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a népek nagy 
tanítómestere! 

Joszif  Visszárionovics Sztálin 69 éves 
Ezelőtt 69 évvel. 1879 decem-

ber 21-én született a tifliszi  tarto-
mány Gori nevü városában Joszif 
Visszárionovics Sztálin (Dzsugas-
vili), az emberiség egyik legna-
gyobb lángelméje, a nagy Szovjet-
unió generálisszimúsza. 

Apja gruz nemzetiségű, falusi 
.származású cipész volt. Sztálin e 
gori-i egyházi iskolában tanult, 
majd a papi szeminárium tanulója 
lett. A Kaukázus vidékén ekkor 
alakult ki a tőkés gazdálkodás és 
egyúttal az oda száműzött marxis-
ták magukkal vitték oda a forra-
dalom eszméjét is. Sztálin 15 éves 
korában lépett a forradalmi  moz-
galomba s annak hű és kitartó 
harcosa lett. 
, Először marxista tanulóköröket 
szervezett, de nemsokóra tevéke-
nyen vett részt a munkásság 
sztrájkjainak megszervezésében és 
az első gruz szociáldemokrata 
szervezet létesítésében. Már ek-
kor Lenin tántoríthatatlan követője, 
egyik legközelebbi fegyvertársa  s 
a lenini eszmék előharcosa a Kau-
kázuson tul. A lenini lszkra ̂ Szikra) 
megjelenésekor 1900-ban azonnal 
felismerte  Leninben egy valódi 
marxista párt megalapítóját, a ve-
zért és tanitót. Meggyőződött arról, 
hogy Lenin személyében rendkí-
vüli emberrel van dolga és hű 
kővetőjévé szegődött. Megindult a 
Lenin utján, amelyről soha sem 
tért le s Lenin halála után bátran 
és biztos kézzel folytatta  Lenin 
müvét. 

Forradalmi tevékenységéért 
többször bebörtönzik, száműzik, 
de mindig megszökik és hatalmas 
kitartással vezeti a proletáriátus 
forradalmi  harcát, az első időben 
a kaukázusi ipari központokban. 
Ebben az időben nagy munkát 
fejt  ki a forradalom  elméleti elő-
készítésében is világosan megirt 
cikkeivel, brosúráival és könyvei-
vel. Elméleti munkássága során a 
marxizmus egyik legvilágosabb 
magyarázójává és továbbfejlesztő-
jévé képezi ki magát. 

Az 1905 évi orosz forradalom 
leverése után Sztálin lázas tevé-
kenységet fejt  ki, hogy a munkás-
mozgalmat megszabadítsa a kü-
lönböző megalkuvó mensevik-tö-
rekvésektől és Lenin jelszavai 
köré tömörítse, hogy a munkás-
ságot a bolsevizmus zászlaja alá 
gyülekeztesse. Habár eközben is-
mét többször lefogják  és száműzik, 
Sztálin hü fegyvertársa  volt Le-
ninnek a forradalmi  marxista párt, 
a bolsevik párt megteremtéséért 
folytatott  küzdelemben. 

Mivel saját gruz népén keresz-
tül ismerte meg a nemzetiségi el-
nyomást és látta annak a tőkés 
elnyomással való egybefonódását, 
énként adódott, hogy a nemzeti-
ségi kérdés megoldását fontos  kér-
desnek tekinle te és ebben a kér-

désben alapvető jelentőségű ta-
nulmányokat irt. Ekkor végzett 
tanulmányai képezik a nemzeti-
ségi kérdés megoldásának az 
alapját a mai Szovjetunióban. 

Az 1917. évi forradalom  kitö-
résekor Lenin és Sztálin bátran 
és biztosan, szilárdan és körülte-
kintően vezették a pártot és a 
munkásosztályt a szociálista forra-
dalomra, a fegyveres  felkelésre. 
Lenin és Sztálin a Nagy Októberi 
Forradalom győzelmeinek megih-
letői és szervezői. Sztálin Lenin-
nek legközelebbi segítőtársa. Ó ve-
zeti közvetlenül a felkelés  előké-
szítésének egész munkáját. 

Az ellenforradalom  és az inter-
venciós háború nehéz három évé-
ben a vörös hadsereg legjelentő-
sebb győzelmeinek ihletője és 
szervezője Sztálin volt. Ahol a 
forradalom  sorsa kockán forgott, 
ahol veszélyben volt a vörösök 
frontja,  a párt Sztálint küldte, ő 
volt a legfontosabb  sztratégiai ter-
vek vezetője, ő vezette a döntő 
jelentőségű hadmüveleteket Cari-
cinnál. Permnél, Pétervárnál, De-
nyiklin ellen, a támadó lengyelek 
ellen, Wrangel ellen. Mindenütt 
Sztálin vasakarata, szervezőképes-
sége és sztratégiai lángesze bizto-
sította a forradalom  győzelmét. 
Sztálin nevéhez fűződik  a vörös 
hadsereg megszervezése és annak 
legdicsőbb győzelmei. 

Legyőzve az ellenforradalmat 
és kiverve az ország területéről a 
beavatkozókat, a párt előtt állott 
a nagy feladat,  az ország lerom-
lott gazdasági életének felépítése 
és uj irányvonalának kidolgozása. 
Sok belső ellenséggel kellett ne-
héz harcot vivni. Az építésnek 
ebben a korszakában 1924 január 
21-én halt meg Lenin, a bolsevi-
kok pártjának vezére és alapítója, 
az egész világ dolgozóinek vezére. 
Lenin zászlaját, a párt zászlaját 
magasra emelve vitte tovább Sztá-
lin — Leninnek kimagasló tanít-
ványa, a bolsevik párt legjobb 
fia,  Leninnek méltó utódja és mü-
vének nagy folytatója. 

Nagy feladat  állt Sztálin előtt: 
rövid idő alatt iparosítani egy óri-
ási kiterjedésű, gazdaságilag el-
maradt országot, amilyen akkor a 
Szovjetunió volt és bevonni az 
elmaradt nemzetiségeket is a szo-
ciálizmus építésének müvébe. Ezt 
a feladatot  is nagy körültekintés-
sel és alapos munkával oldotta 
meg. Az ötéves terveken keresz-
tül addig ismeretlen gazdasági fel-
lendülés következett be a Szovjet-
unióban és a párt általános irány-
vonalának sikerei következtében 
az ország ipara és mezőgazdasága 
állandóan nőtt. A mezőgazdaság 
kollektivizálásának nehéz munká-
jával megszüntették a kizsákmá-
nyolást ezen a téren is. 

Uj tökéletesített munkamódsze-
rek, szocialista versenyek, a Szta-
hanov-mozgalom bevezetésével és 
irányításával megteremtették a 
szovjet-népek számára a jómódú 
élet anyagi feltételeit  Nem csak 
ezeknek a munkáknak a vezeté-
sében vett részt Sztálin, hanem 
megajándékozta a Szovjetuniót a 
világ legdemokratikusabb alkot-
mányával is és ki tudná felsorolni 
mindazt, amit még országa felé-
pítése terén tett. 

1941 junius 21-én a hitleri im-
periálista Németország, durván 
megsértve a megnemtámadási szer-
ződési, váratlanul és hitfegő  mó-
don megtámadta a Szovjetuniót. 

A békés építőmunka helyébe a 
henvédő háború lépett és ennek 
is az élén Sztálin állt. Az ő zse-
niális tervei szerint lehetett a kez-
deti sikereket elért támadókat * 
Szovjetunióból kiverni és s^jái 
fészkükben  megsemmisíteni. 

A második világháború befe-
jeztével Sztálin a békefront  élére 
állott és következetes diplomácia* 
küzdelemben igyekszik megsem-
misíteni a háborúra uszító nyu-
gati imperiálisták háborús törek-
véseit. Ma nyugodtan hajthatjuk, 
le fejünket,  mert békénk felett" 
Sztálin őrködik. 

Az ujabb ötéves tervvel, annak 
időelőtti végrehajtásával, a művé-
szetek és tudományok fellendíté-
sével, a Szovjetunió kulturális té-
ren is példát mutat a világnak, 
Sztálin vezetéséveL 

Főbb állomásaiban ezek Sztálin 
életének kiemelkedőbb pontjai s 
ezekből megláthattuk, hogy az 
emberiség egy kivételesen nagy-
személyiségét ismertük meg benne. 

Minden békeszerető ember, min-
den demokratikusan gondolkozá 
ember ma kelet felé  fordul.  Innen 
várják a különböző országok el-
nyomott munkásai, a szabadságu-
kért fegyveresen  harcolók, a szo-
ciálizmust épitő dolgozók az irá-
nyítást, a segítséget. Sztálin a ha-
ladó emberiség legnagyobb élhar-
cosa. 

Egy éves Népköztársaságunk 
A jó kertész a gyümölcsös kert-

jében mindig igyekszik gyarapítani 
oltványait. Mindig a legjobb oltó-
ágakat választja, hogy minél neme-
sebb gyümölcse teremjen. A vad fa 
beoltása utáni évben még nem fogja 
kosárszámra szedni a gyümölcsöt 
és még aggodalommal nézi oi'ványa 
fejlődését.  De vigyáz rá, ápolj*, ön-
tözi, védi a kártevő tői és élősdiek-
töl Leváeja a nem odavaló ágakat, 
vad k-Pö^x'íke', mindezeket óvato-
san. leiemmel végzi, de ha kell, 
könyöne ü. ley aztán megvan 
minden reménye, hogy élvezni fogja 
fár»il-ága  gyümölcsét. 

Eppm jgy vagyunk mi is fiatal 
Népköztársaságunkkal. A i-ertész: a 
dogo/ó nép, az oltvány: d.m kra 
tikus a'iamiink. A legnemesebb ol 
tóagát pedig jó sz'>m zédunktol és 
nagv barátunk ól, a Szovjetuniótól 
kaptuk. Az oltvány néhány nap 
múlva egy éves lesz. A ker'é*z min-
dent megtvf,  amit tehetet», bar colt 
éiősdivei, pókhálóval kellet és kell 
megküzdenie. De nem fog  elfáradni 
a küzdelemben mindaddig, amig az 
oltvány terebélyes fává  nem nő és 
nem terem mindenki számára érté 
kes gyümöic-ö'. 

