elvtársak által nevelt Komfelvonulása után a különböző szakszervezetek következtek,majd a RDNSz,
MNSz és az ifjúság jöttek. A hatalmas
felvonulást a kerékpárosok csoportja
zárta be.
Az ünnepségek délután sportversenyekkel folytatódtak, majd este a moziteremben ünnepi műsor volt a Népi
Athenaeum és íz ARLUS rendezésében.
Megyénk és városunk dolgozóinak
ez az eddig sohasem tapasztalt nagyUdvarhelymegye dolgozói nagy lel- elmélyítésére használták fel. A rendel- fúvós zenekarának hangjaira ébredt az arányú tömegmegmozdulása mutatja,
kesedéssel készültek a nagyszerű világ- kezésre álló termek szűknek bizonyul- ünnepi diszbe öltözött város. A ki- hogy a RMP vezetésével és irányítátörténelmi évforduló: az Októberi Nagy tak az ünneplő tömegek befogadására. rakatok és az épületek gyönyörűen sával az egyedüli helyes uton haladunk,
Szociálista Forradalom 32. évforduló- Mindenki meg akarta ismerni a be- feldíszítve, fellobogózva köszöntik a a szociálizmus építésének az utján.
jának megünneplésére. A falvak és vá- mutatott kulturkincseket és megjelené- Nagy Októberi Szociálista Forradalom Mutatja, hogy dolgozóink ismerik annak
rosok dolgozóinak szivéből elemi erővel sével is igyekezett kinyilvánítani határ- 32. évfordulóját. Az utcákon és tereken a világtörténelmi eseménynek a kortörtek fel a szeretet és a csodálat meg- talan szeretetét és csodálatát a Szovjet- az ünneplőbe öltözött városi és falusi szakot alkotó fontosságát, amit a Nagy
nyilvánulásai, amivel a szovjet-do'go- unió és nagy vezetője, Sztálin elvtárs dolgozók tömege hömpölyög és fegyel- Októberi Szociálista Forradalom az
mezetten siet gyülekezési helyére. Ha- emberiség történetében jelentett és azt,
zóknak, a Szovjetunió Kommunista (b) iránt.
tártalan
lelkesedés füti át a tömegeket, hogy a Szovjetunióval való barátságunk
Pártjának és zseniális vezetőjének, a
Az ünnepségek sorozata felejthetetlen amint elfoglalják
kijelölt helyüket a az egyedüli záloga békés fejlődésünknépek nagy tanítómesterének, a béke élmény volt a résztvevők számára. A
Szabadság-téren.
A
környező falvak nek és függetlenségünknek. Városi és
és a szociálizmus és a kommunizmus Népi Athenaeum, a RDNSZ, a Szaképitése nagy harcosának, Sztálin elv- szervezetek, az ARLUS, az IMSZ, a dolgozóinak szines népviselete tarkítja falusi tömegeink már felismerték, hogy
több, mint tízezer főből álló tömeget. a Szovjetunió felszabadító ténye tette
társnak adóztak.
MNSZ valamennyien művészi műsorral aSzőcs
Károly, a megyei ideiglenes bi- lehetővé a szociálizmus építését és csak
A nagy évforduló ünnepségeiből ki- egybekötött nagygyűléseket rendeztek, zottság titkára nyitja meg a népgyűlést a Szovjetunió segítségével tudjuk feltűnt az a határtalan szeretet is, ami ahol ismertették azokat a nagyszerű román és magyar nyelven. A felállított építeni hazánkban is a szociálizmust,
falusi és városi dolgozóinkat összeköti eredményeket, amiket a szovjet-mun- hangszórók hangját túlharsogja a tömeg a városi és falusi dolgozók szabad,
országunk vezetőerejével, a Román kásosztály Pártja vezetésével elért, va- határtalan lelkesedése, amint élteti a független, boldog és kizsákmányolástól
Munkáspárttal. Bebizonyosodott az ün- mint a szovjet, magyar és román népi Szovjetuniót és nagy vezetőjét, Sztálin mentes társadalmát.
fl
nepségeken az is, hogy a munkás- művészet legszebb termékeit.
osztály és a dolgozó parasztság szöfavetsége egyre jobban erősödik. A no- Több, mint tizezer
lusi
és
városi
dolgozó
vember 7-i ünnepségeken felvonuló
nagy paraszttömegek beszédes bizoNovember 6-án a RMP megyei szerPártunk a tudományos mezőgazdálkodás alapján á
nyítékai voltak annak hogy a munkás— vezetének a rendezésében megtartott
paraszt szövetség nem elmélet, hanem ünnepi diszgyülésen Pártunk részéről sürgette
az őszi vetési csata befejezését.
Ennek a sü
élő valóság, olyan megbonthatatlan erő, román nyelven Meleg Ferenc, magyar eredménye, hogy a sok helyén csak nagy nehézségek
amit már nem képes az imperiálista nyelven Bugyi Pál, a RMP udvarhely- ható földet is megmunkálták
és a gabonát elvetették.
reakció szétzúzni.
megyei titkára mondtak hatalmas be- ebben az esetben is, mint mindig, igazolta Pártunk
Sokan szorultak az utcára és
után azonnal megjött
A román—szovjet
ba- szédet.
a hangszórókon keresztül hallgatták mert a vetési csata befejezése
néhány
melegebb
nap
után
ujabb
esős idő. Gazdáink be
rátsági
hót
megyénk vezető személyiségeinek szaa
Párt
utmutatása
helyesnek
bizonyult
és az eredmény
A november 7-íkét megelőző hetet vait.
felé
zöldelö
vetések
mutatják.
dolgozóink a román—szovjet barátság
November 7-én a szakszervezetek

A uyfizelmes november 7. évfordulóját
forradalmi lelkesedéssel Ünnepelték
meg Székelyudvarhely dolgozói

AB őszi vetési csata tanulsá

Három munkáslakás a parajdi sóbányánál
november 7. tiszteletére

November 7. megünneplésére szociálista
munkaversenyekkel
képűinek az egész ország becsületes
'dolgozói s a versenyző üzemek között ott láthatjuk a parajdi sóbányát
is.
Az általános munkavállalásokon kival, Pártunk irányítására, Henn János
elvtárs vállalta, hogy a kőszénfogyasztást 15 százalékkal, vagyis 29375
kg.-al csökkenti, Albert Ferenc elvtárs vállalta, hogy 100 km.-ként az
eddigi 40 liter benzin helyett 36 litert
fogyaszt, Kolozsvári Károly, hogy három munkáslakást befejez az ács-,
kőműves- és asztalos-műhelyben dolgozó elvtársakkal, Székely Aladár elvtárs vállalta, hogy a lakatos- és gépműhely anyagfelhasználását 15 százalékkal csökkenti és a sőmalomban
a motort felszereli, Milotai Miklós almérnök elvtárs vállalta, hogy a termelésbe beosztott munkásokkal együtt
20 százalékkal emelik a termelést.
Biró Gergely vállalta, hogy a három
újonnan készült munkáslakásban és
a gépházban a villanyt beszereli és
két sófuró gépet megjavít
Bakó Mihály elvtárs vállalta csoportja nevében, hogy a jelenlegi
munkahelyükön 30 százalékkal túlhaladják a termelést 10 százalékos robbanó anyagcsökkentés mellett, Ambrus Imre elvtárs vállalta, hogy a sóledobásnál az eddigi 28 csille helyett
32 csillét termel 3 társával az eddigi
4 társa helyett, Kolozsvári Gyula elvtárs vállalta a tisztviselők nevében,
hogy az adminisztrációs költségeket
10 százalékkal csökkentik, Mátéfi
Sándor elvtárs vállalta, hogy munkaidőn kivül rendbehozza és megolajozza
a csilléket, Bencze Gyula vállalta 10
ujtipusu ék elkészítését, Biró Mihály
és Biró Gergely vállalták, hogy munkaidőn kivül a bányában a kábelvégeket szigetelik.
Ágoston Dezső elvtárs egyéni versenyre hívta ki Milotai Miklós elvtársat a munkások észszerű elosztása,
anyagsporlás és a gyűlések pontos
látogatása tekintetében.
Fülöp Kálmán elvtárs egyéni versenyre hívta ki Bakó Mihály és Sükösd Károly elvtársakat a munkaidő
100 százalékos kihasználása, a hiányzások csökkentése és a gyűlések pontos látogatása tekintetében.

Ráduly Márton elvtárs vállalta az
uj aknánál az anyagmegtakaritást és
az önköltségi ár csökkentését.
A most egy éve Slănic és Parajd
között lefolyt verseny a parajdi sóbánya munkásainak a kezébe adta a
versenyzászlót, amelyet az ország sóbányászai-között, mint elsők nyertek
el. Ezt a zászlót most meg akarják védeni és ezért októberben a termelésnél 2683 százalékkal, a szállításnál
63' 41 százalékkal, az őrlésnél 155 66
százalékkal, az eladásnál 9326 százalékkal multák felül az előirányzatot
Ezek az eredmények fényesen igazolják a munkavállalások sikerét.
A versenyek során kitűnt a Henn
János elvtárs szállító csoportja, a
Kacsó Tamás elvtárs sóvágó csoportja.

és a Bakó Mihály elvtárs csoportja.
A vasasok közül kitűnt Kis Károly,
Pártunk tagja, valamint Kiss Dénes,
Sárig Domokos, Oláh Lajos, Pártunk
tagja, Fülöp Márton és Lőrincz Károly IMSz-tag. Az asztalosok közül
Pártunk kezdeményezésére országkitűntek Kacsó Sándor, Kacsó Albert, szerte hatalmas munkaversenyekkel
Kovács Mózes, Pataki István, Engi és munkavállalásokkal ünnepelték a
Albert, Pártunk tagjai.
dolgozók ezrei a Nagy Októberi SzoPártunk irányítása mellett az aszta- ciálista forradalmat.
A «Munkás-nyomda* dolgozói is
losok, kőművesek és ácsok csoportja
3 munkáslakást készített el november csatlakoztak ezekhez a munkavállalá7-re. A lakásokat mind nagycsaládu sokhoz, hogy ezt a nagy napot méltómunkásoknak adják át november képpen megünnepelhessük, önkéntes
7-ikén. E lakásokat szemlélve s az munkákat vállaltunk, hogy ezen keeredményeket tapasztalva, büszkén lát- resztül is elősegítsük országunk szebjuk, hogy Pártunk vezetésével a mun- bétételét. Igy ilyen önkéntes munkával
kásosztály 1 év alatt többet tudott 95 órát dolgoztunk november 7. tisztermelni, mint a kapitálisták évtizedek teletére, de tudjuk, hogy ez még neii
alatt.
Buzogány Lajos.elég a szociálizmus építéséért folytatott harcban. Ezért megfogadtuk, hogy
ezután még nagyobb éberséggel és
odaadással fogunk harcolni a békéért
és Partunk irányítása mellett bátran
haladunkelőre a szociálizmus épitésének az utján.
Máthé Ilonka

A Secera állami áruház és az
állami textilüzlet munkavállalásai
november 7. tiszteletére
A «Vörös Griviţa» munkaversenyfelhivására Pártunk irányításával az
egész ország üzemei, állami vállalatai
csatlakoztak a november 7. tiszteletére szervezett munkaversenyekhez. A
székelyudvarhelyi »Secera« vasüzletek
és állami textil-áruház dolgozói már
szeptember 7-től az ország összes
hasonló üzemeivel munkaversenyben
vannak. Ezenkivül művelődési és sportversenyeket szerveztek, melyekbe Maros-, Csik-, Beszterce- és Udvarhely
megyék állami üzleteinek alkalmazottai kapcsolódtak bele.
A november 7. tiszteletére Pártunk
utmutatásai szerint szervezett munkaversenyek nagyszerű teljesítményeket
eredményeztek már eddig is a székelyudvarhelyi állami üzletekben. A
»Secera « vasüzletek a'kalmazottai között megszilárdult a munkafegyelem,
fokozódott a munkateljesítmény. Október 23-ig 220 százalékban teljesítették
a kéthavi előirányzatot. A verseny eddigi sikereihez nagy mértékben hozzájárult a beszerzési osztály, amely
biztositotta az üzletek áruellátását.
Rengeteg kályhát, rádiót adtak el az

állami alkalmazottaknak részletre. Leküzdötték a szállítási nehézségeket,
amikor nem lehetett vasúti kocsikat
kapni, a RATA-kocsikkal szállították
az árut, csakhogy fennakadás -ne legyen az áruellátásban.
A textil-osztályon nehezebb volt az
anyagbeszerzés. Igy az anyagmegtakaritásra, fegyelemre, pontosságra helyezték a fősúlyt. Minden Üzletben grafikonok jelzik a naponta elvégzett munkát.
Eddigi eredmény: 13.000 lej értékű anyagmegtakaritás, pontosabb kiszolgálás, fegyelem. Mivel ez az osztály is versenyben van az ország
összes textil-üzleteivel, az alkalmazottak vállalták, hogy november 7. tiszteletére az előirt tervet 10 százalékkal
túlszárnyalják, a nehezen kelendő árukat 75 százalékban eladják, minden
téren 5 százalékos takarékosságot érnek el,»a kereskedelmi és könyvelési
osztályok hátrálékaikat feldolgozzák.
Legszebb vállalkozásuk, hogy a Vlăhiţa-i munkásközpontot egy modern,
szép üzlet megnyitásával lepik meg,
november 7. tiszteletére.

