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A Remén Népköztársaság kikiáltásénak 
egyéves évfordulója A Romén Népköztársaság egy-

éves évfordulóját  ünnepli az or-
szág dolgozó népe. 1947 dec. 30-án 
a dolgozó nép kizsákmányolója 
ellen folytatott  erőteljes harcának 
következményeképpen eltávolította 
az ország éléről a monarchiát 
megszemélyesítő Hohenzollern-
Sigmaringen Mihályt, az ország 
legnagyobb földesurát,  gyárosát, 
bankárát és az angol-amerikai im-
periálizmus ügynökét. Ezzel ledön-
tötte a reakció fellegvárát.  A Ro-
mén Munkáspárt vezetésével a 
dolgozó nép megalkotta a Román 
Népköztársaságot, s ezzel a hata-
lom azok kezébe került, akik dol-
goznak, élükön a munkás-osz-
tállyal. 

Ebben az évben hazánkban 
mélyreható változások történtek. 
1948 hazánk történelmében az az év 
lesz, melyben a dolgozó nép a 
munkásosztály élcsapatának irá-
nyítása mellett lerakta a szociáliz-
mus nagy épületének alapjait. 

A munkás-osztály vezető és irá-
nyító szerepe az országban. 
A proletár-osztály nagy tanítói-

nak, Marx-Engels-Lenin- és Szta-
; linnak tanításait követve a RMP 
! vezette a munkás-osztály és az 
egész nép osztályharcót a kizsák-
mányolók ellen. Vezette és irányí-
totta népi demokráciánk teljes po-
litikai, gazdasági és kulturális éle-
tél. A munkás-osztály egységének 
visszaállításával a Munkáspárt még 
nagyobb tekintélyt szerzett a dol-
gozó tömegek előtt. 

A nagy nemzetgyűlési választá-
sok a népi demokrácia fényes  győ-
zelmét jelentették. A leadott sza-
vazatok egyúttal szavazatok voltak 
a Román Népköztársaság uj al-
kotmányára is. 

A városi és falusi  dolgozók a 
Munkáspárt köré csoportosultak. 
Ezt tükrözik vissza tömeg-szerve-
zeteink is, mint az Ekés Front, 
Magyar Népi Szövetség stb., mert 
mind elismerik a RMP vezető-
szerepét. A Munkáspárt juniusi 
határozata nyíltan megmondja, 
hogy a kapitálizmusból a szociá-
lizmusba való átlépésnél az osz-
tályharc nem szűnik meg, sőt még 
jobban kiéleződik és különféle 
változatokban jelenik meg. 

Az államosítás 
Ez év legnagyobb győzelme az 

ipari-vállalatok, bankok, biztosító-
intézetek, bányák, szállítási-intéz-
mények, mozik és az egészségügyi 
intézmények államosítása volt. 

Ezzel a forradalmi  lépéssel a 
népi demokrácia elindult a szociá-
lizmus utján. Az á lamositás után 
fi  gyárak, az üzemek termelése 

megváltozott. A munkások, tech-
nikusok, mérnökök már nem a ki-
zsákmányolók, hanem a dolgozók 
összességének érdekében munkál-
kodnak. A munkások öntudata 
és forradalmi  lendülete megnöve-
kedett. Élmunkások döntik meg 
az előirt normákat. 

Az üzemek termelése mór szociá-
lista jelleget öltött. Még vannak 
nehézségek, de a gyárak és üze-
mek nagy többsége már elérte az 
1938 évi termelési szinvonalat. 
Mint termelési eredményt megkell 
állapitanunk, hogy az ezredik trak-
tor elhagyta a gyárat, mellyel az 
ipar a dolgozó földmüvesség  mun-
káját támogatja. 

A megvalósítások alapján, a 
Munkáspárt javaslatára, a kormány 
a munkás-osztály életszínvonalá-
nak emelésére több-ízben árleszál-
lításokat eszközölt és a kenyér-
ellátását megjavította. Az állami 
üzletek felállítása  a még mutat-
kozó hiányokat is meg fogja  telje-
sen szüntetni. A munkásosztály 
harcában nem ismer lehetetlent és 
megfeszített  munkájával napról-
napra az életszínvonal megjavítá-
sán fáradozik. 

A munkásosztály és a dolgozó 
parasztság szövetsége. 
A dolgozó földmüvesség  meg-

érezte azt a segítséget, amelyet a 
munkás-osztály adott neki. Az ál-
lami mintagazdaságok, a traktor 
és gépállomások segítséget adtak 
a nehézségek leküzdésében. 

Az osztályharc, mely egyfelől  a 
földbirlokosok  és zsiros gazdák, 
másfelől  a szegény és középpa-
rasztság között kiéleződött, mind 
erőteljesebben folyik  a kizsákmá-
nyolás ellen. A gabonabeszolgál-
tatást, az uj adóügyi politikát mind 
dolgozó parasztságunk érdekében 
valósitolták meg. A Munkáspárt 
és a mezőgazdasági munkások 
szakszervezete támogatja a föld-
műveseket, hogy az osztályharcot 
eredményesebben vívhassák meg. 
A tömegek érdekeit szolgáló uj 

törvények. 
A Munkáspárt javaslatára már-

cius elsején lépett életbe az uj 
igazságügyi törvény. Az igazság-
szolgáltatás már nem a kizsákmá-
nyolók érdekeit szolgálja. A nép-
birák működése teljesen a dolgozó 

j9 pornón Népköztársaság  Himnusza 
Lehulltak  a láncok,  a régi  igák, 
a munka s a munkás az élen. 
Most  fölfele,  a csúcs fele  dobban a láb, 
a végzet  nem ur már a népen. 

Hogy  éljen  — kívánjuk  — 
a Köztársaságunk  ! 

Előre,  előre  tovább. Közös  utat  a 
munkás, földész  s a tanult  keze vág 
Viruljon,  viruljon  a Köztársaság  ! 

El  innen a korhadó  gátakat,  el  ! 
Erőnket  az ár sodra  zúgja, 
A szélben  im uj lobogókat  emel 
az egység,  a béke  s a munka. 

Hogy  éljen  — kívánjuk  — 
a Köztársaságunk  ! 

Előre,  előre  tovább ! Közös  utat  a 
munkás, földész  s a tanult  keze vág 
Viruljon,  viruljon  a Köztársaság! 

Igy  — arccal  a cél  fele  — bízva  megyünk, 
mi: hősei  száz diadalnak. 
Vedd,  Uj  Haza,  vedd  a szivünk s a kezünk, 
mert küzdeni  érted  akarnak. 

Hogy  éljen  — kívánjuk  — 
a Köztársaságunk  ! 

Előre,  előre  tovább ! Közös  utat  a 
munkás, földész  s a tanult  keze vág. 
Viruljon,  viruljon  a Köztársaság  ! 

nép érdekeit van hivatva m 
deni. 

A tanügyi törvény, amely ez év 
őszén lépett életbe, megszüntette 
a különböző jellegű és szellemű 
iskola-típusokat és az egységes ál-
lami iskolákat vezette be. A Mun-
káspárt javaslatára készült eme 
törvény alapján a munkás-osztály 
és dolgozó földmüvesség  gyerme-
keinek tízezrei léptek az uj iskola 
falai  közé, hogy a Román Nép-
köztársaságnak hasznosabb tag-
jaivá válhassanak. A szakiskolák-
ban tanuló ifjak-  mint uj káderek 
lesznek majd épitői a szocializ-
musnak. 

A népi demokrácia nemzeti 
politikája. ) 
Abban a közős harcban, ame-

lyet a román nép a nemzetiségek-
kel együtt az egyenjogúság alap-
ján folytat  a kizsákmányolók el-
len, őszinte igaz barátság fejlődött 
ki közöttük. Az alkotmány, a po-
litikai, gazdasági és kulturális in-
tézkedések és az uj törvények 
mind a nemzetiségek egyenjogú-
ságát biztosítják. 

A Román Munkáspárt határo-
zata a nemzeti kérdésben egy 
ujabb fegyver,  amelynek segítsé-
gével harcolni kell a bel- és kül-
földi  reakció, a soviniszta és na-
cionálista megnyilatkozások ellen. 
A Román Népköztársaság 

erős oszlopa a demokratikus 
és anti-imperiálista tábornak 
Hazánk ez évben is folytatta 

harcát függetlenségéért,  szuvereni-
tásáért és az általános béke meg-
védéséért. A Szovjetunió és a Ro-
mán Népköztársaság között meg-
kötött baráti és kölcsönös segély-
nyújtási egyezmény is ezt szol-
gálja. A Szovjetunió nagylelkűsé-
gét bizonyítja az, hogy a jóváté-
teli adósságnak 50 százalékát el-
engedte. A dunai konferenciáa 
Belgrádban, valamint a Nemzetek 
Szövetségének párizsi értekezletén 
a szovjet-küldöttség volt a népek 
jogainak és érdekeinek legnagyobb 
vedelmezője. 

A Román Munkáspárt tagjai, 
az eijész dolgozó néppel együtt 
tudják, hogy a Szovjetunió önzet-
lenül harcol az imperiálizmus és 
az ujabb háború ellen, a béke 
megvédése érdekében. A Bulgári-
ával, Magyarországgal és Cseh-
szlovákiával megkötött szerződé-
sek is ezt á célt szolgálják. A 
Szovjetunió a kapitálista országok 
munkásságának harcát együttér-
zéssel figyeli  és támogatja. 

A RMP irányítása és vezetése 
mellett, a munkás osztály és ha-
zánk összes dolgozói megértették,. 



SZAKSZERVEZETI ROTAT 

Faliujságverseny és kiállítás 
Székelyudvarhelyen 

hogy csak ugy tudják felépíteni  a 
szociálizmust, ha öntudatos osz-
•tályharcukkal küzdenek a kizsák-
mányolás és a reakció minden 
megnyilvánulása ellen. 

Gh. Gheorghiu-Dej e l v t á r s 
mondja: „A proletáriátus forra-
dalmi pártjának politikai erői nem 
engedik meg. hogy egy helyben 
élljon, hogy pihenjen, mivel az 
erő mindig előre viszi a marxista-
leninista eszmék alapján." A ka-
pitálizmusból a szocializmusba 
való áttérés forradalmi  munka. 
Ezen az uton ujabb és ujabb kö-
telességek kerülnek előtérbe. 
A terv-gazdálkodás 

1949 január elsejétől meg kell 
valósítani az első állami gazdasági 
•ervet. Ennek célja a kizsákmá 
nyolás megszüntetése és a dol-
gozó-tömegek életszínvonalának 
emelése. 
A dolgozó-földmüvesség 

felemelése 
A téli hónapok alatt a Munkás-

párt minden tagjának kötelessége 
a dolgozó nép felvilágosítása  és 
előkészítése az elkövetkezendő ve-
tési csatéra. Meg kell erősíteni 
a munkás-paraszt szövetséget. 
Uj törvények alkotásával, 
a közigazgatási törvény életbelép-
tetésével, majd a nép-tanácsok 
veszik át a helyi állami hatalmat 
és igy mind nagyobb és nagyobb 
dolgozó tömegek vesznek részt az 
ország kormányzásában és veze-
tésében. 
A Román Népköztársaság 

hadseregére 
ugy a Munkáspárt, mint a kor-
mány is nagy gondot fordit.  Igy 
lesz igazi védője népi demokrá-
ciánknak és mindazoknak a vív-
mányoknak, amelyeket a munkás-
osztály és annak pártja vívott ki. 

A Román Munkáspártnak 
ugy gazdasági, mint politikai célja 
is az, hogy az emberek anyagi 
jólétét biztosítsa és népi demo-
kráciánkat még jobban megerő-
sítve a szociálizmust felépítse.  A 
Munkáspártnak ébernek kell len-
nie harcában, mert csak igy tudja 
a szociálizmust megvalósítani. Min-
den tagja legyen felfegyverezve 
Marx, Engels, Lenin és Sztálin 
tanításaival. 

A szakszervezeteknek nagy sze-
repük lesz az elkövetkezendő 
időkben a szociálista munkaver-
senyek fejlesztése  és a munkás-
osztály harcképességének növe-
lése terén. 

Az ifjúságnak  és a Demokrata 
Nők Szövetségének mozgalmát 
nem szabad figyelmen  kivül hagyni. 
Fokozott munkával kell segíteni 
e mozgalmak erősödését és kiszé-
lesedését. 

A Munkáspártra vár az a fel-
adat, hogy a kizsákmányoló osz-
tály és a reakció mesterkedéseit 
visszaverve, az ittlakó népek nem-
zetiségi jogai alapján, a népek kö-
zötti barátságot, a közös haza 
iránti ragaszkodást és szeretetet 
még jobban megerősítse. 
Hála a Szovjetunió iránt 

A Szovjetunió népei iránti ra-
gaszkodást, szeretetet és hálát 
mind jobban el kell mélyíteni a 
dolgozó nép lelkében. Ismertessük 
meg népeinkkel a Szovjetuniót és 
annak politikai, gazdasági és kul-
turális eredményeit. Ennek alapján 
tömegeink határozottan vissza tud-
ják utasítani az imperiálizmus 
mesterkedéseit, tudva azt, hogy a 
Szovjetunió egyedül a béke igazi 
őre. 

Sajátítsuk el Marx-Engels-Lenin-
Sztálin diadalmas eszméit, hogy a 
RMP irányítása és vezetése mel-
lett az elkövetkezendő időkben 
mind több és nagyobb győzelmet 
vívjunk ki. B. S. 