Nemsokára Népköztársaságunk egy 

évére tekin'ünk vissza és büszkén,, 
de nem e bizakodva mondhatjuk, 
hogy munk<nU nem volt hiábavaló. 
Da, mint a jó kertész, tovább ?pót-
juk drága oltványunkat, védjü* a 
kártevőktől, mert ezek még sokait 
vannak. De ellenük a harc, a kinö-
vések lemetszése könyörtelenül és 
lankadatlanul folyik. 

Pár nap múlva nagy ünnepet 
ülünk, melyen rövid visszapillantást 
teszünk, mind politikai, mind gaz-
dasági téren és ezek alapján még a 
legszűkebb látókörű embernek is be 
kell látnia, hogy Népköztársaságunk 
első évének mérlege eredményt mu-
tat. 

A köztársasági himnusznak az ar 
része, hogy „Viruljon a Köztársasági 
élő valósággá válik. A kertész pél-
dáján okul az egész világ és a pro-
letáriátus követve a mi példánkat̂  
igyekszik a nemes oltványt minél? 
több helyen feltüntetni,  hogy azt 
egész világon ilyen terebélyes fán 
nőjenek és egy nagy gyümölcsös, 
kertté olvadjanak össze. 

Gál János. 



SZAKSZERVEZETI ROYÁT 

Osztályharc Kadácsban 
Ne gondolja senki, hogv Kadács-

ban nincs osztályharc! Van. 
Még pedig erős osztályharc. Külö-
nösen azóta, amióta megalakult a 
földmunkás  szakszervezet, mert ed-
dig a kisemmizett, lenézett „föld-
nélküli Jánosoknak" szavuk sem 
-volt. Most már kezd lenni. A szak-
szervezet támogatja őket s a kulák-
aág összébb húzza a bagariát. Hát 
húzza is össze, mert elég sok időn 
át húzta és nyúzta a más bőrét I 
Ézután nem fogja  tenni. 

Meglátszott az öntudatosság a 
minapi önkéntes munkánál is. 47 
szál telefonpóznának  valót kellett 
levágni és beszállítani Székelyke-
leszturra. A munkásság és a föld-
munkás szakszervezet vezetői együt-
tesen fogtak  hozzá az önkéntes mun-
kához. Ment is a munka, a levá-
gásnál 22 férfi,  a községbe szállí-
tásnál 22 és a Kereszturra való be-
szállításnál 22 fogat  és 40 tenyeres 
munkás dolgozott. A kulákoknak 
azonban nem tetszett, hogy az egy-
szerű Kovács irányította a munkát, 
vette át és adta át a fát. 
- — No bezzeg, szól a reakció, ide 
jutottunk, hogy Kovács dirigál ne-
künk. Azért mégis megy a munka. 

A szövetkezetnél is megkezdődött 
a tisztogatás. A tejcsarnoknál kez-
dődött meg, ahol a nagybirtokos 
kezelőt váltották le, azután a fo-
gyasztási szövetkezetnél a még 
.mindig" ott lévő papot váltják le 
az ügyvezetésről, hogy helyükbe a 
dolgozók kerüljenek s ők irányítsák 
gazdasági intézeteinket. 
' Az ősszel elkészített 4 kilómé-
ternyi mezei ut, 1800 m. sánckiásás, 
kb. 180 köbméter kavics kihordása, 
ă legelő megtakarítása, a demokra-
tikus szervezetek együttes öntuda--

tos munkájának az eredménye. 
Tervbe van véve a tél elmultával, a 
legelő teljes egészében való rendbe-
hozása, itatóvályuk újra készítése, 
vízlevezető csatornák készítése, a 
csordahajtó ut kétoldalán a korlátok 
felállítása,  középületek rendbehozása. 

Nem volna teljes beszámolónk, ha 
nem írnánk a hibáinkról is. Mert 
hibák is vannak. Szervezeteink kö-
zött nincs meg a szoros együttmű-
ködés, a különböző szervezetek tag-
jai között nincs meg a kellő önfe-
gyelem. Keveset foglalkoztunk  a po-

Á MNSz városi 
szervezetének hirei 

A Magyar Népi Szövetség városi 
szervezete a Kőkereszt-téri székhá-
zában december 23-án este 8 óra-
kor rendes taggyűlést tart, melyre 
minden testvérünket meghívjuk. 
Taggyűlésünk műsoros lesz. 

A Magyar Népi Szövetség városi 
szervezete december 31 én (Szil-
veszter) este 8 órakor a mozite-
remben műsoros és tánccal egybe-
kötött tarka-estét rendez, melyre 
már előre is felhivjuk  városunk la-
kosságának figyelmét. 

x Eladó, esetleg kisebbel ráfize-
téssel elcserélhető Orbán Balázs u. 
40 számú házam. Értekezés Szabó 
Ödönnél, Bethlen-utca 23 szátn 
alatt. 1—3 

a Szabadság szerkesztősége 
és kiadóhiDatala december 21. 
áfa  Kossuth-utca 3«k szám 
alatt oan. 

litikai neveléssel. Most van beszer-
vezve a nevelés részére minden hé-
ten egy este. Az irányítók is ko-
molyabban néznek dolgaik után s 
hisszük, hogy a legközelebbi beszá-
molónkban nagyobb eredményekről 
Írhatunk. 

Isholánhiviili rajzoktatás 
A tájékoztatásügyi minisztérium 

kezdeményezésére megindult váro-
sunkban az iskolánkivüli rajzokta-
tás. Szakszervezetünk rajztanárai a 
tanfolyam  szükségességét iátva, az 
ügyet azonnal magukévá tették s azt 
megszervezték. Az egész kérdés moz-
gatója Teleki József  tanár, az ő ké-
résére kapcsolódott be a munkába 
Haáz F. Rezső nyug. , tanár és he-
lyetteseként Verestói Árpád iparmű-
vészünk is. 

Az oktatás két csoportban folyik: 
kezdők és haladók. A kezdőket Te-
leki József  vezeti. Eddig mértani 
testek rajzolásával foglalkoztak,  hogy 
azután fokozatosan  haladhassanak 
céljuk, a művészi rajzolás felé. 
Mintegy 30-an vannak ebben a cso-
portban, főleg  diákok. 

A haladók csoportjának létszáma 
25. Itt diákokon kivül felnőttekkel 
is találkozunk, itt tanul a munkás-
párt rajzolója, 1 fényképész,  1 egye-
temi hallgató, 1 kertész, 2 háztar-
tásban foglalkozó  nő. Haáz Rezső 
nyug. tanár vezeti a haladók cso-
portját A székely népművészet fa-
ragásait, kovácsolt vas szerszámait 
örökitik meg rajzlapjaikon, amit a 
vezető tanár óráról-órára hoz szá-
mukra a néprajzi muzeumból. Vo-
nalvezetési feladatok  ezek a rajzok 
technikai részének elsajátítására. Ez-
után fognak  áttérni a térbeliség áb-
rázolására. 

Láthatjuk, hogy a rajz jelentősége 
megnövekedett. A mai gyakorlati 
iskolákban igen jelentős szerepet 
játszik, mert a gyakorlati pályákon 
nagyon sokszor szükségünk van 
nem csak egy kis kézügyességre, 
hanem a rajztechnika tökéletes is-
meretére. Ugyanezek az okok szük-
ségessé tennék városunkban egy 
műszaki rajz-tanfolyam  megindítá-
sát is. 

Pluhár^Gábor  dr.né. 

Román Népköztársaság 
Székelyudvarhelyi Népbiróság 

3248—1948. ügyszám. 
Ferencz Endréné, született Bokor 

Mária székelybethlenfalvi  lakos (Ud-
varhely megye) 1Ö487—1948 szám 
alá beadott kérésében kérte férjé-
nek, Ferencz Endre volt székelybeth-
lenfalvi  lakosnak holttányilvánitását, 
aki a fronton  Lemberg városban 
tünt el. 

Felhivjuk mindazokat, akik vala-
mit tudnak az eltűntről, jelentsék a 
székelyudvarhelyi t ö r v é n y s z é k 
ügyészségén, amelyik vizsgálatot 
folytat  ebben az ügyben. 
Balogh József  dr.,  s, k. v. járásbiró. 

Carol  Sahííu,  s. k. főjegyző. 
x 6iadó Székelyudvarhelyen egy 

4 szoba, konyha, üveges veranda, 
fürdőszoba,  nyárikonyha és pincé-
ből álló központi fekvésű,  parkettes, 
csempekályhás lakóház kerttel, gyü-
mölcsfás  nagy udvarral. Értekezés 
Weneisek Oszkár dr. ügyvédnél, 
Székelyudvarhely, Orbán Balázs-u. 
12. sz. 3—3 

V 
Az „ARDEALUL 

állami élelmiszerüzlet 
ezúton hozza a vásárló közönsége tudomására, hogy a 
karácsonyi ünnepekre nagyobb árumennyiség érkezett, 
melyet a Kossuth-utca 7 szám alatti üzletében olcsó áron 
bocsát forgalomba.  Nagy választék van az alábbi árukból; 

bo r , l i k ő r , p á l i n k a , k o n z e r v e k , h ú s -
á r u , b o n b o n o k , fűszer fé lék ,  k á v é -
p ó t l é k . ece t , v e g y i c i k k e k , k a r á c s o n y i 
c u k o r k á k , s a j t o k , se r t é szs í r , n a p o n t a 
fr iss  h e n t e s á r u , h a l k o n z e r v e k , s tb . 

TEJGAZDASÁGI ROVAT 
13. számú közlemény. 

Legutóbb felhívtuk  fölözőáliomá-
sainkat, hogy jelezzék a községben 
mutatkozó korpaszükségletet, de fel-
hívásunkra még nem étkezett vá-
lasz. Tekintettel arra, hogy a kor-
pát Nagyváradról kell elhozatnunk, 
pontosan ismernünk kell azt a 
mennyiséget, amit az egyes közsé-
gek igényelnek. A korpa ára 4 lej 
kilogrammonként, de szállítási, ki-
és berakási költséggel a korpa ára 
6—C50 lejre emelkedik. 

Tekintettel a nagy költségekre, 
ezt a korpát csak abban az eset-
ben hozatjuk el, ha pontosan is-
merjük a szükségletet. Éppen ezért 
a korpa árát a december havi tej-
árból fogjuk  levonni e őre és ezért 
kérjük minden fölözőállomásunkat, 
e hó végéig legkésőbb jelezzék pon-
tosan azt a korpamennyiséget, amire 
szükségük van. Az eddig kiszállí-
tott korpára kilogrammonként 4'60 
lejt vontunk le. Ez az ár nem vég-
leges. Semmi esetre sem lesz több, 
ezzel szemben lehetséges, hogy a 
korpa ára kilogrammonként csak 
4 20 lej lesz. Ebben az esetben a 
különbözetet visszatérítjük. 