állított személyazonossági igazolvány.
Érvénytelen.
Elveszett ifj. Kecseti Mihály nagyElveszett özv. Istáncsuj Jakabné negalambfalvi lakos nevére kiállított ka- vére a székelyudvarhelyi rendőrség
tonai igazolvány (Dovadă), amit Szé- által kiállított személyazonossági igakelykereszturon állított ki a hadkiegé- zolvány. Érvénytelen.
szítő. Érvénytelen.
Elveszett Antal Ferenc nevére a széRPR. Judecătoria populară mixtă
kelyudvarhelyi rendőrség által kiállítóit Odorheiu. Dos. No. 1239—1949. Exszemélyazonossági igazolvány. Érvény- tras din cartea de judecală civilă No.
telen.
221 — 1949. In numele legii hotăreşte:
Elveszett id. Inczefy András kadácsi Admite acţiunea de divorţ de faţă inlakos nevére a siménfalvi jegyzőség tentată de Nagy Elisabeta din Odoráltal kiállított személyazonosági iga- heiu contra soţului ei Bihari Iuliu domiciliat in loc necunoscut şi in
zolvány. Érvénytelen.
consecinţă:
Declară desfăcută căsăElveszett ifj. Inczefy András kadácsi toria dintre numiţii
soţi, încheiată in
lakos nevére a siménfalvi jegyzőség faţa ofiţerului de stare
al Secáltal kiállított személyazonossági iga- torului IX. Budapest la civilă
data
de 16
zolvány. Érvénytelen.
Martie 1942 şi înscrisă sub No. 213—
Elveszett Sebestyén Zsuzsánna szé- 1942. Divorţul s-a declarat din vina
kelyudvarhelyi lakos nevére a székely- pârâtului. Ordonă Ofiţerului de stare
udvarhelyi rendőrség által kiállított civilă al oraşului Odorheiu ca după
személyazonossági igazolvány. Érvény- rămânerea definitivă a prezentei să
telen.
procedeze conf. art. 14. 51 pct. 1. şi
Elveszett Székely Imréné nevére a art. 52. din Legea şi Regulamentul
székelyudvarhelyi rendőrség által ki- actelor de stare civilă Ia transcrierea
állított személyazonossági igazolvány. prezentei in registrele respective ale
acelui oficiu. Aşează spre creştere şi
Érvénytelen.
Elveszett Székely Rozália nevére a educare copilul născut la data de 27
székelyud varhelyi rendőrség által ki- Iulie 1942 cu numele luliu la mama

reclamantă. Obligă pe reclamantă să
depună la dosar 4.000 lei coală timbrată ce reprezintă taxa de timbru alacţiunei de faţă. Cu drept de^ apel in
termen de 15 zile. Dată şi pronunţată
in şedinţa publică din 16 Septembrie
1949 la Judecătoria populară mixtă
Odorheiu. Judecător şef: Dr. Balogh
Iosif. Asesori pupulari: Szikszai Lujza
Dénes Irén. Grefier: Balázs.
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A D AC is részt vesz
a szociálista
munkaversenyekben
A DAC állami nyersanyaggyüjtőközpontok dolgozói is lelkesedéssel
kapcsolódnak bele a szociálista munkaversenyekbe.
Nagy igyekezetet fejtenek ki, hogy
a Nagy Októberi Szociálista Forradalom évfordulójára nem csak a termelésben, hanem ideológiai és politikai
nevelés terén is komoly eredményeket
érjenek el.
Dolgozóink egyénileg és osztályonként szociálista versenyben állanak
egymással. A verseny abban áll, hogy
melyik dolgozó, vagy osztály tud több
hányódó ócskavasat, rongy, csonthulladékot felkutatni, vagy több állati
nyersbőrt begyűjteni, ami nélkülözhetetlen és fontos nyersanyaga iparunknak.
Dolgozóink november 7. tiszteletére
versenyre hivták ki a háromszékmegyei állami nyersanyaggyüjtő központot.
D. D.

Judecătoria Populară Mixtă Odorheiu.
Dos. Nr. 1930—1949 S Iul Hadnagy
Iosif căsc. Tifán Anna din Zetea conform cererii inreg. la această judepitorie sub Nr. 1930 in baza legii Nr.
339—1948 cére declararea mort»
prezumate a lui Hadnagy Iosif fost
cu domiciliu in Zetea, care find mobilizat pe front a murit in peninsula
Krimea de 15 Martie 1945. Invităm pe
cei, cari au ştiri despre dispărut să
Judecătoria Populară Mixtă Odorheiu. anunţe Parchetul Trib- Odorheiu, care
Dos. 2206—949 CITAŢIE Locuitoara face cercetările respective. Judecătors. lui Debreczi Ştefan, născ. Erős Ana şef. dr. Balogh Grefier-principál,
fos'ă cu ultimul domiciliu in Odorheiu, Carol Sabău.
in prezent cu domiciliul necunoscut,
este citată la această judecătorie pe
ziua de 19 Noembrie 1949 orele 8
dim. personal la conciliere în calitate
de pârâtă in procesul de divorţ cu
soţul ei Debreczi Ştefan. In caz de
minden üzletében
neprezentare procesul se va judeca
in lipsă conform legii. Judecător dr.
most érkezett zabpehely,
Jakabffy Albert. Grefier principal Carol
gyógyásványvizek leszálSabău
lított áron kaphatók, valax Eladó gyermekágy, furniros,
mint a legkülönbözőbb
kétfiókos. Érdeklődni Kornis-utca 22.
konzervek, cukorkák stb.
x Eladó 2 szoba- konyhás öröknagy választékban.
lakás Kossuth-utca legszebb részén
Érdeklődni a kiadóhivatalban.
É

