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A RNK Békevédelmi Állandó Bizottságának felhívása 
a z október 2. nemzetközi békenap előkészítésére és megszervezésére 

Barátok és elvtársak, 
nők, férfiak,  ifjak! 

Az egyszerű és becsületes dolgozók 
százmilliói a világ minden sarkában 
egyre határozottabban szögezik le el-
szánt akaratukat, hogy megvédik a 
békét. 

A háborús uszitók rabló tervei ellen 
a harc mind nagyobb tömegeket ölel 
fel. Megmutatta ezt a béke híveinek 
párisi-prágai világkongresszusa, ame-
lyen több, mint 700.000.000 ember 
képviselői vettek részt, megmutatta ezt 
a béke híveinek a Szovjetunióban 
megrendezett kongresszusa, a Szak-
szervezeti Világszövetség kongresszusa, 
a Demokratikus Ifjúsági Világszövetség 
kongresszusa. 

A Szovjetunió, a népi demokratikus 
országok és az angol-amerikai impe-
riálizmus igája alatt görnyedő orszá-
gok népeinek harca, az Egyesült. Ál-
lamokban ""és AttgMS&an, Pranciíior-
szágban és Olaszországban, Görögor-
szág hegyei között és a gyarmatokon 
folyó harc mindenütt egyre nagyobb 
lendülettel folyik az emberiség legna-
gyobb kincsének, — a békének — 
meghódításáért. 

A béke erőinek ez a növekedése és 
megerősödése igazolja a nagy Sztálin 
bölcs szavait: 

,A népek emlékezetében még túl 
élénken élnek az elmúlt háború bor-
zalmai és a béke oldalán álló társa-
dalmi erők túlságosan nagyok, sem-
hogy Churchill támadó politikájának 
tanítványai legyőzhessék őket és az 
eseményeket uj háború felé irányít-
hassák." 

Nincs nép a világon, amely óhaj-
taná a háborút. Az imperiálisták azon-
ban — Amerika, Anglia és más or-
szágok nagyiparosai, nagybankárai és 
fegyverkereskedői — óhajtják a há-
borút. Megrettenti őket a gazdasági 
életükben elharapódzó válság, a Mar-
shall-terv összr ̂ mlása, az imperiálista 
rabság ellen klzdő dolgozók és le-
igázott népek egyre elszántabb harca. 
Hitlerhez hasonban arról álmodoznak,, 
hogy háborúval térdre kényszerítsék 
az egész emberiséget és rabságba 
döntsenek minden népet. 

Hazánkban és a többi népi de-
mokratikus országokban a háborút a 
nép elnyomói és fosztogatói — gyá-
rosok, földesurak, bankárok, — óhajt-
ják, akiket a nép elűzött a hatalom-
ról. Ezeket az elnyomókat az a re-
ménység élteti, hogy a háború meg-
fordíthatná sorsukat és ismét lehető-
séget teremtene számukra, hogy a dol-
gozók nyakán élősködjenek. Ezért ké-
szek feláldozni az ország függetlensé-
gét, a nép szabadságát, sok százezer 
ember életét. 

De a béke ellenségeive* szemben 
áll a népek megszámlálhOTwan lét-

számú hadserege, amely eltökélt arra, 
hogy harc árán érvényesítse a békét. 

A béke híveinek világbizottsága el-
határozta, hogy október 2.-án rendezi 
meg a „Béke harcának nemzetközi 
napját", hogy ismételten megmutassa 
a béke erőinek szilárdságát és szigorú 
figyelmeztetést küldjön a háborús uszí-
tóknak — az angol-amerikai imperiá-
listáknak. E napon a földgömb min-
den sarkában sokmillió férfi és nő 
tüntet majd a békéért. 

A Román Népköztársaság Békevé-
delmi Állandó bizottsága arra szólítja 
fel az egész dolgozó népet, vegyen 
részt az október 2.-a alkalmából or-
szágunkban megrendezendő béketün-
tetésen. 