Több izben közöltük, hogy a tej-
kifizetési  iveket felbélyegezve  kell 
beadni. A tejkifizetési  ív egyben 
pénzfelvételi  igazolás (nyugta) lévén, 
nyugtabélyeggel kell eilátni. 

14. számú közlemény. 
F O N T O S ! 

A jövő évi gazdasági terv végre-
hajtása érdekében telepünknek pon-
tosan ismernie kell a megye kanna-
szükségletét. Ezért kannaleltározást 
végzünk. A kannaleltározási munká-
latok a következőképpen folynak: 
Telepünk minden beérkező kannát 
piros miniumfestékkel  megszámoz. 

F e l k é r j ü k fölözőállomásainkat, 
hogy 1949 január elsején reggel 
állapítsák meg pontosan, hány da-
rab olyan kanna van a csarnoknál, 
amelyeken nincs rajta a piros szám. 

A legelső január l-e utáni szál-
lítás alkalmával a szállítási bárca 
hátára jelezzék a megszámozatlan 
kannák számát, amit január 1-én 
reggel a csarnokban találtak. 

A jelentést is ugy kell elkészí-
teni. hogy abból kitűnjék, milyen 
kanna van a csarnoknál. A Rom-
lacta kannát arról lehet megismerni, 
hogy pléhből van és fedele  gomba-
alaku és bele megy a kanna nya-
kába. Az összes többi kannák a 
telep tulajdonai. 

A kannaleltározási munkálat pon-
tos elvégzése mindnyájunk érdeke, 
mert e leltár alapján tudjuk megál-
lapítani pontosan jövőévi kannaszük-
ségletüuket. Kérjük annak közlését 

is, hogy a tejszinvisszaadás meg, 
szüntetése következtébsn megnö-
vekvő termelés folytán  az iiletéí 
község hány darab kannát igényel. 

„Transsyloanla" oafgyár 

9 MNSz-ifjíiság munhoja 
A MNSz IV. kongresszusának' 

tiszteletére a megvei ifjúsági  cso-
portok önkéntes újjáépítési munká-* 
latokat vállallak. Ifjúsági  csoport--
jaink a munkavállalást végre iţ[ 
hajtották. Tisztában vannak azzal, 
hogy amit építenek, az a közösség-
nek az érdekeit szolgálja A munká-
latokról a következő községekből 
érkezett jelentés: 

Hodgyában 30 ifju,  640 munka-
óra alatt, 9600 lej pénzértékben, 3 
km, útszakaszt javított meg. 

Peteken 20 ifju,  360 munkaóra 
alatt, 5400 lej pénzértékben egy 
mellékhelyiséget épített fel. 

Kányádon 32 ifju,  1282 munka^ 
óra alatt, 19.230 lej pénzértékben; 
kulturházat javított. 28 ifju,  1209 
munkaórában, 18000 lej pénzérték-
ben 2 hidat javított ki. 4 ifju  46 
munkaórában, 700 lej pénzértékbea 
kosárlabda-pályát épített, összesen 
64 ifju  dolgozott 2528 munkaórát, 
37.930 lej pénzértékben. 

Égén 25 ifju,  200 munkaórában 
3000 lej pénzértékben, 4 km. sán-
sot takarított ki, 20 ifju  250 munka-
órában 3750 lej pénzértékben kuN 
turotthont javított, összesen 45 ifju 
450 munkaórában 6750 lej pénzérték-
ben teljesített közmunkát. 

Muzsnán 20 ifju  170 munkaórád 
ban, 2550 lej pénzértékben kultur-
házat javított. 

Oroszhegyen 13 ifju  624 munka-
órában, 9360 lej pénzértékben, 4 
km telefon-vezeték  építésénél vett 
részt Összesen tehát 192 ifju,  4772 
munkaórában, 71.590 lej pénzérték-
ben teljesített közmunkát. 

A munkában kitűntek Kányád és 
Oroszhegy községek ifjúsági  cso-
portjai Udvarhely megye ifjú-
sága megmutatta, hogy akar alkotni 
és építeni, tanulni és haladni azon 
az uton, amelyet a RMP jelölt ki. 

Kocs  Mihály. 
x Tangóharmonika 80 basszu-

sos, Hohner, kifogástalan  állapotba» 
eladó, UMGISz papirüzletben. 2—2 

Kicsinyben! bor-árjegyzék 
a „Fenyőoiz" Rt.-nál-

Uj vörös literenként . 66 lej 
Uj fehér  , . 88 , : 

Ó fehér  , . 1 1 8 , 

Nyomatott az ^ÚMGISz* könyv^ 
nyomdájában Székelyudvarhelyt. 



TANULJUNK  EGYÜTT 
MUNKÁS-PARASZTSZÖVETSÉG 
Erősítsük  a munkások 

és parasztok  harci szövet-
ségét. 

(Tarlós békéért, népi 
demokráciáért. 13. sz.) 

A népi demokráciák államaiban, 
igy népköztársaságunkban is a tár-
sadalmi fejlődés  hatalmas történelmi 
feladatot  tűzött ki a dolgozó nép 
elé : a szociálizmus megvalósítását. 

1 Q1 "7 októberében a szociálista 
forradalmat  Oroszország-

ban a munkásosztály a dolgozó pa-
rasztsággal együtt, a munkásosztály 
vezetésével valósította meg. Enélkül 
a tartós szövetség nélkül sem a 
győzelem, sem a szociálizmus nem 
vált volna lehetségessé. 

A fasizmus  veresége után a Szov-
jetunió hathatós segítségével és ba 
ráti támogatásával Kelet és Délkelet-
Európa országaiban mélyenszántó 
gazdasági és politikai változások 
történtek. Ezekben az országokban a 
dolgozó nép kisajátította a nagybir-
tokosok és nagytőkések „magán"-
tulajdonát. A főid  a dolgozó pa-
rasztság kezébe került, amig a leg-
fontosabb  termelőeszközök az állam 
tulajdonába mentek át. A politikai 
hatalom a kizsákmányoló tőkésosz-
tályok karmaiból a népi tömegek 
kezébe került és megszületett az uj 
társadalmi rend — a népi de-
mokrácia. 

Ezeket a forradalmi  átalakulásokat 
a társadalom alapvető osztályai, a 
munkásosztály és a dolgozó paraszt-
ság hajtották végre, a munkásosz-
tály vezetése mellett. 

A népi demokrácia rendje átmenet 
a kapitálizmusból a szociálizmusba 
vezető uton. Lenin arra tanit, hogy 
az átmeneti időszakban az államha-
talom alapja a munkásosztály, mely 
szilárdan támaszkodik a parasztság-
gal kötött szövetségre A munkás-
osztály és a parasztság szövetsége 
a szociálizmus felé  haladó országok 
egész társadalmi és államrendi fej-
lődésének legfontosabb  alapzata. 

Igy alakult ki országunkban is a 
munkások és parasztok szövetsége. 
Ebben a szövetségben a vezető sze-
rep a munkásosztályt illeti meg, 
mint a társadalom legforradalmibb 
osztályát, amely a legközvetlenebbül 
érdekelt a szociálista társadalom 
megvalósításában. A munkás-paraszt-
szövetség nem akármilyen szövetség. 

«A leninizmus feltétlenül  a pa-
rasztság  alapvető  tömegeivel  kö-
tött  tartós  szövetséget,  a közép-
parasztsággal  való szövetséget 
akarja,  de  nem akármilyen  szö-
vetséget,  henem olyan szövetséget 
a középparasztsággal,  amelv a 
munkásosztály  vezetőszerepét  biz-
tosítja...  (Sztálin). 
A parasztság nem elméleti okok-

ból, vagy nyomásra -fogadta  el. a 
munkásosztály vezetőszerepét, hanem 
azért, mert meggyőződött róla, hogy 
a munkásosztály a leghűbb szövet-
ségese, mely hozzásegítette a föld-
reform  megvalósításához, megvédi a 
régi uri rend visszatérésének veszé-
lyétől és mint a legforradalmibb 
osztály, birtokában a modern tár-
sadalom leghaladóbb elméletének: a 
marxizmus-leninizmusnak,  biztos kéz-
zel és a legkevesebb áldozattal ve-
zeti a szociálista rend megvalósi 
tása felé,  ahol a munkásosztály, és a 
dolgozó parasztság életszínvonalának 
a történelemben eleddig nem ismert 
emelkedése fog  bekövetkezni. 

A kommunista és munkáspártok 
politikája ennek a szövetségnek meg-
szilárdítására irányul,— szövetség a 

''dolgozó parasztsággal, azaz a mező' 
gazda-ági munkással, a szegény és 
középparasztsággal. 

A marx zmus-leninizmus arra ta-
nit, hogy a szociálizmust nem sza 
bad és nem lehet csupán a város-
ban, az iparban építeni, hanem a 
faluban,  a mezőgazdaságban is 
kell építeni, A f ö l d r e f o r m 
következtében a népi demokrácia 
államaiban uj p a r a s z t g a z d a 
ságok milliói keletkeztek, igy or-
szágunkban négyszázezer földnélküli 
zsellér kapott gazdaságot és ötszáz-
ezer törpebirtokos földjét  egészítet-
ték ki. Jólétük növekedett, de ugyan-
akkor sokkal nagyobb mértékben 
növekedett a falu  tehetős „zsiros" 
része, az úgynevezett kulák része. 

Lenin arra tanított, hogy „a kis-
termelés állandóan, naponta, minden 
órában, elemi erővel és tömegmére-
tekben szüli a kapitálizmust és a 
burzsoáziát". 

Súlyos hibát követ el tehát az, 
aki a falun  nem látja az osztályhar-
cot, nem látja a kapitálista kizsák-
mányolást. Az ilyen vezető a meg-
alkuvás mocsarába sülyed le és rab 
jává válik tudatosan, vagy öntudat-
lanul azon rothadó elméletnek ame-
lyet a történelem a Szovjetunió ta-
pasztalatai folytán  jogerősen cáfolt 
meg, hogy a kapitálista elemek bé-
késen „átnőhetnek" a szociáliz-
musba. 

