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A Map l i SÍÉI ív. írsiis iiiiran 
December 9-én nyilt meg Ko-

lozsváron a a MNSz IV. orságos 
kongresszusa. E napon a 100-as 
fotéző  Bizottság elfogadta  ugy a 
beszámolókat, valamint a módo-
sított szervezeti szabályzatot. 

December 10-én a Farkas-utcai 
Diákház zászlódiszben várta az 
•rszág minden részéből összegyűlt 
kiküldötteket. 

Tíz órakor mozgás támadt a 
nagyteremben. Lelkes tüntetés 
közben vonult be a Román Nép-
köztársaság kormányküldöttsége. 
Croza Péter dr. miniszterelnökkel 
az élén. Vele érkezte'; Luka 
László pénzügyminiszter, Miron 
Constanlinescu bányaügyi minisz-
ter, Takács Lajos dr. nemzetiség 
miniszter és Szenkovics Sándor 
munkaügyi miniszter. 

A szűnni nem akaró meleg 
tüntetés után Kacsó Sándor orsz. 
elnök meleg szeretettel üdvözli a 
IV. kongresszust, majd javaslatára 
megválasztják a diszelnökséget; 
Sztálin generálisszimusz nevének 
elhangzásakor lelkesen ünneplik 
•t és a Szovjetuniót. A kongresz-
szús elnökségébe megválasztják 
közéletünk nevezetességeit, élükön 
Groza Péter dr. kormányelnökkel. 

Kacsó Sándor megnyitó-beszéde 
után, Groza Péter dr. üdvözli a 
kongresszust ugy is, mint a kor-
mány vezetője és ugy is, mint az 
Ekés-Front országos elnöke. 

Luka László a RMP üdvözletét 
hozta a kongresszusnak. Beszé-
dében kitért a kisiparosság kérdé-
sére is. „Két ut között valaszlhat 
az iparosság. Vagy együtt haiad 
a kapitálizmussal, annak szolgála-
tában, ami természetesen nem ér-
deke, vagy együtt megy a szociá-
lizmussal. — A kisiparos utja csakis 
a szövetkezetek utja lehet." To1 

vább fejtegetve  megmutatta, hogy 
a kisiparos gépeivel és szerszá-
maival nem, mint tőkés kell, hogy 
társuljon. Majd igy folytatta:  „Fel-
fogásunk  szerint, amikor a kisipa-
ros bevitte szerszámját a szövet-
kezetbe, megszűnik tulajdonosa 
lenni, az köztulajdonná lesz. A 
kisiparos pedig munkája után ré-
szesedik a közös jövedelemből. 
Igy lesz; belőle igazi dolgozó em-
ber, igy válik belőle a szociáliz-
mus igazi építője. A mi pártunk-
nak tehát ez a kívánsága és ez 
az üzenete, melyet a Magyar Népi 
Szövetséghez intéz." 

Ezután az üdvözlő beszédek 
kövelkéztek. 

Délután Juhász Lajos alelnök 
nyitotta meg a gyűlést és Kacsó 
Sándor terjesztette elő politikai és 
szervezeti jelentését. Ismertette a 
demokratikus fejlődést  és belpoli-
tikai életünk sorozatos eredmé-
nyeit. Kimutatta, hogy alkotmá-

nyunk megszilárdította a nép ha-
talmát. A demokratikus fejlődés 
biztosítja nemzetiségi kérdéseink so 
rozatos megoldását. Mindezt azon-
ban csak a munkásosztálynak és 
élcsapatának, a RMP-nak lendü-
letes harca következtében lehetett 
elérni. Hogy a harc végső győzel-
mét elősegítsük, szükséges a nép 
ideolójiai nevelése. Azonban a 

reakció még él, ezért a harcban 
éberségünket fokoznunk  kell. Az 
ifjúsági  és női mozgalom is szép 
haladást mutat, minden támoga-
tást meg kell ezeknek adnunk, 
hogy teljes egységben tudjanak 
velünk haladni az ország felépí-
tése érdekében. 

A kongresszus második napján 
Csákány Béla dr, olvasta fel  a 

1918 DECEMBER  13 
Az első  világháború  után a romániai  munkásság mind 

erélyesebben  folytatta  osztályharcát.  A háborúban kiala-
kult  és  összekovácsolódott  a munkások és  parasztok  szövet-
sége.  Megismerték  egymás fájdalmát,  öntudatosabban  látták 
meg közös sorsukat:  az elnyomatást  és  kizsákmányolást.  Ez 
az egymásratalálás  uj erőt  adott  a munkásságnak és  paraszt-
ságnak a kdpitálizmus  elleni  küzdelmében.  A román mun-
kásság szeme előtt  lebegett  a Nagy  Októberi  Szociálista  For-
radalom  győzelme  is és  igy még  öntudatosabban  folytatta 
a harcot. 

Ennek a küzdelemnek  egyik véres  eseménye  zajlott  le 
Bukarestben  1918 december  13 án. A munkások országszerte 
mozgolódtak  s gazdasági  követeléseik  mellett,  mint  amilyen 
a munkabéremelés  és  az elbocsátott  munkások alkalmazása 
volt,  politikai  követelésekkel  is léptek  fel,  munkásbizottságok 
létesítését  és  elismerését,  és  a munkásság szervezkedési  sza-
badságának  a biztosítását  kérve.  A bukaresti  Sfetea  és  Mi-
nerva nyomdák  munkásai is tárgyalásba  kezdtek  az iparügyi 
miniszterrel  és  a december  13-ara meghirdetett  nagygyűlésen 
kellett  volna a munkásküldöttségnek  a tárgyalás  eredményei-
ről  beszámolnia. 

A liberális  kormány azonban a békésen  gyülekező  mun-
kások ellen  katonákat  vezényelt  ki, akik a szakszervezetek 
székháza  felé  menetelő  munkásokba lőttek  és  több, mint  szá-
zat meggyilkoltak  és  még  többet  megsebesítettek.  Ekkor tar-
tóztatták  le a munkásság mas vezetőivel  együtt  I.  C.  Frimut 
is. Frimu,  a román szakszervezeti  mozgalom  megindítója  és 
lelkes  mozgatója  1919 januárjában meg is halt  a börtönben 
a verések  és  a rossz bánásmód  következtében. 

A román munkásság vértanúi  nem hiába haltak  meg. 
Az ő  vérük  megerősítette  a szabadságukért  küzdő  munkáso-
kat.  Helyükre  uj elvtársak  léptek,  akik tovább vitték  a sza-
badság  zászlaját.  Volt  idő,  hogy illegálifásba,  földalatti  szer-
vezkedésbe  kellett  visszavonulniok,  de  ott  is hittek  a munkás-
osztály  igazságának  a győzelmében,  a kizsákmányolás  alóli 
felszabadulásban. 

1918 december  13-án azért  az eszméért  haltak  meg a 
román munkások legjobbjai,  ami három évtized  után teremte 
meg a gyümölcseit  és  amit  mi most élvezünk.  Gondoljunk 
kegyelettel  a munkásság eme vértanúira,  I.  C.  Frimura  és  a 
névtelen  hősökre,  akik mindenkinek  a kizsákmányolás  alóli 
felszabadulásáért  adták  életüket  és igy a mi szabadságunkért  is. 

1918-ban a terror  elnyomta  a munkásság követelését,  a 
reakció gyilkos  fegyverekkel  némította  el  a szabadságért  küz-
dőket,  de  két  és  fél  évtized  után a dicsőséges  Vörös  Hadsereg 
elhozta  a felszabadulást  és  megadta  a nagy Sztálin  vezetése 
mellett  az uj Román Népköztársaságnak  a szabad  fejlődés 
lehetőségét: 

100-as intézőbizottságtól elfogadott 
és módosított uj szervezeti sza-
bályzatot, melyet a kongresszus lel-
kesen és egyhangúlag elfogadott. 

Ezután megtörtént az uj százas-
intézőbizottság megválasztása. 

Az uj intézőbizottságba Udvar-
hely vármegyéből 3 kiküldöttéit 
választottak meg. Czire János me-
gyei e'nököt, Ambrus János me-
gyei káderfelelőst  és Tornai Imre 
zetelaki községi biró iestvérünkel. 

Az uj intézőbizottság a saját ke-
beléből megalakította a politikái 
titkárságot és végrehajtóbizottságöL 
Országos elnök lett Kacsó Sándor. 
A politikai titkárság tagjai: Bá-
nyai László, Juhász Lajos, RéyV 
Ilona, Czikó Nándor, Takács La-
jos dr. és Rácz György. A végre-
hajlóbizottságtagjai : Csákány Bél* 
dr., Balogh Edgár, Szabó Etel, Adjr 
Endre, Borsi József,  Nyilas Ilona, 
Kiss Pál, Koszti G. István. 

Kacsó Sándor köszönő és záré-
szavai után a kongresszus az In-
ternacionálé eléneklésével ért végeL 

B. S. 

űz Ifju Munhas Szövetség 
a munka lendületében 

Az IMSz udvarhelymegyei bizott-
sága december 3-án rendkívüli ülést 
tartott. Ez értekezlet célja az volt,, 
hogy a háromhónapos munkaterv 
alapján a megvalósításra váró fela-
datokat megvitassák. A RMP részé-
ről Pásztor Tibor elvtárs üdvözölte 
a megyei bizottságot. 

A beszámolókból meglátszott, 
hogy általában nagy lendülettel 
folyik  a munka ugy az újjáépítés, 
mint a tanulás terén. A szentkereszt-
bányai ifjak  közül nagyon sokan 
tűntek ki a szociálista versenyben 
és tanulásban is. 

A munkatervet az IMSz központ-
jából kiküldött Gavrilov elvtárs is-
mertette. 

— Az ifjúságot,  — mondotta — 
a munkásosztály élcsapata, a RMP 
iránti szeretetre kell nevelnünk. Meg 
kell, hogy ismertessük ifjainkkal  a 
Szovjetunió segítségét és a szovjet-
irodalomról szóló könyveket minden 
ifju  kezébe el kell juttatni. 