Az 1918 december 13 iki esemé-
nyek emlékére, — amikor a mun-
kásság tüntetést rendezett Bukarest-
ben, több kenyérért és emberi jo-
gokért és az akkori Brătianu-kor-
mány a munkásságba belelövetett, 
— faliújság-versenyt  rendezett a 
Megyei Szakszervezeti Tanács a 
többi demokraíikus szervezetekkel 
együtt A versenyben résztvevő fali-
újságokat a szakszervezetek székhá-
zának nagytermében állították ki. 
A versenyben a szakszervezetek 22 
faliújságja,  a demokrata nők szö 
vétségének 5 faliújságja,  a zsidó-
népközösségnek 1 faliújságja  és a 
demokrata diákszövetség egy fali-
újságja vett részt 

A verseny első diját tartalomra a 
kereskedelmi és magánalkalmazottak 
szakszervezete, külalakra a művészek, 
írók, újságírók szakszervezetének 
faliújságja  nyerte el. A két szak-
szervezet könyvjutalomban részesült. 

Dicséretben részesültek még a 
ruházati szakszervezet, az erdészeti 
hivatal, a mezőgazdasági kamara, 
a vas- és fémipari  szakszervezet, 
a községi alkalmazottak szakszer-
vezete, az IPEIL, és a mérleghiteiesitő 
hivatal faliújságjai.  A nyugdijasok 
tábláját nem nevezhetjük faliújság-
nak, csak nagyon szép rajznak. 

Ez a faliújság  verseny, az eddi-
giekhez viszonyítva, nagy fejlődést 
mutat, mert nagy általánosságban 
a faliújságok  saját készitményüek 
voltak, meglátszott rajtuk a kollek 
tiv munka és az általános jellegű 
cikkek helyett sok olyan cikk volt, 
ami az illető szervezet belső prob-
lémáival foglalkozott. 

Azonban sok hiányosságot is ta-
pasztaltunk a faliújságoknál  Egye-
sek a tartalomra fektették  a fősúlyt, 
elhanyagolva a külsőt, mások pe-
dig éppen fordítva,  a külalakot tar-
tották fontosabbnak. 

Megállapíthatjuk azt, hogy még 
mindig nem értették meg, tulajdon-
képpen mi is a faliújság,  hogy an-
nak mindig újnak kell lennie, nem 
csak cikkekben, hanem külalakban 
is. Hogy vissza kell tükröznie az 
illető szervezet, üzem, vagy intéz-
mény belső életét, problémáit, ered-
ményeit és hiányosságait. Ehelyett 
a cikkek leginkább általános prob-
lémákkal foglalkoztak,  előfordult  az 
is, hogy egy és ugyanazon témáról 
négy cikk jelent meg e.*y faliújsá-
gon. Egyes cikkek olyan hosszúak 
és sürü sorokban vannak irva, 
hogy az olvasót kifárasztják. 

A fenti  hibák megtalálhatók az 
első dijat nyert, valamint a megdi-
csért faliújságoknál  is, de még na--
gyob mértékben azoknál a faliújsá-
goknál, amelyeket nem említettünk 
meg. 

A kiállítás rosszul volt megszer-
vezve, nem volt eléggé népszerű-
sítve, a teremben hideg volt s igy 
a kiállításnak nagyon kevés látoga-
tója volt és a látogatók sem tudták 
a hideg miatt a cikkeket végigol-
vasni. A kiállított faliújságok  egy-
más hegyén-hátán voltak összezsú-
folva. 

Ki volt ugyan téve egy postaláda, 
hogy a látogatók véleményüket 
megírva, abba bedobhassák, de nem 
volt a ládára ráírva, hogy milyen 
célt szolgál, igy a látogatók nem 
tudták, miért van odatéve. 

A k i á l l í t á s o l y a n teremben volt, 
a m e l y e t á l t a l á b a n g y ű l é s e k t a r t á -
s á r a szoktak h a s z n á l n i s i g y mivél 
a t e r e m r e s z ü k s é g v o i t , a faliújsá-
gok c s a k négy n 3 p i g v o l t a k kiál-
lítva, s ezek mind munkanapok vol-
tak, igy a dolgozóknak idejük sem 
v o l t , h o g y meglátogassák, A terem-
ben nem volt senki, aki a látoga-
tóknak magyarázattal szolgált volna. 

A versenyt elbíráló bizottság tag-
jai nem vették elég komolyan fela-
datukat, felületesen  bírálták a fali-
újságokat. 

A faliújság  szerkesztő bizottságok 
nem dolgoztak rendesen és nem 
hozták pontos időben a faliújságot. 
Így voltak olyanok is, akik csak 
13 án hozták el faliújságjukat. 

—r —* . 

x Boltkeselőt keres a koron* 
„Petőfi"  szövetkezet igazgatósága 
1949 február  l-re. Jövedelem: havi 
2000 lej fixfízetés  és természetbeni 
lakás, 4 százalék forgalmi  jutalék a 
8 százaléknál magasabbra kalkulál-
ható és 1 százalék forgalmi  jutalék 
a 8 százalékra, vagy annál alacso-
nyabban kalkulálható áruk után. 
Szükséges óvadék: 50000 lej kész-
pénz és 350000 lejes fedezeti  válté 
két jó kezessel. Jelentkezőknek iga-
zolniok kell, hogy politikailag ne* 
esnek kifogás  alá. Az engedélyek 
átírásával járó költségek a boltke-
zelőt terhelik, viselnie kell ezen ki-
vül a betegsegélyző járulék lh-ti 
részét és a fizetés  utáni adót teljes 
egészében. Havi forgalom  3—400.0ÓÍ 
lej, ami azonban könnyen fokozhaté. 
Pályázati határidő 1949 január t. 

Az igazgatóság. 

Az Ifju  Munkás Szövetség 
a munkásifjak  nevelése érdekében 

Az Ifju  Munkás Szövetség megyei 
bizottsága munkaterve szerint egyik 
legfőbb  feladatának  az ifjúság  ne-
velését tűzte ki tnaga elé. Ennek a 
feladatnak  az elvégzése nagyfontos-
aággal bir azért, mert ezzel ifjaínkat 
olyan politikai színvonalra tudjuk 
emelni, hogy szembe tudjanak szállni 
a reakció megnyilvánulásaival és 
azokat leleplezve megtisztíthassák 
soraikat az oda nem tartozó ele-
mektől. 

Az ifjúság  nevelése érdekében az 
IMSz megyei bizottsága november 
1- én esti káderiskolát inditott, mely 
február  közepéig tart. Ezen a káder-
iskolán 18 ifju  vesz részt, akik már 
eddigi munkájukkal is bebizonyítot-
ták azt, hogy akarnak tanulni, hogy 
szervezetünk munkáját nagyobb e-
redménnyel tudják végezni. 

E káderiskola hallgatói magukévá 
tették a tanulás fontosságát  és min-
den tehetségükkel tanulnak, hogy 
megismerhessék demokratikus rend-
szerünk fej'őd.sének  irányát és a 
tanultakat tovább tudják adni azok-
nak az ifjaknak,  akik még nincse-
nek tisztában a po'itikai kérdé-
sekkel. 

A káderiskolán kivül tanulmányi 
kört alakítottunk azoknak az ifjak-
nak a részére, akik m ĝ nem vehet-
nek részt a káderisko án, mert poli-
tikailag még nem allnak azon a 
színvonalon, hogy az iskola anyagát 
megérthessék. Ebbe a tanulmányi 
körbe 20 ifju  jelentkezett. 

Hogyha minden ifju  magáévá teszi 
a szervezet elóit álló feladatokat  es 

szabad idejét a tanulásra fordítja, 
akkor politikai felkészültségük  meg 
fogja  őkei védeni attól, hogy higy-
jenek a reakciótól elkezdett rémhí-
reknek, sőt e hírek terjesztőit lelep-
lezve, komoly segítséget adhassanak 
demokratikus rendszerünk megerő-
södéséhez. Ifj.  Á. S. 

A tanonckérdés 
Székely kereszturon 

A keresztúri vegyes szakszervezet 
gazdasági reszortja az utóbbi időben 
tüzetesen foglalkozott  a tanonckér-
déssel. Működésével oda hatott, hogy 
most már a tanoncok rendesebben 
látogatják a tanonciskolát, hogy itt 
több nevelést kapva, méltó szak-
munkásaivá vá'jvak Népköztársa-
ságunknak. Mindezek ellenére rá kell 
mutatnunk arra, hogy a kisiparos-
ság egy része még mindig nem tette 
magaévá a tanoncoknak járó koszt-
pénz kifizetésének  ügyét és igy 
egyre hátráltatja e sérelmek e'inté-
zését. 

Kívánatos már, hogy a kisiparos-
ság tegye végre magáévá a tanonc 
kérdés végleges elintézeséi és hagyja 
abba a kizsákmányolást. Ott, ahol 
még nem folyósították  a tanoncok-
nak jól megérdemelt illetnél yeiket, 
haladéktalanul igyekezzenek egyen-
líteni azt. 

Sajnálattal kell megállapítanunk, 
hogy az idők szavát a !ti»<pa«óság-
nak még csak kis ré.*™ értette meg 
Kereszturon Borsos Dénes. 

Az „ARDEALUL" 
állami élelmiszerüzlet 

ezúton hozza a vásárló kö'.önsége tudomására, hogy 
raktárába ujabban nagyobb árumennyiség érkezett, 
melyet a Kossuth-utca 7 szám alatti üzletében o'c*ó áron 
bocsát forgalomba.  Nagy választék van az alábbi árukból; 

bor, likőr, pálinka, kou/errek, hus-
áru, bonbonok, tft*zerfélfú,  U r é -
pótlék, eeet, -regyleikkek, M-rt£«zsir, 
sújtok, UH p o n t » friss  hentesáru, 

halkonzervek, stb. 
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TANULJUNK  EGYÜTT 
A szakszervezetek szerepe és feladata 
A szakszervezet a munkásság 

politikai és gazdasági ér-
dekvédelmi szerve, mely az osztály-
karc alapján viszi a harcot a ka-
pitálista kizsákmányolás megdön-
téséért — állapította meg Marx 
Károly, a tudományos szociálizmus 
megteremtője. 

A Marx és Engels által megala-
pítóit tudományos szociálizmus vi-
lágosan mutatott rá arra, hogy a 
munkásosztály gazdasági problé-
mája csak ugy oldható meg, ha 
harcát az osztályharc alapján po-
litikai és gazdasági vonalon egy-
aránt viszi. A munkásosztály gaz-
dasági kérdései csak a kapitalista 
társadalom megdöntésével és a 
szociálista társadalom megteremté-
sével oldhatók meg. 

A szakszervezetekre hárult a 
főfeladat,  hogy megszervezzék a 
dolgozók széles tömegét és az 
osztályharc alapján szembeállítsák 
a tőkés társadalmi rendszerrel. 
Ennek érdekében a szakszerveze-
tek nemzetközi szervezet felálli-
láséra törekedtek, hogy harcukat 

a nemzetközi kapitálizraussal szem-
ben eredményesen tudják meg-
vívni. 1945 szeptemberében ala-
kult meg a szakszervezetek világ-
szövetsége, az egész munkásság 
hatalmas világszervezete, mely hi-
vatva van arra, hogy a szakszer-
vezetek harcát nemzetközi síkon 
vezesse az imperiálisták ellen. 

A fentiek  szerint a szakszerve-
zetek szerepét Marx és Engels ugy 
állapították meg, hogy azok har-
coljanak az osztályellentéttől men-
tes társadalom megvalósításáért, 
az embernek ember által való ki-
zsákmányolása ellen. 

Mig a szakszervezetek szerepe 
világviszonylatban egységesen van 
megállapítva, addig a szakszerve-
zetek feladata  országonként válto-
zik. Más feladatok  előtt állanak 
azok a szakszervezetek, amelyek 
gyarmati országokban dolgoznak, 
mások a feladatai  a kapitálista 
országokban lévő szakszerveze-
teknek és mások a népi demokrá-
cia országainak és a Szovjetunió 
szakszervezeteinek feladatai. 

A szakszervezet a gyarmati országokban 
A gyarmati országokban műkö-

dő szakszervezetek a munkásság 
gazdasági és politikai érdekeinek 
megvédése mellett még harcot 
kell, hogy folytassanak  országuk 

nemzeti függetlenségéért  is. Ebben 
a harcukban már nem csak a bel-
földi.  hanem a külföldi,  illetve az 
elnyomó ország kapitálistáival is 
közvetlen harcban állanak. 

A szakszervezet a kapitálista országokban 
A kapitálista országokban mű-

ködő szakszervezetek fela-
dataik végrehajtásánál szemben 
állanak az egész fennálló  társa-
dalmi és gazdasági rendszerrel, 
sőt magával a kapitálistákat védő 
államhatalommal is. A szakszer-
vezetek a kapitálista rendszer 
gyöngítésére és a munkásosztály 
gazdasági színvonalának emelése 
erdekében a iegélesebb gazdasági 
karcot vívják. Minden béremelés, 
vagy munkaidő-csökkentés komoly 
•redmény a munkásság részére, 
mely őt erősiti és osztálya ellen-
ségét gyöngíti. A kapitálista orszá-
gok szakszervezeteinek nem áll 
érdekében a termeles emelése, 
mert az nem a munkásosztály 
életszínvonalát emeli, hanem a 
tőkés társadalmi osztályt juttatja 
nagyobb haszonhoz s járul hozzá 
gazdasági erősödéséhez. 

A kapitálista országokban mű-
ködő szakszervezetek feladata  po-
litikai vonalon, hogy a munkásság 
vezető pártja mögé felsorakoztatva 
a munkásságot, igyekezzenek o-
lyan politikai túlsúlyt biztosítani, 

mely által meg tudja dönteni a 
kapitálista rendszert s azokban az 
országokban megteremtse a népi 
demokratikus államformát.  Teljes 
erejükkel küzdeniök kell a fenn-
álló kormányforma  ellen s annak 
intézkedéseit, rendeleteit a lehe-
tőséghez képest szabotálniok kell. 