Ezért nem lehet eléggé hangsú-
lyozni és semmiesetre sem elfelej 
teni azt, hogy a kapitálizmusnak a 
szociálizmusba való áttérése idősza-
kában az osztályharc kiéleződik. A 
hatalmukat vesztett uralkodó oszlá 
lyok — s ezt a történelem, de a 
közelmúlt tanúsága is igazolja — 
a legaljasabb eszközöktől sem riad 
nak vissza, hogy a dolgozók feletti 
kizsákmányoló és elnyomó uralmu-
kat visszaszerezhessék. Igy éleződik 
ki az osztályharc városon, ugy mint 
falun.  A kulákság, a falu  tehetős 
része ellene van a népi demokrácia 
megerősödésének, a szociálizmus épi • 
tésének. Ezért meg kell vonni a ha-
tárt a falu  kizsákmányolói és a falu 
dolgozói között. A kulák elszigete-
lésével tudaioii juk a munkásosz-
tálynak a dolgozó paraszttággal kö-
tött tartós szövetségét. Ez a politika 
a kulákkal szemben erélyes rendé 
szeti, törvényes eszközök helyes al-
kalmazását követeli. A zsirospa-
rasztság elleni harc sikerének leg-
fontosabb  feltétele  a munkásosztály 
vezető szerepének megerősítése a 
falvak  szociálista átalakulásában. 

A munkáíoszlály és a dolgozó 
parasztság szövetségének megerősi-1 
tése, a munkásosztály vezetése mel-
lett, a falu  tőkés elemeinek korláto-
zása, a szociálista iparban a mező-
gazdasági gépgyártás fokozása,  hoz-
zájárul a kulákságnak, n int osztály 
nak felszámolásához  és megteremti 
azokat az előfeltételeket,  amelyek 
a mezőgazdaságnak, a parasztság 
nagyobb tömegének meggyőzés ut-
ján gondosan és türelmesen előké-
szített kollektivizálását megteremti. 
A falu  kapitálista elemeinek felszá-
molása, a mezőgazdaság szövetkezés 
uiján történő megszervezése nem 
íróasztal mellett kiadott rendeletek 
utján oldódik meg, — türelmes, hosz-
szas felvilágosító  munkát igénylő 
osztályharcos politikát követel. 

Ebben a harcban a középparasz-
tot nem szabad összetéveszteni a 

kuláksággal, mert a középparaszt a 
dolgozó parasztságon belül foglal 
helyet — szövetségese a munkás-
osztálynak. Ez a szövetség nem tak-
tikai, hanem tartós szövetség, amely-
lyel határozottan megvonjuk a falu 
kizsákmányolói és dolgozói között 
az osztályhatárt. 

Amilyen téves az egész paraszt-
ságot egy táborba venni — tehát a 
dolgozókat a kizsákmányolókkal 
egybe — tagadni az osztályharc lé-
tezését és olyan ábrándokat táplálni, 
hogy lehetséges a kapitálista ele-
meknek a szociálizmusba való bé-
kés „átnövése", — éppen olyan té-
ves „összekeverni  a középparaszto-
kat  a kuláksággal,  ilyen vagy olyan 
mértékben  kiterjeszteni  rájuk  a ku 
láksáií  ellen irányuló intézkedéseket, 
annyi, mint a legdurvább  módon 
megszegni..  a kommunizmus összes 
alapvető  elveit,  .". (A Bolsevikpárt 
VIII. kongresszusának határozatából.) 

Azok az intézkedések, amelyeket 
kormányunk a Román Munkáspárt 

javaslatára ugy az adópolitika, mint 
a beszolgáltatás arányosításával vég-
rehajtott, a zsirosparasztság korlá-
tozását szolgálta. Erre a korláto-
zásra szükség van, mert a kulákság 
a földreform  utján kisajátított föl-
desurak szerepét igyekezett átvenni, 
ugy a gazdasági kizsákmányolás, 
mint a politikai vezetés terén. 

Az osztályharc feladatait  a tőkés 
elemek korlátozása iránti harcban 
mindenütt, fel  kell ismerni. A szük-
séges törvényes megtorló intézke-
dések alkalmazásánál azonban téves 
volna csak büntetőjogi szellemben 
és nem osztályharcos szellemben 
eljárni, a paragrafusok  tömkelegé-
ben elsikkasztani az osztályharcos 
vezérelvet. 

A szociálizmus építésének törté-
nete a Szovjetunió gazdasági és po-
titikai tapasztalatai, a népi de-
mokráciák fejlődési  szakaszainak ta-
nulságai, más országokban is a 
munkásosztály és parasztság együt-
tes harca azt bizonyítják, hogy a 
szociálizmus építésének legfőbb  biz-
tosítéka a tartós és megbonthatatlan 
munkás paraszt szövetség. 

Erősítsük tehát mi is a munkésok 
és parasztok harci szövetségét, a-
melyre támaszkodva a Román Mun-
káspárt u:mutatásával haladunk a 
szociálizmus megvalósítása felé. 

A  szovjet-kolhoz-találmányok 
A mezőgazdaságban főleg  gazdáink idegenkednek minden újítástól és 

mindig ugyanazon módszerrel és eszközökkel müvelik földjeiket,  a mint azt 
apáiktól tanulták, függetlenül  attól, hogy bevált-e vagv sem. Gyakran lehet 
hallani, hogy ezt igy tanultam apámlól, bár meggyőzik az ellenkezőjéről, 
mégis makacsul ragaszkodik ahhoz, ami már a múlté és rég idejét mult 
szerszámok, vagy eszközök segítségével sokkal kínosabban dolgozza meg 
a földjét  és végzi el munkáját 

A szovjet kolhozok tanú mányozása közben nagyon sok újításról lehet 
hallani, mert ujabb és ujabb találmányokkal könnyítik meg a föld  munkásai-
nak robotos munkáját. 

Egyik magyar ujságiró tanulmányi u'ja során egy mezőgazdasági ta-
lálmányra lett figyelmes.  Nálunk a szalmakazlakat szekérrel hordják és vil-
lával rakják. Leoniö Prozolov kolhoz technikus azonban gépesítette a szalma, 
rakást. Elektromos kötélpályát készített, melyről egy hurok lóg alá. A hu-
rokba teszik a szalmakötegeket és a kötélpálya elviszi a rendeltetési helyére-
Nem nagy ujitás, de már ez is 3 ember, szekér és ló munkáját takarítja meg. 

Ebben a kolhozban rátaláltak az állattenyésztés uj formájára  is. A kol-
hoz tehenészetében nem ritka dolog az évi 4000 liter tejet adó állat. Van 
olyan is, mely napi 33 litret ad. A magyarázata abban rejlik, hogy minden 
ilyen fajállat  külön menüt kap, még pedig a sulyuk, tejelőképességük, 
koruk szerint. 

Innen magyarázhatók azok a nagy eredmények és az eltérések a mi 
gazdálkodásunk és a kolhozok között. 

Jellemző az is, hogy a paraszt szó értelme is megváltozott. Mig nálunk 
ez a szó a hajnaltól estig robotoló szántó-vető embert jelenti, addig a kol-
hoz földmunkás  dolgozóinál ez a szó már traktorvezetőt, agronomus techni-
kust, esztergályost, mérnököt, orvost, egészségügyi nőt, rádióst, laboránst, 
tanítót és könyvtárost jelent, akik mind a kolhoz tagjai s akiket a technika, 
az uj tások és találmányok ragadtak ki a régi környezetükből és emeltek 
erre a színvonalra. 

(/4 Szabad  Nép  1948. dec.  5 iki  számából.) 

Ismerjük es gyakoroljuk a szoci- vele sem közölték, tehát nem is ké-
álista fejlődésnek  legfontosabb  esz- szülhetett fel  előre a beszámolóra, 
közét, a kritikát és önkritikát, amely Amennyiben Dobos Ferenc dr. elv-
a saját testvérünk hibáinak, képes- társ feihivásra  mégis jelentést tett, 
ségeinek őszinte, tárgyilagos és jó- ezért őt — ha dicséret nem is — 
szándékú számbavétele és megálla- gáncs semmiképpen sem érheti, 
pitása. Ami a kritikát és önkritikát Bírálat itt csak azt illethetné, aki-
épito erove teszi, az a joszandek ne|< felületességéből  a zavar elő-
és segiieni-akará& a fejlődésben,  a állott 
hibák kiküszöbölése által. A t a n á r i s z a U s z e r v e z e t n e U egyet-

A Szabadsag dec. 7-iki szamaban i e n függetlenített  alkalmazottja sincs, 
a tanári szakszervezetről megjelent A tanárok a napi munkájuk mellett 
kritikát nem tartjuk épitő kritikának.  v é g Z j k a szakszervezeti munkát, 

A cikkíró ugy állitja be, mintha még pedig nem keveset. Kritika il-
a kulturfelelős  tudott volna a kon- letheti mindezek ellenére azt, aki a 
ferenciáról,  s annak ellenére sem munkáját nem végzi rendesen, a 
jelent volna azon meg Holott több gyűlésekről nem értesiti pontosan 
gyűlésen is megállapítást nyert, az érdekelteket, de semmiesetre sem 
hogy a kulturfelelőst  nem érlesitet- lehet egy szervezési hibából adódó 
ték erről a konferenciáról.  Dobos egyszeri mulasztás miatt elmarasz-
Ferenc dr. elvtársunk sem helyet- taló kritikát gyakorolni egy komo-
tesithette kallóképpen a kulturfele-  lyan dolgozó testület egész mun-
lőst, mert a konferencia  tárgyát kája felett.  —tó. 

/ < , V 

Elmélkedés egy kritika felett 



F A L V A I N K B Ó L F A L V A I N K N A K 
Ujszékely 

Ujszékely község lakossága nagy 
örömmel vette tudomásul, hogy 
villanyvilágítást kap. Ebből az in-
tézkedésből is azt érezzük, hogy 
Népköztársaságunk törődik velünk 
és a nagyipar államosításának ál-
dásai eljutnak ebbe a kis székely 
faluba  is. 

Az egyik embernek az volt a vé-
leménye, hogy mégis csak dolgoz-
nak a kommunisták, a másik pedig 
azt mondta, látom, hogv dolgozik 
a demokrácia, gyere, álljunk mi is 
melléje, segitsük a munkáját. A 
közmunkában nagy örömmel vesz 
részt a lakosság, mert érzi, hogy ami-
kor az egész Népköztársaságot épiti, 
egyúttal a sajátmaga felemelését  is 
szolgálja. Tordai  Dénes. 