Âz Alimentara

m

togatottságáról is. Az olvasó estéken
csoportos olvasások vannak, minden
csütörtökön Ismeretterjesztő előadásokat tartanak, amelyeken nagyszámban
vesz részt a község dolgozó lakossága.
A vasárnapi műsoros előadásokon
em fér be a közönség a kulturottOrszágunk dolgozó parasztsága a falusi politikai és kul 'urális tevékeny- képes szegény- és középparasztokat n
honba.
Ezzel a munkával biztosította
vonjanak
be.
munkásosztállyal való szövetségen és ség egyik legfőbb feladata. Ezenkívül
a
kuiturotthon
rendes működését és a
egyre
jobban
fejleszteni
kell
a
dolgozó
Minden
tömegszervezetnek,
vagyis
annak vecetésével a mezőgazdaság
dolgozók
tömegeinek
bekapcsolódását
parasztság
körében
a
haza
forró
szea
szakszervezetnek,
az
Ekés
Frontnak,
szociálista átalakításának útjára lépett.
a
kulturmunkábaés
önnevelésbe.
Ez a történelmi jelentőségű mű a ku- retetét, a munkásosztályhoz és a Párt- az Ifjumunkás Szövetségnek, az
Ugyancsak szépen végzik a téli
lákok ellen vivott egyre jobban kiéle- hoz való ragaszkodást, nagy barátunk ARLUS-nak és a Magyar Népi Szöződő és a letűnt rendszerektől súlyos és támogatónk, a Szovjetunió iránti vetségnek támogatnia kell a kulturális munkára való berendezkedést MáiisVágás, Baráocz,
Száláob
örökségként ránkhagyott szegénység mély hálaérzetet és azt a vágyat, hogy tevékenységet és tevékenyen részt kell falva,
és nyomor elleni küzdelem során zaj- szüntelenül, tanuljanak a kolhoz-mező- venniök a kulturotthonok életében. Gyepes, Etéá, Parajd, Korond, A
gazdaság tapasztalataiból.
Különleges gondot keli fordítani a nők és Felsősófalva
községek kulturottholott le.
és ifjak nevelésére.
nai,
s
még
sok
más
kuiturotthon
a
Hogyan
valósithatjuk
meg
ezeket
az
A tökéletesített gépekkel és szerA
tudományt
és
a
kulturát
terjesztő
vármegyében.
alapvető
feladatokat
?
#
számokkal végzett szociálista munka
Vannak azonban olyan községek is,
A pártszervezetekre e tekintetben az társaság a tél folyamán ki kell, hogy
felvilágosodott, jól felkészült, előrehatevékenységét a falvakra is, ahol a kuiturotthon vezetősége elhaladott kulturával és technikával felvér- a fontos feladat hárul, hogy a falusi terjessze
kell a haladószellemtl nyagolta a munkáját.
tezett embereket igényel. A munka- aktíva részére párt-tanfolyamokat, az mozgósítania
értelmiségiek
széles
rétegét a babonák
módszer megváltozása megköveteli és alapszervezetek vezetői, az agitátorok, leküzdésére és a tudomány
Farkaslakán
a kuiturotthon vezetőnépszerű- sége
maga után vonja az emberek átalaku- a tömegszervezetek vezetői, a Párt, sítésére. A munkás művész-együttesek
és ideiglenes bizottsága nem
lását is, megváltoztatja gondolkodású központi és helyi lapok tudósítói, va- a fővárosi és vidéki színtársulatok, gondolt arra, hogy a hosszú téli eskat és életmódjukat. A szociálista me- lamint a faliújságok szerkesztői szá- valamint művészeink és iróink szá- téken az olvasást, az előadásokat csak
zőgazdaságért vivott harcot ezért kell mára pedig esti tanfolyamokat szer- mára hasonlóképpen tág lehetőségek meleg szobákban lehet megtartani. A
a kulturáért vivott küzdelemmel pá- vezzenek és gondoskodjanak megfelelő nyílnak meg abban a nemes tevé- kuiturotthon ablakai ki vannak törve
a szél szabadon fújdogál keresztül
működésükről is.
rosítanunk.
kenységben, amely falvaink kulturfor- és
a
termen.
A padok összetörve, szétNagyon fontosak az olvasókörök is, radalmát hivatott megvalósítani.
A dolgozó parasztság politikai és
dobálva hevernek a teremben. Olvakulturális színvonalának emelésében amelyeket a kulturotthonokban vagy
Dolgozó parasztságunknak az oszmár eddig is jelentős sikereket ér- házcsoportonként kell megszervezni, a tályharc szellemében történő nevelé- sóterem beállítására nem is gondoltak,
hiszen a könyvek jól elférnek a szekpárttagok és pártonkivűliek részére.
tünk el.
séért, valamint a szocjálizmus építé- rényben is, így természetesen, olvasói
Az irás-olvasás elsajátítására szám...A megyei pártbizottságoknak az a séért viselt hadjárat a békéért vivott
a könyvtárnak. De vájjon
talan tanfolyamot indítottunk, sok dol- feladatuk, hogy ellenőrizzék és támo- harc kiegészítő része. A kultura és a sincsenek
hol
akar
a
farkaslaki kuiturotthon vegozó paraszt gyermeke beiratkozott az gassák a könyveket, különösképpen a tudomány nem csak építeni tanit, ha- zetősége előadásokat
is rendezni a
elemi-, közép- és felsőiskolákba, má- falura szánt pártkiadványokat terjesztő nem békés munkánk, vívmányaink tél folyamán, amikor nem
gondoskodik,
sok a Párt és a szakszervezetek kü- és népszerűsítő szervezeteket.
megvédésére is az angol-amerikai há- hogy bár a meglévő kultúrtermei haszlönféle káderiskoláiba, szakmai és
...Nagy gondot kell fordítani mező- borús uszitók és a belső osztályellen- nálhatók legyenek.
technikai kádíriskolákba kerültek.
gazdaságunk szociálista szektorában : ség aljas ármánykodásai ellen.
A kuiturotthon vezetősége, habár
A Párt és a kormány segítségével az állami gazdaságokban, a kollektív
Változtassuk a téli hónapokat a
sok faluban kuiturotthon épült. ...A gazdaságokban, a szövetkezetekben, a kultura és a tudomány megszilárdítá- sokszor megígérte, hogy megszünteti
kulturotthonok vasárnapi előadásait gép- és traktorállomásokon a politikai sának időszakává a falvakon 1 Az el- a hiányosságokat, még sem tett semhatszor annyian látogatták, mint az el- és kulturális munka megszilárdítására. következő tavasz, első ötéves tervünk mit. Talán nem gondolta meg, hogy
mult év augusztusában. Ha ilyen ered- ...A kulturmunka gyakorlati meg- megkezdésének éve Népköztársasá- munkája elhanyagolásával elzárja a
ményt értünk el ebben a hónapban, szervezésének feladata az ideiglenes gunk dolgozó parasztjait a szocializ- dolgozó népet a művelődéstől és nemnem járul hozzá a szociálizmus
amikor legtöbb a mezőgazdasági bizottságokra hárul.
musért vivott harcra edzettebbben, csak
építéséhez, hanem egyenesen hátrálmunka, annál fokozottabb eredméfelkészültebben
érje.
...A falusi tanítókra és értelmisétatja azt.
nyekre kell jutnunk a tél folyamán, giekre
(A Scânteia november 3 iki
az a fontos feladat hárul, hogy
amikor a megcsappant mezőgazdasági a kulturotthonok
Ugyanilyen a helyzet Bikafalván
is,
1572-es számából.)
vezetőségébe fejlődőmunka több szabad időt hagy a dolahol a kuiturotthon ugyan rendbe van
gozó parasztságnak. Ilymódon a tél
szedve, de az ablakai hiányosak, olnagyszerű alkalom arra, hogy megvasóterem nincs és nem is gondosszilárdítsuk falvaink kulturális tevékodtak arról. Boráoson is vannak hikenységét és fokozzuk az olvasás és
ányosságok.
tanulás iránti vágyat.
A kulturotthonok vezetőségei gon...A kulturotthonok rendkívül fontos
doskodjanak arról, hogy tényleg a
szerepét azonban nem értették meg
Október 26-án megalakult Székelyudvarhelyen Pop Terezia minisz- kultura otthonaivá, a dolgozó nép tamindenütt. Sok falu kulturotthonában teri kiküldött jelenlétében az orvostudományi társulat. Célja, ellentétben a nulási helyévé váljanak a művelődési
pedig igen gyenge kulturális tevékeny- mult rendszerek hasonló intézményeivel, minél szorosabbra fűzni a kap- otthonok. Ne feledkezzenek meg arról,
ség folyik.
csolatot orvos és ápoló között ugy a munka, mint a tudományos kérdé- hogy ezzel a dolgozó népet segitik az
A falusi kulturmunkát a mezőgaz- sek feldolgozása terén. Az orvostudományi társulat munkáját a nép szol- uj társadalmi rend, a szociálizmus felépítésében.
daság szociálista átalakításának terje- gálatába állítja. Hivatása a következőkben foglalható össze:
delmes és változatos kérdései köré
A kulturotthonok rendje és műköA RNK orvosainak, kisegítő ápolószemélyzetének, gyógyszerészeinek
kell csoportosítani, a dolgozó parasz- és orvostanhallgatóinak szakmai szinvonalat emeli ezáltal, hogy gyakor- dése mindenütt bizonyítvány a köztek mind nagyobb tömegeit fel kell lati és elméleti orvostudományi kérdéseket tanulmányoz, tagjait marxista- ségről és annak vezetőségéről.
világosítani a Párt politikájáról abban leninista ideológiai kiképzésben részesiti, tanulmányozza és népszerűsíti a
K— a—
a harcban, amelyet a szociálizmus szovjet-orvostudomány irodalmát és vívmányait, támogatja az egészségfelépítéséért folytat országunkban. A ügyi szerveket a betegség megelőzésére és gyógyítására irányuló munkákulturmunkának elő kell mozdítania a jukban, teljes erővel harcol a szélea néptömegek egészségügyi szinvonaA poliklinika közleménye
dolgozó parasztság és a munkasosz- i á n a k e m e j é s e érdekében.
Értesítjük a szemüveg-igénylőket,
tály közötti szövetség megszt ardttasa
A z orvostudományi
t á r s u l a l gondoskodik az egészségügyi dolgozók
hogy 3 szemüveg érkezett: Fazakas
nél tobb dolgozó parasztot meg kell s z a k m a i n e v e l é s é r ő l > támogatja tagjainak egyéni és kollektív tudományos
győzni arról, hogy csak akkor teremt- tevékenységét és végül együttműködik a tudományos kutató intézetekkel Domokos, Márton Lajos és Karácsonyi
József részére.
hetnek boldog, dicsőséges életet a
Átvehetők a poliklinika gyógyszermaguk számára, ha a munkásosztály és az egészségügyi szakszervezettel.
Az orvostudományi társulat minden hónap első szerdáján délelőtt tárában személyesen vagy írásbeli felvezetésével az előrehaladott mezőgazfél 12 órakor tartandó plenáris ülésére a kórházba szívesen látja az ér- hatalmazással.
daság, a szociálizmus útjára lépnek.
GyAz otthonok kulturális és nevelői deklődőket.
Varga Albertné, Kassay Irma és Lőtevékenysége számára kétségtelenül a
rincz András receptjei visszajöttek,
szovjet eredmények, a szovjet kolhozmivel egyelőre nincsenek raktáron a
parasztok bőséges életének bemutaszükséges lencsék. A receptek ugyantása nyújtja a leggazdagabb anyagot,
csak a gyógyszertárunkban vehetők át.
mert bemutatja, hogy miképpen kell
Szemészeti rendelés a poliésígoznunk és harcolnunk a jólétért
klinikán csak kedden éa pénteis boldogságért.
Az őszi gazdasági munkák befeje- könyvtár mellé olvasótermet állítottak ken van, d. e. 8 órától 12 óráig.
Mindinkább közkincsévé kell, hogy ződtek. A faíusi dolgozók előkészül- be, azt berendezték asztalokkal és
székekkel, szépen feldíszítették és min- A nyugijasokat ismételten kérvátüjanak a szegény- és középparaszt- nek a télre.
hogy több türelemmel legyenek,
ság legszélesebb rétegeinek a szociaA RMP vezetésével az ideiglenes den este meleg teremmel várják az jük,
mert
csak a dolgozók után jölizmusért vivott harc legértékesebb bizottságok és a kulturotthonok veze- olvasókat. A kulturoithonba uj színf^jyverei Marxnak, Engelsnek, Le- tőségei azonosították magukat kultur- padot építettek és azt is berendezték. hetnek tekintetbe szemüveg-igénylésenbwek és Sztálinnak, a munkásosz- forradalmunk követelményeivel és no- Kályhát állítottak be, hogy a vasár- ikkel.
Kérjük az összes szemüveg-igénytály tanítómestereinek nagyszerű ta- vember 7. tiszteletére versenyszerűen napi előadásokat melegben tarthassák,
nai — amelyek a szovjet parasztság- végezték a kulturotthonok rendbeho- az idők folyamán megrongálódott ab- lőket, hogy folytonos érdeklődéseikkel
aik is megmutatták a bőséges élet- zatalát, tüzelő anyaggal való ellátását, lakokat és ajtókat kijavították, a vilá- ne zavarják feleslegesen a poliklinika
ftez vezető utat.
kályhák beszerzését, a helyiség vilá- gításhoz pedig 20 liter petróleumot amúgy is zsúfolt munkáját. A szemvásároltak. Ez azonban nem minden, üvegek érkezését esetről-esetre közölgítását,
stb.
Az éberség fokozása, a dolgozó
mert nemcsak, hogy berendezték a ni fogjuk e lapban.
Példát
mutatott
ebben
a
munkában
parasztságot kizsákmányoló kulákok
helyiségeket,
hanem gondoskodtak láAs igazgatóság.
kulturotthona, ahol
a
«fleni osztálygyülölet fejlesztése, a Kápolndsfalu