Igyekezniök kell a kapitálista 
országok szakszervezeteinek, hogy 
a munkássággal megismertessék 
Marx, Engels, Lenin és Sztálin ta-
nait, hogy ezáltal a polgári ideoló-
giában nevelt munkásságot átne-
veljék osztályharcos szellemben, 
megismertetve vele tulajdonképpeni 
ellenségeit, hogy egyedüli ellensé-
gét a kapitálistákban lássa. A 
szakszervezeteknek kell belenevel-
niük a munkásságba a nemzet-
köziség érzését, hogy más nemze-
tek tagjaiban ne az ellenséget, 
hanem csak azt lássa, hogy mun-
kás-munkásnak ellensége nem le-
het. A munkásnak egyetlen ellen-
sége van, a kizsákmányoló kapi-

• tálista, legyen az saját fajtájabeli, 
vagy más nemzet tagja. 

A szakszervezet a népi demokráciában 
A népi demokratikus államok-

ban, ahoi a poiilikai hata-
lom már a munkásosztály kezében 
van, lényegesen más a szakszer-
vezetek feladata,  mint a kapitá-
lista országokban. Itt már a mun-
kásosztály nem szabadprédája a 
tőkéseknek, mert a fennálló  rend-
szer itt már a munkásosztály ér-
dekeit védi. 

A népi demokratikus államok 
szakszervezeteinek a munkásságot 
rá kell nevelniük arra, hogy min-
dent, ami az allam tulajdonát ké-
pééi. ugy tekintsenek, mint a sa-
jáfcukat,  — a közösség tulajdonát. 
Minden erejükkel igyekezniok kell 

a termelés fokozására,  mert itt a 
termetes emelkedése nem munka-
nélküliséghez, hanem a munkás-
ság életszinvonatának emelkedé-
séhez vezet, Hangsúlyozni kell a 
munkásság előtt a termelő eszkö-
zök jókarban tartásának fontossá-
gát, mert csak tökéletesen jókar-
ban tartott termelőeszközökkel! le-
het a termelést fokozni.  iFel kell 
világosítania a szakszervezetnek a 
munkásságot, hogy a termelés 
tervszerű*. '-se következtében nem 
auhat e, az a helyzet, hogy 
egyes cit- <>ől f e l e s l e g e s e n 
többet termeijenek a más fon-
tos közszükségleti cikkek rová-

sara. 
A szakszervezetek feladata  meg-

szervezni a szociálista versenye-
ket, amely versenyek nem a kapi-
tálisták nyereségét emelik, hanem 
a munkásság életszínvonalát. Ahol 
csak lehetséges, be keli vezettet-
niük az akkord-munkát, mert ez 
által nem csak a termelés emel-
kedik, de emelkedik a munkásság 
életszínvonala is. 

A szakszervezetek feladata,  hogy 
a kormányt minden erejükkel támo-
gassák, annak minden intézkedé-
sét a munkásság minél nagyobb 
tömegével megismertessék, meg-
magyarázva a rendeletek indító 
okát is, amely mindig a munkás-
ság érdekeit tartja szem előtt. 

Elő kell segiteniök még a meg-
lévő kapitálista maradványok fel-
számolását, az által, hogy az osz--
tályharcot napról-napra élesítik. A 

szakszervezeteknek hangsúlyoz-
niuk kell az ipari és mezőgazda-
sági munkásság szövetségének 
fontosságát.  Fel kell világositaniok 
a mezőgazdasági munkásságot, 
hogy ők se engedjék kizsákmá-
nyolni magukat a kulákság által, 
amely a kapitálizmus legerősebb 
maradványa. A szakszervezeteknek 
teljesen át kell neveiniök a mun-
kásságot a marxi ideológia alap-
ján s oda kell hatniok, hogy min-
den egye3 szakszervezeti tag ön-
tudatos munkássá válva minden 
erejével harcoljon a népi dema^ 
krácía megerősödéséért s ez éltei 
a szociálizmus eléréséért. 

A népi demokratikus országok-
ban még az a nagy f e l a d a t 
hárul a szakszervezetekre, hogy 
megértessék a munkássággal, hogy 
a változott viszonyok megváltoz-
tatták a munkásnak a munkához 
való viszonyát is. Addig, amig a 
kapitálista országokban a munka 
teher volt és kényszerűség, hogy 
a munkás magát és családját fenn-
tarthassa, addig a népi demokra-
tikus országokban a munka be-
csületbeli k ö t e l e s s é g e mindért 
munkásnak. 

A szakszervezet a Szovjetunióban 
A Szovjetunióban, minthogy a 

poiilikai hatalom a munká-
sok kezében van és a termelő esz-
közök a szociálista állam tulajdo-
nát képezik, a szakszervezeteknek 
más szerepük van, mint a többi 
országokban. A szovjet-szakszer-
vezetek megvédve a dolgozók 
szakmai érdekeit, a szociálista ál-
lam közigazgatásának liskolái és 
összekötik ezt a tevékenységet a 

munkások, munka- és életkörül-
ményeinek állandó feljavítására 
irányuló törekvéseikkel. Alaperejét 
képezik a hitlerista banditák in-
váziója és rombolásai révén súj-
tott nemzetgazdaság újjáépítésé-
nek és kifejlesztésének.  A szovjet-
szakszervezetek a szociálista tár-
sadalom építésének lelkes munká-
jára mozgósítják a munkástöme-
geket. B. S. 

„Az OlUl K i m " két nagysikerű 
ifjúsági  regénye 

Efremov  : A szélrózsa. 
E könyv szerzője fiatal  korában tengerész volt és beutazla az összes 

tengereket. Később tudományos expedíciókkal bejárta Szibériát, a Távol-
Keletet és Középázsiát. Ennek a sokféle  világnak kalandjait és csodáit talál-
juk meg ezekben az izgalmas, gyönyörű elbeszélésekben, melyeket a zseniális 
özerzö nyújt ebben a kötetben. 

Felejthetetlen történetet mond el Djeni Djor-ról, a hegyi szellemek ta-
váról, melynek valószínűtlenül szépséges ragyogása odacsábítja az embereket, 
kik életükkel fizetnek  kíváncsiságukért. Érdekesen adja meg azután a titok-
zatos tó legendájának tudományos magyarázatát. 

Egy másik elbeszélésében a hősének hajója hajóronccsal ütközik össze,, 
a búvárokkal együtt maga is a tenger mélyére száll. Életveszélyesen izgal-
mas körülmények között szabadítja meg hajóját s közben átkutatja a roncsot, 
melynek egyik fülkéjében  ólomedényben egy 1793 ból való hajónaplót taláL 
Ez a napló rendkívül érdekes felfedezésekről  számol be, melyeknek hősünk 
utánakutat s igy a történet ujabb merész változatokkal bonyolódik. 

De nemkevésbé érdekesek a .Hold alatti csúcs", az „Allergorhoj Horhoj" 
és a „Régi bányászok utjai" cimü elbeszélések, melyekben a természet so-
hasem látott szépségeit idéző gazdag és színes tájleirások izgalmas esemé-
nyekkel váltakoznak. 

A szerző, a mély belső igazságérzettől áthatott érdekes elbeszélésekben 
az embert, ismeretlen uj utak feltárására  ösztönzi. 

Gajdár  A.: Timur és hadnagyai. 
E fordulatos,  izgalmas történet színhelye egy Moszkva melletti nyaraló-

telep, hősei pedig fiatal  fiuk,  kiknek titokzatos tevékenységét eleinte még az 
olvaáé is félreismeri,  de azután kiderül, hogy Timur és csapata a legneme-
sebb célkitűzéseket hajtják végre: megvédik a gyengéket, támogaijjk az el-
esetteket, küzdenek a gonoszság ellen. 

E könyv nyomán egész tömegmozgalom keletkezett. Timurnak és csa-
patának, e könyv fiatal  hőseinek, n?meí és bátor példája, a szovjetiíjak 
százezreit lelkesítette, kik büszkén ,timu i*iák"-nak nevezik magukat. 

Arltadii G<jdar a Nagy Honvédő Haintrutan fiatalon  hősi halált halt 
kitűnő író xeo .k humorú és szórakozi o könyvéből sugárzik az az eikölcsi-
erő, a támogatásra szorulók iránti mélységes szolidaritás és nyílt botorság, 
meiy a szovjetszellemben nevelkedett ifjúságot  jellemzi. 

Timurnak és hadnagya'nak felejthetetlen  története az ifjueági  irodalom, 
egyik legszebb alkotása. 
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A munkához és pihenéshez való jog 
a Szovjetunióban 

A szovjettársadalom a szociális 
rendszer diadalra juttatásával valóra 
váltotta a sztálini alkotmány 12. 
§-ában szentesitett „Mindenkitől ké-
pessége szerint, mindenkinek mun-
kája szerint" elvet s ezzel öntuda-
tositotta a munkának becsületbeli 
kötelességszerüségét. Ennek termé-
szetes folyománya  az az elv is, 
hogy „Aki nem dolgozik, az ne is 
egyék". 

Éppen ezért a Szociálista Tanács-
köztársaságok Szövetségének Alkot-
mánya a 118 szakaszában kimondja, 
hogy az állampolgároknak joguk 
van a munkához és annak minő-
sége és mennyisége szerint való 
javadalmazásához. 

A szovjetkormányzat célja kezdet-
től fogva  a szociális jóllét, az élet 
színvonalának állandó emelkedése. 
Ehhez a termelőerők fokozása  szük-
séges, hogy később a kommunizmus 
megvalósításával mindenki képessé-
gei szerint dolgozhassék és szükség-
leteihez képest részesüljön a társa-
dalmi javakban. Gazdagabbá kell 
tehát tenni a társadalmat, többet 
kell termelni s igy minden munka-
képes állampolgárnak részt kell ven-
nie a nép munkájában. Ily körül-
mények között pedig nem lehet szó 
munkanélküliségről. 

A szovjet-alkotmány nemcsak ki-
jelenti a munkához való jogot, ha-
nem biztosítja is a nemzetgazdaság 
szociálista megszervezésével, a szov-
jettársadalom termelő erőinek sza-
kadatlan fejlődésével,  a gazdasági 
válságok lehetőségének megszünte-
tésével és a munkanélküliség felszá-
molásával. Ezért van a munkatelje-
sítmény felfokozása,  ujabb és töké-
letesebb munkamódszerek alkalma-
zása. 

A közösség érdekében kifejtett 
munkát annak mérve és mennyisége 
szerint díjazzák. A szaktudás és a 
szorgalom tehát a legteljesebben ér-
vényesülhet. A munkás jobb mun-
kával magasabb életszinvonalat, 
jobb életlehetőséget biztosithat ma-
gának. 

A munkához való jog nem volna 
teljes, ha nem párosulna a munkás-
nak a pihenéshez való jogával. A 
szovjet-alkotmány ki is mondja, 
hogy az állam polgárainak joguk 
van a pihenéshez. 

A cári Oroszországban a munkás 
a kizsákmányolók martaléka volt. 
Legkevesebb 14 órát kellett napjá-
ban dolgoznia. A szovjethatalom vé-
gei vetett ennek az embertelen ál-
lapotnak: egyik első rendelkezésé-
vel a földkerekség  legrövidebb mun-
kanapját, a 8 órás munkanapot ve-
zette be, majd 7 órára szállította le 
a munkaidőt, az egészségre ártalmas 
iparágakban pedig 6 órára — mun-
bércsökkentés nélkül. 

A munkásoknak és alkalmazottak-
nak minden évben szabadság jár és 
tengerparton, erdők közelében, par-
kokban a hygiénia minden vívmá-
nyával felszerelt,  kitűnő szanató-
riumok, kies villák, parkövezte nya-
ralók és klubok állnak rendelke-
zésre, ahol kedvük szerint, gondca-
lanul pihenve és szórakozva lökik 
szabadságuk idejét. 

A Szovjetunió dolgozói — érthe-

tően — erkölcsi és becsüietbeli kö-
telességüknek tartják termelő mun-
kájuk mérvének és minőségének 
fokozását.  Tudják, hogy munkájuk-
kal kiszélesítik a társadalom anyagi 
alapját, növelik a társadalmi élet 
erőforrásait  s fellendítik  a művelő-
dést is. 

A munka terén tanúsított hősies-
ség, a „minél többet minél jobban" 
jelszó alkalmazása a sztahanovista 
munkateljesítmények, a szociálista 
munkaversenyek eredményezték a 
Szovjetunió páratlan gazdasági, ipari 
és kulturális fellendülését. 

..La Litterature Sovietique" 
haoonként megjelenő 

irodalmi folyóirat 
A „La Litterature Sovietique" 

mindjárt az orosz folyóiratokban 
való megjelenésük után közli a szov-
jetirodalom legsikerültebb müveit : 
regényeket, meséket, riportokat, szín-
darabokat, költeményeket és ver-
seket. 

A folyóirat  rendszeresen foglalko-
zik a Szovjetunió népei és más or-
szágok legidőszerűbb irodalmi és 
művészeti kérdéseivel. 

A folyóiratnak  a következő rova-
tai vannak : művészet, más orszá-
gok irodalma, uj könyvek, krónikák. 

A „La Litterature Sovietique* 
munkatársai a legismertebb írók és 
művészek. 

A folyóirat  rendszeresen közli a 
szovjet-művészek és szobrászok leg-
sikerültebb müveinek lenyomatait. 

Minden száma 180—200 nagyfor-
mátumú oldalt tartalmaz. 