Alsóboldogfalva 
A község demokratikus szerveze-

teinek vezetői közös tervet dolgoz-
tak ki a kulturestélyekre vonatko-
zólag. Igy december 5-én az IMSz 
rendezett kulturesiélyt, 12 én a Ma-
gyar Népi Szövetség, 19 én az Ar-
lus, karácsonykor pedig az ifjúság 
ad elő egy színdarabot. A lakosság 
nagy érdeklődést tanusit az estélyek 
iránt. 

Munkatervbe vettük a község kö-
zepén levő két holdnyi kiterjedésű 
egészségtelen tó vizének lecsapo-
lását. Brassóból hozattunk ki viz-

mérnököt, aki megérkezésekor leg-
nagyobb csodálkozásunkra egy har-
mincötévvel ezelőtt a lakosság ál-
tal a tó lecsapolása iránt beadott 
kérvényt hozott magával. Ennek a 
régi tervnek a megvalósítására a 
korai tél beállta miatt csak tavasz-
szal fog  sor kerülni. 

Gyakran gondolok arra, milyen 
jó volt az őszi vetést rohammun-
kával elvégezni a vezetőink rende-
letének megfelelően.  Községünk 
szorgalmas dolgozó földműveseinek 
nem lett volna szükségük felsőbb 
rendeletre, de a határunk talaja 
olyan kölött, hogy nagyon nehéz 
volt a munka. Fejszével és kapával 
kellett a kemény rögöket szétver-
nünk, hogy vethessünk, de igy is 
elvégeztük a munkát. Beigazolódott, 
hogy a természetbúvárok által hir-
detett korai tél tényleg bekövetke-
zett és ha vezetőink nem szorítot-
tak volna a nehéz vetési tr unkára, 
a földjeink  vetetlenül maradtak 
volna. Így az előirányzott vetési te-
rületet néhány hektárral még felül 
is multuk. 

id  Gagyi Károly 

Vargyas 
Nagyszabású iskolai ünnepélyt 

rendezett Vargyason december 5 én 
délután az állatni magyar tannyelvű 
népiskola. Az ünnepély jövedelmét 
a szegénysorsu tanulók könyvvel 
és Írószerrel való feisegélyezésére 
fordították. 

Az ünnepélyen az összes demo-
kratikus pártok és szervezetek ve-
zetői, a gyermekek szülői és az 
érdeklődők elég szép számban vet-
tek részt. 

A nap nevezetességét, a sztálini 
alkotmány 12 éves évfordulóját  ér-
tékes előadás és Dzsambul: „Óda 
a 12 éves sztálini törvényről" cimü 
vers méltatta. Három egyfelvonásos 
színdarab következelt, majd a felső-
tagozat tánccsoportja aratott nagy 
sikert, orosz, román és magyar népi 
táncokat mutatva be. 

A vargyasi uj iskola épitő, szép, 
uj műsorral mutatkozott be. Bebi-
zonyította, hogy az uj iskola Nép-
köztársaságunk megerősítését és 
fejlesztését  szolgálja. 

K u l t u r h á z 
Alsósófalván 

Alsósófalva  elöljárósága nem ré-
gen egy telket és egy öreg épületet 
vásárolt kulturház céljaira. A Ro-
mán Munkáspárt helyi alapszerve-
zetének tagjai elhatározták, hogy 
önkéntes munkával rendbehozzák 
az épületet. 

Másnap megkezdődött a lelkes 
munka. Az alapszervezet tagjai ki-
vétel nélkül résztvettek az átalakí-
tási és javítási munkában, de ko-
molyan vettek részt az ifjak  is. A 
feldíszítést  a tantestület tagjai vál-
lalták és végezték el. 

Alsósófalva  népe bebizonyította, 
hogy közös akarattal és erős elha-
tározással lehet nagyot és szépet 
alkotni. Benkő  János. 

Karácsonfalva 
A karácsonfalvi  népi szövetkezet-

nél Ábrahám Árpád róm. kath. plé-
bános az ügyvezető és könyvelő. 
Egyetlen pártnak sem tagja A Ma-
gyar Népi Szövetségnek sem tagja. 
15—20 hold egyházi birtok haszon-
élvezíje. A filiákból  is szép jöve-
delme van. Az államtól állami fize-
tése. A szövetkezettől is tekintélyes 
fizetése.  Hogy lehet vezető egy de-
mokratikus intézménynél ? 

Kovács József  huszár, földmives, 
róm. kath. kurátor a szövetkezeti 
pénztáros. A Magyar Népi Szövet-
ség tagja, feleségével  együtt 15-20 
hold birtoka van, gyermeke nincsen. 
Birtoka megdolgozásához szolgát 
tart. A szövetkezettől szép fizetése 
van, ami jól fogna  szegény embernek 
is Hogy egyeztethető össze, hogy 
a plébános legyen ügyvezető és 
könyvelő s a kurátora a pénztáros 
a szövetkezetnél? Nem egészséges 
dolog! 

Plébános és "kurátora (ügyvezető-
könyvelő és pénztáros) mindketten 
lovat is tartanak és a szövetkezeti 
áru-fuvarozások  bizonyos részét ma-
guknak lefoglalják.  Ezért zúgolód-
nak a szegény emberek, kik szintén 
lovat tartanak. 

A NEMZETI KÉRDÉS 
% 

A Román Munkáspárt központ! 
vezetőségének politikai titkársága a 
napokban ülést tartott, amelyen a 
teljes ülés megbízásából megvitatta 
a párt feladatait  a nemzeti kér-
désben, Érdemes legalább főbb  vo-
nalaiban ismertetni ezt a határoza-
tot, mert óriási jelentőségű nemzeti 
művelődésünk fejlesztése  terén és 
az együttélő nemzetiségek közötti 
testvéri kapcsolat kiépítése szem-
pontjából az az utasítás, amit a 
munkásság vezető pártja, a RMP 
tagjainak a nemzetiségi kérdés te-
kintetében ad. 

A kapitáiizmusról a szociálizmusra 
való áttérés időszakában nagy fela-
datok előtt áll a munkásosztály és 
az egész nép. Az osztályharc kiéle-
ződésének folyamatában  a nemzeti 
kérdésnek a párt utasitásai szerinti 
megoldása még jobban megszilár-
dítja a dolgozó nép politikai és er-
kölcsi egységét. Nemzetiségre való 
tekintet nélkül haladhat igy minden 
dolgozó a szociálizmus építésének 
az utján. 

R nemzeti kérdés megol-
dása a proletáriátus 
feladata. 

A proletáriátus pártja tudja csak 
a nemzeti kérdést a munkásosztály 
és az egész nép érdekében gyöke-
resen megoldani a marxizmus-leni-
nizmus tanításai alapján. Marx, 
Engels, Lenin és Sztálin tanításai 
abból az elvből indulnak ki, hogy 
nem lehet szabad az a nép, amely 
más népeket elnyom és megmutat-
ják, hogy a proletáriátusnak és for-
radalmi pártjának kell az összes 
nemzetiségek szabadságáért és jog-
egyenlőségéért, valamint a dolgozók 
nemzetközi szolidáritásáért folyta-
tott harcnak az élére állania. 

Lenin és Sztálin egyaránt harcolt 
mind a nagyorosz sovinizmus ellen, 
mind az elnyomott nemzetiségek 
burzsoáziájának reakciós nacionáliz-
musa ellen. 

Sztálin arra tanít, 
hogy a nemzetek sajátosságai alkot-

ják minden nemzet hozzájárulását a 
világkultúra közös kincsesházához, 
amelyet kiegészítenek és gazdagíta-
nak. Ilyen értelemben minden ki-
csiny és nagy nemzet egyenlő hely-
zetben van és minden nemzet e-
gyenlő bármelyik más nemzettel. A 
Szovjetunió az ország belsejében és 
külpolitikai sikon is valóra váltotta 
ezt a politikát és ezzel igazolja a 
marxi lenini felfogás  helyességét a 
nemzeti kérdésben. 

A polgári nacionálizmus politikája 
a népek megosztásának és elnyo-
másának politikája. A Jugoszláv 
Kommunista Párt áruló vezetősége 
a nacionálizmusnak ezt az útját 
járja, ami az osztályharc feladásá-
hoz vezetett. 

A népi demokratikus országok 
függetlenségét  és a szociálizmus 
felépítését  csak a dolgozó tömegek 
egységes harca biztosithatja, melyet 
nemzetiségre való tekintet nélkül 
folytatnak  a dolgozók nemzetközi 
szolidáritásának jegyében. Ezért kell 
a népi demokráciáknak egymást se-
giteniök és a Szovjetunió körül 
egységbe tömörülniök. 

R Román Kommunista Párt 
marxi leninista alapon teremtette 
meg a román nép és az együttlakó 
nemzetiségek közötti tartós testvé-
riséget. Az angol-amerikai imperiá-
lista körök szolgálatában álló ro-
mán és magyar reakció Erdély kér 
désében megkísérelt egyenetlenséget 
szítani. A demokratikus rendszer 
mind a román nép, mind az együtt-
lakó nemzetiségek számára megte-
remtette a gazdasági, társadalmi, 
politikai és nemzeti fejlődés  és föl-
virágzás feltételeit. 

Lenin és Sztálin 
nagy tanításait höoetoe 

a nemzeti kérdésben, a román la-
kosság soraiban működő kommu-

nistáknak hangsúlyt kell helyezniök 
a jogegyenlőség kiteljesítésére és 
erélyesen le kell küzdeniök a ro-
mán lakosság körében a soviniz 
must. Az együttlakó nemzetiségek 
soraiban működő kommunistáknak 
kötelességük, hogy hangsúlyozzák a 
román néppel való testvériséget és 
összefogást,  a Román Népköztársa-
ság megszilárdításának utján, har-
colva az önmagába való elzárkózás 
és nacionálista elszigetelődés ellen, 
igy erősödik meg a kölcsönös bi-
zalom és a harci összetartás érzése, 
ami a népi demokrácia kifejleszté-
séért, a szociálizmus felépítéséért 
folytatott  harc egységének alapja. 

A különböző nemzetiségek hely-
zetének vizsgálata során a magyar-
ságra vonatkozólag a következő 
megállapításokat teszik: 

R magyar lakosság körében 
hiteitett munka, 

tekintettel a kérdés fontosságára, 
állandóan és komo'yan foglalkoztatta 
a Pártot. A Párt helyes és szilárdan 
alkalmazott politikája következtében 
nagy eredményeket értünk el ezen 
a téren. 