Országunk dolgozói a jólét és a 
boldogság jövendőjét építik. Az ut, 
amelyen a Román Munkáspárt vezeti 
az országot, hazánk, a Román Nép-
köztársaság felvirágzásának utja. 

Népünk kívánja a békét és el van. 

szánva arra, hogy a jövőben is tevé-
kenyen vegyen részt a béke megvé-
désének küzdelmében. 

Minden dolgozó, minden gyermekét 
szerető anya, minden ifju, aki előtt a 
jövendő tágra nyitja kapuit, minden 
ember, aki emlékszik az elmúlt háború 
borzalmaira, minden honpolgár, akinek 
országunk függetlensége drága, — egy-
emberként mutassuk meg október 2-án, 
hogy a béke harcosainak erői legyőz-
hetetlenek. 

A béke erői nőnek és szilárdulnak, 
legyőzhetetlen hatalom áll az élükön : 
a nagy Sztálin vezette Szovjetunió. 

A világ békeszerető népeivel együtt 
harcolnnk az uj háborúra uszitók gyil-
kos terveinek meghiúsításáért. Meg 
tudjuk nyerni a béke harcát, ez a 
harc az életért és a boldog jövendőért 
folyik. 

A RNK  Békevédelmi  Állandó 
Bizottsága 

Szeptember  25-ikén  ünnepeljük 
A SCÂNTEIA  NAPJÁT 
Mint ahogy az egész ország dolgo-

zó népe lázasan készül a Scânteia 
legális megjelenése ötödik évforduló-
jának, a Scânteia-napnak megünnep-
lésére, ugy Székelyudvarhelyen is 
folynak az előkészületek. Az előkészí-
tő bizottság mindent megtesz a Scân-
teia-nap sikeres megünnepléséért. 

Székelyudvarhelyen löbb előkészítő 
ünnepséget is rendeztek. Igy 16-án a 
munkásmozgó termét zsúfolásig meg-
töltő közönség előtt román nyelven 
Dobrota Dumitru, magyar nyelven 
Zottich Vincze dr. foglalkoztak az ün-
nepély jelentőségével, majd szép mű-
sorszámok szórakoztatták a dolgzókat. 
A műsorszámok közül különösen ki-
emelkedett a lövétei bányász-szakszer-
vezet kulturcsoportja és demokratikus 
hadseregünk kulturcsoportja, a közön-
ség osztatlan tetszését nyerve meg. Az 
ünnepély bevételét teljes egészében a 
Scânteia ház céljaira fordítják, akár-
csak az Ardealul által rendezett és a 
közönség körében nagy népszerűség-
nek örvendett büffé teljes hasznát is. 

Szombaton, szeptember 17-ikén a 
szombatfalvi kultúrházban, vasárnap 
pedig a Dózsa György Népi Athe-
naeum helyiségében voltak előkészítő 
ünnepségek, a megyei szövetkezeti 
szervező bizottság pedig a volt Szabó 
Károly féle helyiségben rendezett mű-
sorral egybekötött ünnepséget. A Népi 
Athenaeum által rendezett ünnepségen 
különösen szépen szerepelt a háztar-
tási alkalmazottak szakszervezete ügye-
sen előadott színdarabjával és a mező-

gazdasági alkalmazottak szakszer ve-
zete és a hadsereg különböző száma-
ival. Ezeknek az ünnepségeknek a jö-
vedelmét is a Scânteia ház céljaira 
fordítják. 

Az intézményekben és üzemekben 
röpgyülések keretében foglalkoztak a 
Scânteia nap méltó megünneplésének 
előkészítésével, felhiva ezzel is a dol-
gozók figyelmét, hogy minél teljesebb 
számban vegyenek részt a Scânteia 
ház építésében. A röpgyüléseken kitűnt, 
mennyire magukénak érzik a dolgzók 
a Scánteiát és milyen lelkesedéssel 
támogatják a Scânteia-ház ügyét. A 
A Secera állami áruháznál javasolták, 
hogy az alkalmazottak egy havi fize-
tésük 1 százalékát adják a Scânteia-
ház céljaira s a javaslatot a gyűlés 
egyhangúlag, lelkesedéssel fogadta el. 