A munkaterv feldolgozása  után az 
IMSz megyei titkára, Csog Mihály 
elvtárs mutatta meg azt a formát, 
melynek alkalmazásával a munka-
tervet meg lehet valósítani. Az el-
végzett munka leértékelése után a 
szentkeresztbányai ifjak  egy ver-
senyzászlót kaptak elvégzett' mun-
kájuk elismeréséül és főleg  a to-
vábbi munkára, tanításra való buz-
dításul. ' • < > ^ 

A szentkeresztbányai IMSz nevé-
ben Zólyomi Károly elvtárs ver-
senyre hívta a többi alapszerveze-
teket, ugy a nevelés, mint az ösz-
szes szervezeti munkák terén. Ezen 
kivül egyéni verseny indult a me^ 
gyei bizottság tagjai között a tanu-
lás terén. Ennek érdek' ben a leg-
közelebbi bizottsági ülésig a Kom-
szomol diadalmas útját tanulmá-
nyozza át minden egyes megyei bi-
zottsági tag és akkor majd szemi-
nárium formájában  visszakérdezve, 
meg fogják  állapítani, hogy ki ta?-
nulmányozta át a legtüzeteEebbem 
és ki értette meg a legjobban. 

A megyei bizottsági ülés az IMSz: 
indulójával ért véget. Minden szer-
vezeti kiküldött azzal az elhatáro-
zással távozott, hogy a kidolgozott 
tervet minél jobban el fogják  vé-
gezni. ifj.  Á, S. 

j 



SZAKSZERVEZETI ROVAT 

vrbll 
n Megyei Tanács ülése 

Tyedember 4-én az Országos Szak-
tanács, kiküldöttje, Grosz László 

jelenlétében tartotta meg a Megyei 
Tanács ülését. 

A jélenjések során szép munkát 
mutatott fel  a szentkeresztbányai 
vas- és fémipari  szakszervezet, kü-
lönösen termelés terén ért el ered-
ményeket, a i normát 150 százalék-
ban haladta meg, 

A lövétei szakszervezet is csak 
az eredményeket mutatta fel.  A ru-
házati szakszervezet, nem csak az 
elvégzett munkáról számolt be, ha-
»em a nehézségekről is, ami abból 
állt. hogy egyes felelőseket  kivet-
tek a termelésből és a helyükön 
dolgozók még nem igen értik a 
munkájukat, de minden igyekezettel 
-azon vannak, hogy a jövőben jobb 
-munkát tudjanak felmutatni. 

Az Országos Szaktanács kikül-
áöttjé ismertette a szakszervezetek 
uj munkáját és rámutatott arra, 
hogy eaután sokkal több munkájuk 
lesz. A szaktanácsot átszervezik és 
azt a munkát, amit eddig a szak 
tanács végzett a szakszervezetek 
helyett, nekik kell elvégezniök, te-
hát a szakszervezeteknek több önál-
lóságuk lesz. Így pl, a káderiskola, 
•a klub, a zenekar, stb., amit eddig 
é szaktanács létesített, mind a szak-
szervezetek kezelésébe megy. A 
szakszervezetek az irányítást a szö-
vetségtől kapják, a szaktanács csak 
ellenőrizni fogja  a munkájukat. 

A szaktanácsnál megmarad to-
vábbra is Barabás Sándor, mint el-
nök és gazdasági felelős,  Keintzel 
József  titkár, Benedek János szer-
vezeti felelős,  Demeter Regina kul-
turfelelős,  Fábián Márton káderfe-
lelős, Erdész Emil adminisztrációs 
és sport-felelős.  Csog Sándor elv-
társat a szakszervezetek megerősí-
tése érdekében Szentkeresztbányára 
helyezték, Bodó József  elvtárs az 
OSP titkára. Mihály Lujza a keres-
kedelmi és magán-alkalmazottak 
szakszervezetének titkára lesz. A 
szakszervezetekre a jövőben nagyon 
sok munka hárul. Elvünk az. hogy 
minél kevesebb függetlenítettet  és 
minél több önkéntes munkást be-
vonni a munkába. P. R. 

Faliujság-kiállitás 
A város lakosságának tudomá-

sára hozzuk, hogy a Megyei Tanács 
rendezésében, dec. 13 án a Szak-
szervezetek székháza helyiségében 
faliújság-verseny  kiállítás lesz. Fel-
hívjuk a lakosság figyelmét,  hogy 
ezt a faliujságkiállítást  minél na-
gyobb számmal látogassák és ész-
revételeiket a teremben elhelyezett 
posta-ládába helyezzék el, aláírással, 
vagy anélkül. 

Pollner  Róia. 

Uj lakásbérlési törvényrendelet 
A Hivatalos Lap 283. számában 

december 4-én törvényrendelet je-
lent meg a lakáshivatalok felállítá-
sáról. 

A lakáshivatal feladata,  hogy vé-
get vessen azoknak az áldatlan vi-
szonyoknak, amelyek a lakások kö-
rül voltak, s a dolgozó nép érdeké-
ben rendezze a lakásügyeket. 

December 4 tői senki sem adhat 
bérbe, vagy albérletbe semmiféle 
helyiséget a lakáshivatal engedélye-
zése nélkül. Minden lakásközvetités 
megszűnik. A bérösszeg egyenesen 
a tulajdonosnak, illetve albérlet ese-
tén a főbérlőnek  fizetendő. 

Szóbeli szerződések érvénytele-
nek. A régi szóbeli szerződéseket, 
bogy érvényüket megtarthassák, 
1949 január 4-ig Írásban kell elké-
szíteni. 

1948 december 4. e után kötött 
bármily bérleti vagy albérleti szer-
ződést láttamoztatni kell a lakáshi-
vatalnál. Enélkül a szerződés jog-
szerint érvénytelen. A pénzügyi kö-
zegek csak igy láttamozott szerző-
déseket illetékezhetnek. 

A tulajdonos, bérlő, albérlő min-

A székelyudvarhelyi Népbiróságtól 
Ügyszám : 2222-1947. 

Fekete Gézáné bögözi lakos, a 
Bögöz községben 1901 év május 16. 
napján született Fekete Géza holttá-
nyilvánitását kérelmezte, aki 1945. 
év, március havának végén szovjet-
fogságba  esett és a neviorszki tá-
borban meghalt. 

A népbiróság felhívja  mindazokat, 
akik nevezettről bármit is tudnak, 
hogy azt a székelyudvarhelyi tör-
vényszék ügyészségének jelentsék. 

Balogh József  dr.,  vezető biró. 
Balázs Irma,  v. jegyző. 

den változást 5 napon belül tarto-
zik a lakáshivatalnál bejelenteni. A 
törvényrendelet megszegői a szabo-
tázs-törvény 28 szakasza szerint 
büntetendők. 

A lakáshivatal felállításával  kor-
mányunk megszüntetni akarja a bér-
letek körül uralkodó zavaros állapo-
tokat, megszüntetni a lakások körül 
kialakult lelépések rendszerét. La-
káshoz eddig a dolgozó hozzá nem 
juthatott, nem azért, mert nem vol-
tak lakások, de mert nem állt ren-
delkezésére a lelépési összeg. A la-
káshivatal rendeltetése az, hogy 
végre rendet teremtsen a lakás-
dzsungelben, — elintézze a lehető-
ségek szerint természetesen — a 
dolgozók lakásbérleti kérvényeit. 

A városok dolgozói örömmel vet-
ték tudomásul a hirt, hogy a lakás-
ügyek rendezésére is sor került. 
tmm^^mmm^^m^mmmmwm^^m^^^m 

— Köszőnetnylloánltós. Ez-
úton mondunk köszönetet minda-
zoknak, akik özv. Csató Imréné, fe-
lejthetetlen testvérem, jó nagyné-
nénk és rokonunk elhalálozása al-
kalmával részvétükkel fájdalmunkat 
enyhíteni igyekeztek, valamint azok-
nak, akik temetésén résztvettek. 

A gyászoló család. 

Kicsinyben! bor-árjegyzék 
a „FenyŐDiz' Rt.-nál-

Uj vörös literenként . 66 lej 
Uj fehér  „ . 88 „ 
Ó fehér  „ . 118 „ 

x Egy bútorozott szoba há-
rom fiatalember  részére kiadó. Tá-
bor-utca 25. 

x Eladó egy jókarban levő ház 
a központban, azonnal beköltözhető. 
Cím a kiadóban. 3—3 

A székelykereszturi Demokrata Nők 
Szövetségének eredményes munkája 

Feltűnően tevékeny munkát vég-
zett a keresztúri demokrata nők 
szövetsége az utóbbi hónapokban. 

A tagok létszáma ez év áprilisá-
tól 790 taggal emelkedett s a szer-
vezeti osztály felelősei  állandóan 
ujabb tagok beszervezésével növelik 
a létszámot. 

Az eddig megvalósított eredmé-
nyek mellett tervbe vették Hidegkút, 
Felek és Andrásfalva  községekben 
kulturális előadások rendezését, az 
együttélő népek együttműködésének 
kimélyitése céljából. Ezenkívül a ve-
gyes lakosságú községekben nagy-
gyűléseket rendeztek a román-ma-
gyar barátság jegyében. A községek-
ben a felvilágosító  munkának az az 
eredménye, hogy a nők eltávolítot-
ták körükből a nem odavaló eleme-
ket, s azok helyébe haladó szellemű 
nőket választottak. > • 

A szervezet kultur-osztálya igen 
tevékeny munkát végez. Ugy Ke 
reszturon, mint a járás közsegeiben 
megalakította a színjátszó csoporto-
kat, melyek munkatervükbe de-
mokratikus tárgyú színdarabok be-
tanulását vették fel.  A nemrég jól 

Székelykereszturon 
is megünnepelték a 
sztálini alkotmányt 
Nagyszámú közönség jelenlétében 

ünnepelte Keresztúr lakossága a 
sztálini alkotmány 12-ik évforduló-
ját. 

Az Arlus helyi szervezete alkalmi 
műsorszámokkal népszerűsítette azt 
a nagy haladást melyet a szovjet-
munkásság elért az alkotmány foly-
tán. 

Farkas Sándor dr. magyar nyel-
ven beszélt a sztálini alkotmányról, 
román nyelven pedig Barbu loan az 
Arlus titkára méltatta a nap jelen-
tőségét. 