A Párt az állampolitikába is be-
vezette nemzetiségi politikájának 
irányvonalát és igy sorra meg tudta 
hiúsítani az angol amerikai imperiá-
lizmus szolgálatában álló román és 
magyar reakció aljas mesterkedéseit, 
meg tudta teremteni a testvéri együtt-
élést az erdélyi románok és magya-
rok között a tényleges jogegyenlőség 
alapján és ily módon hozzájárult a 
népek közötti béke megszilárdítá-
sához 

Nem szabad azonban lebecsülni 
az osztályellenség mesterkedéseinek 
hatását a magyar lakosság soraiban. 
A Magyar Népi Szövetségnek, a 
magyar dolgozó tömegek demokra-
tikus szervezetének hăyi vezetősé-

geibe befurakodott  kizsákmányoló 
elemeket csak a legutóbbi időben 
távolították el. Teljes határozottság-
gal folytatni  kell az úgynevezett 
„magyar egység", vagyis az ország-
ban élő összes magyarok „egységét" 
hirdetők leküzdését, akik a kizsák-
mányolókat és kizsákmányoltakat 
egy kalap alá akarják venni. Követ-
kezetesen kell küzdeni azok ellen, 
akik tagadják a munkásosztály párt-
jának vezető és irányító szerepét. 

R magyar nacionálista 
polgárság 

maradi szelleme és elszigetelődésí 
irányzata még most is érezhető 
egyes kulturális és gazdasági intéz-
ményekben. Meg kell adni a kellő 
támogatast, hogy ezek az intézmé 
nyek valóban haladókká váljanak és 
hogy ténylegesen bekapcsolódjanak 
népi demokráciánk épitőmunkájának 
ütemébe. 

Ugyancsak a főfeladatok  egyike 
annak az álnok akciónak a leleple-
zése, amelyet a Vatikán ügynökei 
folytatnak  a magyar lakosság köré-
ben, le kell leplezni a demokratikus 
építőmunka aláaknázására, a kor-
mányzat megrágalmazására és a so-
viniszta izgatásra irányuló akciókat. 

A Magyar Népi Szövetségnek fo-
koznia kell a magyar néptömegek 
nevelésének munkáját, a polgári 
nacionálista ideológia és a Vatikán 
reakciós politikája befolyásának  le-
küzdésére. 

A Román Munkáspárt Központi 
Vezetőségének az a felfogása,  hogy 
az összes szervezeteknek, az összes 
párttagoknak meg kell fesziteniök 
erejüket, hogy határozottan alkal-
mazzák a Párt irányvonalát a nem-
zeti kérdésben. Meg kell .semmisi-
teniök a polgári nacionálizmus min-
den maradványát és mozgósitaniok 
kell a dolgozó tömegeket a közös 
harcok uj győzelmeire, a népi de-
mokrácia megszilárdításáért, a szo-
ciálizmus építésének utján. 



Kulturest Oklándon 
Dec. 5 én műsoros estet rende-

zett az oklándi kulturtanács a sztá-
lini alkotmány 12-ik évfordulójának 
ünneplésére és egyben a kulturház 
tijraavatására. 

Az oklándi, jóhirnévnek örvendő 
énekkar most is kitett magáért, mű-
vészi szempontból, de nem felelt 
meg az estély további műsora más 
szempontokból. 

A műsorszámok között szerepelt 
egy rövid felolvasás  a sztálini al-
kotmányról, a Szovjetunió alaptör-
vényéről. Minderről csupán egy 
másféloldalas  felolvasásra  telt mon-
danivaló 
' Ezzel szemben Kelemen Imre lel-

kész egy hosszú, dagályos beszédet 
mondott Bartók Béláról, a hírneves 
magyar zeneszerzőről, aki művésze-
iében a népi elemet honosította meg 
és igy kétségtelenül jelentős mun-
kát végzett. De Kelemen lelkész úr 
nem elégedett meg ennyivel, hanem ki 
fejtette,  hogy Bartók Béla többet adott 
az emberiségnek, mint bármely tu-
dós vagy politikus. Vájjon volna-e 
nekünk kedvünk Bartók Béla mu-
zsikájában gyönyörködni, ha mint 
-a francia,  vagy olasz munkások-
nak, éhezve harcolnunk kellene a 
munkanélküliség, terror és éhség 
ellen ? Természetesen, nem. És ha 
mégis módunkban van szórakozni, 
akkor vájjon nem a Szovjetunió hős 
vezetőinek, hadseregének, demokra-
tikus rendszerünknek és sokatszen-
vedett vezetőinknek köszönhetjük ? 

Beszéde további részében azt 
mondta a lelkész ur, hogy felejt-
sünk el mindent és forrjunk  eggyé 
a dalban. Mármint, hogy forrjon 
eggyé a magyar népnyuzó ur és a 
szegény magyar népi Hát igen, fe-
ledjünk el mindent, gondolta a lel-
kész ur, demokráciát, együttélő né-
pek barátságát, harcot, amit éppen 

az ilyen urak ellen kell vivnunk. 
Végül Kállai dr. még betetőzte a 

lelkész ur mondanivalóját és kije-
lentette, hogy mi nem akarunk ve-
gyülni más népek kultúrájával „mi 
tiszta magyar és csak magyar kul-
turát akarunk". Nagyon hasonlítot-
tak szavai a Szálasi-rendszer szó-
lamaihoz. Ő is, mint Kelemen lel-
kész, egy szóval sem emiitette azt a 
tényt, hogy, ha mi ma kulturát ter-
jesztünk, azt a Szovjetuniónak kö-
szönhetjük és annak a demokratikus 
rendszerű Népköztársaságnak, amely 
minden ittélő becsületes dolgozó-
nak — fajra  és nemzetiségre való 
tekintet nélkül — hazája. 

Felhívjuk Kelemenék és Kállaiék 
figyelmét  arra, hogy ma olyan kul-
túráért dolgozunk, melynek tartalma a 
közös harc a sovinisták, a háborus-
uszitók, ingyenélők ellen, és a mű-
vészetnek csak a formája  lehet más 
Moldovában, Ukrajnában vagy a 
Székelyföldön  vagy a magyar alföl-
dön, de mondanivalója ugyanaz. 

Az oklándi kulturíanácsnak pedig 
ajánljuk, hogy legyen éber, nézze 
meg, kit hagy beszélni a kultura 
házában és mit beszélnek olt. Je-
lentős, szép eredményeiket óvják 
meg attól, hogy a reakció a kezébe 
kaparintsa. A kulturotthonok ne a 
reakciós vidéki értelmiségiek, kulá-
kok otthonai legyenek, hanem a be-
csületes munkában elfáradt  falusi 
dolgozó földműveseké,  munkásoké. 
A kulturotthonban daloljon, játszón, 
táncoljon és beszéljen a ténylegesen 
dolgozó falusi  nép és igazán de-
mokrata értelmiség, és azok tanul-
janak, szórakozzanak és beszéljenek 
harcunkról a kizsákmányolás ellen, 
életünkről olyanformán,  hogy a 
kulturtanács munkájának nyomán 
nevelődjék ki egy öntudatos, bátor, 
ujtipusu, szociálista nemzedék. 

Siklódon lapáttal veit az emberbe a vallásosságot 
Siklód község lakossága majdnem 

egészében református  vallású. Te-
kintettel arra, hogy nagyszámú a 
gyülekezet (1689 lélekszám), bizony 
jó kepéje is van a papnak. Hogy a 
pap bebizonyítsa, hogy nem ingyen 
kapja a kepét, hanem nagy mun-
kát fejt  ki és főként,  hogy jövőre 
is biztosítsa a kepét, a 36 presbi-
ter között a falut  felosztotta  tize-
dekre. A papnak az ilyenszerü ja-
vaslatát a kulákokból álló presbité-
rium rendszerint elfogadta,  igy 
minden habozás nélkül elfogadta 
tnost is. A presbiterek nekiindultak, 
tiázról-házra jártak. 

Hegyi Ferenc pecentei presbiter 
küldetését ugy értelmezte, hogy „el-
menvén tegyétek tanítványokká a 
siklódi népet, ha kell még lapáttal 
is". Szilveszter Péter szegény em-
bernél,. hogy a paptól kapott utasí-
tásnak tökéletesen tegyen eleget, 
buzdította testvérünket, hogy láto-
gassa családjával együtt a biblia-
órákat, amelyet a siklódi pap he-
tenként hétszer tart. Szilveszter 
Péter tudva, hogy ez a presbiter 
vizet prédikál és bort iszik, vitába 
kerekedett vele és erre Hegyi Fe-
renc presbiter, akinek egy lapát 
volt a kezében, Szilveszter Péter 
testvérünket leverte a földre,  fejét 
és arcát összezúzta a lapáttal. Hegyi 
Ferenc felesége  is odasietett és 
mint a majom utánozta férje  „ke-
resztyén" cselekedetét. Amikor e ma-
gasztos missziói munkájukat befe-
jezték, megnyugodva tértek haza, 
mert lapáttal verték testvérünk fe-

jébe a vallásesságot. 
Amikor elszánt harcot folytatunk 

az egyház kebelében megbujt reak-
ciósok és a kulákság ellen, Sikló-
don az úgynevezett proletárokat is 
hálójukba akarják kényszeríteni 
egyes reakciós presbiterek. Akkor 
csinálják ezt, amikor az egyházat a 
nép szolgálatába akarjuk állítani, 
természetesen a dolgozó nép szol-
gálatába, amit maga a Román Nép-
köztársaság alkotmánya is biztosit. 

Bakó Ă. 

Szeritegyházasfalu 
A MNSz munkája a tisztújítás 

után Szentegyházasfalun  uj irányt 
és lendületet vett. Az uj vezetősé-

i get a dolgozó és haladószellemü 
munkásság nagy megelégedésére 
választották meg. A vezetőség szer-
vezőképességét bizonyítja az is, 
hogy a taglétszám állandóan emel-
kedik. 

A MNSz vezetőségének kezdemé-
nyezésére megkezdődött a piac-tér 
önkéntes munkával való rendezése 
és szépítése. A munkát a fagy  ko-
rai beállta akadályozta meg. Tervbe 
van véve egy községi hídmérleg 
felállítása,  ennek a munkálatai is 
előrehaladott állapotban vannak. A 
községi bikaistálló épitése is az 
időjárás miatt, tavaszra maradt. 