Udvarhelymegye minden községében 
folynak az előkészületek a Scânteia-
nap megünneplésére. A kulturotthonok 
vezetősége már jóelőre gondoskodik 
az ünnepség megszervezéséről. 

A Scânteia-nak hősi szerepe van 
az ország dolgozó népe szabadságá-
nak kivívásában. A tőkés-földesuri el-
nyomás ideje alatt a titokban megje-
lenő Ssânteia vitte el az ország legel-
dugottabb községébe is a Kommunista 
Párt biztató, felvilágosító és irányt-
mutató szavát a dolgozók tömegeihez. 
A kizsákmányolt dolgozók jogaiért 
bátran és hősi elhatározással szállt 
szembe a tőkés-földesuri rendszer ha-
talmasaival, a csendőr- és rendőr-

(Folytatás  a 2. oldalon) 

Ragadjuk meg 
a tarlóhántás 
még kínálkozó 

alkalmát 
A tarlóhántás előnyeiről már több 

cikkben- megemlékeztünk. Öntudatos 
dolgozó parasztságunk meg is értette 
ennek a munkának a fontosságát és 
lázas igyekezettel fogott hozzá és va-
lósította meg tarlóhántási előirányzatát. 

Sajnos, azonban még mindig van-
nak és elég sokan, akik nehezen fo-
gadják be a haladó,̂ szociálista mező-
gazdaság egyik eredményes tudomá-
nyosan kikísérletezett gazdálkodási 
módszerét, a tarlóhántás rendszeres 
bevezetését és következetes gyakor-
lását. 

Hisszük, hogy az ilyenek száma 
napról-napra csökkenni fog, mert a 
haladó dolgozók gyakorlati eredményei 
igazolni fogják a tarlóhántással kap-
csolatban írottakat. 

Azon kevesek részére pedig, akik 
elzárkóznak ennek a fontos gazdálko-
dási módszernek a bevezetésétől, szin-
tén a gyakorlat fog megdöbbentő ered-
ményeket hozni. Ha majd azt tapasz-
talják, hogy az elhanyagolt tarló 
későbbi szántási munkálatai többszö 
rös erőbefektetést igényelnek, gondol-
janak arra, hogy ezt a tarlóhántás 
elhanyagolása okozta, mert annak ide-
jén a gabona learatása után a beár-
nyékolás által kedvező talajnedvességi 
állapotot, ami a szántási munkálatokat 
megkönnyítette volna, nem használták 
ki. Továbbá ha majd a tarló helyén 
termesztett növények fejlődését a gyo-
mok ezrei fogják akadályozni és csak 
fáradságos munkával tudnak csak né-
miképp is ellenük védekezni, akkor is 
gondoljanak arra, hogy ezt könnyű-
szerrel elkerülhették volna, ha a tarló-
hántást kellő időben elvégzik. 

A tarlóhántás elhanyagolásának csak 
két tontosabb káros következményére 
utaltunk. Ha számadattal akarjuk ki-
fejezni, méltán elmondhatjuk, hogy 
azzal a többletmunka értékkel, amit a 
tarlóhántás elhanyagolása következté-
ben kell majd végezni, meg lehetne 
vásárolni magát a termést. 

A tarlóhántás eddigi eredményeit 
vizsgálva. Udvarhelymegyében a kü-
lönböző járásokban azt tapasztaljuk, 
hogy a székelykereszturi-alsó és ae 
oklándi járás dolgozó parasztjai meg-
értették a haladó mezőgazdaságnak a 

; tarlóhántással kapcsolatos törekvéseit. 
Az elsőben 3259 ha-on 2070 száza-
lékos túlteljesítéssel, a másodikban 
4926 ha.-on 9'46 százalékos túlteljesí-
téssel hajtották végre a tarlóhántást. 

A többi négy járás a tervelőirányzat 
végrehajtása terén többé-kevésbbé 
lemaradt. 