Szilárdítsuk meg a téli hónapokban
a falvak művelődési munkáját

Megalakult Székelyudvarhelyen

az orvostudományi társulat

Kulturotthonaink
felkészülnek a téli munkára

4
A gyűmölcskertészet jelentősége

midőn anyagi, vagy kulturális vágyait telt az állami terv teljesítésében és
valóra akarja váltani.
tulhaladásában.
A Szovjetunióban a munkások milliói
A CEC takarék- és letéti pénztárnál
A mezőgazdasági munkálatok közül gyümölcsfák védelmében végrehajtandó eszközölhető
mihelyt megkapják fizetésüke', sietnek
betétek
révén
a
dolgosürgősen időszerűvé válik a gyümöl- teendők, pl. a fák megtakarítása, azok zóknak alkalmuk nyílik arra, hogy annak nagy részét takarékbetétekbe
csöskertek ápolása, a gyümölcsfák ke- permetezése, trágyázása, a korona magánéletükben is tervszerű gazdál- helyezni, még abban az esetben is
zelése.
metszése, alakítása és nevelése stb., kodást folytathassanak és a rendelke- ha tudják, hogy pár nap múlva ismét
A gyűmölcskertészet a mezőgazdál- mindaz, ami a következő esztendő ter- zésükre álló megtakarított pénzüket szükségük lesz erre a pénzre. A takodásnak éppen olyan fontos művelési mésének biztosításához hozzájárul,
kamatoztathassák, mert a csekk-beté- karékkönyvekbe beirt összegek állanA munkaterv minden időszakra és tek könnyen és időveszteség nélkül dóan emelkednek, nemcsak az uj beága, mint akármelyik a többi között.
megjelöli a végre- eszközölhetők, a betétek után az ál- tétek miatt, hanem az állandóan folyó
A gyümölcstermesztést rendszeresen gyümölcsnemenkint
hajtandó
munkálatokat,
valósággal uj lam 5 százalékos kamatot fizet és be- kamatok révén is. Mi, akik mégtanulés évente kell biztosítani, ellentétben korszakot jelölve ki ebben
a fontos tétjeiket bármikor szükség szerint - ki- tuk azt, hogy kövessük a szovjeta mult rendszer tervszerűtlen és zava- mezőgazdasági művelési ágban.
munkatapasztalatokat, kövessük a szovvehetik.
ros gazdálkodásával, amikor, a gyüjet-takarékossági
példát is. Fejlesszük
Az
összeállított
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nagy
vonalakmölcs szerepét nem hangsúlyozták kelki
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azt
a szociálista felAz
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érdeket
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tőségük
is
van.
Szorosan
egybefonóhelyzetét
vizsgáljuk
a
gyümölcstermetendőben biztosítva legyen. A mult renda dolgozók jól felfogott érdeke az
A birtokában levő számtalan Üzem
szer alatt a gyümölcsöskertek ugy sze- lés szempontjából, könnyen megálla- dik
egész
munkásosztály, az állami gaz- vezetésével a munkásosztály orszápíthatjuk,
hogy
megyénk
is
nagy
szerepeltek, mint „wikeend"-helyek, a
dasági terv és a szociálizmus épitésé- gunkban is bebizonyította, hogy tud
házak körül ültetett, a nagy melegben repet tölt be ezen a téren és, hogy nek
érdekeivel. A betéti összegek tervszerűen gazdálkodni. Ezt a tervez
a
termelési
ágazat
mindjárt
az
álárnyékot nyújtó fák dísznövényként
ugyanis
nem maradnak felhasználat- szerűséget az egyéni gazdálkodásba
lattenyésztés
után
következik.
szerepeltek amelyektől néha-néha és
lanul,
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Természetesen,
ezt
az
ágazatot
igen
véletlenül termést is kapott ajándékban
risnyába
kötve,
hanem
az állam az tervszerűen bánni minden lejünkkel
a tulajdonos. Az akkori vezetőség meg- sokat kell fejleszteni és meg kell adni igy betett összegeket addig,
amig a Ismerjük meg és használjuk fel a
azt
a
fontosságát
és
jelentőségét,
amit
felelő törődés híján nem tartotta érdebetétes
ki
n
e
m
veszi,
az
általános
mesnek a gyümölcstermesztés felka- megérdemel. A gyümölcskertészet fej- gazdasági terv megvalósitására hasz- csekk-pénztárat. Bizalommal tegyük
be megtakarított pénzünket, azzal a
rolását, a gyümölcstermés minőségi lesztésével lényegesen növeljük a gyü- nálja
Gyárak, utak, kórházak, is- hazafias tudattal, hogy ezzel is hozzáés mennyiségi biztosítását, valamint e mölcstermelést és ezzel kopár terüle- kolák fel.
emelkednek és igy a takarékos- járulunk a szociálizmus építéséhez
fontos élelmi cikk nagy-mérvü fogyasz- teket tudunk hasznosítani, amelyeket ság ma
hazafiasságot jelent, részvé- hazánkban.
máskülönben felhasználni nem is letását.
hetne. A területek beültetésével lényeA Pártunk vezette kormány felfedezte gesen befolyásoljuk az időjárást, tudmindeme hiányosságokat és nagy kö- ván azt, hogy a fák nagy szerepet
rültekintéssel munkaterveket készíttetett játszanak a csapadék eloszlásában.
az eddigi helytelen állapot megváltoz- Mindezeken kivül a gyümölcskertészet
tatása, az eddigi hibák kiküszöbölése bevezetésével megalapozzuk a belterérdekében, uj lehetőségeket nyújtva jes gazdálkodást s ezzel hozzájárulunk
lá. Kovács Lajos és Mester István
A másik szabotáló kulák, Mester
Székelymuzsna
két kulákja, a krumpli- István
ezen a téren is a fejlődésre.
a munkásság életszínvonalának emeegyszerűbbnek látszó furfanggal
A munkaterv szerint ki kell cserélni léséhez. Ezek a szempontok mind arra beszolgáltatás alól kibújva, bőséges próbálta megtéveszteni a hatóság emaz elvénült és beteg vagy meg nem kell, hogy késztessenek, hogy az ősz termésükből nem akartak a dolgozók- bereit. A pincéjében csomókba rakott
felelő gyümölcsfákat, az elpusztult fák folyamán fogjunk hozzá komolyan az nak juttatni. A járási és helyi ideigle- krumplira szemetet dobált Felesége
helyébe ujakat kell ültetni. Az ültetés- emiitett akció végrehajtásához gyü- nes bizottság többször is felszólította váltig siránkozott, hogy abból a kenél szem elölt kell tartani az erre a mölcstermelésünk fellendítése érde- őket, hogy beszolgáltatási kötelezett- vésből, amit láthatnak a pincében
ségüknek tegyenek eleget, de erre hogyan adjon, hiszen akkor nekik nem
célra összeállított térképet, amely fel- kében.
nem voltak hajlandók.
tünteti az egyes vidékeknek megfelelő
marad semmi. Ebben az esetben is
Pártunk minden téren ujitásokot hoz,
Id. Kovács Lajos kulák egyre csak
gyümölcsféleségeket.
uj lehetőséget és segítséget ad az járta a községházát és siránkozott, kiderült, hogy a beszolgáltatandó menynyiségen felül még 300 kilógramm föA gyümölcstermelési terv előírja és életünk jobbátételére, ránk pedig az a
nem termett annyi krumplija sem, lösleg is marad. A krumplin kívül az'T
bevezeti a gyümöicsfavédelmi eljáráso- feladat hárul, hogy a kinyújtott kezet hogy
amennyit be kellene adnia. A helyi udvaron megtaláltak 200—250 kéve
kat. Nagy szerepet juttat a különböző ragadjuk meg és nagy ragaszkodással ideiglenes
bizottság tagjai nem hittek kicsépeletlen zabot, továbbá a zab alatt I
állati és növényi ellenségek és kárte- kövessük az uj élet felé vezető uton. a siránkozó
kuláknak. Elmentek és egy nagy kád tiszta búzát. Ezeket isvők elleni rendszeres küzdelemnek. A
Kozseni Andrásmegvizsgálták id. Kovács Lajos pin- elrejtette
Mester István kulák.
céjét, ahol valóban nem találtak még
Partunk öntudatos tagjainak éberannyi krumplit sem, amennyit be kelsége leleplezi, s a népbiróság meglett volna adnia.
bünteti a szabotálókat, elriasztó pélKovács Lajos kulák elintézettnek daképpen azok számára, akik megvette az ügyet, örvendezett, hogy si- próbálják a Pártunk irányításával,
került félrevezetnie a hatóságokat, az magasabb életszínvonalért harcoló doludvarhelyi alsó járás ideiglenes bi- gozók haladását akadályozni.
zottsága egyik éber elvtársat küldte
Gtrgely Dénes utbiztos.
felülvizsgálatra, aki a helyi ideiglenes
bizottság tagjaival együtt váratlanul
Udvarhely-, Csík-, Beszterce-és Ma- I. Marosmegye, II. Udvarhelymegye, felkert
ste Kovács Lajos kulákot. A
ros-megyék állami textilüzleteinek al- III. Besztercemegye, IV. Csikmegye. pincében
most sem találtak ^lrejtett
kalmazottai komoly előkészületeket tetA záróünnepségen kulturfelelősünk krumplit, de a ház végében feltűnt egy
tek, hogy a Marosvásárhelyen október átvéve a második dijat, egy szép ajtó, amely mögött a kulák „répája"
Székelykereszturon
29—30 án megtartott kultur- és sport- zászlót, beszédében kifejtette, hogy volt. A járási kiküldött lámpát kért,
versenyen tanúbizonyságot tegyenek kollektívánk átértve Pártunknak a kul- hogy a sötét kamrafélében meg lefelkészültségükről.
tura és sport fejlesztésében hozott
nézni a felhalmazott répát, de
A kulturverseny során két estén határozatát, igyekezett azt meg is va- hessen
a
házigazda
akart lámpát adni.
A Román Munkáspárt irányításával
Marosvásárhelyen, az ARLUS-diszter- lósítani, amennyiben üzemünk 96 szá- Csak miutánnem
a
szomszédtól
akartak
munkakollektivák
végezték el már heniében egymásután peregtek a szín- zaléka tevőleges részese volt ennek kérni egy lámpát, akkor hozott kény- tekkel ezelőtt a nagy
forradalmi évdarabok, népi táncok, népi énekkarok, az eredménynek. Beszéde végén pe- telen-kelletlen világító-szerszámot. A forduló előkészítését. Székelykeresztur
román és magyar szavalatok. Tánc- dig 1950 május 1 tiszteletére a ver- kis lámpa fényénél ismételgette a ku- külsőleg is diszbe öltözött erre az
csoportunk és énekkarunk szép sikert senyző 3 más megyét meghívta egy lák, hogy a helyi vezetőség nem alkalomra.
aratott. A kulturversennyel párhuza- Udvarhelyt megtartandófyultur- és akarja elhinni, hogy nincs krumplija,
Iskolákban és tömegszervezetekben
mosan folytak a sportversenyek.
sport-versenyre, amit az illetékesek, a pedig igazán nincsen. Erről meggyő- műsoros előadások ismertették a nagy
A kultur- és sport-versenyek pon- közönség lelkes éljenzése közepette, ződhetnek.
nap jelentőségét. Ezek közül kitűntek
tozása során a végső eredmény a kö- el is fogadtak.
Krumpli, valóban, nem volt látható, a MNSz és Vöröskereszt estélyei és
vetkező volt:
B. P. üzemi levelező. de mégis, félig komoly, félig tréfás a RDNSz ünnepélye. Végül november
délután és este a brassói román
hangon megkérdezték, mi lesz, ha 7-én
szinészcsoport előadása mélyítette ki a
mégis találnak ? Kovács Lajos maga- román-magyar
barátságot. Az ünnepbiztosan jelentette ki:
ségek csúcspontját a november 7-iki
— Amennyit találnak, azt mind el- nagy felvonulás és népgyűlés alkotta.
vihetik.
Itt kitűnt ötletességével; a vajgyár
— Hát a répa alá mennyit dugott el ?amely nagy teherautóján a termelés
Semennyit. Nem termett krumplim, folyamatát mutatta be és a szövetkeA múltban, a polgári-földesúri ura- tosítja a munkához való jogot, mely ——
felelte a kulák, de már nyugtala- zeti almacsomagoló csoport.
lom ideje alatt, a dolgozóknak nem által népünk boldogabb és bősége- nabbul.
Székelykereszturon ez a lelkes hanvolt lehetőségük a takarékoskodásra. sebb jövő felé halad. Ma a munkás
Alig
dobáltak
félre
néhány
répát,
gulat
csak annak a hálának volt a kiAz a kevés munkás, aki filléreit szá- önálló, szabad és biztos jövő elé te- máris felbukkant a krumpli.
fejezése, amiért a Szovjetunió és a
jától megvonva élére rakta, az esetle- kint. Ha takarékoskodik, nem a holmeg őszintén, mennyit dolgozók Pártja, a RMP lehetővé tette,
ges munkanélküliség idejére számított, nap bizonytalanságára számit, mint a dugottMondja
el — kérdezték a kékre zöldre hogy szabad országban öt év alatt
vagy minden pillanatban fenyegető múltban, hanem arra, hogy javíthasson váló kuláktól,
aki szomorú arccal be- egy egész sor állami üzlet áldásait
betegségre vagy balesetre.
életkörülményein, hogy jobban fölhasz- vallott — három zsáknyit.
élvezve, mint a sajátját épitve dolgozAmióta a Román Munkáspárt veze- nálhassa azokat az előnyöket, melyeVégül
a
három
zsák
krumpliból
24
tésével a szociálizmust épitjük, meg- ket számára az állam biztosit és mint zsákkal lett, vagyis 1484 kg. Az eset- hatik mindenki tovább november 7.
szűnt a nyomor és munkanélküliség. jó gazda előre gondoskodik arról, ről azonnal jegyzőkönyvet vettek fel, szellemében az állami gazdasági terv
végrehajtásáért, mindannyiunk életszínAz alkotmány mindenki számára biz- hogy meglegyen a szükséges pénze, s a szabotáló kulákot letartóztatták.
vonalának emeléséért.
F. J.