Megalakult az ifjúság  vegyes kul-
turcsoportja is. Ez minden vasár-
nap délután gyűlést tart, melyen 
felvilágosító  előadások vannak. Min-
den második vasárnap műsoros 
délutánt tartanak, ahol szavalatok, 
jelenetek és ideológiai előadások 
hangzanak el. A műsorok anyagát 
a Művelődési utmutató alapján ál-
litják össze. Tervben van egy hosz-
szabb s/indarab előadása is De-
cember 1-evel analfabéta-tanfolyam 
kezdődött. 

Karácsony  Béla. 

Az ARLUS tanulmányi 
körének ünnepélye 
Székelyudvarhelyen 

F. hó 15-én este az udvarhely-
megyei Arlus tanügyi köre nagy-
szabású műsoros estélyt rendezett. 

A miisor középpontja és az es-
té y komoly értéke Labud József 
műszaki középiskolai tanár előa-
dása volt, melyben a tudomány 
szerepéről beszélt a Szovjetunióban. 
Rámutatott arra a hatalmas mun-
kára, amit Sztálin a szovjet-tudo-
mányok felkarolásáért  tett. 

Szép munkát végzett a kertészeti 
középiskola növendékserege az Igaz-
ság dala, cimü színdarab megjelení-
tésével. Elvezettel hallgattuk az el-
méleti középiskola napról-napra fej-
lődő vegyeskarát, gyönyörködtünk 
a 3 sz. elemi leányiskola, a közi-
gazgatási középiskola és a pedagó-
giai középiskola művészi táncszá-
maiban. 

Pálffy  Sándor beszédéből láttuk, 
hogy iskoláink azon az uton ha-
ladnak, amely a szociálizmus felé 
vezet, amelyért szüntelenül dol-
gozni kell. 

A RDNSz munkája a gyermekekért 
Itt a tél, jó ilyenkor a meleg ruha 

azoknak a görög gyermekeknek is, 
akiknek a szülei népük szabadsá-
gának a kivívásáért harcolnak és 
igy nem tudnak gyermekeikről gon-
doskodni. Akik értékelni tudják or-
szágunk békéjét, akik munkájukkal 
hozzájárulnak a béke megszilárdí-
tásához, megértve a görög gyerme-
kek helyzetét, részt vesznek abban 
az akcióban, amelyet a RDNSz a 
görög segélyező bizottsággal együtt 
végez a megyében. 

Az akció célja: segélyezni téli 
ruhával a görög gyermekeket. Eb-
ben a munkában eredményesen 
dolgozott 15 falubizottság,  a város 
három kerülete, 2 intézmény és egy 
iskola. Ezek 23.039 lejért vásárol-
tak ruhánakvalót, amit a RDNSz 
tagjai készítenek el önkéntes mun-

kával. Ezenkívül hoztak 14 és fél 
kiló kendert, melyből 9 kilót meg 
is fontak.  Igy mutatkozik meg a 
nép mind szélesebb körében az 
együttérzés a szabadságáért küzdő 
görög néppel és igy válik a nép 
szeretete anyagi erőforrássá. 

De dolgoznak azért is, hogy a 
hadiárvákat és a nehéz-sorsú gyer-
mekeket megsegíthessék. A kerüle-
tek a „Balázs Pál" és „November 
7" napközi otthonokban 18-án tea-
estet rendeztek, amelynek jövedel-
méből téli segélyben részesitik a 
napközi otthonok és a kerületek 
arra rászorult gyermekeit. 

A RDNSz 

x Eladó egy szenahordó szekér. 
Szent János u. 58. 

Megoldódott 
a száhelyhepeszturi 
TBC M á z ügye 

Udvarhely megyében is a tüdő-
vész nagy áldozatokat követel, kü-
lönösen a szegény nép soraiból. A 
letűnt uralom vezetői csak a vá-
lasztási propagandában ígérték a 
nép egészségvédelmét, de aki nehéz 
pénzzel nem tudta megfizetni  a 
drága orvosokat és a még drágább 
gyógyszereket, az a legtöbb esetben 
meghalt orvosi kezelés hiánya miatt, 
A szegény nép nem tudta megvá-
sárolni magának az egészséget. Az 
uj rendszer, a Román Munkás Párt 
vezetése mellett ezen a téren is se-, 
gi'eni akar a dolgozók milliói». 
Nap-nap után nyilnak meg az egész-, 
ségházak, szülőotthonok és ingye-; 
nes orvosi rendelők. 

Most Székelykeresztur is gazda-
gabb lett egv nagyon fontos  intéz-
ménnyel, a Gyái fás  féle  házat kisa-
játították tüdőkórháznak. A várme-
gye vezetősége, a minisztérium se-
gítségével, be fogja  rendezni ezt a 
kórházat és a környék szegény népe 
ingyenes kezelésben fog  ott része-
sülni. Bartha Zsigmond volt vároSt 
főjegyző,  nem tudni miért, ennek a 
megvalósítását is megakadályozta. 
A nép örömmel fogadja  a tervbe 
vett kórház felállítását  és hálás a 
megye vezetőségének és a RMP-nak 
ezért az igazi jótéteményért és meg 
van győződve, hogy a kórház élére 
olyan orvosok kerülnek, akik meg-
értették az uj idők szavát és tudják, 
hogy a dolgozók egészsége állam-
érdek és nem pénzért, hanem em-
berszeretetből teljesitik majd a kö-
telességüket. Koncz  István 

Széhelyhereszturi  hírek 
Rz egészségház munkája. 

Kormányunk, valamint az egészség-
ügyi minisztérium szociális gondos^ 
kodása folytán  a terhes anyák és 
csecsemők az egészségházban in-
gyenes orvosi tanácsot kapnak és 
gyógykezelésben részesülnek Szé-
kelykereszturon is. Eddig a gyógyke-
zelésben és tanácsadásban részesül-
tek száma meghaladja az ezeret. Az 
egészségházzal kapcsolatos tejkony-
ha naponta 40 szegénysorsu isko-
lásgyermeket és 60 iskolánkivüli, 
szegénysorsu, rászoruló gyermeket 
részesít élelemben, ezenkívül a fej-
letlen és beteg gyermekek részére a 
dietetikus tejkonyha naponta 41 
gyermeknek nyújt táplálékot. Ezeken 
a juttatásokon kivül a f.  évben a 
rászoruló szegénysorsu gyermekek 
részére 42 50 kg. cukrot és 47 kg. 
szappant osztott ki. 

B székelykereszturi gazda-
sági iskola és Törők Elek 
firtos-martonosi  unitárius lel-
kész. Székelykereszturon a gazda-
sági iskola megnyílt és ott szegény-
sorsu földműves  ifjaink,  a minisz-
térium által nyújtott segély követ-
keztében teljes tandíjmentességet 
élveznek. A megvalósítandó irányí-
tott gazdálkodásban olyan fontos 
szerepet betöltő képzett földműve-
seink kiképzését azonban akadá-
lyozza Török „tiszteletes úr", aki 
papi befolyását  arra használja fel, 
hogy lebeszélje az iskolába jelent-
kezni akaró híveit, mondván, hogy 
a tandíjmentesség csak üres beszéd 
és majd lenyúzzák a bőrötöket, ha 
odamentek. Török „tiszteletes urnák* 
figyelmébe  ajánljuk, olvassa el Luka 
László pénzügyminiszternek a MNSz 
kongresszusán elmondott beszédét 
és megkapja a választ, ezenkívül 
győződjék meg személyesen, hogy 
az iskola tanulói milyen ségéiyben 
részezülnek. 
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Mi történik a nagyvilágban ? 
Kül- és belpolitikai tájékoztató 
Berekesztették 

az ENSz harmadik 
ülésszakát 
Nyolcvankét napos tárgyalás után 

az Egyesült Nemzetek szervezete be-
fejezte  harmadik ülésszakát. Legkö-
zelebb, áprilisban Laké Succes ben 
fog  összeülni az ENSz közgyűlése. 
Amerika és Franciaország kiküldöt-
tei az ülésszak csodálatos eredmé-
ayelről beszéltek záróbeszédeikben. 
Ikzel szemben Visinszkij szovjet-
fimegbizott  kifejtette,  hogy az an-
gol-amerikai szavazógép elgáncsolta 
a Szovjetunió békejavaslatait, el-
utasította az atom-fegyver  eltiltá-
sára, a hadsereglétszámnak egyhar-
maddal való csökkentésére és a 
fegyverkezés  ellenőrzésére vonatkozó 
indítványokat. Visinszkij megállapí-
totta továbbá, hogy ez az ülésszak 
„sz imperiálisták mesterkedése) 
miatt nem tölthette be a béke és 
a nemzetközi együttműködés meg-
erősítésére irányuló hivatását." 

Franciaország 
A francia  münkásellenes terror 

tovább tart. A terror legújabb ál-
dozata André Cullier kommunista 
munkás, akit egy rendőr orvul 
meggyilkolt. A Queuille-kormány 
terrorral akarja elnyomni a francia 
nép körében egyre inkább fokozódó 
elégedetlenséget. Az ujabb munkás-
gyilkosság miatt nagy tiltakozó 
gyűléseket tartanak a munkások 
•gész Franciaországban és tömege-
sen vonultak fei  bajtársuk teme-
tésén. 
Sstrájh és pénzügyi bot-

rány Japánban 
A japán munkások sztrájkja mind 

aagyobb méreteket ölt. Ezalatt a 
Yoshida- kormány hatalmas pénzügyi 
botrányba keveredett, amely válsá-
gossá teszi a helyzetét. A nyugati 
imperiálisták kiszolgálói nem tudják 
biztosítani a nép békés fejlődését. 

Kina 
Csáng Káj Sek csapatai egyre-

másra pártolnak át a felszabadító 
néphadsereghez. Legutóbb a Sun 
Yan Liang tábornok vezetése alatt 
áiló hadsereg ment át a néphadse-
reghez. Csáng Káj Sek nem tud már 
kormányt alakítani Koumintang-
Kinában. A kormányalakítási kísér-
letek eddig mind kudarcba fullad-
tak. Nankingban már arról beszél-
nek, hogy Csáng Káj Sek Ameri-
kába igyekszik menteni személyes 
vagyonát. A legutóbbi hirek szerint 
Pekinget, a szinte másfélmilliós  vá-
rost, Kina régi fővárosát,  el is fog-
lalták már a néphadsereg csapatai. 
Tíencsínt pedig teljesen bekerítették. 