A parajdi járás dolgozói 1995 hek-
táron végezték el a tarlóhántást, ezzel 
az előirányzatnak csak 60 százalékát 
teljesítették. Az udvarhelyi felső járás-
ban 2351 ha.-t, az Előirányzat 52 szá-
zalékát, az udva<helyi alsó járásban 
1881 ha.-t, az előirápyzat 50 száza-
lékát, a székelykereszturi felső járás-
ban 1152 ha.-t, az előirányzat 35 szá-
zalékát munkálták meg tarlóhántással. 

Amint a fenti számadatokból kitűnik, 
különösen az utóbbi járás ideiglenes 
bizottságának oda kell hatnia, hogy a 
dolgozó parasztság haladjon az öntu-
datosodás utján és értse meg, hogy a 
tarlóhántás elvégzésének jótékony na-
tása nem csak egyéni szempontból 
fontos, hanem a közösség, az egész 
dolgozó nép közös érdeke szempont-
jából is. A jobb termés előfeltétele a 
tarlóhántás, dolgozó társadalmunk élet-
színvonalát és a szociálizmus épitését 
pedig a jobb terméseredmények biz-
tosítják. Af. E. 

KÉSZÍTSÜK ELŐ JÓL AZ ŐSZI VETÉSI CSATÁT! 



Szeptember 25-ikén ünnepeljük 
a Scânteia napját 

Folytatás  az  1. oldalról. 

terrorral. Megnemalkuvással és rendit-
hetetlenül harcolt akkor is a Scânteia, 
leleplezve a burzsoázia mesterkedé-
seit, amivel az országot a Szovjetunió 
ellenes táborba, a német fasizmus 
csatlósaivá alacsonyította. 

A Scânteia buzdította és bátorította 
a kizsákmányolt dolgozókat a fasiszta 
iga lerázására, a Szovjetunió elleni 
esztelen háború megszüntetésére, a 
hitleristák és csatlósaik kiűzésére. 

Amikor a Vörös Hadsereg orszá-
gunkat felszabadította, a Scânteia lett 
az ország első sajtéorgánuma. Ekkor 
már törvényesen Aiegjelenve vitte el a 
Párt irányító és litmutató szavát az 
ország minden sarkába. Lelkesített, 
bátorított és tanított, munkára buzdí-
tott, az ország újjáépítésére. Mozgó-

sította és szervezte a dolgozókat a ki-
zsákmányolás teljes felszámolására. 
Irányította a dolgozó népnek a de-
mokrácia megszilárdításáért folyó küz-
delmét. Mozgósította és szervezte a 
szociálista munkaversenyeket az egy-
éves gazdasági terv megvalósítása és 
túlteljesítése érdekében. 

A Scânteia mint irányító és utmu-
tató végig kisérte a dolgozó nép hősi 
útját a tőkés-földesuri elnyomók elleni 
küzdelemtől az ország felszabadításán 
keresztül egészen a szociálizmus fel-
építéséért folytatott harcig, éppen ezért 
a Scânteia hozzánőtt a dolgozó nép 
életéhez és igy a Scânteia ünnepe az 
egész dolgotó nép ünnepét jelenti. A 
Scânteia-nap méltó megünneplése meg-
mutatja a munkásosztály és az általa 
vezetett dolgozó nép erejét és elért 
eredményeihez való hűségét. * 

Mit láttunk 
a falusi  faliújságoknál 

Egy üzem vagy intézmény munká-
sainak, alkalmazottainak szellemi fris-
sességét, törekvéseit mutatja a faliújság. 
Megmutatja az elért eredményeket, 
feltárja a hiányosságokat, int, serkent, 
irányt mutat. A faliújságról meg lehet 
állapítani egy üzem vagy intézmény 
egész életét és fejlődését. Udvarhely-
megyében az Erdővidéken minden 
községben van faliújság, a legtöbb 
azonban elhanyagolt állapotban. 