A „La Litterature Sovietique" 
orosz, angol, francia,  német és spa-
nyol nyelven jelenik meg. 

Megtekintés, vásárlás, előfizetés  a 
CARTEA- RUSA, Kniga-URSS osztá-
lyán (Bucureşti, Calea Victoriei 42) 
eszközölhető. ^ 

9 széhelyhereszturi 
9HLU5 bultupmunhája 
A szovjet ipar, mezőgazdaság és 

kultura fejlődésének  ismertetésével 
és népszerűsítésével tevékeny mun-
kát fejtett  ki az ARLUS keresztúri 
szervezete. Ebből a célból számos 
ismeretterjesztő előadást rendezett, 
ezenkivül díszes kivitelű faliújsá-
gokkal és könyvek terjesztésével já-
rult hozzá a román-szovjet kapcso-
latok kimélyitéséhez. 

Valamennyi szovjet-vonatkozású 
történelmi esemény megünneplése 
alkalmából a szervezet gazdag mű-
sorszámokkal járult az ünnepélyhez. 

Az ARLUS-ban a dolgozók részt 
veitek minden foglalkozási  ágból a 
szervezet munkájában. A gyárak és 
az intézmények kultur-csoportjaival 
feldolgozta  azok jövőbeli munkater-
vét, s azok megalakították olvasó-
köreiket, könyvtáraikat s elhatároz-
ták az ARLUS összejövetelek tar-
tását. 

A helyi szervezet elhatározta a 
kö lyvtor kibővítését, a könyv ter-
jeoziéset és minden üzemben és 
hivatalban kü ön ARLUS faliújság 
és ARLUS satok fe  állítását. 

Az ország legszegényebb megyé-
jeként Udvarhely megyét emlegetik. 
Valóban a Küküllők vidékén a régi 
rendszerben nagy nehézségek között 
élt a székelység. A Hargitának erdő-
boritott szép bércein a székely nép-
nek szegényes megélhetését elsősor-
ban az erdő nyújtotta. Szegényest, 
mert az erdőből származó jövede-
lemnek legnagyobb részét nem az 
kapta, aki azzal dolgozott, hanem a 
kizsákmányoló kitermelő. 

Udvarhelymegye területének mint-
egy 40 százaléka ma is erdő. Ha-
talmas irtások ciheresei susognak a 
mult idők rablógazdálkodásáról, pa-
zarlásáról Bükkösök borítják a lan-
kás hegyhátakat. A havasokban a 
fenyők  uralkodnak Kár, hogy a se-
bes vizű patakokat a háború hiénái 
megfosztották  a nemzetívagyon 
számba menő pisztráng állománytól. 

Járom az erdőt. Fakopácsolás hal-
latszik. Egyenruhás, jómegjelenésü 
erdészek fát  bélyegeznek, Szín Fe-
renc erdész és Vass Tamás fö  bri-
gadéros, harisnyás székelyek társa-
ságában. Érdeklődésemre elmondják, 
hogy elsősorban a hibás, beteges, 
száradásnak indult fák  vághatok. 
Beszélgetés közben képzeletem a 
jövőbe röppen s látom a jövő erde-
jét a maga csendességében, egész-
séges szép fákkal.  Ha megszün-
tetik az erdei legeltetést, akkor ad 
igazi hasznot az erdő Ezt azonban 
nem egyének fogják  élvezni, hanem 
a tömeg, a nép. 

A múltban ott vágtak, ahol kőny-
nyebb volt szállítani s vágtak ugy, 
ahogy az egyéni érdekek diktálták. 
A hasznot leső erdőkitermeiőnek 
nem volt fontos  a kimélet, mert ju-
tott is, maradt is. A tulajdonos leg-
többször árán alul adta el az erde-
jét. Sok lelkiismeretlen termelő, ha 
jövedelme biztosítva volt, nehezebb 
helyeken rothadni hagyta a fát.  A 
múltból ma is található bőven ilyen 
fa.  A levágott fa  egyrészét meg sem 
hasogattatta, hogy a munkabéren 
spóroljon, igy kalóriában értéktelen 
reves anyagot hozott forgalomba. 

Ezeket a hitványságokat számol-
ják fel  derék erdészeink. A fabélyeg-
zés tovább folyik  a nagy hidegben. 
Ugy látom, hivatásszerű, lelkiisme-
retes munkát végez az erdész. 

A bércen vadászok tapossák a fris-
sen hullott havat. Ma minden arra ér-
demes demokrata érzelmű egyén 
vadászhat, ujabban kedvezményes 
dijak mellett. A vadászat megszűnt 
a kiváltságos osztály fényűző  szó-
rakozása lenni. A jelenkor vadászata 
két iránvu. Elsősorban testet-lelket 
edző férfias  sport, mely a munkást 
és tisztviselőt a természetbe vezeti 

vissza, ezen kívül a nemzeti jöve-
delemnek is jelentékeny részét kép-
viseli. 

A bűnös háború a vadállományun-
kon is érezteti hatását. Az erJés/eti 
igazgatóság vadászati vez îőseg?. 
igen helyesen megszigorításokat a 
kalmazott, ami az önző, kapzsi, p.>.-
csenyevadászoknak, kocapuskások-
nak nem tetszik. A vad egy része 
jiépélelmezési cikk s mint ilyen, te-
kintélyes nemzeti vagyonnak mond-
ható, épp ezért különös védelemre 
méltó A vadászgazdálkodás fontos-
ságát és értékét az alábbi számok 
igazolják. 

Hazánkban évente lőnek átlag 
260000 drb. ehető vizi szárnyast. 
Lőnek átlag 800.000 drb nyulat, ami 
kb. két és félmillió  kgr. húsnak fe-
lel meg. A szarvas, őz, zerge, vad-
disznó és szőrmés vadak leiővésé-
ről nincsenek pontos adataink, de 
lehet következtetni ezek hatalmas 
értékére. 

Hogy ez más országban is igy 
van, látható a demokrata Magyar-
ország 1 évi statisztikájából is Egy 
vadászati évadban összesen 2 465 00Ó 
vadat ejtettek el. Ebből szarvas .• 
7.693, damvad: 1,356, őz: 13.716, 
üregi nyul 28 270, vadmacska 653, 
róka 18 613, borz 1.342, görény 
9.550, stb. Az elejtett szőrmés va-
dak száma összesen 1.054.201. 

Kormányunk a vadvédelemre azért 
fordít  akkora gondot, mert a vadál-
lomány egyik jelentős nemzeti kincs 
és a tömegtáplálásra is kiválóan al-
kalmas, 

A vadászgazdálkodás, a vadvéde-
lem végrehajtó szerve a megyei er-
dészeti igazgatóság meilé beosztott 
vadászati felügyelőség  és ennek já-
rási felügyelői  és beosztottjai. Min-
den hatósági közegnek, — aki az 
épitő munkát vallja, — kötelessége 
a vadászati megbízottaknak a leg-
nagyobb támogatást megadni. 

Ne hagyjuk figyelmen  kivül, hogy 
a mi vidékünk természeti adottsá-
gánál  és földrajzi  fekvésénél  fogva, 
igen alkalmas a vadászati többter-
melés fokozására.  Országos viszony-
latban a legnagyobb lehetőségű me-
gyékhez tartozik. Kormányunk az 
országépitő munka keretén belül, 
vadászati vezetőnktől joggal sokat 
vár. A nemes versenyben nem ma-
radhatunk alul. Sikerünk azonbaa 
ugy lesz biztosítva, ha vezetőiik 
utasításait betartva gyakoroljuk a 
vadászatot. Aki nem tud a leirt 
szellemben vadászni, az puskát ae 
vegyen a kezébe. 

Egy vadász. 

Bz erdőkihágásokról 
A nép egyik legjelentősebb va-

gyona az erdő. Ez ellen a vagyon 
ellen a bűnös kezek súlyos vissza-
éléseket követtek el. Az erdőtől bo-
rított hegyoldalak kopárokká vállak 
és vádlólag merednek a mult ki-
zsákmányoló rendszerei felé.  Népünk 
a kizsákmányolás elleni harcban 
uj szakaszhoz érkezett a Népköztár-
saság uj alkotmányának megalkotá-
sával. Ez háromféle  tulajdont is-
mer : állami, szövetkezeti és magan-
tulajdont. 

Az erdő a nép közös vagyona, 
mert annak hozama, jövedelme, az 
egész nép életszínvonalának emelé-
sét kell. hogy szolgálja. Ezért vi-
gyáz olyan éberen népi demokrá-
ciánk az erdőre és ezért hozta a 
a szigorú rendelkezéseket az etdők 
tolvajaival, kizsákmányolóival szem-
ben. Vármegyénk tahoo>agáíiak az 
élete különösen hozzá van kötve az 

erdő céiszeiü k használásához és 
mégis nagyon sokan nem akarják 
megérteni, hogy önmaguk és csa-
ládjuk ellen vétkeznek, ha az er-
dőt, a törvény rendelkezéseit ki-
játszva, irtják. 

Az erdő-tolvajokra azonban rossz 
idők járnak, mert az erdészeti fel-
ügyelő szemelyzet éberen őrkö-
dik a nép jovai felett  és azonnal 
lecsap minden bűnösre, azokat a 
nepi b'ró'íág ele küldi, hogy el-
nyjek méltó büntetésüket. 

Vannak azonban szegény dolgo-
zók is, akik megtévedve szimei 
erdőtolvajokká válnak. A dolgo/ó 
n> p iek feladata,  hogy az erdőkihá-
gokat leleplezze és, hogy rmgvédje 
az erdőket. Meg kell értenie min-
denkinek, hogy az erdők tolvajaival 
szemben kirnélece< ül járnak el a 
ha'.óaágok és ezeíi lanó'koüjeli 
mindenki az erdők rablásától. 

Éljen az antiimperiálista tábor harca, a 
Szovjetunióval az élén, a békéért és a népek 
függetlenségéért! 
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Mik lós fa lván 
A RDNSz miklósfalvi  bizottságá-

nak asszonyai december 15-én fonó-
estet rendeztek. A megyei bizottság-
tói elvállalták & kg. gyapjúnak a 
megfonását,  az udvarhelyi napközi-
otthon gyermekeinek részére. Már 
este 6 órakor 20 asszony jelentke-
zett guzsalyakkal és még akkor este 
megfonták  az összes gyapjút. A fo-
nás ideje alatt ismertették a MNSz 
országos kongresszusának jelentő-
ségét és lefolyását.  A fonás  éjfél-
utánig eltartott, de senki nem zú-
golódott. Szívesen dolgoztak, hogy 
a szegény gyermekeken segítsenek. 

Miklósfalva  demokratikus gondol-
kozású asszonyai ígéretet tettek, 
'hogy a jövőben is ilyen lelkesen 
-dolgoznak a demokráciáért, 

Székelypálfalva 
Községünk az ősz folyamán  szám-

talan önkéntes munkálatot végzett. 
Meg kell említenünk községünk elöl-
járóságát és a dolgozókat, akik szí-
vesen és örömmel vettek részt az 
újjáépítési munkában. 

Községünk keleti kijáratánál egy 3 
km.-nyi útszakaszt javítottunk ki, 45 
munkás egy napi munkájával. Köz-
ségünk északnyugati kijáratánál egy 
2 km-es útszakaszt javítottunk ki, I 
37 munkás egy napi munkájával. 
Községünk útjait kiprizmáztuk 220 
köbméter kővel. Két uj hidat épí-
tettünk, 14 munkás 2 napi munká-
jával. Egy hidat kijavítottunk 6 
munkás egy napi munkájával. A 
község sáncait kitisztítottuk, 107 
munkás egy napi munkájával. A 
községháza kerítésében 3 uj kaput 
állítottunk fel,  18 munkás egy napi 
munkájával. A községháza nagy-
termét legerendáztuk, 14 munkás 
egy napi munkájával. A prizma kihor-
dáshoz és a faanyag  hordásához 
220 fogat  egynapi munkája kellett. 

Ezek a munkák is bizonyítják 
politikai öntudatosságunkat, amely 
öntudatosság azt jelenti, hogy nem 
engedünk teret semmiféle  reakciós 
és imperiálista törekvésű elemek-
nek. Nagy  Mózes. 

firszentlászló 
A megye egyik legkisebb faluja 

a miénk. Sokan nem is tudják, 
hol fekszik  ez a mindössze 224 lé-
lekszámú község. Legfeljebb  a mu-
<roktermeléséről hallottak, mint neve-
zetességről. Pedig ez a mi kis köz-
ségünk is fejlődik  és akar magáról 
hallatni. 

Kulturális téren szép munkát vég-
zett a falu  apraja-nagyja. Novem-
ber 15-én műsoros estét rendeztünk, 
amelyen &zinre került a Jánoska 
cimü egyfelvonásos  szinmü és még 
mas műsorszámok is szórakoztattak. 
December 5-én mi is megünnepel-
tük a sztálini alkotmány 12 éves 
évfoidu  óját December 19 én szép 
•ünnepség keretében emlékeztünk 
-meg Sztálin generálisszimusz 69-ik 
születésnapjáról. 

Köszönetet mondunk Népköztár-
saságunk kormanyanak. hogy lehe-
tővé tette mindnyájunk számára, 
nemzetiségre, fajra  vaió tekintet nél-
kül, hogy tanulhassunk és művelt-
ségűnket is fejleszthessük. 

Fa/kas  K  Ferenc. 

Décsfalva 
Községünkben is kiéleződött az 

osztályharc a legutóbbi kukorica-
osztásnál. Amikor annak idején a 
kukorica szükségletet összeírták, ak-
kor a községi biró mindenkinek irt, 
akinek pénze volt és igy összesen 
73 mázsát írattak községünk lakosai. 