A magyar kormány 
v á l a s z f e g y z é k e  az 
Egyesült Államoknak; 
A MAORT '(Magyar-amerikai Olaj 

Rt.) szabotázsügyében az Egyesült 
Államok kormánya a vállalat főtiszt-
viselőinek elitélése ellen, tiltakozó 
jegyzéket intézett a magyar kor-
mányhoz, amit az erélyes hangú 
válaszjegyzékben utasított vissza. 
A válaszjegyzék megcáfolja  az ame-
rikai jegyzék valótlan állításait és 
hangsúlyozza, hogy a magyar de-
mokrácia meg fogja  védeni gazda-
sági érdekeit. 

A l e n g y e l 
Egysége» l lnnkáspárt 
alakuló kongresszusa 
Varsóban most folyik  a lengyel 

Munkáspárt alakuló kongresszusa 
az ország minden részéből érkezett 
kiküldöttek jelenlétében. A kon-
gresszus elfogadta  a két munkás-
párt egyesítésére vonatkozó javas-
latot. 

Képek a Magyar Népi Szövetség 
IY. országos kongresszusáról 

Kolozsvár, amely a mult rendszer 
alatt gyújtópontja és fellegvára 

volt a román és magyar soviniz-
musnak egyaránt, ünnepi díszbe öl-
tözve fogadta  a kongresszusra ér-
kező vendégeket. Az utcákon, tere-
ken zászlóerdő és hatalmas feliratok 
éltetik a Szovjetuniót, Népköztársa-
ságunkat, a Munkás Pártot és a 
MNSz IV. országos kongresszusát. 

Kolozsvár régen jellegzetes „mág-
nás" város volt, ahol párnázott aj-
tók mögül, kényelmes bőrfotelek-
ből a felső  tizezer román és 
magyar urai uszították egymás ellen 
az együttlakó nemzetiségeket, a be-
csületes, dolgozó tömegeket. Most 
ennek a volt „mágnás városnak" a 
dolgozói nemzetiségre való tekintet 
nélkül határtalan lelkesedéssel fo-
gadták az ország minden sarkából 
érkező kiküldötteket, a dolgozó ma-
gyarság kiküldötteit 

A pazarul feldíszített  Diákház 
nagytermét zsúfolásig  megtöltő ki-
küldöttek előtt, demokratikus kor-
mányzatunk képviselői, Groza Péter 
dr. miniszterelnök és Luka László 
pénzügyminiszter, a filmiroda  ref-
lektorainak fényében  magyarul be-
szélnek a hallgatósághoz, ezzel is 
bizonyítva, hogy a szociálizmust 
épi'ő népi demokrácia nem ismer 
nemzetiségi különbségeket, nem is-
mer első és másodrangú nemzete-
ket, hanem csak a dolgozók nem-
zetközi szolidaritásán alapuló egyen-
rangú állampolgárokat, akik váll-
vetve közösen harcolnak a nyugati 
imperiálista reakció és azoknak ha-
zai ügynökei ellen 

A hallgatóság soraiban látjuk a 
Szovjetunió követét, a Magyar Nép-
köztársaság nagykövetét, valamennyi 
demokratikus tömegszervezetünk ki-
küldötteit, a hadsereg, Kolozsvár 
város, a kolozsvári munkásság ki-
küldötteit, a német, zsidó, ukrán 
nemzetiségek képviselőit, valamint 
egy albán és görög küldöttséget is. 

A kongresszus üdvözlésére több, 
mint hétszáz távirat érkezett az or-
szág minden részéből. A román és 

magyar dolgozók tízezrei küldötték 
el üdvözletüket a kongresszusnak, 
ezzel is tanúbizonyságát adva an-
nak, hogy a MNSz az egyedili. 
helyes utat választotta és harcában 
a dolgozók tömegeinek százezrei áll-
nak a háta mögött. 
. A kongresszus alkalmával ayi-

totta meg kapuit az állami magyar 
népopera. Ez az intézményünk i* 
népi demokratikus rendszerünk meg-
valósítása. 

A MNSz mo6t már végérvényes*» 
rátérhetett arra az egyenes és hatá-
rozott útra, amit vezetője és irányi-
tója, a Román Munkáspárt mutat. 
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Hegyei értekezletet tartott 
o MNSz uMelymegp 
szervezete 
F. hó 15—16-án a MNSz udvar-

helymegyei szervezete megyei érte-
kezletet tartott. Az értekezleten részt-
vettek a járási szervező bizottságok 
tagjai is. Az országos központ ré-
széről Szabó Domokos volt jelen. 

Az értekezlet során a járási bi-
zottságok beszámoltak eddigi mun-
kájukról, majd az uj megyei munka-
tervet dolgozták fel. 

Az értekezlet folyamán  kiértékel-
ték a MNSz IV. országos kongresz-
szusának az eredményeit is. Az ér-
tekezlet lelkes hangulatban ért véget. 

Felhívás 
Felhivjuk valamennyi volt hadi-

fogoly  társunkat, akik a Szovjet-
unióból tértek haza, hogy f.  hó 
25-én délután 4 órára a MNSz vá-
rosi szervezetének tanácstermében 
(Kőkereszt-tér 3.) kivétel nélkül 
megjelenni szíveskedjenek. 

Flórián László, 
volt hadifogoly. 

A szokolnyiki karácsonyfa 
Alexander Kononov szovjet-iró Igaz történetek Leninről cimü 

könyvéből vettük át a szokolnyiki karácsonyfáról  szóló kis törté-
net. önmagukban is érthető részleteit. 

A karácsonyfáért  nem kellett messzire menni. Ott helyben, a szokolnyiki 
erdőben kiválasztottak egy szép lombos fenyőfát,  kivágták és kocsin beszál-
lították az erdei iskolába. 

Másnap aztán, mindjárt kora reggeltől fogva,  elkezdték várni Lenint. 
Még világos volt, de a gyerekek már egyre kérdezgették az iskola gond-
nokától : 

— Mi lesz, ha nem jön el Lenin ? 
— És ha megint hóvihar lesz ? Lenin azért mégis eljön ? Vagy nem ? 
öreg petrográdi munkás volt a gondnok. Lenint még a forradalom  előtt 

ismerte. Azért kérdezték éppen őt a gyermekek. Es ő meggyőződéssel vála-
szolta : 

— Ha Iljics azt mondta, hogy eljön, hát akkor el is jön. 
A karácsonyfa  fel  volt díszítve. Az összes játékokat maguk a gyerekek 

készítették. Voltak ott medvék, nyulak, elefántok.  De legjobban sikerült a 
fehérszakállú,  rózsaszinarcú télapó. Nemhiába ültették fel  a kdracsonyfa 
legtetejére. 

Olyan nagy zajt csapott a vihar, hogy nem is hallották amikor az 
skolaépület előtt gépkocsi állt meg. A gépkocsiból Vladimír Iljics s/állt ki. 

A gyerekek rögtön felismerték:  nemhiába látták annyiszor az arckepét. 
De eleinte, mintha valahogy zavarba jöttek volna: csak álltak mozdulatlanul, 
bámulták Lenint és hallgattak. 

Vladimir Iljics nem sokáig várt Hamiskásan hunyorgott és meg-
kérdezte : 

— Ki tud közületek kinn a bárány, benn a farkast  játszani ? 
— ÉnI 
— Én is ! — kiáltotta hangosan az egyik fiu,  Ljósa. 
— Akkor te leszel a farkas  — mondotta Vladimír Iljics. 
A gyerekek körbe álltak a karácsonyfa  körül. A pici Kátyát tették meg 

báránynak. Ljósa Kátya után szaladt, akit persze nem volt nehéz megfogni. 
De Kátya Leninhez menekült és Vladimir Iljics fölvette  a karjara. 

— iiem adjuk oda a bárányt a farkasnak  I 
Aztán Szénya volt a bárány. Ljósa megfogta  őt, mire Ljósa lett a bá-

rány, Szénya meg a farkas. 
Sokáig játszottak, míg mind bele nem izzadtak. 
Sokat mulattak még azon az estén. 
Valaki » gyermekek közű! elkiáltotta magát: 
— Mom j iss unk âzemb kÖiősdit! 
Vladim l.j.cs elővette a zsebkendőjét és bekötötte a szemét. Vologya, 

a szerelő, <>ürsan félretolta  a karácsonyfát  a sarokba, ugy, hogy sok hely 
lett a teremben. 

Lenin kitárta a karját és lábujhegyen megindult előre. 
A gyerekek széjjelfutottak. 
Aztán kezdtek egyenként Vladimir Iljics közelébe lopózkodni é6 kiáltozni: 
— Forró 1 Forró I 
S * mikor Vladimir Iljics egészen közel ment hozzájuk, azt kiáltoz'ák : 
— Tűz I Tü7 I 
Megesett, hogy egyenesen Lenin kinyújtott karja alá guggoltak le s 

anélkül, hogy megérintette volna őket, mit sem sejtve tovább ment keresni. 
Akkor azt kiabálták neki : 
— Viz I V z I 
Lenin láfa,  h<>gy a gyerekek mind nagyon fürgék  és ügyesen játsza-

nak, s hogv ha ez igy megy tovább, neki bizony jó sokáig fog  kelleni be-
kötött szemekKel botorkálnia. 

Û y tett hát, min ha tovább akarna menni előre, de hirtelen sarkotv-
fordult  t-s eikapM a/t a gyereket, aki éppen a háta mögött volt. 

Aztán vd amennyien körbefutottak  a karácsonyfa  körül. A kis Kátya 
V adimir I jics mellett futott.  Lenin Kátya kezét fogta.  Nagy, meleg keze 
volt Leninnek. 

Ugyanakkor Vladimir Iljics felesége,  Nagyezsda Konsztaninovna Krupsz-
kája ea nővére Mária Iljinicsna, nagy kosarat hoztak be a terembe, teli aján-
dékokba1, amiket Lenin a gyermekeknek hozott. 

Ki automobilt kapott, ki meg dobot, trombitát. Kátyának baba jutott. 
A gyerekek a nagy örömrivalgás közben észre sem vették, hogy Lenitt 

kisompolygotl a teremből és elment 
Igy folyt  le a karácsonyfa-ünnepély  a szokolnyiki erdei iskolában 

1919-ben. 