A vargyasi községházán kifüg-
gesztett faliújságon pl. augusztus 28-
ikán írták a tarlóhántásról szóló cik-
ket. Az Arlus faliújságján csak képek 
vannak. Abban a községben, ahol 
egyébként élénk kulturélet van, nem 
szabad csak ennyire törődni a fali-
újsággal. Oda kell hatni, hogy a fali-
újság mindig friss és élénk legyen. 

Száldoboson a községháza előtt 
van a faliújság. Egyik cikkből az 
ideiglenes bizottság munkáját ismerjük 
meg. A másikon a szervezetekét. Si-
mon László, helyesen tárja fel, miért 
pang a sport-élet Száldoboson. Cikke 
ötletes, serkentő. Csak az a baj, hogy 
még augusztás 21-ikén irta. Ugy lát-
szik, azóta sem akadt ebben a köz-
ségben egyetlen ifju sem, aki ko-
molyan foglalkozott volna ezzel a kér-
déssel, mert nem irnak róla. Tókos 
Bálintné, az ideiglenes bizottság al-
elnöke a szövetkezeti kérdéssel fog-
lalkozik. Szépen foglalja össze az 
ipari munkások és a parasztok kap-
csolatait, melyeket a szövetkezeti élet 
még inkább megerősít. Baj, hogy ez 
a cikk is régi, pedig megírása óta 
számtalan szövetkezeti kérdés nyert 
megoldást. Ahol ilyen értelmes cikke-
ket tudnak írni, ott a cséplés és be-
szolgáltatás menetéről is szívesen lát-
nánk egy-két mozgósító, esetleg le-
leplező cikket is. 

Olaszteleken a községkáza be-
járatánál van a faliújság. A cikkek 
legnagyobb része még augusztus 10-
ről való. Látszik, hogy nincs faliújság-
bizottság. Van ugyan egy jó cikk az 
ideiglenes bizottság julius 10-től au-
gusztus 10-ig végzétt munkájáról, de 
a lakosságot a további munka is ér-
dekelné. Különösen a közös munká-
ban kitünteket kellene, mint az ed-
digi cikkekben is népszerűsíteni. Nem 
teljesen elhanyagolt a faliújság, de le-
hetne sokkal gondozottabb is. 

Bibarcf  alván egyáltalán nem 
törődnek a faliújsággal, el van ha-
nyagolva, mintha a község dolgozói-
nak nem volna egyetlen olyan kérdé-

Megnyílt a megyei 
faliujságverseny kiállítása 

sük, teljesítményük, vagy megoldást 
kövelelő hiányosságuk, amelyet a fali-
újságon keresztül tudatniuk kellene 
egymással. Sürgősen meg kell szer-
vezni a faliújság szerkesztő bizottsá-
got, hogy a falu életéről, fejlődéséről 
minél előbb olvashasson a faliújsá-
gon a község minden dolgozó föld-
művese. 

A recsenyódi faliújságot nem 
lehetett megtekinteni, mert délelőtt 11 
órakor a községháza be volt zárva s 
a faliújság állítólag ott van. 

A kisbaeoni faliújság a legszo-
morúbb látvány. Egyetlen cikk sincs 
rajta. Ezenkívül a községháza falán 
van olyan helyen, ahol alig lehet 
megközelíteni. Állítólag most készül 
egy utcai faliújság. A faliújság felelő-
sök igyekezzenek helyrehozni ezt a 
hibát, készítsenek megfelelő táblát és 
szervezzék meg a cikkírókat, m;rt a 
kerítésekre festett jelszavak nem he-
lyettesithetik a falusi dolgozók által 
írott faliújság-cikkeket. 

A magyarhermânyi faliújság 
üditőleg hat a sok gyenge, porosodott 
megfakult faliújság után. A részben 
önkéntes munkával épülő hatalmas 
kulturház közelében az utkanyarban 
lévő iskola előtt áll. Már messziről 
magára vonja a járókelők figyelmét, 
ízléses a keret és frissek, átfogók a 
cikkek is. A Román Munkáspártnak 
ezen az osztályharcos szellemű fali-
újságján Komporály József M. arra 
hivja fel a lakosság figyelmét, hogy a 
gabonabeszolgáltatást végezzék becsü-
lettel. Toró Józsefné tanítónő a pioní-
rokról ir. Jó Incze Sámuel cikke is. 
Pető Péter Ciy. a «Mondd csak szom-
széd, ki a ku!ák« cimü verset tette 
ki. Már készülnek az uj cikkek, hogy 
a jelenleg kintlevő szeptember hete-
dikieket lecseréljék. 