Addig jár a kulák sirni, mig leleplezik
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A székelyudvarhelyi állami textiliizlet
második lett a négy megye közötti
kultur- és sportversenyben
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Megyei szövetkezeti közgyűlés

A szövetkezeti mozgalom, átszervérzés után a békés, épitő munkának az
útjára tért.
Megyeszerte befejeződtek a falusi
szövetkezeti egységek közgyűlései. A
szövetkezeti újjászervezés megyénkben
-november 13-án ér végett, amikor ünnepélyes külsőségek között tartjuk
meg a megyei szövetkezeti közgyűlést.
Ekkor a megyei szövetkezeti szervezőbizottság beszámol a szövetkezeti
egységek kiküldöttjei előtt a végzett
munkáról és szövetkezeti szövetséggé
-alakul át.
Mi

f

a szövetkezeti
központ vagy
szövetkezeti
szövetség
7

Országunk egész gazdasági élete a
tervgazdálkodás alapján áll, ami kizárja azt, hogy az egyes falusi szövetkezeti egységek önálló elgondolások alapján működhetnének. Az öszszefogó és egységes mederbe irányító
•munkát végzi a szövetkezeti központ.
A szövetkezeti központ feladata az is,
hogy a szövetkezeti élet uj vezetőségének a kádereit kiképezze, nevelését
biztosítsa, uj tartalmat adva a fejlődő
szövetkezeti életnek.
Gazdasági téren a szövetkezeti közipont látja el a kis szövetkezeti egységeket mindazokkal az árukkal, amelyek a szövetkezeti tagok és a falusi dolgozó tömegek szükségletét ki-elégitik. Ez a látható munka azonban
• csak igen kis része annak a komoly
szervezési munkának, ami a szövetkezeti központra hárul.
Szerepének fontosságát értékeljük,
ha meggondoljuk, hogy állami tervgazdaságunk egyik legfőbb gazdasági
kulcspontja a megyei szövetkezett-központ. Itt tartják nyilván a megye egész
lakosságának szükséges különböző
ipari árukat. A szövetkezeti központ
keretében működik egy külön tervgazdasági osztály, mely figyelembe veszi
a lakosság szokásos öltözetét (szinét,
minőségét), előirányozza a szükségletet,tyogyezt ismerve az országos tervgazdasági bizottságirányithassa a termelést. Ez a gondoskodás kiterjed a
kerekkedelemben előforduló minden
áruféleségre.
A szövetkezet
a tervgazda as ág
szolgálatában

lapotára való tekintettel Pártunk irányításával kormányunk olyan intézkedést foganatosított, mely biztosítja
mezőgazdaságunk gépekkel való ellátását. Szövetkezeteink több, mint
5 millió lej értékű mezőgazdasági
gépet kaptak, amelyet a falusi dolgozók igen nagy lelkesedéssel használnak.
A szövetkezeti szervező bizottság
gondoskodott arról, hogy mindezek az
általános jólétet és fejlődést szolgáló
intézkedések az egész megyére egységesen terjedjenek ki, és hogy azokban a községekben, ahol eddig nem
volt szövetkezet, fióküzlet nyíljék.
Az újjászervezés során a szövetkezeti szervező bizottság figyelmét nem
kerülte el a szövetkezeti élet kibővítése és kiterjesztése a tejgyüjtő központokra sem. Az egyes helyeken ma-

gánkezekben levő tejgyüjtő telepeket
a szövetkezeti életbe kapcsolta be és
teljesen szövetkezeti irányítás alá került a székelykereszturi vajgyár is.
Ezeknek a feladatoknak az elvégzéséről a szervezőbizottság a szövetkezeti kiküldöttek előtt november 13ikán számot ad. A számadás alkalmával tudja majd felmérni és kiértékelni
végzett munkáját.
A szövetkezeti központ élére a szövetkezeti egységek vezetőséget fognak
választani. Ez a vezetőség nem bankigazgatókból és földesurakból fog állni, hanem a mindennapos falusi élethez szokott dolgozó elemekből, akik
igazán ismerik a falu szükségleteit és
akik készen állanak bármilyen áldozatra a közösségi munka jobb sikere
érdekében.
L.M.

A tüdőbeteg-gondozó megnyitásával
jelentős fordulathoz érkezett a tüdőbetegség
ellen folytatott küzdelem Udvarhelymegyében
A dolgozók egyik legnagyobb ellenségének, a tuberkulózisnak leküzdésére a szociálizmus utján haladó
Népköztársaságunk kormánya tette meg
azokat a komoly lépéseket, amelyeket
a kapitálizmus egyéni meggazdagodásra berendezett vezetői nem akartak
megtenni. Pártunk irányításával, a
Szovjetunió példáját követve, országszerte tüdőgondozókat, szanatóriumokat, falusi diszpenzárokat szerveztek,
védőoltásokat, szűrővizsgálatokat vezettek be.
Az állami tervnek megfelelően Udvarhelymegyében is, a helyi körülmények figyelembevételével, a megye
gazdasági adottságaival számolva, elkészítették a megbetegedettek pontos
nyilvántartását. Ennek a Pártunk által
irányított, a megyei ideiglenes bizottság egészségügyi osztályának, tömegszervezeteknek támogatásával végzett
munkának eredményeként, november
7. tiszteletére, november 6-án megnyitották Udvarhelymegye első tüdőbeteggondozó intézetét.
Az állami kórház mellett működő
tüdő-osztályon, két betegszobában 15
ágyat már berendeztek, de még 10
ágyat állítanak be kimondottan a diszpenzár részére. A nagyszerű beosztású, nagy munkával rendbehozott
épületben röntgen-géppel felszerelt
röntgen-szoba, szakszerűen berendezett konyha, fürdőszoba, rendelő, várószoba, beteg-Síobák és a szükséges
irodahelyiségek vannak. Az egyik

szoba falán két térkép van. Az egyiken a város, a másikon az egész
megye rajza látható. A térképen pontosan fel vannak tüntetve ugy az egyes
tüdőbetegektől lakott házak, mint a
nagyobb gócpontok. Ezeknek a térképeknek alapján azonnal áttekinthető
a megye és a város tüdő-egészségügyi helyzete, melynek fokozatos megjavításáért Pártunk biztos irányításával, a megyei ideiglenes bizottság
egészségügyi osztályának, tömegszervezeteknek, különösen a Vörös-keresztnek, RDNESz-nek és IMSz-nek, sajtónak mozgósító és ismeretterjesztő
segítségével még az intézet megnyitása előtt komoly eredményekkel harcoltak. Az állami terv ennek az osztálynak számára előirt 11.000 bőrpróbát,
elvégeztek 12.700-at. A 2.500 röntgenátvilágitást később felemelték 5.000-re,
az osztály elvégzett 5.690 et. Az előirt 7000 BCG oltásból 4.100-at végeztek el, mert még egy csomó gyermeknek kell megszületnie a közeli hónapokban, hogy a tervet teljesíthessék.
Ezek az előző tervtulszárnyalások
biztosítékai annak, hogy a november
7. tiszteletére megnyitott székelyudvarhelyi tüdőbeteg-gondozó és tüdőosztály, melynek rendbehozásához az
egészségügyi szakszervezet tagjai 67
önkéntes munkaórával járultak hozzá,
teljesíteni fogja azt a feladatot, melyet
a szociálizmus megerősítéséért, a dolgozók s ezzel a megye egészségügyi
helyzetének megjavításáért vállalt.

A tervgazdaság tehát, ami megyei
viszonylatban a szövetkezeti központ
munkakörébe tartozik, komoly tudomány, mely megmutatja, hogy a termelést országos viszonylatban milyen
irányban szükséges fejleszteni.
Az előirányzott áruk igazságos szét-osztását szintén a megyei szövetkezeti
.központ végzi. Figyel arra is, hogy a
megye területén belül is mindenhová
a tájegységek kívánsága-szerint jusson
el az áru.
A megyei szövetkezeti szervezőbizottság működésének május 7 iki megkezdése óta, minden erejét arra fordította, hogy a szövetkezeti egységeket a
hatalmas lépés
lehetőségek szerint az áruellátás terén
kisegítse. Igy négy hónap alatt a szöa szociálizmus*épitése terén
vetkezeteknek több, mint 71 millió
lej értékű árut osztott ki. Fontos az
Munkáslakások épülnek és az eljöA szociálizmus építésének elengedárujuttatásnál az a gazdasági politika, hetetlen feltétele a közlekedés megja- vendő város körvonalai is kibonta.ami megkezdődött az újjászervezéssel vítása. Ezt a célt szolgálja a Duna- koznak már, világítanak a vörös tégegyidejűleg.
Feketetengeri csatorna, amely több lafalak Poarta Alba-n, ahol még nem
Igen sok szövetkezet azért nem tud- száz kilóméteres utat rövidít meg. De rég a terméketlen vidék sivár, egyta a tagokat áruval ellátni, mert nem nemcsak ezt a célt szolgálja: „Ugyan- hangú képe riasztotta el az odatévedő
vissza a
volt elég nagy forgótőkéje. Ennek az akkor sokezer hektárt aáunkidegent
számára, uj városok
és épitése országos feladattá
-állapotnak a megszüntetése érdekében fölámivelés
A csatorna
iparosítjuk
a
a RMP irányításával valamennyi szö- kikötök születnek,
vált, azezt ország
szociálista építéséért
vetkezet nagyobb mennyiségű áru-hi- megvetett, szegény áobruázsaiviáéket",
folytatott küzdelemben ujabb siker áltelt kapott és csak az áruk értékesí- mondotta Gheorghiu- Dej augusztus lomása. A nagyméretű villamosítási
tése után kellett fizetnie. Ez a hitelpo- 23-iki nagy beszédében.
tervek megvalósításával a kultura fénye
litika több, mint 15 millió lej értékű
Ez a hatalmas méretű országos ér- behatol erre az elmaradt vidékre, aárut juttatott a falusi "szövetkezeti egy- dekeltségű munkálat a szociáiizmusnak melyet a burzsoázsia uralma sötétség-ségekhez és annak kiegészítő része a hazánkban való felépítését fejleszti re és lassú pusztulásra ítélt.
mezőgazdasági gépek juttatása. Mező- rohamosan a szociálista versenyek
Több, mint ötven évvel ezelőtt tergazdasági termelésünk elmaradott ál- tüzelte megvalósításokon keresztül.
vezték már a csatorna építését, hite-

A Duna-Feketetengeri csatorna

gették a burzsoázsia urai a szegény
lakosságot, de a terv csak terv maradt. A munkásosztály és annak élcsapata, a RMP nem ígért semmit, de
alig telt el néhány év a hatalomrajutástól, a munkásosztály, a dolgozó nép
a Párt irányításával márisJiozzáfogott
a nagy munkálat elvégzéséhez.
Egy ilyen hatalmas mű elvégzése
elképzelhetetlen a munkások és technikusok minden akadályt leküzdő hősies szelleme nélkül. Alig néhány hónapos munka után ez a hősies munkaszellem máris kialakult. Munkások,
technikusok egymással versenyezve
nagyszerűen oldják meg a legnehezebb feladatokat. Élmunkások ugranak
kí egyik napról a másikra, a hazafiasság nagyszerű példáit nyújtva.
„Dumitru N. Dumitru és Ionita Gheorghe kőművesek például már a szovjet-épitő módszert alkalmazzák. Köztük van Tihon Danila, a navodari
ásócsoport vezetője, a navodari
Csibi Lajos és a medgidiai Ivanov
Ştefan ács is és a Mircea yodă-i
Dalamarciuc Vasile munkás is. ők —
és példájukra még sokan — jól tudják,
kinek dolgoznak: önmaguknak, a népnek és hazájuknak dolgoznak — és
ez ad munkájukhoz szárnyakat" — irja
a Scânteia.
Folytonosan javulnak a munkatelepen a dolgozók életviszonyai is. Jól
felszerelt étkezők és állami üzletek
működnek, tágas és tiszta hálótermek
épültek.
Az ország minden részéből jelentkeznek munkások, akik a csatorna
építésénél, az uj városok építésénél
részt akarnak venni. „4 képesítés és
fejlődés szokatlan lehetőségei nyitn
meg a munkások és mérnökök előtt,
akik ezen a nagy munkatelepen áolgoznak majá". Gheorghiu-Dej szavai
rövid idő alatt igy teljesülnek be a
dobrudzsai sztyeppén, ahol szorgos
munkáskezek építik a jövendőt, hazánk szociálista jövendőjét.
Hogy ilyen rövid idő alatt országunk dolgozói vállalhatták ezt a nagy
országos feladatot, felszabaditónknak,
a nagy Szovjetuniónak köszönhetjük,
amely anyagi segítségnyújtással, a
szovjetunióbeli világhíres csatornák épitésénél szerzett értékes tapasztalataival sietett segítségünkre, hogy ezt a
valóban nagyszerű szociálista munkafeladatot teljesíthessük.
Mint minden feladatot, amit a Párt
kijelölt számunkra, hazánk dolgozó
népe ezt is teljesíteni fogja. Minden lépés, amit a szociálizmus épitése
terén teszünk, ujabb és ujabb csapás
a belső és külső ellenségeink számára.
A Duna-Feketetengeri csatorna épitése
hatalmas lépés ezen a téren.