— 3ó példa. A székelyudvar-
helyi szücsmesterek szervezete hoz-
zájárulásul a görög nép segélyezé-
séhez tiz báránybőrbunda-sapkát, 
kilenc darab készített báránybőrt, 
egy báránybőrgallért és egy bá-
ránybőrmellényt adakozott. Remél-
hetőleg, ezt a példát a megyei 
összes szücsmesterek követni fog-
ják. A felsorolt  adományokat a gö-
rögök segélyezésére alakult udvar-
helyi bizottságnak adták át. 

x Tangóharmonika 80 basszu-
sos, Hohner, kifogástalan  állapotban 
eladó, UMGlSz papirüzletben. 1—2 

x Eladó Székelyudvarhelyen egy 
4 szoba, konyha, üveges veranda, 
fürdőszoba,  nyárikonyha és pincé-
ből álló központi fekvésű,  parkettes, 
csempekályhás lakóhá? kerttel, gyü-
mölcsfás  nagy udvarral. Értekezés 
Wenetsek Oszkár dr. ügyvédnél, 
Székelyudvarhely, Orbán Balázs-u. 
12. sz. 2 - 3 

x Balássy-testoérek írógép ja-
vító műhelyünkkel átköltöztünk Sztá-
lin-tér 25 sz. alá Antal mészáros 
volt helyiségébe. 3—3 

x Eladó egy szénahordó szekér. 
Szent János u. 58. 
F T Ö T e l Í M ! 

Utoljára figyelmeztetem  mind-
azokat, akiknek az órája javí-
tás végett már régebben ná-
lam van, hogy haladéktalanul 
váltsák ki, mert f.  hó 31-ike 
után semmiféle  felelősséget 
nem vállalok értük. 

HORVÁTH FERENC, 
Ko^outh-u. 7. 

megrendezett teadéiután jövedelmét 
a szövetség a szegény gyermekek 
felsegélyezésére  fordította.  Kién e1-
kedő lesz a szervezet tevékenysé-
gében a december 30. napjára kiwi-
zött gyermeknap megrendezése, mely-
nek sikeréért már előre lázas mun-
kát fejtenek  ki a szervezet tagjai. 

Bogdánffy  Gábor ér. 

n Dolgozó nő 
. > ; > . • í í 

decemberi száma a Demokrata i(Nők 
Világszövetségének II' kongresszusát 
ünnepli. Cikkekés rajzok méltatják 
a nők világpolitikai jelentőségű ösz-
szefogását  a jövő és a béke védel-
mében. Színes riportok, hangulat^ 
novellák, versek, képek és szárny 
gyakorlati tanács egészíti ki a lap 
decemberi számának gazdag tar̂  
talmát. 

Megint feketéző : 
üzérkedőkre sújtott le a 
szabotazs-népbiröság ; 
A székelyudvarhelyi törvényszék 

mellett működő szabotázs-népbiróság 
ismét több ítéletet mondott ki kü-
lönböző élelmiszerekkel és mas 
árukkal üzérkedő feketézőkre,  sza-
botálókra. 

Ezek a következők: Jakab Ida 
égei lakos, Varga Imre, a bardoci 
szövetkezeti vezető fia.  Török Dé-
nes homoródszentpáli lakos, Kovács 
Ilona és Fűzi Józsefné  oklándi asz-
szonyok, Gotthárd Dániel homoród-
alrnási lakos, Orbán Lajosné homo-
ródalmási lakos, Derzsi Erzsébet' 
agyagfalvi  lakos, Hegyi István agyag-
falvi,  Istók Albert, Séra János szé-
kelymagyarosi lakosok, Jakabfi  Sán-
dor kőrispataki lakos, Vas Dénes 
firtosmartonosi  lakos, Kövecsi Sá* 
muel agyagfalvi,  Zongor Juliska, 
Fodor Sándor nagvkedei lakosok, 
András Ignác lövétei molnár. 

Az árdrágítók, titokban üzérkedők 
az államnak, a szegény dolgozó csa-
ládoknak ellenségei, hasonlítanak a 
ragadozókhoz. Csak helyeselni lehet, 
minél kérlelhetetlenebbül, minél szi-
gorúbb büntetésekkel sújtja őket a 
bíróság. 

Szám : 185—1948. 
HIRDETMÉNY 

Az udvarhelymegyei erdőigazgató-
ság vadászati osztálya f.  évi de-
cember 15-én megkezdi az egész 
megye területén a dúvadak (farkasok) 
mérgezését. Miután ez egy nagyon 
veszedelmes méreggel, sztrichninnel 
történik, felhívjuk  a megye minden 
lakóját, hogy ha elesett farkast, 
vagy egyéb vadat találnak, ahhoz 
nyúlni nem szabad, mert a fertőzés 
veszélyének teszik ki magukat. 

Elesett vad találása esetén a leg-
közelebbi erdészeti hatóságot kell 
értesíteni, amely intézkedni fog  a 
hulla megsemmisítéséről. 

Székelyudvarhely, 1948. dec. 11. 
Bencze Albert,  igazgató. 

Dénes András,  vadászati felügyelő.  1 

x Elnesztettem Szabadság-tér és 
a piactér között egy aktatáskát, a 
becsületes megtaláló a bennelevő 
aktákat adja be a szerkesztőségbe. 
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A ROMÁN MUNKÁSPÁRT 
„ ...munkásosztályunknak 

pedig  egyetlen  pártja van, 
a munkásosztály  marxista-
leninista élcsapata,  a Ro-
mán Munkáspárt." 

\ föh.  Ghcorghiu-De,; 
A munkásosztály nemzet-

közisége. 
A gazdasági tényezők az elmúlt 

társadalmi rendszerek idején, de fő-
leg a burzsoá kapitálizmusban ki-
alakítják a társadalom éles eltago-
zódását. Két nagy társadalmi osz-
tály alakul ki, mely jellegénél, alka-
tánál. célkitűzéseinél fogva  egymás-
sal szembenáll: az egyik a kizsák-
mányoltak, a másika kizsákmányolók 
osztálya, az egyik a munkásosztály, 
a másik a tőkések osztálya. 

Ez a társadalmi ellentét minden 
állam kapitálista rendszerét jellemzi. 
Nyilvánvaló tehát, hogy az egyes 
államok munkásosztályhoz tartozó 
tagjai keresiK az egymással való 
kapcsolatot, annál is inkább, mert a 
kapitálisták nemzetközi kapcsolatai 
megvannak, hogy a kizsákmányolás 
lehetőségeit egy állam határain tul 
is kiterjeszthessék. A munkásosz-
tálynak a nemzetkőzi kapitálizmus 
elleni harcából születik meg a mun-
kásosztály nemzetközisége. Ennek a 
nemzetközi munkásszolidaritásnak az 
alapjait Marx, Engels, Lenin és 
Sztálin rakták le. Az egész világ 
munkásosztályának az általuk meg 
fogalmazott  ideológia lett a harci el-
mélete s ez az ideológia foglalja  ösz-
szé ma is egy tökéletes társadalmi 
rend felépítése  érdekében. 

A Román Munkáspárt 
kialakulása. 
A marxi lenini-sztálini ideológia a 

munkásosztályban tudatosítja a ka-
pitálista társadalmi rend igazságta-
lanságait. A munkásosz'ály szervez-
kedik, kizsákmányö'óival szemben, 
szervezkednie kell. Hogy a tőkések-
kel szemben gazdasági jogait meg-
védhesse, a szakszervezetekbe tömö-
rülnek a munkásosztály széles tö-
megei. A po'itikai és ideológiai irá-
nyítást azonban az ujtipusu párt 
— a proletáriátus élcsapata — végzi. 

. A Román Kommunista Párt a 
marxi-lenini ideológiát követte meg 
alakulásától kezdve. 

A második Internacionálé után az 
ideológiai alapoktói történt elhajlás 
a romániai munkásosztály egységes 
és helyes vezetésének a problémáját 
hozta magával, s ez a probléma te-
remti meg a Román Kommunista 
Pártot is, mely létének legnagyobb 
részét illegálitásban től'ötte. Innen 
irányította, nevelte, buzdította a mun-
kásosztály tömegeit s igyekezett 
egységbe fogni  azokat, akik a marxi-
lenini ideológia alapján álltak. 

Az illegálitásból 1944 aug. 23.-a 
után lépett ki a Román Kommunista 
Párt, s tevékenysége, harca, harcá-
nak eredmén\ei biztosítékok, hogy 
további útjában is a marxi-lenini 
ideológia fogja  vezetni, A reakció-
nak, a tőkésrendszer maradványai-
nak, a történelmi pártoknak heves 
ragaszkodása az uralmonmaradásért, 
a romániai munkásosztály mind ko 
molyabb szervezéséhez, neveléséhez 
vezetett. Ez vezetett oda, hogy a kü 
lönböző frakciók  felszámolása  után 
s a jobboldali szociáldemokraták ki-
zárása után, az azelőtt tudatosan 
szétforgácsolt  munkásosztály erős, 
ideológiailag egységes pártba tö-
mörült. 

„A munkásosztály egységes párt-
jának megteremtése nem egyszerű 
határozat, - mondja Gh. Gheorghiu-
Dej — a Román Munkáspárt abból 
az akcióegységből született meg, 
melyet az ideológiai felvilágosítás-
ban, a közös munkában és harcban 
alakított ki a munkásosztály." 

A munkásosztálynak csak egyet-
len pártra van szüksége,, mely a 
marxista leninista ideológia harcos, 
meg nem alkuvó élcsapata és á 
marxi lenini eszmék harcos hordo-
zója. Ez az egyetlen párt a Román 
Munkáspárt. 

A nemzetközi imperiálizmus 
és a Román Munkáspárt. 
A nemzetközi politikának két el-

lentétes véglete, az imperiálista és 
antidemokratikus tábor és másik 
oldalon a demokratikus és antiim-
periálista tábor közötti mélységes 
ellentét a romániai proletáriátus 
egységesítését különösen szüksé-
gessé tette. 

Az imperiálisták, Amerika irányí-
tása mellett világuralomra törnek, s 
ezért a világ népe t a kizsákmányo 
iás legmélyebb pontjára akarják 
süllyeszteni. Ehhez katonai támasz-
pontokra van szükségük, s hogy ezt 
megszerezhessék, más államok ön-
állóságának megszüntetésére törnek. 
Ez az imperiálizmus magának kö-
veteli a jogot, hogy megszabja 
Európa és a többi világrészek ön-
álló allamainak politikai irányvona 
lát s ezeket arra kényszeri'i. hogy a 
demokráciákkal szembeforduljanak. 

A munkásosztály, élharcos csa 
patai, a kommunista és munkás-
pártok zászlói alatt, a Szovjetunió 
vezetésével, az egész világon arra 
törekszik, hogy kiszakítsa kezeit az 
imperiálizmus bilincseiből s megte-
remtse a nemzeti teljes egyenjogú-
ság alapján népeinek gazdisági, po-
liiikai és kui>urális függetlenségét, 
hogy megszüntesse a kizsákmányo-
lást és annak lehetőségeit. 