Tudjuk, hogy a mezei munka tor-
lódása nagyon igénybe veszi a falusi 
dolgozók idejét és erejét. De egy 
faliújság cikk megírása pihenést je-
lent s egyben felvilágosit, mozgósít 
is. Nem lehet arra hivatkozni, hogy 
nincs idő a cikkírásra. Magyarher-
mány lakossága is éppoly lendülettel 
végzi a mezei munkát, mint a többi 
községek lakói, közben önkéntes mun-
kával épiti gyönyörű kulturházát és 
mégis jó faliújságot tudott szerkesz-
teni. Ebből is kitűnik, hogy faliújsá-
got lehet nrndenütt készíteni, csak 
akarat és kellő szervezés kell hozzá. 
Reméljük a jövőben ez meg is lesz 
minden községünkben. 

Már hosszabb ideje folyik a megyei 
faliujságverseny. A versenyben kitűnt 
legjobb faliújságokat, amelyek a ver-
senyfeltételeknek leginkább msgfeleltek 
most állították ki a székelyudvarhelyi 
városi ideiglenes bizottság helyiségé-
ben. Vasárnap, szeptember 18-ikán 
nyitották meg a faliújság-verseny kiál-
lítását s azt már eddig is sok dolgozó 
tekintette meg. 

A kiállításon láthatók a szentkereszt-
bányai vasgyár, a székelykereszturi 
vajgyár, a RMP székelyudvarhelyi kór-
házi szervezetének és az egészségügyi 
szakszervezetnek közös faliújsága, az 
UMGISz, a Munkás-nyomda, a szé-
kelyudvarhelyi III. kerületi alapszerve-
zet, a székelykereszturi felső járás 
ideiglenes bizottságának, a székelyud-
varhelyi IPEIL-nek, a megyei ideigle-
nes bizottság tisztviselői szakszervezeti 
csoportjának, a lövétei bányász-szak-
szervezetnek és a városi ideiglenes 
bizottságnak a faliújságai. 

A faliújságok elbírálása folyamatban 
van, annak eredményét legközelebb 
közöljük. Az eddigi megállapítások 
szerint az első-dijat a városi ideigle-
nes bizottság faliújsága nyerte s azt 
fel is küldték Bukarestbe az országos 
faliújság-versenyben való résztvételre. 
Ennek a faliújságnak érdeme, hogy 2 
hetenként pontosan cserélték, olyan 
kérdésekkel foglalkozott, amelyek elő-
segítették az intézmény jó menetelét, 
a birálat és önbírálat fegyverével élve 
részben sikerült is kiküszöbölni a bü-

rokratizmus csökevényeit. Nagy érde-
me még ennek a faliújságnak, hogy 
ránevelte a tisztviselőket, hogy önként 
és szívesen iriák cikkeiket. 

Gépkocsivezetők 
figyelmébe 

A milícia főigazgatóság vonatkozó 
rendelete értelmében szeptember 20-
ikán kezdődik a gépjármüvek és haj-
tási igazolványok ellenőrzése és az 
uj hajtási igazolványok kibocsátása. 
A gépjármű-tulajdonosok kötelesek 
gépjármüveiket felüjvizsgálatra bemu-
tatni. Egyben kötelejsek az uj hajtási 
engedély kiadását egy a miliciánál 
kapható kérvényminta 'szerint kérni, 
mellékelve hozzá ujkeletü erkölcsi bi-
zonyítványt (certificat de cazier judi-
ciar), orvosi bizonyítványt a helyi kór-
háztól, valamint 2 fényképet. A gép-
kocsivezetőket vizsgának vetik alá, 
ahol a gyakorlati tudáson kivül a 
gépkocsi alkatrészeiről és a forgalmi 
szabályokról kérdezik ki. 