A székelykereszturi
„November 7"
fafeldolgozó szövetkezet munkába inditó
ünnepélye
A Román Munkáspárt kezdeményezésére fafeldolgozó szövetkezet alakult
Székelykereszturon. Fülöp József Umgisz- igazgató megnyitó beszédében
h a n g s ú l y o z t a , hogy ez a
szövetkezet 16 lelkes asztalos november 7-iki önkéntes munkavállalásának
szép eredménye. Uj munkafegyelmet
kért a tagoktól, hogy a Román Munkáspárt ez ujabb kezdeményezését is
valóban épitő munka vigye tovább. ,
Ezzel egy ujabb üzem kezdett munkához Székelykereszturon, amelynek
feladata a kollektív munka megkedveltetése a dolgozókkal és a kollektív
munka révén és ennek termékenységének a fokozása.

A Nagy Októberi Szociálista Forradalom
32-ik évfordulója tiszteletére
A Szovjetunió minden sarkából érkeznek hirek a Nagy Októberi Szociálista Forradalom 32-ik évfordulója
tiszteletére elért munkaeredményekről.
Moszkva, Leningrád, Kiev, Tbiliszi,
Minszk, Novoszibirszk és Szverdlovszk
több üzemének munkássága az előirt
idő előtt befejezte évi tervét. Szép
eredményeket értek el Szerovó fémmunkásai. Résztvettek a Nagy Októberi Szociálista Forradalom tiszteletére

rendezett szociálista versenyekben és
ennek során sikerült az ötéves termelési tervet befejezni. De nem maradtak le a nizsnij-tagili fémmunkás
sztahanovisták sem. A város fémipari
üzemeinek húszezer sztahanovistája
befejezte az ötéves terv rájuk eső részét. Az ivánovói „Melange" textilkombinát munkásai többszázezer méter szövöttárut gyártottak a tervelőiráson felül.

Növekszik a kázáh kolhozok jóléte

Az egész Kázáh' Köztársaság területén hire van a «Győzelem* kolhoznak. Tagjai évről-évre mind bőségesebb gabonatermést aratnak és az államnak nagymennyiségű búzát szállítanak a terven felül. A kolhoznak
nemcsak szántóföldjei, hanem állatlenyésztőtelepei, gyümölcsösei és csemetekertjei is vannak. Az elért szép
eredményekért az érdem Podlivájev
Iván kolhozelnököt illeti, aki főiskolát
végzett mezőgazdász. A legtöbb újílójának megünneplésére vonatkozólag. tásnak és észszeiüsítésnek ő az indítA Kommunista (b) Párt kerl leti és ványozója és megszervezője. Az ő inkörzeti propaganda- és agitációs osztályai külön erről a tárgyról szóló
brosúrákat nyomtattak „Az agitátor
zsebkönyve" cimen. A füzet bőséges
anyagot tartalmaz — a Nagy Októberi
A Nagy Októberi Szociálista ForraSzociálista Forradalomra vonatkozó
adatokon kivül — a Szovjetunió hely- dalom 32-ik évfordulója tiszteletére a
zetéről, külpolitikájáról, a világ népei- vladimiri szarvasmarhatenyésztők kolnek békéjéért és biztonságáért folyta- lektív gazdaságai a kitűzött határidő
tott harcáról és minden más olyan előtt 90 nappal befejezték a fejési tertárgykörről, amely szükséges a Nagy vet A versenyből a «Butalica* szovOklóberi Szociálista Forradalom 32 ik hoz és a «Spartacus* kolhoz került
évfordulóját megelőző megbeszélések- ki győztesen. A «krasznogor-bátyev«
fajtájú tehenek évi termelése a Butahez és értekezletekhez.
lica szovhozban 3.044 liter, a Spartacus kolhozban pedig egyenként 2.932
liter volt.
Száznál több fejőnő vett részt a
leforgása alatt felépítették az igazga- versenyben. Avdejeva Axinia, a Butatósági székházat, egy bölcsődét és lica szovhoz fejőnője a kezelése alatt
300 személyes befogadóképességű álló nyolc tehén mindegyikétől 4.047
liter tejet fejt az év folyamán. Bárnyáklubot. A kolhoz épilkezési tervének gina Nádezsda 3.906, Tutujéva Tatmegfelelően 55 lakóházat építenek. jána, a Spartacus szovhoz versenyéEbből 44-be már be is költöztek a nek kezdeményezője 4.062 litert és
kötelezettséget vállalt arra, hogy a telakók.
A Nagy Októberi Szociálista For- henek mégjobb gondozása által a jöradalom 32-ik évfordulója tiszteletére vő évben 5.500 literre emeli a tejhozamot.
további nyolc házat építenek.

Szociálista munkaversenyek a kolhozokban
Különösen szép sikerrel folynak a
Nagy Októberi Szociálista Forradalom
32-ik évfordulója tiszteletére rendezett
munkaversenyek a kolhozparasztok
között.
Az ukrajnai kolhozok ezalkalommal
aj sikereket könyveltek el. Az állatállomány fejlesztését célzó terv tulhaladásáért indított küzdelem során a terv
1949-re szóló előirányzatát három hónappal előbb sikerült befejezniök.
A propagandisták és agitátorok
minden ipari üzemben, kolhozban és
szovhozban értekezleteket és megbeszéléseket tartanak a Nagy Októberi
Szociálista Forradalom 32-ik évfordu-

Kollektív gazdaságok versenyei

Kollektiv gazdaságok versenyei
A jangi-juli-környéki kolhozok széleskörű kultúrotthon- és lakóházépitési mo2galmat indítottak. A «Juszupov*
kolhoz dolgozóinak kezdeményezésére
a környék husz kolhozában építettek
és ren ieztek be bölcsődét. Az »Andrejev« kolhozban most fejezték te az
uj klubhelyiség építését. Külön épületben 3000 kötetes könyvtárat rendeztek be.
A »Halkabad« kolhozban másfélév

dítványára tömörültek mezőgazdaságfe
és állattenyésztő tanulmányi körökbe
a kolhoz csoportvezetői, állattelepeinek- irányitói és egyéb szakemberei.
Az Alma Ata környéki »Vörös kombinát* kolhozt Kuznyecov képesített
mezőgazdász vezeti. A jól irányított
és szervezett kollektív gazdaság a
kolhozparasztoknak évi 3—4 millió
rubelnyi jövedelmet hoz. A Kzál-Ordinszk környéki «Élcsapat* kolho.r,
elnöke, számos csoportfőnöke és vezetője végzett mezőgazdasági főiskolát.

A «RKKA* szovhoz tizezer liter
tejet termelt a tervelőiráson felül, as
»Gigant« és «Komszomolec» s számos más kolhoz szintén túlteljesítette a tervet.
A Vladimír környéki szovhozok dolgozói felbuzdultak a fenti eredmények:
hallatára és kötelezték magukat arra,
hogy százezer literrel több tejet szolgáltatnak be az államnak a tervben
előirányzott mennyiségnél.

Uj pionirok

November 6-ikát várva-várták a
pionir-jelöltek és már hetek óta készültek erre a napra. Készültek, nagyobb igyekezettel tanulva, több közösségi munkát végezve, egymásnak:
fokozottabb segítséget adva és jobbmagaviseletet tanúsítva.
Alapos oka volt a nagy előkészületnek. A RMP iránytó segítségével az:
IMSz KV-nek határozata alapján újra*
megnyíltak a pionír-szervezet kapufc
azok előtt, akik méltók arra, hogy viseljék a munkásosztály zászlajának
darabját
November 6 án az ízlésesen feldíszített termekbe vidáman és mégisA román-szovjet barátsági hét keretében nyilt lista-ellenes arcvonal megerősítését jelenti,
vonulnak be a jelöltek,
meg Bukarestben „A Szovjetunió a békeharc élén"
— A Szovjetunió barátsága és a vele való fegyelmezetten
és a pionír-osztag. Ajkukon határozotcimü kiállítás. A megnyitóünnepségen Teohari szövetség a román nép számára függetlensége és tan csendül a DIVSz indulója : Egy a;
szuverénitása, bé- jelszónk, a béke...
Georgescu elvtárs,
Az osztagelnök megnyitója után,,
kéje és biztonsága
a RMP központi
felolvassák azoknak a nevét, akiket
legfőbb biztositékát az osztag plenáris ülése megfelelőnek:
vezetőségének titjelenti. A Román talált a szervezetbe való felvételre.
kára, belügymiünnepélyes nagy pillanat köNépköztársaság Ezután
niszter és T. S.
veti ezik: fogadalmat tesznek az uj
dolgozói, mint az kis pionirok, hogy ugy fognak élrti,
Gorbunov, szovegész
világ dolgo- amint a Párt és a munkásosztály kíjet-kiküldött behogy hazánknak, a RNK-nak,
zói, szeretettel, há- vánja,
hasznos tagjai legyenek. A gyermekek
széltek. Teohari
lával, reményke- szemében csillog és szivükben ott doGeorgescu elvtárs
a Párt iránti határtalan szeretet,
déssel
és bizalom- bog,
beszédében hangaz IMSz iránti bizalom. A vörös nyakmal^ tekintenek a kendő jelvény átvétele után most már
súlyozta, hogy ma
béke gigászi ere- ők is a «vidáman köszöntő» pionirok
világszerte a Szovsoraiba tartoznak.
jére, a Szovjetjetunió barátságáA szülők örömmel támogatják a.
unióra és a világot pionirok
munkáját, mert tudják, milyen
ért versenyeznek a
átfogó harc láng- óriási fontosságú a Párt által irányíbecsületes embeeszű kormányosá- tott pionír-szervezet munkája.
rek, mert tudják,
Mi, vörösnyakkendős csoportok, a
ra,[mondotta Teo- béke
hogy a Szovjethatalmas táborának legifjabb kahari Georgescu tonái, a jövő társadalmának uj emuaió barátsága a
elvtárs, belügymi- berei, a szociálizmus építésében azbéke megerősítéifjuság egész lendületével vesszük ki as
A »Szovjet unió a békeharc élén* kiállítás megnyitása.
niszter.
részünket,
Csáki Magda
sét, az imperiá- Joszif Visszárionovics
Sztálin, a népek nagy tanítómesterének
szobra.