A két tábor közötti harcot az 
jellemzi, hogy a kapitálisták általá-
nos gyengeségét mutatja, az impe-
riálista erők váságát és a népi de-
mokráciák, valamint a szocializmus 
megerősödését. Ebben a nemzetközi 
harcban a Román Munkáspárt, mint 
a romániai munkásosztály egységes 
pártja, az élen jár, követve a Szov̂  
jetunió Kommunista (b) Pártját. 

A Munkáspárt a demokra-
tikus rendszer megvaló-
sításában. 
Forradalmi eszmék és tettek hor-

dozója a Román Munkáspárt, mely 
a proletáriátus forradalmiságaból 
szüleien meg. A reformok,  melyek 
a földreformnál  kezdődtek és a Nép-
köztársaság kikiáltásán át a nagy 
szociálista reformig,  az üzemek ál-
lamosításáig vezettek, a meg nem 
hátráló belső erők, a Munkáspárt 
szervezeti egységének, ideológiai 
magasságának, politikai és gazda-
sági elhivatottságának bizonyítékai. 
Ezen a belső harcon keresztül biz-
tosította azt az államformát,  mely 
kezdetét jelenti a szociálista társa 
dalmi rendnek, ahol majd teljesen 
megszűnik a kizsákmányolás.' 

A Román Munkáspárt harcának 
eredmenye az a nemzetiségi poli-
tikâ  is, mely kiirtotta államrendsze-
réből a sovinizmust és a fajgyűlö-
letet, s megvalósította az egyfittlakó 

népek dolgozóinak teljes egyenjogú-
ságát. 

Az alkotmány, mely a Munkás-
párt oszfályliarcának  eredménye, az 
államot a városi és falusi,  kétkézi 
és szellemi dolgozók államává tette, 
s ezáltal biztosította az állam pol-
gárainak jogait, s ezeknek anyagi 
feltételeit  is. Nagy feladatokat  valósí-
tott meg a munkásosztály, pártja veze-
tésével. Fokozta az ipar termelékeny-
ségét, kihasználta az ország -termé-
szeti kincseit, észszerüsitette a mun-
kát, csökkentetie az előállítás költ-
ségeit és erősítette az áruforgalmat 
az állami szektorokban, 

A Román Munkáspárt a 
munkásosztály vezér-
kara. 
A proletáriátus egységének meg-

teremtése hosszú folyamat  A Román 

Munkáspárt megteremtésének alap-
ján az osztályelviség áll, mely szer-
vesen egységbe foglalja  mindazokat, 
akik a munkáso&ztályhoz tartoznak. 
Kézi és szellemi munkásokat, fér-
fiakat,  nőket és ifjakat.  Nem formai 
egység ez, hanem mély tartalmi ala-
pokra helyezett egység, melynek ki-
zárólagos biztositéka maga a Párt, 
mint ideológiai és cselekvő harcos 
élcsapat. 

Ennek megerősítése, tisztaságá-
nak megőrzése biztosítja, hogy a 
népi demokrácia fejlesztése  és a 
szociálizmus kialakítása, s ugyanak-
kor a kapitalizmus megszüntetése és 
az imperiálizmus ősszezuzása meg-
történhessék. 

Ezt az élharcos csapatot épitő 
munkájában, társadalmat formáló 
harcában a Szovjetunió Kommunista 
(b) Pártjának három évtizedes ta-
pasztalata vezeti. Harca, célja tö-
rekvése egy a hemze kö i munkás-
osztályéval, a dolgozók létérdekeivel, 
a szociálizmus felé  való fejlődés 
szükségleteivel és ugyanakkor a ÍZO-
ciálizmus nagy tanítómestereinek 
harca, célja, törekvése tisztán és 
hiánytalanul él és alkot benne. 

fí:  J. 

Â z ái larni k ö n y v k i a d ó ú jdonsága i 
Az állami könyvkiadó a románnyelvü könyvek kiadása mellett a magyar 

művelődést is szolgáini kívánja. Már eddig is több magyarnyelvű könyvet 
adott ki, most pedig karécsony előtt az alábbi könyveket bocsájtja a magyar 
olvasóközönség rendelkezésére: 
Sahia Alexandru : Lázadás^ hikőiőben (Kőműves Géza fordításában) 

Ez a novellás kötet Sahia Alexandrunak, az 1937 ben elhunyt demokra-
tikus írónak elbeszéléseit hozza. Az elbeszélések hősei azok a munkások, 
akiket gyermekkorában ismert meg az iró hányatott élete során s akik a 
tőkés kizsákmányolás bilincseiben vergődnek 

Salamon Ernő: Gyönyörű sors cimü verseskötetében a fasiszta 
gyilkosok kezétől Ukrajnaban vértanúhalált szenvedett költő válogatott verseit 
adja ki az áilarni kiadó. Ebből a kötetből megismerjük a szegények és el-
nyomottak és a harcos munkásosztály énekesét. 

Huszonhat megyar elbeszélő cimü vaskos kötetben a Népköztár-
saságunk területén élő és dolgozó magyar írók elbeszéléseit gyűjtötték egybe. 
Szóhoz jutnak ebben a kötetben a fiatalok  is, azok az uj irók, akiknek neve 
még majdnem egészen ismeretlen az olvasóközönség előtt. 

Cheresteşiu Victor dr : Románok ós magyarok cimü müvében a 
román-magyar évszázados együttélést és egymásrautaltságot ismerteti tárgyi-
lagosan. Azokat a felreér.éseket,  amelyeket a haladás ellenségei, a fasiszta 
történetírók hosszú évtizedeken át arra használtak fel,  hogy a két népet egy-
más ellen uszítsák, a szerző a történetíró higgadtságával igazítja helyre és 
oszlatja el. 

Corodar Alexandru—Kese András: R három bajtárs. Ez az ér-
dekfesziiő  ifjúsági  regeny három bátor ifju  életét mutatja be. Nekivágnak, 
hogy a kizsákmányoló földesurak,  elnyomó zsirosparasztok rabságából kisza-
badítsák az elnyomottakat és visszaadják mindenkinek a szabadságot. A 
kalandos és végig érdekes leírások mélyén figyelemreméltó  tanulságokat 
kap az olvasó. 

Füllentő G'eguc  és  más mosók cimen a romániai magyar mese-
mondók legjobb meséit hozta ki az állami könyvkiadó. Régi hiányt pótol ez a 
mű, amikor a gyermekek számára oly nélkü özhetetlen meséket adja, még 
pedig olyan meséket, amelyek a szeretetet, az emberiességet és az igazságot 
hirdetik. 

Horváth István: Jegenye cimü könyvében egy teljesen újszerű nép-
mese-feidolgozást  kapunk. A szépen illusztrált kötet élvezetes és tanulságos 
ugy a gyermekek, mint a felnőttek  számára. 

Horváth István - Sipos Bella: Rz okos macska. Mazsolavölgyi és 
csángó népmeséket gyűjtött össze és dolgozott fel  ebben a műben a két 
szerző. Ezek a népmesék világosan tükrözik a falusi  dolgozó földmüvesség 
kemény életét, bátor küzdelmét a szebb, igazabb világ megvalósítása 
érdekében. 

TUskós Dőnci kalandjai. A bolgár eredetiből átdolgozott állattörté-
net közelhozza a gyermekekhez az állatvilágot. 

Az állami könyvkiadó ezekkel a könyvekkel járul hozzá karácsonyra a 
magyar művelődés terjesztéséhez és a felnőtteknek,  az ifjúságnak  és a gyer-
mekeknek ezeket a könyveket hozza szép kiállításban, gazdag illusztrációval. 
Ezek a könyvek lesznek a legszebb karácsonyi ajándékok mindenki számára. 

Éljen a Román Népköztársaság, a kétkézi 
és szellemi dolgozók hazája ! 
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Magyar tannyeloü 
g a z d a s á g i s z a k i s k o l á k 

A tanügyi reform  gyökeres válto-
zásokat hozott a magyar iskolaháló-
zatban is, a szociálizmus utján ha-
ladó népi demokrácia szükségletei-
nek és célkitűzéseinek megfelelően. 
A régi elméleti iskolák helyébe, me-
lyek csak urakat neveltek, uj gya-
korlati jellegű iskolákat adott Nép-
köztársaságunk a magyarságnak is. 
Ezek az iskolák már nem a kivált-
ságosak gyermekeit akarják nevelni, 
hanem a széles dolgozó népi töme-
geknek nyújtanak korlátlan lehető-
séget a tanuláshoz és előrehala-
dáshoz. 

A szociálizmus építésének az ut-
ján minél több képzett szakemberre 
van szükség. Ezért kellett az elmé 
leti iskolák mellett gyakorlati jellegű, 
szakképzettséget nyújtó iskolákat is 
beállítani. 

A tervgazdasághoz, mely hazánk 
gazdasági újjáépítését célozza, na-
gyon sok szakemberre van szükség 
s így nagyszerű elhelyezkedési le-
hetőség nyilik a szakiskolákat vég-
zett munkás és paraszt gyermekek 
előtt. Népköztársaságunkban, mint 
elsősorban agráráliamban, különösen 
nagy feladat  hárul a mezőgazdaság 
korszerű fejlesztésére.  Az államosí-
tott ipar fejlődésével  ezen a téren 
is óriási haladás következik be. 
Ezért van különös jelentősége a ma-
gyar tannyelvű mezőgazdasági szak-
oktatásnak. 

Jelenleg az ország területén 13 
magyar tannyelvű mezőgazdasági 
iskola működik, ebből 7 középfokú, 
6 pedig szakiskola-jellegü, de mind-
egyik vegyes, lányok és fiuk  ré-
szére. Ebben az évben kétszerannyi 
növendék iratkozott be a gazdasági 
szakiskolákba, mint az elmúlt év-
ben. örvendetes a leánynövendékek 
számának növekedése. Az elmúlt 
iskolai évben beiratkozott 20 leány-
nyal szemben az idén már 135 
leánynövendékük van a gazdasági 
szakiskoláknak. A középfokú  gazda-
sági iskolákba 518 tanuló iratko-
zott be, a szakiskolákba 221, Össze-
sen tehát 759 növendékük van a 
magyar tannyelvű gazdasági isko-
láknak. 