Azonban csak 50 mázsa kukoricát 
tudtak községünknek kiutalni és igy 
egyesek azt akarták, hogy minden-
kiét csökkentsék arányosan, de a 
nagygazdák azt kívánták, hogy min-
denki annyit kapjon, amennyit 
íratott. 

Amikor megérkezett a kukorica, a 
Román Munkáspárt tagjai vették azt 
át és uj elosztást dolgoztak ki, hogy 
azoknak a szegényeknek is jusson, 
akiknek annak idején az iratásnál 
nem volt pénzük. 

Ez az igazságos elosztás nagy 
felháborodást  váltott ki a vagyono-
sabb emberek között és sértegető 
szavakkal illették ennek a helyes 
munkának a végezőit. A Munkáspárt 
tagjai nem törődtek a szidalmakkal, 
mert tudták, hogy igazságosan jár-
nak el, amikor a szegényebb em-
bereknek is juttatnak kukoricát. 

Ebben a kérdésben is szembeke-
rültek egymással a kizsákmányolók 
és kizsákmányoltak és kiéleződött 
az osztályharc. 

Józsi  D. 

Firtos váralj a 
Kis község Firtosváralja, hiszen 

csak 324 a lélekszáma és mé^is 
pezsgő kulturélet folyik  ottan. A ht-
lyi szervezetek megállapodtak abban, 
hogy a kulturmunkát közösen vég-
zik. Minden szerdán este énekkari 
és zenekari próba van. Pénteken pe-
dig összejönnek a szervezetek tag-
jai és közösen olvassák az újságot, 
ismertetik a kül- és belpolitikai 
helyzetet, majd megvitatják azt. Ha-
ladó szellemű könyveket, füzeteket 
olvasnak és közben az ifjúság  vonós 
zenekara szórakoztatja a megjelen-
teket. A nők varrással, kötéssel, fo-
nással foglalkoznak,  az ifjúság  és 
az idősebbek is népi táncokkal te-
szik változatossá ezeket az összejö-
veteleket. Az ifjúság  minden csütör-
tök este külön is összegyűl és a 
mai kornak megfelelő  színdarabokat 
tanul. 

Ennek eredményeként szépen si-
került ünnepély keretében ünnepel-
ték meg a sztálini alkotmány 12 
éves évfordulóját,  1918 december 
13-ikának az évfordulóját  és Sztálin 
generálisszimusz 69-ik születés-
napját. 

Kicsi a község, de bebizonyítja, 
hogy tevékeny részese akar lenni 
népi demokráciánk építésének. 

Deák Endre. 

Nyikómalomfalva 
Nyikómalomfalva  község vezető-

sége igazságos és demokratikus 
munkát végzett az ez évi tüzifaeilá-
tás terén. A község határában levő 
erdőből kiadott vág.ér 150 köbméter 
fáját  202 családnak, 202 tűzhelyre 
osztotta ki. A vezetőség igazságom 
munkájáért a lakosság nagy hálával 
adózik, mert a fa'u  kisgazdái és 
szegényéi is meredhetnek. A sze 
genyeken és kisgazdákon még tu 
varra! is segítettek, a fuvarral  ren-
delkezők. 

Törők  Piroska. 

Hogyan dolgozott 
a székelykereszturi Kaláka-szövetkezet 
az elmúlt tiz hónap alatt? 

Tíz hónapja annak, hogy a szé-
kelykereszturi Kaláka szövetkezet 
éléről leváltották az akkori vezető-
séget és helyébe demokratikus gon-
dolkozású igazgatóságot neveztek ki. 
A szövetkezet vezetésének átvétele-
kor derült ki, hogy a szövetkezet 
milyen nehéz anyagi viszonyokkal 
küzd, az azelőtt egy hónappal tör-
tént betörés után, amikor 62 500 
lejt loptak el. A szövetkezet mérlege 
551.000 lejes árukészlet mellett 
575.000 lejes adósságot mutatott. 

Az uj igazgatóság erélyes kézzel 
látott hozzá a szövetkezet megmen-
téséhez. Rövid idő alatt az ország 
majdnem minden részéből árukat 
hozatott. Ennek következtében a 
forgalom  nap nap után emelkedett 
és a szövetkezet helyzete állandó 
javulást mutatott. 

Eddig a szövetkezetnek egy üz-
lete és 5 alkalmazottja volt, de a 
növekvő forgalom  szükségessé tette 
fióküzletek  létesítését is. 

Ekkor nyitotta meg a szövetkezet 
az első fióküzletét,  mely vas, üveg 
és porcelán áruk árusításával fog-
lalkozik, mig a második fiók  a köz-
ellátási cikkek kiosztásával kezdett 
foglalkozni,  ilyen ütemű munka után 
a szövetkezet nemcsak, hogy kie-

gyenlítette az adósságát, hanem 
egy fél  esztendő elteltével már elég 
szép raktárkészlettel is rendelkezett, 
mely teljesen adósságmentesen a 
szövetkezet tulajdonát képezte. 

Természetesen, amig a szövetke-
zet idáig jutott, sok nehézséget kel-
lett leküzdeni. A reakció itt is ki-
használta az alkalmat és igyekezett 
a tömegben bomlasztó munkát ki-
fejteni  azáltal, hogy állandóan lází-
tott a szövetkezet ellen. A szövetke-
zet áldozatkész tagjai azonban nem 
dőltek be a reakciónak és üzletré-
szeik növelésével és azok befizeté-
sével nagyban hozzájárultak a szö-
vetkezeti élet felvirágoztatásához. 

Most legújabban a szövetkezetet 
kijelölték pontáru-elosztásra is. Ez 
bizonyitéka annak, hogy a vezető-
ség szem előtt tartva a munkástő' 
megek érdekeit, minden áldozatot 
meghoz, hogy a lakosságot lehető-
ség szerint a szükséges árukkal 
lássa el. 

Ahhoz azonban, hogy a szövet-
kezet hivatását mindenben teljesí-
teni tudja, szükséges, hogy tagjai 
megértsék az idők szavát és saját 
érdekükben támogassák ugy anya-
gilag, mint erkölcsileg a szövetke-
zetet. Katona  Endre. 

Székelykereszturi diákok a gyárban 
Az iskolareform  közelebb hozta a 

diákokat a mindennapi élethez és 
meg akarja teremteni a kapcsolatot 
kőztük és a m u n k á s s á g között. 
A székelykereszturi vegyes líceum 
tanulói sorra látogatták a város 
üzemeit. 

A napokban tekintette meg a XI. 
osztály a lengyárat. Nem elégedtek 
meg a gépek működésének megis-
merésével, megfigyelték  a munkások 
tevékenységét is. Kérdezősködtek. 
Érdeklődtek a munkások élete iránt. 
Munkaidőn kívüli foglalkozásukról 
beszéltek és, hogy mit olvasnak ? 
Igen, olvasnak újságot, politikai ki-
adványokat. Tanulni akarunk, mon-
dották a munkások. Az ifjúság  azon-
nal válaszolt is: komoly, tanitva-
szórakoztató műsorral. S hogy a 
látogatás szorosabb kapcsolatot te-
remtett a diákok és munkások kö-
zött, bizonyítja az is, hogy négy 
nap múlva újból felkeresték  őket a 
gyárban és a nagy Sztálinról, a né-
pek t a n í t ó mesteréről tartottak 
előadást. 

A diákok belátták, hogy a mun-
kások harca az ő harcuk. Ilyen felis-
meréssel indult a X. osztály a vaj-
gyári munkásokkal való találkozásra. 
A munkásokkal való beszélgetések 
során kitűnt, hogy az uj iskola if-
júsága megtanulta becsülni a mun-
kást és a munkát. 

— Mi is munkásoknak tekintjük 
magunkat... — mondotta az egyik 
diák — a szellem munkásainak. Ta-
nuljuk a marxi-lenini tanokat, hogy 
tudásunkkai elősegíthessük a mun-
kásosztály harcát, mert a munkás-
osztály harca a mi harcunk, a mun-
kásság célja a mi célunk. Mikor ke-
zet szorítunk veletek, munkás test-
verek, ugy érezzük, hogy nemcsak 

az országunk, hanem az egész világ 
becsületes és haladó szellemű mun-
kásai iránti szolidáritásunkat fejez-
zük ki. fejezte  be szavait a diák. 
Tanulságosak voltak az üzemvezető 
élmunkás részéről elhangzott sza-
vak is. 

A találkozás maradandó emléke-
ként a diákság a kővetkező feliratot 
hagyta ott az üzem falán: 

Becstlid a munkát 
s a munkást I 

Otthonra talált a székelyka-
reszturl IMSz. A székelykereszturi 
munkás ifjak  egyik fontos  problé-
mája, a székház kérdésé megoldó-
dott. A helyi Rónán Munkás Párt 
és a megyei Szaktanács nagyfokú 
támogatásával sikerült ezt a fontos 
kérdést elintézni. A helyiség előze-
tes kijavításával olyan otthonhoz 
jutottak az ifjak,  £hol komoly mun-
kával jövőjük épirésén dolgo/ha<nak. 
A munka kellő ütemben folyik, 
amit a középfokú  káderiskola, a ta-
nulmányi kör és a 12-én rendezett 
kulturest is határozottan bizonyíta-
nak. A munka eredményeként hozható 
fel  az a tény, hogy megalakult az 
IMSz sportegyesülete, amely rövide-
sen megkezdi a téli száraz ed/e&e-
ket hogy a tavasz bel-öveti-eztevei 
minei j<>hb eredményeket tudjanak 
elérni. Minden ifjú  iuda ában van 
annak, hogv t-zeUnni udasát gya-
rapítva tud csau öntudatos és har-
cos tagja lenni a munkás osztály-
nak, melynek kuüzőtt cé'ja a szo-
ciálista társadalom minél előbbi 
megvalósítása. 

fierczegh  Ferenc. 

ÉLJEN A ROMÁN MUNKÁSPÁRT, NÉPKÖZTÁRSASÁGUNK VEZETŐ EREJE 



Nyilt oálasz egy néotelen levélre 
A Szabadság november 30-iki 

száméban „Az osztályharc Derzs-
ben" c. közlemény jelent meg, 
amelyre ismeretlen levélírótól „hoz-
zászólás" érkezett szerkesztősé-
günkbe. A névtelen levélriró azt 
kifogásolja,  hogy miért nevezi 
íerzsi levelezőnk kulakoknak a falu 
nagyobb birtokosait, „akik meg-
kétszerezett erővel dolgoznak, hogy 
az állammal szembeni kötelessé-
güket teljesíthessék és létfenntartá-
suk is meglegyen", „nem illő — 
irja — községünk töipe birtoko-
sait és munkásait öntudatlanok-
nak képzelni, mert már a husza-
dik században vagyunk és a nép 
az öntudatlan korszakot már át-
élte", hogy „a sok propagandá-
nak, amely azzal a célkitűzéssel 
indult el. hogy a román-magyar 
testvériséget szülje meg, az osz-
tályharc lelt az eredménye, nem-
hogy a románt a magyarral kibé-
kítse, hanem még a magyart a 
magyarral is összeuszitotta. Az 
egy hektáros kuláknak látja a két 
hektárost, a kettős a hármast, a 
aégyest és igy tovább" olvashat-
juk az „öntudatlan társadalom" 
védőjének hozzászólásában. Per-
sze tovább már nincs, mert a 
hozzászólónak nem az a célja, 
hogy megvonja a határi a dol-
gozó parasztság és a kulákság 
Itözött, hanem nyilvánvalóan az, 
hogy zavart keltve ugy tüntesse 
fel  a dolgot, mintha a kulákok 
elleni rendészeti intézkedések az 
1 — 4 hektáros kisgazdát is érinte-
nék, hogy igy „érdekegységet" 
hozzon létre a kulák és kisgazda 
között, holott nemcsak a kisgazda, 
<le még a középparaszt sem esik 
a kulák meghatározás alá. 

CflyOgyUsóg, 
oagy konkoljhíntós ? 
Hogy a hozzászólás elferdili 

derzsi levelezőnk cikkét, aki az 
1—4 hektáros kisgazdát nem irja 
kuláknak és aki nem a népet 
képzeli  öntudatlannak, hanem 
egyes öntudatlan szegény embe-
reket emlit, akik bedőlnek a sut-
togó propagandának s, akiken ke-
resztül a reakció belopja demo-
krala-ellenes szólamait a nép közé, 
— ez még talán a kisebbik hiba 
volna, — mondjuk, félrebeszélés, 
de az. hogy a többpéldányban 
terjesztett „Hozzászóláson" keresz-
tül azt a tévhitet akarja belopni 
a nép közé, hogy az osztályhar-
cot a magyar egység megbontása 
végett találták ki, magyart a ma-
gyarral összeuszitani, már nem 
•sak együgyüség, amire önkénte-
lenül is Maxim Gorkij szellemes 
szavai jutnak az eszünkbe, hogy 
„a butaság bizonyos fokon  tul 
mér illetlenség", hanem szándékos 
és felelőtlen  konkolyhintés, a tör-
ténelem meghamisítása. Rántsuk 
fe  ezért az „öntudatlan társada-
lom" szószólójáról a magafonta 
mártirkoszorut és süssük rá he-
lyette a történelem-hamisítás meg-
érdemelt szégyenbélyegét. 

Rossz néven ne vegye, emlékbe 
eltegye, tisztelt ur, ha saját szavai-
val ü z e n j ü k , „hogyha vala-
mihez hozzászólni akar, akkor 
előbb járjon az esze és azután a 
keze." 