„A

Szovjetunió

a békeharo

élén"

Udvarhelymegye minden részéből

cséplés után azonnal a vetési mun'
k álatokhoz láttak és a tervben előirt
idő előtt végezték be községünk dolgozói a vetést. Községünk öntudatos
Miklósialváról
Keresztes dolgozó földművesei 12 iga segítséget
Az elmúlt hetekben sok levél érkezett vidéki levelezőinktől, amiket azon- Pálné levelező számol be részlete- is adtak Nagykede dolgozóinak a vetésiban az anyagtorlódás miatt nem tudtunk sen, Kadácsról Vaszi Ferenc csata során. Dolgozó parasztságunk
sajtó alá rendezni és a lap kibővített az IMSz munkájáról, a békenap meg- megértette Pártunk szavát és igy siterjedelme ellenére sem tudtunk kö- ünnepléséről, Vaszi Ferencné pe- keresen végezte be a vetési csatát
zölni. Ezek a cikkek közben idősze- dig a RDNSz szép munkájától száDombi fenő levelező
Az Ivópataka Zetelakához tartozó rűségüket vesztették s igy most már mol be.
legeldugottabb lakott vidéke megyénk- azokra részletesen nem térhetünk viszBibarcfalváról
Bertalan
nek. A kapitálista kizsákmányoló rend- sza, mégis szükségesnek tartjuk, hogy Dániel levelező ir a megtisztított . Szerkesztői üzenetek
szer áldozatai húzódtak fel ide, a röviden összefoglaljuk tartalmukat.
szövetkezet munkájáról és az uj iskoB. }.• né levelező Abásfalva. Kérjük,
ţ Hargita eldugott völgyébe, ahova nem
lai bentlakásról.
Korondról
Bartha
József
irja
ki a levélben teljes nevét, mert
tudta őket a végrehajtó követni s itt
Recsenyódről Gáspár Dénes igy nem közölhetjük cikkét.
?57 házból kis település alakult. A levelező számolt be a cséplésről, ga3-égi rendszerben a hegyvidék lakos- bonabegyűjtésről, az apaállatistálló számol be a vetés sikeres befejezésészentdemeteri
levelező lépjen ki
sága nem tanulhatott és nem tömö- építéséről, hídmérleg készítéséről és ről és az öntudatos parasztok által a a Anévtelenség
homályából
s akkor
remetei
dolgozó
földműveseknek
adott
az
őszi
vetési
csatáról
-rülhetett szervezetekbe. Ma virágzó
foglalkozunk
cikkével,
mert
amint
már
igavonó
segitségről.
.MNSz-es, RDNSz-s és IMSz-es élet
Knsmődről Márton Zsigtöbbször
közöltük,
névtelen
leveleket
Szentábrahámról Marossy
folyik itt. A legnagyobb hiányosságaz mond számolt be, a küsmődi szövet-iskola-épület és a kuiturotthon hiánya. kezeti napról pedig Lnkács András Sándor MNSz-levelező küld részle- nem közölhetünk.
Éppen ezért az ivópataki dolgozók MNSz-levelező irt értékes beszámolót. tes beszámolót.
Pártunk kezdeményezésére elhatározKadácsról Mátéfy József ír
Tar c safal vár ól Dndi József
ták, hogy 1950 ben felépitik az iskorészletes beszámolót a kollektív kulevelező
irt
részletes
beszámolót,
lelát és a kulturotthont. Most vágják
koricaszedésről, a jól sikerült vetési
már a vizi fürészen az iskolaépítés- írva az őszi vetési csata lefolyását, az munkálatokról és a község életéről.
éhez szükséges 12 köbméternyi desz- iskolaépület rendbehozását, a tejkonyha Zetelakáról llyés András,
3cát. Rövidesen felépítjük az iskolát s munkáját stb.
Bözödről Vajda Albertné,
-az lesz hivatva felgyújtani az IvópataCsehétfalváról Bálint Dénes Bözödnjfalnból Kristó Káicán azt a fényt, amit mindannyiunk levelező küldött értékes levelet. Ebben roly küldött értékes beszámolót. Az
A Nagy Októberi Szociálista Forra•Számára a dicsőséges Szovjet Had- leírja a községben folyó szép munkát etódi RDNSz munkájáról Fülöp dalom 32-ik évfordulója alkalmával
sereg hozott felszabadító tényével.
s azt is, hogy Vass Pál Áron Márta számolt be, a szókely- megyénk legtöbb községében szép
knlák
igyekezett a cséplési munká- muzsnai MNSz munkájáról pedig megnyi vánulásai voltak a népi sportllyés Dénes levelező
nak. Szentábrahámról Opra
latokat akadályozni. Öntudatos pa- Barta Domokos.
Ugyancsak levelező, Székelyszállásról az
rasztságunk azonban elsöpri útjából a Székelymnzsnáról irt Máthé
Vass
Pál Áronokat és arra törekszik, Mózes is. Korondról Fekete G. IMSz szervezete, Tarcsafalváról
Uj világot épitünk címen megjelent
hogy
dolgozóinknak minél nagyobb levelező számolt be a napköziotthon Dudi József, Firtosmartonos-a Román Munkáspárt és a tömegról Demetor Ilona számolnak be
munkájáról.
-sz^rvezetek faliújságja, a kuiturotthon darab kenyeret juttasson.
erről a sporteseménvről.
/ «előtt. A faliujságtábla asztalos-munA beszámolók azt mutatják, hogy
káját* önkéntes munkával Balázsi
falusi
dolgozó ifjuságunk mind naLászló elvtárs vállalta és végezte el. A
barátsági
hét gyobb érdeklődéssel fordul a népi
faliújság felett levő kivilágitható vörös A román-szovjet
sportok felé és, legyőzve a régi elö«csillag kedves meglepetés volt a falu
alkalmából
„Az
OROSZ
KÖNYV"
itéleteket, a lányok is szép számban
ídolgozóinak. A kuiturotthon kitneszevesznek részt a versenyeken. A RoSését önkéntes munkával az ifjak vékiadásában a következő müvek jelentek meg:
mán Munkáspártnak a sporttal kapgezték. Különösen kitűntek ebben a
csolatban holott határozata folytán
^munkában Lőrincz Balázs és Bencze Konstantin Szimonov: Barátok és ellenségek, (versek)
mind szélesebb lehetőségek nyílnak
.Miklós ifjak.
meg falusi dolgozó ifjaink előtt ügyesMaxim
Gorkij:
A sárga ördög városa.
ifj. Bencze Géza levelező
ségük, festi erejük fejlesztésére és már
Al. C. Constantinescu A Szovjetunió, a béke és a népek bizton- csak a sportfelszerelések hiáryosságában mutatkozó nehézségeket keH
ságának bástyája.
Dáné Sándor kulák nem csak a gakiküszöbölnünk, hogy a falusi ifjúság
bonáját próbálta meg elrejteni, amit a
Káderképzés a Szovjetunióban.
is teljes számban kapcsolódjék bele
«dolgozó parasztok ébersége leleplezett,
abba
a népi sportba, amiben a nagy
Útmutató, amely a kolhozparasztságot a jó- Szovjetunió
.hanem legutóbb nem vetette be a földmutat nekünk példát
ijét és ezzel szabotálta kormányunk
lét felé vezeti.
intézkedését. Erre a község öntudatos
A Szovjetunió a kolhozban.
«zegényparasztjai fogtak össze és veHirdetmény
hették be azt a földet, amiről Dáné
Az udvarhelymegyei nyugdijegyesüSándor azt állította, hogy nem lehet
let Székelyudvarhelyen november 7,
megmunkálni. Az eső is éppen jókor
(volt Szent-Imre) utca 21 szám alatti
jött meg, hogy az elvetett mag kikelhelyiségében rendkívüli közgyűlést tart
jen és az idejében megmunkált föld
1949 december 6 ikán délelőtt 10
* megteremje a dolgozók kenyerét. Dáné
órakor, a tagok kellő számú neg nem
Sándort és a hasonló szabotáló kulákokat a népbiróság súlyosan elitéli.
November 6-ikán délután népesek ünnepélyek megrendezéséből, azonban jelenése esetén a következő napon,
voltak a vármegyénk összes kulturott- voltak helyek, ahol pár ifju befolyá- szerdán délután 4 órakor, amikor a
Nagy Múnon levelező
honai A községek dolgozóinak kicsi- sára az ifjúság egy része távoltartotta megjelenő tagok számára való tekintet
nyei-nagyjai egyaránt ünnepelték a mégát a munkától, mint pl. Karácson- nélkül tartja meg a gyűlést
Nagy Októberi Szociálista Forradalom falván, ahol az ünnepélyt az iskola és
A tárgysorozat egyetlen pontja : a
a Román Munkáspárt irányításával a 32-ik évfordulóját.
a szakszervezet rendezte meg. De álta- temetkezési osztály egyes paragrafuközségi ideiglenes bizottság ellenőrizte,
Az ünnepségek megszervezése min- lában nemcsak az ifjúság, hanem az sainak módosítása, A módosítás szehogy a vetőmag megtisztítva, csávázva denütt
a RMP irányításával összes demokratikus szervezetek is rint a temetkezési osztályba felveszünk
.a kitűzött időre a földbe kerüljön. Pár- történt. Pártunk,
A kulturotthonok mindenütt lendülettel és odaadással kapcsolód- minden uj nyugdíjast, korhatárra való
tunk tagjai lelkiismeretesen végezték
tak^bele az előkészítő munkálatokba. tekintet nélkül és megkönnyítjük a
feladatukat s felfedezték, hogy-id. ünnepi diszbe öltöztek. A frissen meA félusi dolgozók tömegei ez ünnep belépést ama régi tagoknak, akik a
XCányádi Miklós, ifj. Fefeki szelt falakon mozgósító jelmondatok alkalmával
is megmutatták, hogy Pár- belépést annak idején elmulasztották,
hirdetlék
a
forradalom
győzelmét,
aMózes és Szaniszló Miklós kutunk
vezetése
és irányítása mellett vagy időközben kiléptek.
mely
a
nagy
Szovjet-népen
keresztül
Hákok megpróbálták a vetési tervet
egyesült
erővel
haladni azon
Székelyudvarhely, 1949 nov. 7.
«zabotálni és tisztítatlan, csávázatlan számunkra is meghozta a szabadságot. az uton, amelyetakarnak
a
Szovjetunió
magot vetni el. Reakciós tervük azonban A kulturotthonok a legszebbet és tatott számunkra a szociálizmus muA nyugáijegyesület.
épi-meghiusult, párttagjaink ébersége le- legjobbat adták, amivel az őszi mezei tése terén.
K—a
leplezte szándékukat, amivel a jövő murkák közben el tudtak készülni.
évi termést akarták gyengíteni és ez- Versenyszerűen folytak a próbák, mert
Csak ritkított
— hármt
zel a tervgazdálkodásról akarták ki- tudták, hogy ezzel is hozzájárulnak a
sortávolságban
— gépelt,
mutatni, hogy az nem előnyös. A ku- dolgozók öntudatositásához, a dolgovagy[teljesen
jólolvasható,
lákok megtanulhatják ebből az esetből zók tanításához és hozzájárulnak a
A Román Munkáspárt irányítását
js, hogy alapszervezetünk nem alszik szociálizmus építéséhez.
követve
a községi ideiglenes bizottság nagybetűs kézi rá su cikke
'.és a szabotálókat leleplezi,
el izpunik
A községek ifjúsága a RMP irányí- a tömegszervezetek segítségével ide- ket fogadhatunk
v
Bokor Sándor levelező.tásával derekasan kivette részét az jében végezte be a vetési csatát A
részére
kézirat
gyanánt.