Középfokú  gazdasági iskola a kö-
vetkező szakokkal működik: kerté-
szeti középiskola Székelyudvarhe-
lyen, növénytermesztési (mezőgaz-
dasági) Marosvásárhelyen, Kézdivá-
sárhelyen, Nagyszalontán, állatte-
nyésztési Csíkszeredán és Nagyká-
rolyban, mezőgazdasági g é p t a n i 
Nagyváradon. 

A gazdasági szakiskolák pedig a 
következő szakokkalmüködnek: nö-
vénytermesztési (mezőgazdasági) 
Sepsiszentgyörgyön (illetve Árkoson) 
és Széken, szőlészeti Csombordon 
és Bihardiószegen, kertészeti Rad-
nóton és állattenyésztési Székelyke-
reszturon. 

A gazdasági középfokú  iskolák 
négy évesek. Három gimnázium, 
vagy az ujtipusu elemi iskolák he-
tedik osztályának bizonyítványa szük-
séges a felvételhez.  Az iskola a régi 
érettséginek megfelelő  képesítést ad 
és a végzett növendékek gazdasági 
főiskolákra  mehetnek, hogy mér-
nökké képezzék ki magukat, vagy 
mint állami gazdasági vezetők kap-
hatnak állást. 

A szakiskolák három évesek és a 
szegénysorsu dolgozók számára lé-
tesültek, nem ugy, mint a régi fele-
kezeti jellegű gazdasági iskolák, 
ahova csak a 2 holdnál nagyobb 
birtokkal rendelkező tanulókat vet-
tek fel.  4 elemi osztály elvégzése 
után vesznek fel  ezekbe növendéke-
ket, 15—18 éves korhatárig. Az is-
kola elvégzése után a növendékek 

az állami gazdaságokban helyezked-
hetnek el, mint gazdasági irányítók, 
vagy az illető szaknak rnegfslelő 
középfokú  iskola harmadik osztályá-
ban folytathatják  tanulmányaikat. 

A gazdasági szakiskolák uj felépí-
tésének megfelelően  tehát minden 
gyermek részére nyitva áll az ut a 
legfelsőbb  tanulmányokig. Felhívjuk 
ggzdaközönségünk figyelmét  ezekre 
a nagyjelentőségű szakiskolákra 

Gyermeksegélyezési 
akció az udvarhelyi 

városházán 
December 5 én, vasárnap a Vá-

rosi Alkalmazottak Szakszervezete a 
napközi otthonok javára müsoros-
teadélutánt rendezett a városháza 
nagytermében szép erkölcsi és a-
nyagi sikerrel. A tanulságos, épitő 
és szórakoztató beszédeket, a népies 
és demokratikus tariaimu szavala-
tokat, ének-, zene- és táncszámokat 
a közönség nagy érdeklődéssel, tet-
széssel fogadta. 

A begyült és a Demokrata Nők 
Szövetségének a napközi otthonok 
javára való felhasználás  végett át-
adott 3 670 lej, bizonysága annak, 
hogy kis közösségek is képesek 
kollektív munkával a szociális meg-
segítés terén jelentős eredményeket 
elérni. Az elért siker annál értéke-
sebb, mivel a tea- és mellékletei 
anyagszükségletét a szakszervezet 
tagjainak önkéntes adományaiból 
hozták össze. 

A teadélután megrendezésében 
különösen a szakszervezet női tagjai 
jártak elő! jó példával, bizonyságot 
téve ezzel anyai és szociális érzéseik 
ről az anyagiakat nélkülöző, ártatlan 
gyermekek iránt. 

A gyermekekkel va!ó bánásmód 
a Szovjetunióban 

A Szovjetunió rendkívüli figyelmet 
szentéi minden egyes gyermek éle-
tének, egyrészt a gyermekek érdeké-
ben, hogy lappangó képességeik ki-
fejlődhessenek,  másrészt a közösség 
érdekében. 

Minden városnak — és sok fa-
lunak is — megvan a maga gyer-
mekpalotája, a lelkes kis amatőrök 
számára, légalakulatokkal és precí-
ziós műszerekkel felszerelt  repülő-
gépműhelyekkel. az állatok vagy az 
állattenyésztés beható tanulmányo-
zására alkalmas laboratóriumokkal, 
melegágyakkal, melyekben a tanuló 
uj növényváltozatokat nevelhet. To-
vábbá különböző művészeteket, szín-
játszást, balettet, zenét, festészetet, 
szobrászatot, sakkot és fényképezést 
tanulhatnak és gyakorolhatnak itt a 
gyermekek. Van olyan gyermekpa-
lota. amelyben több, mint 2000 gyer-
meket foglalkoztatnak.  S a gyerme-
kek ° közt — tanácsokat osztva és 
ösztönözve — tartózkodnak a kiváló 

szakemberek, olyanok, mint Papá-
nyin, a híres sarkkutató, Liszenkó, 
a buzakisérleteiről híres tudó* stb. 
A legtöbbet ígérő gyermekeket ki-
válogatják továbbképzésre. 

Sok városban, mint Jarosziaviban 
is, néhány km-nyi hosszúságú gyer-
mekvasutvonalat építettek, amelyen 
a kisméretű, de valóságos vonatok 
forgalmát  teljesen a gyermekek bo*-
nyolitják le. 

Ezek a gyermekpaloták segítik az 
egyes gyermekeket adottságaik ki-
fejlesztésében.  Nem véletlen, hogy 
az 1937-iki varsói nemzetközi zon-. 
goraversenyen az első és a második 
dijat szovjet ifjak  nyerték s ugyan-
akkor a brüsszeli hegedűverseny hat 
első dija közül öt szovjet-ifjaknak 
és leányoknak jutott. 

Ilyen nevelésük ad magyarázatot 
arra, hogy a szovjet-ifjúságból  any-
nyi életerő és életőröm árad. 

ARLUS vándorkiállítás Székelyvéckén 
Az elmúlt héten kellemes megle-

petés érte Székelyvécke, Magyar-
zsákod és Székelyszállás lakóit. Szé-
kelyvéckén dec 2 án délelőtt meg-
nyílt az ARLUS vándorkiállítása. 

A helybeli ARLUS kör iparkodott 
ugy megrendezni a kiállítást, hogy 
az könnyen áttekinthető és mindenki 
számára felejthetetlen  legyen. Az 
állami iskola, tágas és szép nagy 
termét a kiállítás anyagát képező 
képek teljesen megtöltötték. Öröm-
mel láttuk, hogy egymásután nagy 
számban érkeztek a szomszédos 
faivak  tanulói és lakói a kiállítás 
megtekintésére. 

A lakáskérdés a Szovjetunióban 
A háborús rombolások  következtében  a Szovjetunióban  is 

lakáshiány  volt,  amit  hatalmas  méretű  építkezések  igyekeznek 
kiküszöbölni.  Az alábbiakban  néhány  érdekes  adatot  közlünk 
az építkezésekkel  kapcsolatban. 

JL l a k ó h á z a k é p í t é s é n e k g é p e s í t é s e 
Moszkvában kombinát üzemet lé 

tesitettek a lakásépitkezési munkák 
gépesítésére. A kombinát Moszkva 
összes házépítési munkálatainál a 
legbonyolultabb és legnehezebb mun-
kákat végzi el. 

A kombinát számos földkotró  és 
emelő géppel rendelkezik. Tiz tizen-
két évvel ezelőtt például valamely 
lakóház építését megelőző munkánál, 
mondjuk, 12.000 köbméter fö  d ki-
ásásához, számos munkahétre, nap-
számosok és hordárok nehéz mun-
kájára és rengeteg szállító eszközre 
lett volna szükség. Ma két földkotró 
gép, amelyeket 4 gépész kezel, ezt 
a munkát 9 nap alatt végezte el. 

A kombinát teljesen gépesítette az 
építkezési anyagok be- és kirakását, 
ami szintén lényegesen megkönnyíti 
és meggyorsítja a munkát. 

Az építkezési munkák egyik leg-
nehezebbje és legártalmasabbja az 
emberi egészségre a mész kirakása 
és oltása. Ezzel a munkával megbi-
zott munkások kénytelenek voltak 
gázálarcot viselni. Ma már a kom-
binát a munkatelepekre oltott me-
szet szállít, amelyet különleges cső-
vezeték segítségével juttatnak el a 
legmagasabb emeleteken dolgozó 
kőművesekig. 

A házépítési munkák gépesítése 
nemcsak mentesiti az embert a leg-
nehezebb munkától, de jelentősen 

meggyorsítja a munka ütemét, nö-
veli a termelést és lényegesen csök-
kenti a termelés önköltségi árát. 
A szovjet üzemek 2650 kész 

házat szállítottak eddig 
A szovjet ház-készítő üzemek si-

keresen elvégezték az idei év kilenc 
hónapjának termelési programmját. 
Ezek a gyárak összesen 2650 kész 
házat szállítottak, amelyéknek a lakó-
felülete  465 000 négyzetméter. Ez a 
termelés 50,8 százalékkal haladja 
meg a mult év ugyanazon idősza-
kának termelési színvonalát, 

Nagyszámú kész házat küldtek a 
szénbánya vidékekre, valamint a 
Szovjetunió petróhum- és vasipari 
központjaiba. 
Nagyarányú középitkezés 
A lakásépitkezési minisztérium a 

háború uiáni ötéves terv első három 
hónapjában a Szovjet Orosz Szö 
vetségí Köztársaság területén 255 
ezer négyzetméter területen építte-
tett iskolákat, 18 kórházat és poli-
klinikát, 34 felsőiskolát,  22 színhá-
zat és mozihelyiséget és számos 
más közérdekű épületet. 

Megjegyezzük, hogy ez a szám 
nem foglalja  magában azokat az 
épületeket, amelyeket más miniszté-
riumok, tömegszervezetek és válla-
latok építettek. 

A kiállításból mindannyian sokat 
tanultunk. A Szovjetunió példája 
lebegjen 'a szemünk előtt, hogy 
nyomdokain haladva mi is felépít-
hessük a dolgozók álmát: a szo-
cializmust. Szappanyos Péter. 

Hozzájárulásoli 
a közegészségügyi 
állomás építéséhez 

A közegészségügyi állomás építési 
munkálatait november 9. i hírlapi el-
számolásunk óta a kővetkezők tá-
mogatták adományokkal, illetve ön-
kéntes munkával: a kisiparosoktól 
a dec. 4- iki estély tlsztajövedelme 
19.320 lej, a gyógyszerész-kollégi-
umtói : Hecser Kálmán Székelyud-
varhely 500 lej, Wéber András Pa-
rajd 500 lej. László István Etéd 500 
lej Egészségnapi gyűjtésből: Petik 
község 205 lej, Vágás 84 lej, Dobó 
280 lej. 