Térjünk tehát a tárgyra I 
MUcor keletkezett 

az o s z t á l y h a r c ? 
Eláruljuk a névtelen levélírónak, 

hogyha eddig nem tudta volna, 
hogy az osztályharc nem most, 
is nem Derzsben keletkezett, suk-
kal régebbi keletű. Derzsben leg-
feljebb  most fedezték  fel. 

Marx és Engels, a tudományos 
szociálizmus megalapítói, a Kom-
munista Párt kiáltványát — 1848-
ban — ezekkel a történelmi jelen-
tőségű szavakkal vezetik be: 
„Minden  eddigi  társadalom  tör-

ténete,  osztályharcok  története. 
Szabad  és rabszolga,  patrícius 
és plebejus, hűbéres  és jobbágy, 
céhmester és céhlegény,  egyszó-
val elnyomó és elnyomott,  örö-
kösen szémbenállott  és hol nyilt, 
hol lappangó, de  szakadatlan 
harcot vívott  egymássalÉs 

végső következtetésképpen megál-
lapítják, hogy a termelőeszközök 
társadalmi tulajdonba vételével, 
azaz a szociálizmus megvalósítá-
sával ezek az osztályellentétek 
meg fognak  szűnni, amelyek min-
den magántulajdonon alapuló tár-
sadalomban fennállottak. 

A névtelen levélírónak, aki stí-
lusát tekintve „értelmiséginek" lát-
szik. ismernie kellene a népek s 
közlük a magyar nép történelmét. 
Történalmi oisszapillantás. 

Vájjon 1514-ben a parasztláza-
dás idején nem osztályok állottak-e 
szemben egymással? A magyar 
urak ugy bántak a magyar pa-
raszttal, hogy az párját ritkította. 
„Váradi Péter kalocsai érsek már 
1496 ban panaszolta, hogy Bodrog 
és Szerém vármegyékben ugy bán-
nak a jobbággyal, mint a barom-
mal sem illenék . . . a magyar ne-
mes a földművest  a barommal 
egyenlőnek tarlja és ugy is bánik 
vele" — írja a történetíró Acsády. 
Ki ne hallotta volna Dózsa György 
nevét? A vezérlete alatt álló pa-
rasztság fellázadt  elnyomói ellen. 
Az uri osztály a lázadás leverése 
után kiirtotta a magyar parasztság 
szine-virágát, a legyilkoltak szá-
mát százezerre leszik. Az ország-
gyűlés pedig a felkelés  leverése 
után törvénybe iktatta : 
»Hogy  minden  emberöltő  meg-

tudja,  mekkora  bűntény  az urak 
elleni  lázadás,  az ezen ország-
ban bárhol lakó  összes parasz-
tok  földesuraiknak  feltétlen 
és örök  szolgasága  alá legye-
nek vetve és jövőre  ne legyen 
joguk  uraik  akarata  és bele-
egyezése nélkül  egyik  helyről 
a másikra  költözni  és ott állan-
dóan  letelepedni." 
Avagy a névlelen levélíró elfe-

lejtette, régen tanulhatta a Rákóczi-
féle  kuruc felkelés  történetét. 

A kuruc magyarok között, ru-
tén és román parasztok is szép 
számmal akadtak. Rákóczi egyik 
vitéz hadnagya a román Dragoş 
volt. Az Esze Tamás és Kis Al-
bert jobbágyok vezette szabadság-
harc megindítója az agyonsanyar-
gatott magyar pórnép volt. Vájjon 
kik sanyargatták ? Osztályelnyo-
móik, a magyar urak. Erről az 
osztályharcról sem tud a névte-
len levélíró ur? 

Közeledünk 1848—49-hez. A 
szabadságharc történetének ra-
gyogó lapjai ma is utmutatók szá-
munkra. Hallott-e névleien levél-
írónk Petőfi  40 ezer parasztjáról, 
akik állítólag Rákoson gyülekez-
tek kaszával-kapával, minek halla-
tára a pozsonyi rendeknek Inába 
szállt a bátorsága és a nemes 
urak ijedtükben megszavazlak a 
jobbégyfélszabaditést  és a földre-
formot.  S hogy a magyar paraszt-
ság nem százszázalékban vett 
részt a dicsőséges szabadságharc-
ban, amelynek hagyományai 100 

éven át táplálták hitlel a magyar 
haladás ügyét, nem annak tulaj-
donítható-e, hogy a nemes urak, 
amikor a félelmük  elpárolgott, 
azonhamar visszaszívták „nagylel-
kűségüket." Kik voltak a szabad-
ságharc ellenségei ? Azok, akik 
ma is ellenségei népi demokráci-
ánknak. A kül- és belföldi  reakció. 

A nagybirtokos osztály és a 
kathólikus főpapok  a szabadság-
harc elbukásában saját osztályuk 
diadalát ünnepelték. Újra osztály-
ról van szó, bántja-e a fülét,  tisz-
telt névtelen ? Szcitovszky Já-
nos hercegprímás 1849 október 
4-én, tehál 2 nappal az aradi 13 
vértanú tábornok kivégzése előtt 
a pécsi belvárosi templomban 
hálaadó istentiszteletet tartott, meg-
ünnepelvén a szabadságharc le-
veretését. 

Hogyan is állunk azzal az egy-
séggel, igen tisztelt névtelen levél-
író ur ? 

Avagy talán emlékezzünk köze-
lebbi időre is. Alig egy emberöllő-
vel ezelőtt a horthysta ellenforra-
dalom 1919-ben, hogyan támadta 
hátba a magyar nép forradalmát. 
A Károlyi féle  földosztást,  hogyan 
csinálták vissza a győztes ellen-
forradalmi  urak, pedig a föld  ma-
gyar parasztok között volt kiosztva. 
S vájjon a dolgozó magyar népet, 
vagy a kizsákmányoló földesúri 
osztályt képviselte-e a magyarul 
csak törve beszélő Horthy Miklós 
császári és királyi ellentengernagy, 
amikor a liberális Brălianu irányí-
totta román reakció segítségével s 
az antánt támogatásával vonul! 
be a forradalmi  Budapestre ? 
És mi oan Derzsben? 

Lám-lám, névtelen ur, közele-
dünk már Derzshez. Az osztály-
harc ma is folyik,  csak megválto-
zott körülmények között. A hata-
lomra jutott munkásosztály vértelen 
forradalommal  valósítja meg a ki-
tűzött célját, a szociálizmust. Az 
osztályuralmukat elvesztő kizsák-
mányolók és talpnyaló béren-
ceik, mint Ön is, névtelen levélíró, 
suttogó propagandával viszik a 
harcot, háborús rémhírek terjesz-
tésévei, mert a háborús uszítók-
nak nem számit, ha patakokban 
is folyik  a vér, hisz az csak mun-
kások és parasztok vére, egy kis 
történelem-hamisítástól sem riad-
nak vissza, szabotázstól és miegy-
mástól. 
Megoáltozott a ollág ! 

Semmiről sem feledkeznek  meg, 
legfeljebb  egyről, hogy egy kissé 
megváltozott a világ. Nem élünk 
1514-ben, sem a labanc korban, 
még csak 1848-ban sem, amikor, 
ahogy Ady Endre irja : 

Munkásembert  ág is húzta, 
Egy-kétezer  ur kötötte, 
Millió  jobbágyát gúzsba, 

1948-ban élünk, a huszadik 
században, ahogy Ön irja és az 
„öntudatlan korszakot a nép már 
átélte." Tudja, ki az ellensége s 
tudja, ki a barátja és szövetségese. 

A hatalmi viszonyok is mások. 
A béke táborában a világ béke-
szerető, egyszerű emberei ma 
már nem állnak elszigetelten. A 
béke tábora élén ott áll a hatalmas 
és legyőzhetetlen Szovjetunió, a vi-
lág legerősebb hadseregével, a 
népi demokráciák országai, az ön-
tudatos munkásosztály az egész 
világon, amelyet a társadalom leg-
haladóbb elmélete, a marxizmus-
leninizmus birtokában a kommu-
nista és munkáspártok vezetnek, 
a nők és ifjak  világszövetsége, a 

szabadságukért és függetlenségü-
kértküzdő népek, a gyarmatokoir 
is, Ázsia ébredező népei. 
Lehet-e egység? 

Az ellenséges osztályokra for-
gácsolt társadalomban szó sérn 
lehet egységes népről. Nincs é* 
nem lehet egység egyetlen nemzet, 
vagy nemzetiség burzsoáziája és 
dolgozói között, kizsákmányolók 
és kizsákmányoltak közölt. Nem 
lehet egység, csak harc — igy 
ahogy leírjuk: osztályharc. 

A kizsákmányolók és azok 
szolgalelkü bérencei — Önre is 
gondolunk, névlelen levélíró ur — 
szeretnek olyankor beszélni egy-
ségről, amikor „a nép jármát meg-
unva sikra  lép."  Azért leplezik 
az osztályellentéteket, hogy a kî  
zsákmányolást fenntarthassák. 

Amint a fenntiekből  is kiderül,, 
tisztelt névtelen, nem a derzsi le-
velezőnk, nem is a marxisták ta-
lálták fel  az osztályharcot, a né-
peknek osztályokra való tagozó-
dását. 

Már Marx előtt polgári közgaz-
dászok és történetírók elismerték 
az osztályok és osztályharc léte-
zését. Marx óriási érdeme az. 
hogy tudaiositotta a munkásosz-
tályban azt a történelmi feladatot 
hogy, mint a társadalom legforra-
dalmibb osztálya hivatott felsza-
badítani a társadalmat az elnyo-
mástól és az osztályharcoktól. 

Éppen a marxisták küzdenek, 
annak a társadalomnak a megva-
lósításáért. ahol ezek az osztály-
ellentétek megszűnnek és megszü-
letik az egész nép, a magyar nép, 
a román nép és a többi népek 
erkölcsi és politikai egysége. 

A reakció a polgári nacionáliz-
mus és a nemzeti egység hirdeté-
sével a munkásosztály sorait akarja, 
megbontani, hogy az oszd meg 
és uralkodj elve alapján osztály-
kiváltságait visszaállíthassa. 
Hol oalóauihat meg 

a ndp egysége? 
Csak a szociálista államban 

szűnnek meg az osztályellentétek 
és valósulhat meg a nép égysége. 
A Szovjetunió példája igazolja 
ezt, ahol 100-nál több nemzet élt 
a maga sajátos kulluráját, amely 
formájában  nemzeti s tartalmában 
szociálista. A nagy honvédő há-
ború igazoita a valóság letagad-
hatatlan és meggyőző erejével, 
hogy ott valóban megszületett a 
szovjetnépek erkölcsi és politikai 
egysége, meri megszűnt az ember-
nek ember állal történő kizsák-
mányolása. Ezért volt egységes a 
szovjetnép s ezért tudta a proletár 
nemzetköziség elvén felépült  szov-
jetállam a hazafias  lelkesedésnek 
annyi csodálatos példáját felmu-
tatni. A szovjethazában nem akad- ' 
tak áruló quislingek, lavalok, 
horthyk és antonescuk, akik önös 
osztályérdekeik védelmében ki-
szolgáltatták népüket a fasiszta 
barbár hódilónak és a pusztulás-
nak. 

Népköztársaságunkban a népi 
demokrácia rendjén át jutunk el 
a szociálizmushoz. Nem lehet a 
szociálizmust csak a városon épí-
teni, a falun  is kell építeni. A szo-
ciálista épités alapja a munkás-
parasztszlszövetség, a munkásosz-
tály vezetése alált. Ez a szövetség 
nem akármilyen szövetség, a mun-
kásosztálynak és a dolgozó pa-
rasztsagnak a szövetsége. Ki a 
dolgozó paraszt ? A mezőgaidar 
sági munkás, a szegényparaszt és 
a kózépparaszt is. aki, sajatm îga 
és családtagjaival végzi a műnké-
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iatokat. A kulák az, aki mások 
munkájának a kizsákmányolásá-
ból él. Hogy a kulák is dolgozik ? 
Az is előfordul.  Ez nem változtat 
a tényen, hogy a mások munkája 
ulán szerzi meg „létfenntartását*, 
ahogy a névtelen levélíró írja, 
akiről már szinte megfeledkeztünk. 

Hogy kétszeresen dolgozik, ter-
mészetes, ha másokkal dolgoztat 
•s hogy az állammal szembeni kö-
telességét teljesiti, hát éppen ez 
a baj, hogy gyakran nem teljesíti. 
Ml osztályharcot clounk, 

Hogy a névtelen levélírónak 
®sak zavartkeltés volt a célja, ab-

ból is kitűnik, hogy a levelezőnk ál-
tal irt vádakra nem is reflektál,  gon-
dolom azért, mert nem is tartja a 
maga részéről szükségesnek, hogy 
védekezzék. 

Népi demokrácia-ellenes szóla-
mok, háborúra uszító propaganda, 
ezeknél a sötétben lapuló reak-
ciós fenegyerekeknél  nem bün, 
hanem érdem. Tegnap Hitlernek 
voltak még nyilt propagandistái 
és szidták az angolszászokat, ma 
az amerikai imperiálizmusnak sut-
togó baritonjai, ők tudják, miért sut-
tognak és nem beszélnek nyiltan. 

Igenis, névtelen levélíró és más 
hozzászólók, mi osztályharcot ví-

vunk a kizsákmányolók ellen, a 
dolgozó nép ellenségei ellen, akik 
magyar, román, zsidó népi egy-
ségről csak azért beszélnek és 
csak most, hogy megbontva a 
dolgozók egységét, kizsákmányoló 
uralmukat visszaállíthassák. 

Van egy bölcs latin mondás, 
amely igy hangzik: Si tacuisses, 
filosofus  manuisses, ami magyarra 
fordítva  azt jelenti: Ha  hallgattál 
volna, bölcs maradtál  volna. 