Zetelaka-Ivópataka

Népi sport falvainkban
november 7.
tiszteletére

Bágyban

Bágy

Nagy lelkesedéssel ünnepelte Udvarhelymegye
falvainak dolgozó népe november 7-ikét

Nagygalambfalván

Kiskede]

Benczéd az első a községek közül,
önként siettek a jegyzésre, mert tudamelyik
már beküldte a Scânteia-Házják, hogy a Scánteia-Ház az ő számukra is világosságot hoz. Ambrus alapra a falusi dolgozók között végzett
József ülkei, 12 gyermekes utőr több megajánlás eredményét.
A zeteváraljai IPEIL-nél dolgozó 8Î
napi fizetésének megfelelő összeget
akart felajánlani, de megmagyarázták munkás elvtárs a november 7. tiszteneki, hogy nem az összeg nagysága letére végzett munkamegajánlásai dia fontos, hanem az, hogy minden dol- ját ajánlotta fel a Scánteia-Ház céljaira^
gozó legalább néhány téglával segítse és azt el is küldték már rendeltetésiSztálin elvtárs
születésnapja
tiszteletére
elő kulturforradalmunk bástyájának, a helyére.
A Scânteia-Ház-alapra való jegyzés
Sztálin elvtárs születésnapja tiszteletére A színházak, kulturotthonok uj műso- Scánteia-Háznak az építését. László
Miklós
malomfalvi
utőr
is
3
napi
finagy
lendülettel folyik az egész merokat
állítottak
öss?e,
a
tudomány
és
szaporodnak a feladatvállalások. A vázetését
akarta
felajánlani.
gyében.
művészet
képviselői
alkotásaikkal
sietrosi és falusi dolgozí k tömegei a hála
érzetével készülődnek a békeszerető nek a nagy Sztálin iránti tiszteletüket
emberiség nagy tanitómestere születés- kifejezni.
A Duna-Feketetengeri-csatorna dolnapjának megünneplésére a GriviţaLokomotiva felhívása alapján. A lel- gozói kiterjesztették a versenyt az
kesedés a termelés minden ágára ki- egész munkatelepre és elhatározták,
terjed és ujabb munkavállalásokban hogy idő előtt befejezik az 1949 évi
székelyudvarhelyi RATA-központ üzembe helyezik a villanyhegesztóbontakozik ki. A szociálista verseny- előirányzatot. Az Unió vagongyár mundolgozói a november 7. tisztele- transformátort. Ezzel 10-14 000 lejt
kásai
néhány
napja
már
1950-re
dolmozgalom soha nem látott méreteket
öltött. Az-Jpari vállalatok az 1949 évi goznak. A Bánsági Fémipar dolgozói tére vállalt feladatok hiánytalan telje- takarítanának meg havonta. Ugyancsak
terv minél előbbi befejezését tűzik ki önkéntes munkavállalásokat fogadtak. sitése után Pártunk kezdeményezésére a villanytelep megindításától függ arcélul. Sokan már 1950-re termelnek. A brassói Sovromtractor-nál 300 iraktor ujabb nagyszabású szociálista munka- esztergapad és fúrógép üzembehelyeversenyt indítottak december 21, Sztálin zése is. Ezeknek a gépeknek üzembeA verseny kulturális térre is kiterjed. elkészítését vállalták a terven felül.
elvtárs születése 70-ik évfordulójának helyezésével havonként ujabb 20.000
tiszteletére.
Ezt a munkaversenyt telje- lejt akarnak megtakarítani az üzem
Az Amerikában
elitélt kommunista
vezetők
sen az önköltség csökkentésének je- lelkes dolgozói.
szabadonbocsátására
indított
gyében szervezték meg. Mint a novemnovember 7-re megnyitott, rendber
7-re indított munkaversenyben,
tömegmozgalom
sikerre
vezetett
kivül vonzó, ízléses kultúrotthonmost is a legnagyobb takarékosságot,
könyvtárának
jelenlegi 125 kötetét
A 11 amerikai kommunista vezető ellen lefolytatott, minden emberi jogot munkafegyelmet tűzték ki célul.
300
ra
szf.poritják.
Már felvették #
alapjaiban sértő perről, melynek alkalmával Medina biró, a jól ismert fas:szta
munkásság vállalta, hogy Deé kapcsolatot az ARLUS-szal, hogy meg^
módszerekkel próbálkozott tanúságot tenni szolgálatkészségéről, már értesültek
Mózes és Kovács Ignác garázsa Szovjetunió ZISS-müveiolvasóink. A demokratikusan gondolkozó amerikai polgárok, a világ összes mester elvtársak vezetésével a november kaphassák
nek
román
haladószellemü emberének támogatásával mozgalmat indítottak az elitéltek ki- 7-ikére elkészült 20 000 literes földalatti könyveit. és magyar nyelvű szakszabadításának érdekében. A polgári jogok védelmére alakult bizottság 260 benzintartálytól a CFR vasútállomásig
Pártunk irányifásával rohamosam
ezer dollárt k:tevő óvadéka ellenében végre szabadonbocsátották a kommu- egy földalatti csővezetéket építenek,
fejlődő
székelyudvarhelyi RATAnista élharcosokat.
hogy ezzel megtakarítsák a benzinEz a kiszabadulás az amerikai nép győzelmét jelenti és bár csak rész- szállítás fuvardiját. Vállalták, hogy ab- központ dolgozói, ha megkapják a felleges győzelem, de előjátéka a gondolatszabadság ellen kimondott törvény- ban az esetben, ha megkapják a szin- tétlenül szükséges segítséget felettestelen itélet megsemmisítésének és kezdetét jelenti az amerikai fehér és szines tén november 7-re épített villanytelep központjaiktól, december 21 ét még.
népek közötti egységnek a békéért, az állampolgári jogokért és társadalmi ha- üzembehelyezéséhez szükséges drót- szebb, még nagyobb munkateljesítméladásért folytatott harcban. A kommunista vezetők szabadlábra helyezése meg- szövéses klingerit hengerfej-tömitést, nyekkel köszöntik.
győző bizonyítéka annak, hogy az amerikai nép nem tűri, hogy megyőződése
miatt amerikai állampolgárokat elitéljenek.

Mi történik a nagyvilágban?
Kül- és belpolitikai tájékoztató

Uj munkavállalások Sztálin elvtárs
70-ik születésnapjának tiszteletére

A

A

A

A

Teljesen gyarmatosítani
Hyugat-E urópát
az amerikai
Paul Hoffman, a Marshall-terv ügykezelője a nyugateurópai országok
képviselőivel tartott értekezleten tudomásul adta az amerikai kormány azon
óhaját, hogy ezeket az államokat az
amerikai nagytőke egyetlen gyarmatává
forrassza össze. Hoffmann szerint az
európai gazdaságoknak az amerikai
gazdaságba való beillesztésére van
szükség és ecélból egy tervet körvonalazott. Ez a tervezet az érdekelt
kormányokat nem külön-külön érinti,
hanem együttes megsemmisítésükre
törekszik.
Hoffmsnn „állandóan fejlődő, dinamikus gazdaságot" kiván megteremteni. A Marshall-terv tapasztalatai azonban bizonyítékul szolgálnak, hogy
ez mit jelent a gyakorlatban : a keres-

akarják
imperiálisták

kedelmi kapcsolatok megszakadását,
valuta-nehézségeket, leértékelést. A
nyugateurópai országok iparvállalatai
egymásután az amerikai kapitálizmus
karmaiba kerülnek, vagy az amerikai
verseny miatt kénytelenek kapuikat
bezárni.
A Hoffmann-féle tervezet a pénznemek szabad átválthatóságát valósítaná
meg, ami tulajdonképpen a leértékelés
második szakaszát jelenti. Pedig még
igen elevenen él a nyugateurópai állani ok munkásai körében a Marshallterv eredménye. A közszükségleti cikkek és élelmiszerek ára naponta emelkedik és ezt az áremelkedést a dolgozók sinylik meg, Naponta nő a
munkanélküliek és féligmunkanélküliek
száma, s igy a nyomor is.

A testnevelési és sportbizottság
versenyei november 7. tiszteletére

Pártunk, a Román Munkáspárt irányítását követve az udyarhelymegyei
testnevelési- és sportbizottság az IMSz
és az OSzT helyi szerveinek bekapcsolódásával megyeszerte megyei és
más futóversenyeket rendezett november 7. tiszteletére 130 községben,
összesen 3618 sportoló részvételével.
Az oklándi járás 715, a keresztúri
alsó járás 370, a kereszluri felső járás 423, a parajdi járás 49, az udvarhelyi felső járás 465, az udvarhelyi
alsó járás 378 résztvevővel szerepelt
ezen a nagyszabású népi sportversenyen. Szép eredmény, hogy 999 leányversenyző is indult, ami azt mutatja, hogy a női sporttal szemben faluhelyen megnyilvánuló tartózkodás
kezd feloldódni.
A vállalatok és intézmények részéA kinai
néphadsereg
folytatja
ről összesen 5681 versenyző indult.
győzelmes
harcát
A román szovjet barátsági héten
A Kuomilang- kormány hadügyminisztere is elismerte, hogy a kinai népi megrendezett sportesemények eredméhaderők egységei behatoltak Kvangszi-tartományba. Lin-Piao tábornok vezeté- nyei a következők:
sével a néphadsereg egységei a Hunan-és Kvangszi-tartományt összekötő va- Labdarngás:
Dinamo-UMTE II. 1 :0
sútvonal mentén vonulnak előre. A hadmüveletek során a néphadsereg felszaUMTE
I. — Armata 3:0
badította Huang-Csiaho várost és a Kantontól 150 kilóméternyire fekvő Vanfeu A döntő mérkőzésen
UMTE I. —
körzeti központot.
Dinamó 2:1
Mig a harctereken tovább folytatódik a dicsőséges küzdelem, a fölsza- A vállalatok csapatainak eredménye:
badított területeken a Kinai Népköztársaság uj életet épit. A központi kormány
UMGISz — Textil 1 :0
mellett működő közigazgatási államtanács hatáskörébe tartozó összes állami
UMGISz — Alimentara 1 :0
szervek november elsején megkezdték működésüket. Igy az összes minisztéri•A döntő mérkőzést az UMGISz csaumok, bizottságok, a Tudományos Akadémia és a bankok működésbe léptek. pata ryerte.
Október 31-én már Mosíkvába érkezett Van-Csi-Hsziang, a Kinai Népköztár- Kézilabda :
saság rendkívüli nagykövete és meghatalmazott minisztere is.
Az Autó-Sport csapata az elméleti liceum ellen 5:4 arányban győz.

Állandó a dolgozók érdeklődése
a Scánteia-Ház épitése iránt

Megyénk dolgozói változatlan érdeklődéssel folytatják a Scânteia Ház-alapra való jegyzést. Az UMGISz és a
Dózsa György szövetkezetbe tömörült,
legnagyobb részt volt kisiparosok —
akik a kollektív termelésbeni smerték fel

Röplabda :

Női: elméleti iskola — gazdasági
iskola 2:0
Férfi: gazdasági iskola — elméleti
iskola 2:0, Dinamó—Autó-Sport 2 :0,
elméleti iskola — műszaki iskola 2:0
Döntő mérkőzés: Dinamó—elméleti
iskola 3:1.

jövőjüket — Pártunk felhívásának
örömmel tettek eleget és különösen
szép összegeket jegyeztek a ScânteiaHázra.
Az udvarhel)i alsó járásban mind a Sakk :
A mérkőzés kieséses rendszerű volt.
24 utőr, habár a legkisebb fizetésüek,

,Munkás"-nyomda Székelyudvarhely - Telefon 25. — înregistrat sub Nr. 9-1949.

Győztes Boicu Stefán tanuló az elméleti iskolából.
Atlétika:

105 ifju vett részt a jelvényszerzőversenyeken.

„Minden sport november
7. tiszteletére'*

jelszóval rer dezték meg Székelykereszturon a sportversenyeket. Ezek eredményei a következők :
Röplabda
gimnázium-pedagógiai iskola (tanárdiák válogatott) 4:3. «
Kézilabda
SzMSE (lányok)— vegyes liceum (lányok): 1.0, tanítóképző—gimnázium 8:5
A mezei futóversenyen
302 résztvevő volt. Győztesek a különböző kategóriákban: Magyari Juliska,.
László József, Patakfalvi Anna (a vegyes liceum növendékei), Szilágyi Árpád (Etéd), Györké Aladár (vegyes
liceum).
Ezek a versenyek, amelyeken a mérkőzés kezdete előtt, ugy a játékosok,
mint a résztvevők számára november
7-ét méltató előadás hangzott el, baráti sportszellemükkel a népi sport
igazi megkedveltetését szolgálták.
x Elveszett f. hó 8 ikára virradó
éjjel a Patakfalva és Homoródszentmárton közötti útszakaszon egy barna
bőrönd női székely-ruhával. A becsületes megtaláló illő jutalom ellenében juttassa el a patakfalvi ideiglenes bizottsághoz.
A Magyar Népi Szövetség
udvarhelymegyei hetilapja
Megjelenik minden szombaton reggel
Felelős szerkesztő: Imets János
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Székelyudvarhely, Kossuth-utca. 34
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