Deszka adományok : Kápolnásfalu 
kb. 5 köbméter deszka, Szentegyhi-
zasfalu  kb. 3 köbméter deszka, Ze-
telaka 94 szál deszka és néhány léc, 
Oroszhegy 43 szál deszka, 38 drb. 
léc és 850 lej. Szentkirály 9 szál 
deszka, Biró Gábor fakereskedő  5000 
lej, Sjskála fakereskedő  03 köbmé-
ter deszka, Hadnagy Lajos fakeres-
kedő 05 köbméter deszka. 

Homokot fuvarozlak:  patakfalviak 
10 szekérrel, árvátfalviak  2 szekér-
rel, óczfalviak  4 szekérrel, miklós-
falviak  5 szekérrel. 

önkéntes munkát teljesítettek: 
Duka János bikafalvi  kőmfives  i 
munkanapot, az egészségügyi szak* 
szervezet tagjai összesen 45 mun-
kaórát. A deszka-adományok nagyobb 
részét a Román Munkás Párt, kisebb 
részét a megyefőnökség  szállíttatta 
be. A közegészségügyi állomás bi-
zottsága e helyen mond köszönetet 
az itt felsoroltaknak  adományaikért, 
illetve önkéntes munkateljesítés 
sükért. 

' Csak ritkított sorokban gé-
pelt, oagy helyes és könnyen 
oloashatő kézirással irt köz-
leményeket fegadhatnnk  el kto 
lésre, 



F A L V A I N K B O L F A L V A I N K N A K 
Medesér 

Medesér községben létesítettünk 
egy fogyasztási  szövetkezetet 116 
•taggal. 1948 junius 15-én kezdtük 
ezt a munkát és a mai napig az 
üzletrészét iminden tag befizette, 
ami azt jelenti hogy a nép megér-
tette a .mai: demokratikus rendszert 
•és munkát vállalt a közösség érde-
dében. A szövetkezetünk a jelen 
pillanatban is kifogástalanul  mű-
ködik. : .. , 

A községháza körüli területet, 
mintegy 160 m. hosszúságban be-
kerítettük deszka kerítéssel a RMP 
irányítása .mellett, a demokratikus 
ázervezetek tagjaival. 

Novemberben a községi elöljáró-
ság irányításával megjavítottunk 3 
utat 1.800 m. hosszúságban, uj 
utat'nyitottunk 800 m. hosszúság-
ban és 6 m. szélességben, ez az ut 
óssieköti a községet egy mezei út-
tal. Ezt az utat idáig a nép nagyon 
nélkülözte. A munkálatokban kitűn-
tek Varga P. János, ifj  Jakab Sán-
dori és ifj.  Bartalis Lajos, a Szovjet-
unióból hazatért hadifoglyok.  A 
munkálatok értéke meghaladja a 
190.000 lejt. 

A munkaterven felül  a község 
belterületére kihordtunk 126 köb-
méter kavicsot, ami helyrehozza a 
muK hanyagságait. 

Ezenkívül a kulturházat kimeszel-
tettük és az feldíszítve  várja a fia-
talságot. Van olvasótermünk, fali-
újságokkal. Itt tartja gyűléseit a most 
•megalakult demokrata nők szövet-
sége, melynek 31 tagja van. Ugyan-
itt tartotta meg a demokratikus szer-
vezetek .vezetősége az Arlus-szal 
együtt á sztálini alkotmány tizenkét-
éves évfordulójának  ünnepélyét. A 
sztálini alkotmány jelentőségét me-
leg szavakkal ismertette községünk 
főjegyzője,  Pál József. 

Szabó József. 

Szederjes 
Szederjes községnek mindössze 

516 a lélekszáma, s olyan nehéz 
körülmények között él a lakosság, 
hogy 

sem községházuk, sem pedig 
kulturházuk nincsen, bérelt helyi-
ségben rendezik a község ügyeit és 
az állami iskola tantermében a kul-
turösszejöveteleket. 

Régi bün következménye ez. A 
régi vezetőségnek, a kizsákmányo-
lóknak egyéni kapzsisága okozta. 
Az 1930-as években egy elsőosz-
tályu cserefaerdőt  taroltak le és az 
árából egy rozoga, régi uradalmi 
kastélyt vásároltak, holott község-
házát és kultúrtermet építtethettek 
volna az erdő árából. 

Amióta a dicsőséges vörös had-
sereg elhozta részünkre a felszaba-
dulást, megváltozott a helyzet, mert 
a Román Munkáspárt vezetői és a 
községi biró odaadó munkája árán, 
sikerült 

az újjáépítési programmot 
megvalósítani és most a közmun-
kára szólitó hivásra az emberek szí-
vesen jelennek meg, hogy a régi 
mulasztást pótolják és kultúrtermet 
építsenek. November 23-ikán 28 te-
nyeres munkás jelent meg a munka-
helyen a faanyag  kifaragása  céljá-
ból és 68 fogat,  amelyek 30.000 
téglát szállítottak a kitűzött helyre, 
ahová a kultúrtermet fogjuk  felépí-
teni. Szederjesen tehát megindult az 
-újjáépítési munka. A szegénység 
nem törte le a munkakedvüket, ha-
nem önkéntesen vállalják és teljesí-
tik a kulturterem építésének szép 
munkáját. 

Máté  /.  Mihály. 

Szakszervezeti kul-
túrotthon Székely-
kereszturon 
A volt „kaszinó" helyiségében 

ujabban élénk élet indult. Ezentúl 
a dolgozók ügyét szolgálja ez az 
intézmény is Megszűnt az italkimé-
rés. a könyvtár várja a munkásol-
vasókat. Ebben az épületben kapott 
helyet az IMSz klubhelyisége és 
irodája is. Tanulva az értékes szak-
szervezeti kulturkonferencián  hallot-
takból, élénk munkába kezdett a 
szakszervezet kulturosztálya. Remél; 
jük meglesz az eredmény is. 

Magyarhermány 
községben tartot ták a 
t a n í t ó k művelődést 
körének gyű lé sé t 
November 27-én, gyűlésre jöttek 

össze az erdővidéki, olaszteleki ta-
nítók közművelődési körének tanitói, 
a magyarhermányi elemi iskolában. 
Ezen a gyűlésen örömmel láttuk, 
hogy tanítóink valóban néptanítók 
lettek. 

Délelőtt bemutató tanítások vol-
tak. Igazi örömmel állapítottuk meg 
gyermekeink tudását és hogy a ta-
nulásban szépen haladnak. 

Az iskola tantermei szépen vol-
tak feldíszítve,  demokratikus jel-
mondatokkal, képekkel. Valahány-
szor az iskolába lépünk, megnyug-
szunk, mert tudjuk, hogy gyerme-
keink nevelése jó kezekben van. A 
délutáni nyilvános g\ ülésen a szü-
lők is részt vettek. Az ünnepséget 
a gyermek-kórus zengő hangja nyi-
totta meg. A Népköztársaság him-
nuszát énekelték el. Becsák János 
tanitó, kulturköri elnök ismertette a 
gyűlés célját, beszélt a tanitó sze-
repéről és munkájáról. Ezután Szabó 
László vargyasi tanitó Ady Endré-
ről tartott nagyhatású, érthető elő-
adást, majd gyönyörű énekkari és 
tánc számok következtek. Şzen a 
művelődési köri gyűlésen megmu-
tatták a tanítók, hogy Népköztársa-
ságunk újjáépítését szolgálják és az 
ifjúságot  a szociálizmus utján ve-
zetik s igy nyugodtan bizhatjuk rá-
juk gyermekeinket. 

Baló Dénes. 

A bodvaji vasbánya 
Sokan azt sem tudják, hogy a 

megye égik legtávolabbi csücské-
ben Magyarhermány és Kisbacon 
közelében van egy Bodvaj nevezetű 
hely, ahol értékes vasércet bányász-
nak. Pedig a bodvaji bánya-munká-
sok is szeretnének hallatni maguk-
ról, akárhogy el is vannak szige-
telve az ők kis csoportjukkal „a 
Fenyőspatak nevű medencében. Ők 
is szakszervezetbe tartozó bányászok, 
akik szintén versenyre keltek á 
többtermelés terén. Ők is iparkod-
nak a normán felül  magas százalé-
kot elérni. Sokat olvasnak a szent-
keresztbányai, a lövétei testvér-
munkások százalék-eredményéről. 

December 4-én 4 órai roham-
munkát végeztek a bányászok, több 
mint 50 köbméter vaskövet, ami 
fel  volt gyűlve a guritóban, letaka-
rítottak, hogy tovább folytathassák 
akadály ̂ nélkül a termelést. Tudják, 
hogy az ők munkájuk is segit az 
ország újjáépítésében. 

Egy alkalommal az irodájukban 
jártam, kíváncsi voltam, hogy a mi 
bányászaink, milyen normán felüli 

százalékot érnek el s megállapítot-
tam, hogy nem maradnak el a lö-
vétei bányászok munkateljesítménye 
mögött. Egy hibát fedeztem  fel,  nem 
tudja senki sem közülük, hogy 
mennyi a tiszta keresete, hogy mi-
lyen munkáért, mennyit kellene 
kapnia, mire, mennyi a levonás ? 

December 4 én este bányászbált 
rendeztek a kisbaconi közbirtokosok 
székházában, melyen, sajnos, nagyon 
nagyon gyenge volt az érdeklődés 
a lakosság részéről. 

Baló Dines. 

Székelypálfalva 
Az ősz folyamán  a község elöl-

járósága a RMP és a MNSz indítvá-
nyára, tekintettel arra, hogy a köz-
ségünk északnyugati részének víz-
ellátásra volt szüksége, tervenki-
vüli közmunkára hivta fel  a lakos-
ságot. A közmunkát a következő-
képpen hajtottuk végre: 

1200 m. hosszúságban 1 m. mély 
és 80 cm. széles kanálist ástunk. 
Kiásás után, 70 cm. mélyen kövez-
tük a kanálist, mintegy 12 munka-
napot dolgozva itt, ami összesen 2280 
munkaórát tesz ki 72.000 lej értékben. 