A régi hajtási igazolván/ok szep-
tember 20-ikán hatályukat vesztik. A 
nem jókarban tartott gépjármüvek át-
mennek az állam tulajdonába. A szé-
kelyudvarhelyi városi gépkocsivezetők 
felülvizsgálása szept 20—24 között, a 
vidékieké szept. 25—28 között, a 
szentkeresztbányaiaké szeptember 29-
ikén lesz. Olteanu  Victor, 

megyei milicia-parancsnok 

Mit  olvassunk? 

Galía  Georgi'j:  Tavasz  Szákenben 
ÁLLAMI KÖNYVKIADÓ BUKAREST 

Gulia Georgij szovjet írónak az 1948 évi Sztálin-díjjal kitüntetett regénye 
a Kaukázusok hatalmas bérceitől körülzárt festői szovjet falucskába viszi el az 
olvasót. A Kaukázusok ormain, a rohanó folyókon azonban átcsap az a nagy-
szerű lelkesedés, amellyel a Szovjetunió népei a Nagy Honvédő Háború után 
hozzáfogtak hazájuk újjáépítéséhez. A szákeniek is ennek a feladatnak a lá-
zában élnek. Megindult a harc a kolhozuk terméseredményeinek növeléséért. 
Ennek a harcnak a nehézségeiről, diadalmas megvívásáról szól a regény, 
amelyben konkrét valóságával domborodik ki az a döntő segítség, amit a Bol-
sevik Párt nyújt a szovjet népnek a haza felvirágoztatásáért a Sztálin bölcs 
és messzetekintő vezetése alatt vivott küzdelemben. A cselekményt a legszebb 
emberi magatartás forrósága hatja át, s élesen rajzolódnak ki belőle a szov-
jetemberek uj tulajdonságai, felülkerekedése a mult maradi és káros, a sötét-
ségből táplálkozó kötöttségein. Ára 60 lej, kapható Székelyudvarhelyen a Köny-
vesboltunkban. 

Eredményes a Comcar állathizlalási akciója 
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drb. marha hizlalására kötött szerző-
dést megyénk gazdáival s a hizlalan-
dó állatokra 8.000—10.000 lej előleget 
is folyósított. Habár a gazdák egy 

. része bizalmatlanul fogadta a hizlalási 
akciót s voltak olyanok, akik arra biz-
tatták társaikat: „a kötelet ne add ki 
a kezedből", azt értve ezalatt, hogy 
ne méresse le s ne kösse le az álla-
tott a Comcarnak, az akció sikere 
most mutatkozott meg, amikor az első 
9 állatott hozták be és adták át ün-
nepélyes keretek között a Comcarnak. 

Most látták a gazdák, hogy az igért 
vételárat, élősúlyban kg.-ként 40 lejt 
pontosan megkapták s igy 2—3 hó-
napja hizlalt marhájukat jól értékesí-
tették. Bágyból Dáné Károly hajtott 
be két ökröt, melyek 60—80 kg.-ot 
hiztak a lekötés óta, Dályából Ger-
gely Miklós és Gergely Domokos, Bö-
gözből Patakfalvi Sándor tapasztalták 

a Comcar állathizlalási akció előnyeit 
és látták milyen szép összeget kaptak 
most beadott marháik után. Az egyik 
most átadott tehén olyan szépen meg-
hízott, hogy gazdájai/még külön 1.000 
lej jutalomban is ruszesült. 

A Comcar folytatja marha-hizlalási 
akcióját, mert azzal; nemcsak jó hizott 
állatokat akar produkálni, hanem a 
gazdáknak is segítséget kíván nyújta-
ni állataik értékesítése terén. 

x Semmisneknyilvánitás. 
Elveszett Miklós Domokos felsősófalvi 
lakos nevére kiállított kerékpárenge-
dély az Odh. 604 rendszámú kerék-
párhoz. Érvénytelen. 

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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