A mi névtelen levélírónk, hoz-
zászólásában nem sok bölcses-
ségről tanúskodik, hacsak nem 
arról, hogy nagybölcsen  elhall-
gatta a nevét. 

Udvarhelymegye a köztársaság első évében 
I Idvarhelymegyében, az ország ipa-
V rilag egyik legelmaradottabb me-
gyéjében vegyük vizsgálat alá. hogy 
a Népköztársaságunk kikiáltása óia 
eltelt egy esztendő alatt fejlődött-e  ? 
Részt vett e abban a hatalmas újjá-
építő munkában, ami országszerte 
folyik? 

Székelyudvarhely mindig büszke 
volt arra, hogy iskolavárosnak ne 
vezték és nem csak a megyebeli 
ifjúságot  fogadta  be számos isko-
lája, hanem a szomszédos megyék-
ből tanulni jövő gyermekeket is, 
elsősorban azonban a kiváltságosak 
gyermekeit. 

Az iskolák államosításakor sokan 
gondolták lemondóan, hogy meg-
szűnik az iskolák fejlődése.  Ezzel 
szemben a tények azt igazolják, 
hogy'Udvarhelymegyének ma több 
iskolája van, mint volt bármikor és 
Székelyudvarhelyen is mind ujabb 
és ujabb iskolákat létesítenek, még-
pedig most már elsősorban a dol-
gozók gyermekei számára. 

A megyében működik két elméleti 
líceum, két pedagógiai iskola, iparis-
kola, kertészeti iskola és nem rég 
nyilt meg tiomoródfürdőn  a bányá-
szati és kohászati szakiskola. Kö 
zelebbről nyitja meg kapuit Székely-
udvarhelyen az erdészeti szakiskola. 
-I-logy mekkora gondosságot fordít 
* * Népköztársaságunk a műveltség 
terjesztésére, mutatja az a tény is, 
hogy a megye 153 elemi iskolájá-
ban és 20 óvodájában a tavalyihoz 
viszonyítva több, mint 50 százalék-
kal nagyobb számú tanitószemély-
zet végzi a gyermekek oktatását. 
Még nagyobb büszkeséggel gondo-
lunk arra az 59 magyar és 2 ro-
mán iskolára, amelyek az uj közok-
tatásügyi törvényben előirt hét osz-
tállyal, a régi középső tagozatnak 
megfelelő  osztályokkal, működnek. 
Ami még soha nem volt megyénk-
ben, a Román Munkáspárt kezde-
ményezésére, megvalósította Nép-
köztársaságunk kormánya, az inter-
nátusokat az olyan községi elemi 
iskoláknál, amelyeknek növendékei 
külső területekről kerülnek ki. Ilyen 
•internátus létesült Lövétén, Homo-
fódszentmártonban,  Oklándon, Ko-
bátfalván  és Szentábrahámon. Igy 
a tanyákon lakó szülők gyermekei 
is hozzájutnak az iskolához, ami 
eddig számukra elérhetetlen volt. 

Így szolgálja Népköztársaságunk 
a művelődés terjesztését és igy gon-
doskodik arról, hogy minden egyes 
gyermek demokratikus szelemben 
nevelkedjék s igy biztosítja min-
denkinek a lehetőséget a tanulás-
hoz é» továbbfejlődéshez. 
Iparosítás terén az elmúlt évben a 
1 RMP kezdeményezésére megtör-
téntek a lépesek Szentkeresztbánya, 
mint UJvaiht lymegye iparának a 
csirája, ai aliao.okítás után óriásit 
fejlődött.  A munkasok száma meg-
kétszereződött, megindult a munkás 
•lakások építése stb. A paraj ii só-

bányát korszerű felszereléssel  látta 
el Népköztársaságunk. Megkezdték 
Székelykereszturra a magasfeszült-
ségű áram bevezetését, Székelyud 
varhely uj villanyáram-fejlesztő  gé-
peinek felállítása  folyamatban  van. 
Ezek a megvalósítások már a közel-
jövőben megszüntetik Udvarhelyme-
gyében a munkanélküliséget, mert 
minden dolgozni akaró ember ré-
szére munkalehetőséget teremtenek. 

r 

ryiási jelentőségűek a Székelyud-
^ varhelyen létesített állami üzletek, 
amelyek államosított iparunk termé-
keit juttatják el olcsón a vásárló 
közönséghez. A textil-üzlet, a cipő-
üzlet, a vasudvar, az állami pontos 
üzlet és ujabban az állami élelmi-
szer-üzlet kielégítik nem csak a vá-
ros lakosainak igényeit, hanem a 
környető falvak  lakosainak szükség-
létéit is. 
pgészségügyi téren is hatalmas fej-
L lődést tapasztalhattunk az eimutt 
évben. A\ár működik a közegészség-
ügyi állomás és közelebbről uj ott-
honába költözhetik be. Folyamatban 
van a tüdőgondozó külön épületben 
való elhelyezése ugy Székelyudvar-
helyen, mint Székelykereszturon, a 
szülészeti kórház és a gyermekklinika, 
felállítása  Székelyudvarhelyen. Szent-
keresztbányán uj kórház létesült. 

A szövetkezeti mozgalom terén 
egészséges kezdeményezése van az 
UMGlSz nak, amikor beállítja a ter-
melő szövetkezeteket. A termelőszö-
vetkezetek hivatottak az ipar kollek-
tivizálása során a kisiparosok életle-
hetőségét és munkaalkalmát bizto-
lositani. Az asztalos termelő-
szövetkezet máris szép eredménye-
ket ért el és hatalmas megrendelé-
seket bonyolít le. Folyamatban van 
más szakmákban is a termelő szö-
vetkezet megszervezése. 
J-Iatalmas munka folyt  Udvarhely-
* ' megyében az elmúlt évben az utak 
rendbehozása terén is. Ebben a 
munkában nyilvánult meg leginkább 
a lakosság közösségi érzése és len-
dületes építeni vágyása, mert a 
munkák legnagyobb részét önkéntes 
közmunkával valósították meg. A 
megyei utaknak több, mint 70 szá-
zalékát kavicsozták ki ilyen módon. 
A megye lakossága önkéntes mun-
kával 27.243 köbméter kavicsot és 
10047 köbméter homokot hordott 
ki az útépítéshez. Ez a munka az ál-
lamnak óriási megtakarítást jelen-
tett. 

Hát még a hidak megjavításánál 
milyen hatalmas segítséget jelentett 
ez a munka! Az elmúlt fasiszta 
háooru legtöbb hidunkat romokban 
hagyta s ezt építette ujjá nagy len-
dülettel a megye lakossága. Tizen-
hat nagyobb és 134 kisebb hidat 
javítottak meg az elmúlt évben ön-
kéntes munkával 3.153.000 lej ér-
tékben. Ezeknél a munkálatoknál 
csupán a s/aurnunkásokat és az 
anyagot kellett megfizetni,  a többit 

önkéntes munkával végezték el. Az 
önkéntes munkában különösen ki-
tüntekKánvád és Székelyzsombor 
községek iakorai. 

Majdnem egészen önkéntes mun-
kával építették fel  a fenyédi  1 mil-
lió lej értékű gátat. Ennek az ösz-
szegnek csak 5 százalékát kellett 
szakmunkásokra és anyagra kiadni. 

A megyefőnökség  Székelyudvarhe-
lyen épített hatalmas garázsának 
építkezésénél is minden tnegyefé-
nökségi tisztviselő 150 munkaórát 
dolgozott önkéntesen s ezen kivW 
ezek a tisztviselők segítettek a ká-
nyádiaknak is egy 8 méteres hid 
építésénél. 
A felsorolt  eredményeken kivül 
** mindéi község a november 7-ike 
tiszteletére és a december 30-ik« 
tiszteletére rendezett munkaverseny-
ben megfeszített  erővel vett részt. 
Minden község igyekezettrendet te-
remteni a maga hatókörében, mezei 
utakat, legelőket javítottak, község-
házat, kulturotthont építettek, vagy 
fejeztek  be stb s a megye öntuda-
tos dolgozói igyekeztek erejükhöz 
mérten kivenni a részüket az or-
szág újjáépítésében. 
Mem bi;zuk el magunkat és nem 
M vagyunk megelégedve az elért 
eredményeinkkel, de mégis büszkék 
vagyunk arra, hogy Népköztársasá-
gunk fennállásának  első évében me-
gyénk minden szempontból hatal-
masat fejlődött  Reméljük, hogy ae 
elkövetkezendő évben még nagyobb 
teljesítményekkel járulunk hozzá me: 

gyénk és ezzel hazánk újjáépítésé-
hez. 

Szociálista munkaversenyben 
Udvarhelymegye két szeszgyára 
A székelyudvarlielyi „Kárpát" ál-

lami szeszgyár és a vargyasi „Maros* 
szeszgyár szociálista munkaverseny-
ben állanak november elseje óta. 
Népköztársaságunk kikiáltásának el-
ső évfordulóján,  december 30 ikán 
válik el, hogy melyik lesz a győz-
tes a két gyár közül a termelés és 
a kitermelési arány szempontjából. 

Mindkét üzem munkásai lelkesen 
vesznek részt a versenyben és bíz-
nak abban, hogy ők nyerik azt 
meg. 

A székelyudvarhelyi szeszgyáron 
sok javítani való volt s az első idő-
ben még technikai vezetője sem volt 
a gyárnak. Igy a csiráztatómester, 
Szilveszter Lajos és a hü:őmester, 
Feleki Dénes irányították a gyár 
munkáját, az épületek és a gép ja-
vítását. A gyár az előirányzott 12 
tonna helyett minden hónapban 14 
tonna szeszt termelt igy is, habár 
még nem is állott akkor verseny-
ben más üzemmel. Annál szebb 

eredmény elé néz most, amikor a 
verseny láza fűt  minden egyes 
munkást. 

Győzni akar a versenyben a var-
gyasi .Maros* szeszgyár munkás-
sága is. Ők 31—32 százalékos ki-
termelési arányt értek el eddig és 
az előirt normát legalább 6 - 7 szá-
zalékkal haladták meg. Emellett 
azonban rendbehozták a gyárépüle-
tet és a lakásokat. Most fürdőt 
akarnak létesíteni a munkások ré-
szére. Tervük az is, hogy szarvas-
marhahizlalót rendeznek be. Az eh-
hez szükséges istálló már készen is 
van. 

Mindkét gyár dolgozói igyekeznek 
magukat politikailag is kiképezni. 
Szorgalmasan járnak az újságolva-
sásra és minden egyes munkás tu-
datosan vesz részt a szociálista 
munkaversenyben, mert tudja, hogy 
ezzel nem csak a sajátmaga jobblé-
tét mozdítja elő, hanem Népköztár-
saságunk újjáépítését is szolgálja. 

Hogyan dolgozik az állami vasudvar? 
Az állami vasudvar célja, hogy 

Udvarhely megyét ellássa vas-áruval. 
Ennek a céljának meg is tud fe-
lelni, mert az államosítás óta a 
vasipar is óriásit f.  jtfdött  s igy 
most már az ország ípaia teljes 
mértékben képes kielégíteni a főid 
mívesek igényeit. Népköztársasá-
gunk a Román Munkáspárt irányí-
tása mellett gondolkodik az ország 
lakosságának minden szükségleté-
ről. 

örömmel látjuk az állami vasud-
var hatalmas raktárát, ahol jelenleg 
is hét és fél  vagon nyersvas varja 
a megye íakossaga közöti való s/ét-
osztásai. Ennek itgnafv«bb  része 
ráfvas,  patkóvas. iioiganyo/ott le 
mez, sodronyszeg, zomanco/ott ön-
tö't edény minden méretben. Van 
ezenkívül raktáron 

1 vagon munkált  vas: 
épület és b'itorvájáias, aazta'os és 
laka ot bier&iátnok, kereskedelmi 
és konyhamérlegek, valamint más 
ipari szerszámok. 

Mezőgazdasági  gép mintegy 
/tarom  vagonnyi van: 

vetőgépek, kukoricavető, vas-borona, 

lókapa, gabonatisztitó, Hohenheim-
ekekés. permetező stb. 

Háztartási  edény  és felszerelés 
kb. három vagonnal 

van raktáron: hus , mák- és dié-
őrlők, zománcozott edény, horga-
nyozott vedrek, mosófazekak,  zsiros-
bödönök és sok fajta  üveg és por-
celán- készlet. 

Vegyiáru  is van vagy két 
vagonnnal: 

marószóda, kristályszóda, szódabi-
kátbonát, keserüsó, olaj- és vizfes-
tékek, lakkok, koc&ikenőcs, féregirtó 
szerek, cipőkrém, púder, hajolaj, 
kölnivíz stb 

A műszaki,  egészségügyi  és 
elektromos  cikkek  megint egy vagont 
tesznek ki és vízvezeték-felszerelés-
ből, tömítő anvagokbó', fürdőkád-
ból, WC csészékbó1, vihamo» égők-
ből, lán.pakból, huzalokból stb. ál-
lanak. 

Er a hatalmas árumennyiség is 
Nepi-Ö"áioa^agunk egyéves fejlődé-
sei mu a ja «-s bizalommal tölt el 
a további fejlődésre  és haladásra 
nézve. 



Mi történik a nagyvilágban ? 
KOI- és belpolitikai tájékoztató 

Sztálin 69-ik születésnapjának 
megünneplése Székely udvarhelyen 
December 21-én este a zsúfolásig  megtelt moziterembea lelke-

sen ünnepelte Székelyudvarhely lakossága Sztálin 69-ik születés-
napját. Román nyelven Asztalos Letícia, magyarul Soós Mihály 
dr., az Arlus elnöke ismertette és méltatta Sztálin életét és mun-
kásságát A bevezető beszédet és a műsorszámok közötti össze-
kötő szöveget Venczel László középiskolai igazgató mondta. Ezzel 
az ünnepéllyel is kifejezte  Székelyudvarhely lakossága nagy tanító-
mesterünk iránti háláját és szeretetét. 