Tekintettel arra, hogy a község 
anyagi helyzete gyenge, csakis kő-
kanálissal lehetett ezt a terven*, kí-
vüli munkát végrehajtani, a kőkaná-
lis nagyon jól be is vált, bőségesen 

'ad vizet a lakosságnak. 
Nagy  Mózes. 

Siménfalva 
A különféle  szervezetek kultur-

programmjairiak egységesítése a 
kultúrotthon keretében, Siménfalván 
is folyamaiban  van. 

Az újraszervezett kulturtanács az 
összes szervezetek művelődési fele-
lőseinek a bevonásával összeállí-
totta a téli kulturprogrammot, mely-
nek fontosabb  pontjai: Minden va-
sárnap művelődési délután újság-
olvasással, hétfőn  este énekkari 
próba és a tánccsoport próbái, 
szerdán és pénteken este a kultúr-
otthon ifjúsági  csoportjának előké-
szítő és nevelő műsora, csütörtökön 
este a RDNSz gyűlése, szombaton 
a színjátszó csoport állandó estje. 

Ezen kívül előkészületben vannak 
a következő gyakorlati teendők: az 
uj szinpad befejezése,  uj függöny 
készítése, rádióvásárlás, három nagy-
szabású szinelőadás rendezése, új-
ságok és folyóiratok,  tömeges be-
szervezése, a könyvtárak központo-
sítása és használása, ujabb demo-
kratikus könyvek beszerzése, hang-
verseny rendezése és végül verse-
nyek kezdése más községekkel. 

Célunk a demokratikus népi kul-
tura meggyökereztetése, Nyikómente 
szivében: Siménfalván. 

Vári  Albert. 

Homoródszentpálon 
i s szép e r e d m é n n y e l 
do lgoz ik a B D N I z 
A RDNSz homoródszentpáli falu-

bizottsaga összefogó  munkája által, 
szép eredményeket ér el. A helyesen 
irányított felvilágosító  munka kö-
vetkeztében minden megindított ak-
ciónak megvan a kivánt eredménye. 

Igy az elmúlt napokban a bizott-
ság tea-estet rendezett, amelyen jól 
összeállított műsorszámok szórakoz-
tatták a nagyszámú közönséget. A 
sok gonddal és figyelemmel  előké-
szített est meghozta az anyagi és 
erkölcsi sikert. A jövedelemből 1000 
lejt a görög gyermekek javára, 2000 

lejt a napközi otthon felszerelésének 
kiegészítésére és 1050 lejt a kultúr-
otthon javára adtak. 

Ezekből a tényekből világosan 
megmutatkozik, hogy a RDNSz ho-
moródszentpáli falubizottsága  jól 
végzi a munkáját és ezzel példát 
mutat többi falubizottságainknak. 

Szüntessük meg a folosi 
zenészek zsarolásait 

A peteki ifjúság  a karácsonyi ün-
nepekre megfogadta  a székelyderzsi 
zenészeket. A zenészek, kihasználva 
az ünnepek közelségét és hogy Pe-
teknek nincsenek zenészei, 

30000 lejért, fejenként  4 véka 
búzáért, a közmunkák alól valé 
felmentésért  és a szövetkezetbe 
érkező mandát-árukból valé 

részesedésért vállalták az alkut. 
Vájjon meddig folytatódik  falusi 

zenészeinknek a zsarolása ? Mert 
eddig minden rendezvény jövedel-' 
mét elvitték tőlünk. Erre egységes 
megoldást kell találni, mert ha ez 
tovább is igy megy, nem fogjuk 
tudni kultur-otthonunkat olyan mér-1 

tékben fejleszteni,  ahogy azt fejlő-
désünk és haladásunk megkívánja. 

Zenészeink eddig csak a kulákság 
érdekelt szolgálták, mert csak ők 
tudták megfizetni  azokat a magas 
dijakat, amiket követeltek. Ma már 
minden intézményünk a dolgozó nép 
érdekeit képviseli és szolgálja. Szük-
ség volna, hogy zenészeinket is már 
egyszer a dolgozó tömegek szolgá-
latába állítsuk. 

Dénes Dénes. 

Széftelyftereszturi  hireh 
R székelykeresztur! MNSz 

munkája. F. hó 7-én a RMP he 
lyiségében a székelykereszturi MNSz 
felvilágosító  előadást tartott a MNSz 
országos kongresszusával, a kollek-
tív gazdálkodással, valamint a ve-
tési csata eredményeivel kapcso-
latban. 

R székelykereszturi magyar 
tannyeloü líceum diákszöoet-
sőge f.  hó 5-én este a gimnázium 
dísztermében műsoros estet rende-
zett. Az est demokratikus szellemű 
volt. A régi érzelmes zagyvaságok 
helyett komoly zene- és tánc-szá-
mok tarkították az est műsorát. Kü-
lön kiemelendő a Partizánjelenet 
cimü melodráma nagy sikere. A kö-
zönség fejlődő  ideológiai és kultur-
igényének bizonyságaképpen, zajos 
tetszésnyilvánítással fogadta  a mű-
sorszámokat. 

Ry újjáépítés Székelykeresz-
turon. Székelykeresztur bekapcso-
lását a nagyszebeni távvillanyos ve-
zetékbe a város haladószellemü pol-
gársága nagy örömmel fogadta.  A 
RMP felvilágosító  munkájának ered-
ményeképpen, a párt felhívására 
már az első napon az oszlopokhoz 
szükséges gödrök kiásására elvtár-
saink önkéntes rohammunkára szá-
mosan jelentek meg. Munkájuk ered-
ményeképpen 45 két méter mély és 
két méter hosszú gödör készült el. 
Tömegszervezeteink, első sorban a 
MNSz, haladó szellemű gazdatársa-
dalmunk, pedagógiai intézetünk nö-
vendékei lelkesen vettek részt ebben 
a munkában. Igy rövidesen várható 
az oszlopok felállítása  és az áram-
szolgáltatás megindulása. Ebben a 
munkában a városunk nagygazdái 
es a velük egy követ fuvó  reakciós 
gondolkodású kispolgárság szokásai 
szerint nem vett részt. 



Mi történik a nagyvilágban ? 
Kül- és belpolitikai tájékoztató 

lIÉÉi ' i S tetei 
Az E N H e h a r m a d i k 

ülésszaka az imperiá-
lista tábor gyengülé-
sét mutatja 
Az Egyesült Nemzetek Szerveze-

tének párisi ülésszaka több, mint 
két és fél  hónapig tartott. Hetven 
kérdést kellett volna megtárgyalnia, 
de több kérdés az áprilisi ülés-
szakra maradt. A nemzetek fórumán 
nagy küzdelem folyt  a béketábor, 
melynek élén a Szovjetunió áll és 
az imperiálista, háborúra uszitó tá-
kor közölt, melynek élén az Ameri-
kai Egyesült Államok áll. A nem-
zetközi küzdőtér világosan megmu-
tatta a világ dolgozó millióinak, 
hogy a Szovjetunió és a népi de-
mokráciák oldalán van az igazság, 
amikor a béke fenntartásáért  küz-
denek, az ellentábor viszont minden 
erejével azon fáradozik,  hogy egy 
uj világháborút készítsen elő. 

A szovjet-kiküldöttek és a népi 
demokráciák képviselői megmutat-
hatták a világ közvéleménye előtt, 
hogy a Szovjetunió évről-évre rend-
szeresen csökkenti, katonai költség-
vetését, ezzel szemben az angol-
amerikai imperiálisták eszeveszettül 
fegyverkeznek  és támaszpontokat 
építenek ki. Megmutatták, hogy a 
Szovjetunió tényleg békét akar, 
amikor az atomfegyverek  használa-
tának eltiltás. • a nagyhatalmak 
fegyverkezésén,  egyharmaddal való 
csökkentését és az atomenergia és 
a fegyverkezés  hathatós ellenőrzé-
sének megszervezését javasolták. 

Ezek a javaslatok és a különböző 
bizottságokban, albizottságokban és 
a Biztonsági Tanácsban elhangzott 
beszédek mindenki előtt nyilván-
valóvá tették, hogy a nyugati im-
perialista hatalmak azok, akik há-
borút akarnak, akik háborúra uszí-
tanak és igy az imperiálisták tábo-
rában megbomlott az egység és az 
egyes kérdések tárgyalásánál több-
ször fordult  elő, hogy a szovjet-ki-
küldöttek érveinek hatása alatt a 
különböző orszáeok kiküldöttei be-
látták tévedésüket. 

Az Egyesült Nemzetek Szerveze-
tének harmadik ülésszakáról elmond-
hatjuk. hogy abból a béketábor 
megerősödve került ki, lerántotta a 
lép et a vnág közvéleménye előtt a 
háborús-Uö/itók mesterkedeteiről és 
igy a világ dolgozóinak millióit 
nyerte meg a béketábor számára. 

A kinai néphadsereg 
ujabb győzelmei 
A kinai néphadsereg Nanking 

felé  való havanna, előnyomulása 
közben nagyobb varosokat is sza-
badított fel,  igy többek közt Kiang 
Yen várost is. Kuommtang-Kina 
vezetőinek fejvesztettsegét  mutatja 
Csáng-Káj Sek feleségének  rádió-
szózata is, amit az angol-amerikaiak 
felé  küldött, bejelentve, hogy ha 
Krna elvész (t. i. az imperiálista 
amerikai tőkések számára), egész 
Ázsia is elvész. Érzik is az ameri-
kaiak végzetüket, hogy Kina az a 
támaszpont, ahonnan ázsiai gyarmat-
uralmukat gyakorolhatják s jól tud-
ják az angol- amerikai imperiálista 
körök, hogy Csáng-Káj Sekkel együtt 
egész gyarmatbirodalmukat és ki-
zsákmányoló rendszeiüket fenyegeti 
veszedelem. Segíteni azonban már 
a legnagyobb összegekkel sem tud 
nak kinai zsoldosukon. Csáng-Kaj 
Sek sorsa meg van pecsételve. 

A. b e r l i n i 
külön választásokról 
A Berlin nyugati övezetében meg-

tartott külön tanácsválasztásokkal 
kapcsolatban a berlini demokratikus 
blokk nyilatkozatot tett közzé. A 
nyilatkozat megállapítja, hogy a vá-
lasztások demokrataellenesek voltak, 
mert a demokratikusan gondolko-
zókat megfosztották  attél a lehető-
ségtől, hogy véleményüket szóban 
vagy írásban kifejezzék,  sokat le-
tartóztattak közülük és bántalmaz-
tak. A szavazólapokat ellenőrzés 
nélkül bocsátották ki, ami széles-
körű csalásra adott alkalmat. A le-
adott szavazatok megszámlálását és 
a szavazóurnákat sem ellenőrizték. 
Megállapítja a kiáltvány, hogy a vá-
lasztások törvénytelenek, mert Ber-
lin alkotmánya nem ismeri a kör-
zetenkénti külön választásokat. A 
demokratikus blokk támogatja a 
Friedrich Ebért főpolgármester  ve-
zetése alatt álló törvényesen megr 
alakult városi tanácsot Berlin egy-
ségének helyreállításában. 

Dobi István az uj ma-
gyar miniszterelnök 
Dinnyés Lajos, a Magyar Köztár-

saság miniszterelnöke december 
9-én lemondott. Szakasits Árpád 
köztársasági elnök elfogadta  a le-
mondást és Dobi István földmüve-
lésügyi minisztert bizta meg a mi-
niszterelnöki tisztséggel. Gerő Ernő 
ideiglenesen átvette a pénzügymi-
nisztérium vezetését is. 

Dinnyés miniszterelnök azért mon-
dott le, mert pénzügyminisztere, 
Nyárádi Miklós a demokrácia ellen 
árulást követett el, s a felelősség-
ben neki is osztoznia kellett. 

9 MNSz széhelyudvarhelyi 
városi szervezetének 

hangversenye 
Magasrendű zenei élvezetet nyúj-

tott Székelyudvarhely dolgozóinak a 
Magyar Népi Szövetség székelyud-
varhelyi városi szervezetének „Bar-
tók Béla" filharmonikus  zenekara és 
.Petőfi  Sándot"énekkara a december 
nvolcadiki hangversenyen. A nem-
rég megszervezett zenekar és ének-
kar zenei teljesítményével szép mun-
káról tett bizonyságot. 

A munkásosztály vezetése mellett 
menetelő Magyar Népi Szövetség 
ezzel a hangversennyel is megmu-
tatta hogy a magasrendű művelő-
dést kivanja szolgálni és arra is 
törekszik, hogy minden dolgozóhoz 
közel hozza a zenét és meg is értesse 
mindenkivel, mit akart a zeneszerző 
müveben kife-ezni. 

Székelj udvarhely dolgozói, a vá-
rakozásnak megfelelően,  szép szám-
ban jelentek meg a hangversenyen. 

— MajaHooszhij est. A Szak-
tanács december 4 én magas szín-
vonalú Majakovszkij estet rendezett, 
melyen a nagy szovjet-költő szép 
verseit tolmácsolták egyéni szavalók 
és szavalókar. Majakovszkijról Tittel 
Andor tanár tartott értékes előadást. 
Kár, hogy ezen az estén még vagy 
négy rendezvény volt városunkban 
s igy a munkásság nem jelenhetett 
meg kellő számban a szép i.odaimi 
esten. 

- Az államosított volt Fábián-féle 
fürészüzem  az államosítás után nagy 
lendülettel indult az uj termelésbe. 
A kezdeti nehézségeken átvergődve 
sikerült a heti egy-két napi vágást 
felemelni  heti három négy, majd öt 
napra is. Mivel az üzem csak bér-: 
vágással foglalkozott,  ezek az ered-
mények már sikerszámba vehetők. 

A munkás elvtársak az üzem ve-
zetőségével együtt mindent meg-
tesznek a termelés érdekében és 
odaadással dolgoznak, hogy a munka 
menete biztosítva legyen. 

F. évi november hó 1-től kezdve, 
bevezették a norma-rendszert a ter-
melés terén, aminek örvendetes 
eredményei vannak. Az üzem a 
normát 17 százalékkal multa felül, 
az anyagtér pedig 74 százalékkal, 
ami nem megvetendő eredmény. 
Igaz,az anyagtér éjjel-nappal dolgozott 

A DNVSz második kongresszusa 
a haladó emberiség legnagyobb ér-
deklődése közben folytatott  tárgya-
lásait befejezte.  A kongresszuson 
egymás után szólaltak meg a külön-
böző országok kiküldöttei és emel-
ték fel  szavukat a béke megszilár-
dítása érdekében. Nemcsak a demo-
krata erők oldalán álló országok ki-
küldöttei, de az imperiálista államok 
delegáltjai is legfőbb  céljuknak a 
béke megvédését tekintik. 

Hatalmas tetszés fogadta  a szov-
jet-kiküldöttek vezetőjének, Nina 
Popovának felszólalását,  aki hang-
súlyozta, hogy ez a kongresszus a 
béke és haladás erőinek harca a 
reakció ellen. Majd válaszolt a svéd 
kiküldött felszólalására,  aki azt 
ajánlotta, hogy diplomatikusan vi-
tassák meg a kérdéseket. Nina Po-
pova rámutatott arra, hogy nem le-: 
het eleget beszélni arról a szenve-
désről, amelyben a szovjetnépek-
nek volt részük a második világ-
háború alatt, amikor harcoltak or-
száguk és más népek felszabadítá-
sáért. Ezt a kérdést csak az igazság 
nyelvén lehet tárgyalni. 

Amig a nyugati imperiálisták a 
fegyverkezést  növelik, támaszponto-
kat létesítenek, addig hatalmas mér-
tékben növekszik a szabadságsze-
rető népek ragaszkodása a Szovjet-
unió iránt. Mert a Szovjetunió po-
litikájának alapja a békéért folyta-
tott következetes harc, ugyanakkor 
az imperiálista hatalmak mindent 
elkövetnek, hogy uralmukat rákény-
szeritsék az elnyomatásuk alatt élő 
nemzetekre. 
A kiküldöttek erélyes állásfogla-

lása a háború ellen 
Ki kell emelnünk a francia  kikül-

dött szavait, aki kijelentette, hogy a 
franc<a  anyák nem fogják  fiaikat  a 
Szovjetunió ellen háborúba engedni. 
De nem kevésbbé fontos  az Ameri-
kai Egyesült Államok kiküldöttének 
kijelentése sem, aki megbélyegzi és 
mélyen elitéli az USA politikusai-
nak háborús uszítását, hangsúlyozva, 
hogy az amerikai nők nem nyug-
szanak, amig meg nem szűnik a 
faji  uszitás. A hindu, görög, spa-
nyol és indonéz kiküldöttek ismer-
tetik azt a borzalmas helyzetet, 
amelyben népük asszonyai sínylőd-
nek és biztosítják a kongresszust, 
hogy minden erejükkel folytatni 
fogják  harcukat a végső felszabadu-
lás eléréséig. 
' Az amerikai nőküldöttség javas-
lalára a kongresszus táviratot inté-
zett az Egyesült Nemzetek Szerve-

de még igy is szép, amit elvtársaink 
produkáltak. A zetelaki testvéruzem 
lő százalékkal, a sikaszói tizem pe-
dig 19 százalékkal haladta meg a 
normát. 

Az udvarhelyi IPEIL vezetésével 
az erdők döntése megkezdődött és 
reményünk van arra, hogy a legrö-
videbb időn belül a volt Fábián-
féle  üzem is bele tud teljps lendü-
lettel kapcsolódni a termelésbe és 
meg tudjuk mutatni, hogy a közős 
munkából ki tudjuk venni a részün-
ket. Szociálista munkaverser.yt még: 
nem lehetett indítani, mert annak 
elengedhetetlen kelléke a munka 
folytonossága,  ami eddig Hetn volt 
meg az üzemben. 

Reméljük, hogy a jövőben még 
szebb és .jobb eredményekrőt ttt-
dunk beszámolni. 

Darvas terenc. 

zetéhez, 100 millió nö nevébe» 
kérve, hogy tagadjanak meg minden 
segítséget Francótól és kövessenek 
el mindent a spanyol hazafiak  ül-
dözésének megakadályozása érdeké- 1 

ben. 
Ezután a kongresszus határozati 

javlatot fogadott  el, amely kimondja, 
hogy a DNVSz tovább is kitartóan 
harcol a háborús propaganda betil-
tásáért és a háborús uszitók tör-
vényen kivül helyezéséért. A szö-
vetség támogatja a Szovjetunió ja-
vaslatát, amit az Egyesült Nemze-
tek Szervezete elé terjesztett a fegy-
verkezések csökkentése érdekében 
és az atomenergia háborús célokra 
való felhasználása  ellen. A szövet-
ség megalkuvás nélkül harcol a 
fasizmus  teljes felszámolásáért  és 
az igazi demokrácia megvalósításáért 
az egész világon. Majd felszólítja  î 
az összes tagokat, hogy mindeme 
célok megvalósítása érdekében fo-
kozzák tevékenységüket és erősít-
sék meg kapcsolataikat az Egyesültj 
Nemzetek Szervezetének szerveivel. 

A kongresszus végül kiáltvánnyal 
fordult  a világ összes nőihez, t'elr 
szólítva őket, hogy minden eszköz-
zel harcoljanak a háborús uszitás 
ellen. 

Hadigondozottak figyelmébe 
A napokban hagyta jóvá a IOVR 

pénztár 870 hadigondozott nyugdíj-
jogosultságát. Ezek a nyugdijak 
még ebben a hónapban kifizetésre 
kerülnek. A kifizetéssel  kapcsolatos 
teendőkre vonatkozólag minden jegy-
zőség megkapta az utasítást. Még 
igen sok ügy maradt elintézetlen, 
amit még e hónapban rende/ni fog-
nak. Legyen tehát türelemmel az a 
hadigondozott elvtárs is, aki nem 
kapta még eddig meg a nyugdiját 

A kifizetendő  nyugdijakból a Vö-
rös Kereszt és a vármegyei IOVR 
egyesületek tagsági diját mindenki 
fizesse  meg. A tagsági dijon felül 
senki ne fizessen  „kijárási* dijat 
senkinek. Minden IOVR ügyben a 
Lenin-ut 7. szám alatti irodában 
adunk felvilágosítást  a hivatalos 
órák alatt. 

Ismételten felhívjuk  a figyelmet, 
hogy Göllner Attila lOVR-titkári mi-
nősége 1948 okt. 15-től megszűnt, 
kijárás címén ő sem kérhet és nem 
fogadhat  el senkitől pénzt. 

Az (OVR vezetősége. 

A világbéke frontjának  megerősítése 
a Demokrata Nők nemzetközi kongresszusa 