Mi az értelme az állami boltok 
bevásárlási rendszerének ? 

M e g n y í l t 
a N a g y N e m z e t g y ű l é s 
u) ü lé s szaka 
A Nagy Nemzetgyűlés megkezdte 

uj ülésszakát. Gheorghiu Dej, a 
RMP fótitkára  előterjesztette az 
1949. évi tervgazdaságra vonatkozó 
törvényjavaslatot. Gheorghiu Dej 
nagy beszédében vázolta, hogy Ro-
mánia gazdasági újjáépítését csak 
a Szovjetunió által nyujiott gazda-
sági segitség tette lehetővé. Ismer-
tette azokat a hatalmas beruházá-
sokat, amelyeket a Népköztársaság 
a gazdasági terv szerint eszközöl és 
amelyek hivatva lesznek arra, hogy 
az ország termelési színvonala 40 
százalékban múlja felül  az 1948 
évit és meghaladja a békeévek 
színvonalát is. Küíönös gondot for-
dít az uj törvényjavaslat a mező-
gazdaság fejlesztésére,  a szövetke-
zetek kiépítésére és a gépközpontok 
létesítésére. 
E g y e s í t e t t é k a l e n g y e l 

m u n k á s p á r t o k a t 
A lengyel munkáspártok egyesí-

tésére összehívott kongres-zus vé 
get ért. A lengyel munkáspárt és 
lengyel szociálista párt egyesülésé-
vel egész Délkeleteurópában meg-
valósult a munkásosztály ideológiai, 
politikai és szervezeti egysége. A 
kongresszus elfogadta  a Hilary Mi-
nős iparügyi miniszter által előter-
jesztett uj hatéves gazdasági tervet is. 
H o l l a n d o r v t á m a d á s 

I n d o n é z i a szabadsága 
e l l en 
A hollandok orvul megtámadták 

Indonéziát. Amint a lapok megálla-
pítják, a támadó gyalogságot Ame-
rikában, az ejtőernyősöket és repü-
lőket Angliában képezték ki. A hol-
land támadás a nyugati imperiá-
lizmus ujabb merénylete egy nép 
szabadsága ellen. 
L e t a r t ó z t a t t á k 

Mindszent i m a g y a r 
h ereegpr i m ást 
A magyar belügyminisztérium je-

lenti, hogy Mindszenti József  esz-
tergomi hercegprímást kémkedésért, 
valutaüzérkedésért és a köztársaság 
elleni áruló tevékenységért letar-
tóztatták. Mint ismeretes, legutóbb 
már a katholicizmus világi vezetői 
is tiltakoztak Mindszenti hazaáruló 
politikája ellen, nem csak a kathó-
likus tömegek, igy többek közt 
Szegfű  Gyula hires történettudós is. 
A magyar nemzet vallási- és párt-
különbség nélkül, egységesen uta-
sította vissza Mindszenti idegen, 
imperiálista érdekeket szolgáló po-
litikáját. 

B e r l i n 
Ganeval tábornok, Berlin francia 

övezetének parancsnoka felrobban-
latta a berlini rádió két antenna-
tornyát. Igy akarta elhallgattatni a 
béke érdekét szolgáló rádió-leadót, 
ami azonban nem sikerült, mert 
már másnap tovább működött a 
rádióállomás. A német dolgozók 
megdöbbenéssel értesültek erről a 
bombamerényletről, amit olyan ak-
ciónak tekintenek, amelyet a .hideg 
háború" kezdeményezői követtek el, 
akik a terrorhoz és dinamithoz fo-
lyamodnak, azt remélve, hogv ily 
nódon megerősíthetik helyzetüket. 

A kina i n é p h a d s e r e g 
ujabb s ikere i 
A kinai néphadsereg csapatai 

Sanghajhoz közelednek. A legutóbbi 

3 nap alatt 130 kilómétert haladtak 
előre. Pekinget és Nankfngot  telje-
sen körülzárták a néphadsereg csa-
patai. Csang Káj-Sek és csapatai 
fejvesztetten  menekülnek. 
Kdzalkalmazottafc 

sztrájkja Olaszország-
ban 
A közalkalmazottak hatalmas mé-

retű sztrájkba kezdtek Olaszország-
ban. fiabár  a jobboldali keresztény 
demokrata szakszervezet vezetői és 
a rendőrség mindent megtettek a 
közalkalmazottak sztrájkjának letö-
résére, mégis a közalkalmazottak-
nak 80— 90 százaléka megszüntette 
a munkát. 

HÍREK 
— Volt hadifoglyok  összejö-

vetele. A Szovjetunióból hazatért 
székelyudvarhelyi hadifoglyok  de-
cember 25 én este összegyűltek a 
MNSz városi szervezetének székhá-
zában Elhatározták, hogy megkérik 
a MNSz központi bizottságát, hogy 
a volt szovjet-hadifoglyok  részére, 
akiknek nagy része már a fogság 
alatt is fasisztaellenes  tevékenységet 
fejtett  ki, nyújtson lehetőséget fo-
kozottabb mértékű munkára. 

— Az állami textilüzlet hatal-
mas forgalma.  Az ünnepek előtt, 
különösen nagy számban látogatta 
a vásárló közönség a szépen felsze-
relt és nagy áruraktárral rendelkező 
állami üzleteket. Az állami textil-
üzlet december 24-én 505 vevőt 
szolgált ki és 348414 lejt forgal-
mazott. Az előző napokon, amikor 
a késő esti órákig voltak nyitva az 
állami üzletek, hogy a dolgozókat 
is ki tudják szolgálni, akik napköz-
ben munkában voltak, még napi 
400 030 lejes forgalmuk  is volt. 

— R görög szabadsághar-
cosok segélyezésire a görögöket 
segélyező székelyudvarhelyi bizott-
ság edd g beküldött 19 gyermekin-
get, 13 inget leánykák részére, 9 
bundasapkát, 9 báránybőrsapkát, 1 
bekecset és egy nyaksálat, a központi 
segélyező bizottsághoz. Mindnyájan 
siessünk adományainkkal a sza-
badságharcos görögök gyerme-
keinek megsegítésére. 

— A Scânteia barátainak es-
télye. December 20 án a Scânteia 
barátai kedves szórakoztató műsor-
ral rende/iek estélyt. Az estélyen az 
iskolák és a demokratikus hadsereg 
szerepeltek ének-, tánc- és szavaló-
karszámokkal és magyar és rotnán 
nyelvű előadás ismertette a Scânteia 
szerepét. Feltűnő volt a magyar kö-
zönség elmaradása. Vájjon nem a 
sovinizmusnak egy megnyilvánulása, 
hogy a magyar lakosság a Scânteia 
estélyére nem megy el, habár annak 
műsora nagyobbára magyarnyelvű 
volt és a belépőjegyeket előre meg 
is vették. Ez a tény is azt mutatja, 
hogy a Román Munkáspárt útmuta-
tását a sovinizmus leküzdése terén, 
komolyan kell magunkévá tennünk. 

Mcslnybeni bor-árjegyzék 
a „Fenyőolz' Rt.-nál-

Uj vörös literenként . 68 lej 
Uj fehér  , . 88 „ 
Óbor „ . 118 , 
Sör üvegenként . 26 „ 
A fenti  arakhoz hozzászámítjuk a 

számlabélyeget. 1—> 

A közönség körében többen ko-
molyan, sőt egyesek gunyoros han-
gon is kifogásolják,  hogy az állami 
boltokban való vásárlásnál — legyen 
az akármilyen kicsiségnek, pl. 
néhány szegnek a bevásárlása — 
mennyifelé  kell a vevőnek eljárkálnia, 
vesztegelnie, amig az árut ke-
zébe kaphatja, miután azt előbb 
számlázták, csomagolták, ellenőriz-
ték stb. 

A kifogásolóknak  nincs igazuk. 
Felelhetnénk nekik röviden csak 
annyit, hogy ez a rendszer a nagy-
városi üzletekben régóta bevezetett 
és bevált rendszer. Emellett azon-
ban tudnunk kell azt is, hogy ez 
azért is helyes és szükséges, mert 
ez a rendszer biztosítja az üzleten 
belül és maga az állam részére is 
a pontos elszámolást és ellenőrzést. 

Tribunalul Judeţului Odorheiu 
instanţa specială de sabotaj 

Dos. No. 188-1948. 
E X T R A S 

de pe sentinţa penală Nr. 236—1948. 
In numele legii 
H o t ă r e ş t e : 

Condamnă pe inculpata soţia lui 
Bartalis Gáspár de 49 ani, casnică, 
rom. cat., căsătorită, născ şi dom. 
în com. Poloniţa-Odorheiu, să plă 
tească o amendă corecţională de 
7000 (şeaptemii) lei, pentru delictul 
prev. de art. 27, punctul 1 şi 6 şi 
pedepsit de art. 28, cu aplic. art. 37 
din legea sabotajului economic, 
fiindcă  in ziua de 22 Octombrie 
1948 a transportat pentru comer-
cializare câte o cantitate de unt şi 
carne de viţel, fără  respectarea for-
melor legale. 

Amenda se va consemna la CEC, 
Ia disp. Ministerului Justiţiei şi Mi-
nisterului Af.  Interne, in cont sabo-
taj, iar o cotă de 10 la sută din 
amendă se va vărsa la Banca de 
Stat, in cunt special, fond  timbru 
10VR. 

In caz de neplată, amenda se va 
executa în cond. prev. de art. 54 Cp, 
comb cu art. 63 din legea sabota-
jului. 

Se confiscă  contravaloarea măr-
furilor,  ce fac  obiectul infracţiunii 
de faţă,  depusă cu chitanţa No. 
5533—1948, care se va inainta Mi-
nisterului Comerţu'ui şi Alimenta-
ţiei, împreună cu un txtras de pe 
prezenta. 

Se va publica şi afişa  prin ziarul 
local .Szabadság* 

Oniiă p meu pală, -ă plătească 
Suituiut suma de 300 lei cheltueli 
penale, iar părţii civile suma de 
1000 lei despăgubiri civile, plus 
1000 le! cheltueli de judecată şi 
onorar d j advocat. 

Agent descoperitor al infracţiunii 
este: gard-^u! public Bejenaru Vla-
dimir din Poliţia Odorheiu. 

C i d ept de recurs în 5 zile. 
D ă şi pronunţată în şedinţa 

pub. iá cvt 1 Decemvrie 1948. 

Végül mindezek mellett meggon-
dolni való, hogy ennek a rendszer-
nek a fenntartása  a saját egyéni 
érdeke minden egyes vásárlónak is. 
Ez ugyanis az ő számára is teljesen 
biztosítja, hogy pénzéért szolidul 
megállapított üzleti áron kapja meg 
az áiut, anélkül, hogy vele tévedés 
vagy egyéb ok miatt valaki valamit 
túlságosan megfizettetne,  minthogy 
ezt a gondos ellenőrzés lehetetlenné 
teszi. 

Már er a biztos tudat is meg-
nyugtathatna minden vásárlót any-
nyira, hogy ne sajnálja azt a né-
hány pillanatot, amivel a számlázás,, 
ellenőrzés üzleti rendje miatt a meg-
szokottnál kissé több időt kell egy 
kellemesen fűtött,  csinos berende-
zésű bolthelyiségben eltöltenie. 

Csang-Káj-Sekné: Te Seki, ebbert 
a nagy szaladásban mennyi min-
den eltűnt! Se hálóing, se frakk-
ing! 

Csang-Káj-Sek : Az még nem volna 
baj, de se Peking, se Nanking,.. 

(Ludas Matyi) 

Példázat arról, hogy Anglia 
lehet e fölényes  az US \ többi 
csatlósával szemben. 

Két koldus megy az utcán és-
az egyik nagy tisztelettel köszönt 
egy harmadikat. Társa csodálkozva 
kérdi, hogy mi az oka a kalap-
lengetésnek, amikor a szembe-
jövő ugyanolyan koldus, mint ők 
maguk. A köszönő megmagya-
rázza : 

— Csakhogy, barátom, ő az 
Opera előtt koldul. 

(Ludas Matyi) 

R RRTR figyelmébe:  Székely-
keresztur és vidéke lakossága há-
lával tartozik a Rata autóbusztársa-
ságának azért a gondoskodásért, 
amiért az utazó közönség részére 
kényelmes és pontos gépkocsijára-
tokat állított be, azonban egy dolog 
elkerülhette a társaság figyelmét  és. 
pedig a várószoba kérdése. Eddig 
az utazó közönség az Orbán-ven-
déglőben várakozott az érkező gép-
kocsikra, azonban a vendéglőt be-
zárták és most a szabad ég alatt 
kénytelen órák hosszat állingálni, 
ami pedig különösen most télviz. 
idején nagyon kellemetlen és egész-
ségtelen. A társaságnak berelnie 
kellene egy megfelelő  várótermet és 
igy az utazó-közönség jogos pana-
szai orvoslást kaphatnának. 

x Eladó, esetleg kisebbel ráfize-
téssel elcserélhető Orbán Balázs u. 
40 számú házam. Értekezés Szabó 
Ödönnél, Bethlen- utca 23 szám 
alatt. 2—S 

x Eladó Zetelakán egy faház  és 
egy fél  istálló fa.  Érdeklődni lehet 
Uivaihelyt Rákóczi-ut 75 szám alatt 
Kopács Ferencnél, Zetelakán Kováca 
Gáspárnál. 


