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EMLÉKEZÉS  LENINRE 
Ezelőtt  25  évvel,  1924  ja-

nuár  21-én  súlyos  gyász  bo 
rult  a Szovjetunióra  és a vi-
lág  minden  munkás  és ha-
ladó  gondolkozású  emberé-
nek  lelkére,  amikor  végig 
száguldott  a világon  a hir: 
a nagy  Lenin  meghall. 

Ebben  a döbbenetes  és vá-
rakozásteli  csendben  csendült 
fel  Sztálin  elvtárs  ajkáról  az 
a búcsúbeszéd,  amelyik  még 
ma,  25  év  távlatából  is  meg-
rendíti  az  olvasót  és, amely 
beszéd  minden  egyes  szaka-
szának  végén  olyan  fogada-
lom  csendült  fel,  melynek 
megtartása  és hü  követése 
mutatta  meg  a szovjet-népek 
számára  a szociálizmus)  út-
ját. 

Hallgassuk  meg  ezeket  a 
fogadalmakat,  mert  ezek  szá-
munkra  is  a jövőbe  mutat-
nak  és megszívlelendők: 

. . . „Mikor  elment  tőlünk 
Lenin  elvtárs,  örökbe  hagyta 
ránk,  hogy  tartsuk  magasra 
és őrizzük  meg  tisztán  a 
párttag  magasztos  fogalmát. 
Esküszünk  neked,  Lenin  elv-
társ,  hogy  becsülettel  telje-
sítjük  ezt  a te  végső  akara-
todat  ! 

. . . Mikor  elment  tőlünk 
Lenin  elvtárs,  örökbe  hagyta 
ránk,  hogy  ugy  őrizzük  pár-
tunk  egységét,  mint  a sze-
münk  világát.  Esküszünk  ne-
ked,  Lenin  elvtárs,  hogy  be-
csülettel  teljesítjük  ezt  a 
végső  akaratodat  is  ! 

. .. Mikor  elment  tőlünk 
Lenin  elvtárs,  örökbe  hagyta 
ránk,  hogy  őrizzük  és erő-
sítsük  a proletáriátus  dikta-
túráját.  Esküszünk  neked, 
Lenin  elvtárs,  hogy  erőnket 
nem  kiméivé,  becsülettel  tel 
jesiteni  fogjuk  ezt  a végső 
akaratodat  is! 

.. . Mikor  elment  tőlünk 
Lenin  elvtárs,  örökbe  hagyta 
ránk,  hogy  minden  erőnkkel 
erősítsük  a munkások  és 
parasztok  szövetségét.  Eskü-
szünk  neked,  Lenin  elvtárs, 

hogy  becsülettel  teljesítjük 
ezt  a végső  akaratodat  is! 

. . . Mikor  elment  l  tőlünk 
Lenin  elvtárs,  örökbe  hagyta 
ránk,  hogy  erősítsük  és szé-
lesítsük  a Köztársaságok  Szö-
vetségét.*"  Esküszünk  neked, 

A NÉPTANÁCSOK, 
mint uj harci forma  a szociálizmusért 

folyó  küzdelemben 

Lenin  elvtárs,  hogy  teljesí-
teni  fogjuk  becsülettel  ezt  a 
végső  akaratodat  is! 

. . . Mikor  elment  tőlünk 
Lenin  elvtárs,  örökbe  hagyta 
ránk,  hogy  legyünk  hívek  a 
Kommunista  Internácionálé 
elveihez.  Esküszünk  neked, 
Lenin  elvtárs,  hogy  életün-
ket  sem  kímélve,  erősíteni 
és fejleszteni  fogjuk  a világ 
dolgozóinak  szövetségét: 
a Kommunista  Internacio-
nálét  /•' 

Sztálin  elvtárs  szavai  egy 
egész  nép  akaratát  fejezték 
ki.  Az  általa  tett  fogadalmat 
egy  egész  nép  valósította 
meg  és megőrizve  a párttag 
magasztos  fogalmát,  őrizve 
a párt  egységét,  erősítve  a 
proletáriátus  diktatúráját,  erő-
sítve  a munkások  és parasz-
tok  szövetségét,  szélesítve  a 
Köztársaságok  Szövetségét 
és erősítve  és fejlesztve  a vi-
lág  dolgozóinak  szövetségét 
a Szovjetunió  a világ  béke-
szerető  népeinek  nagy  párt-
fogója  lett,  a világ  békéjének 
legszilárdabb  őre,  a leigá-
zott  népek  felszabaditója,  a 

A Román Népköztársaság ab-
ban a harcban született meg, 
amelyet a nép, a munkásosztállyal 
az élén, a fasizmus,  a reakció és 
az imperiálizmus ellen vívott, szö-
gezi le az uj alkotmány második 
szakasza. 

Az alkotmány megszavazása 
óta eltelt 10 hónap alatt e szavak 
értelmét a küzdelemnek ujabb és 
ujabb eredményei erősítették meg. 
Ez idő alatt történt az államosítás, 
nagy jelentőségű reform-törvénye-
ket hoztak, mint amilyen az egy 
éves gazdasági tervről, az uj 
költségvetésről, vagy a társadalom-
biztosítás gyökeres átszervezésé-
ről szóló törvények. A dolgozó 
réteg folyton  növekvő öntudata is 
mind amellett tanúskodik, hogy 
az osztály-ellenség ellen vivott 
lankadatlan harc eredményes volt. 

Az ujabb és ujabb szociálista 
megvalósításokért következetesen 
küzdő dolgozó nép, megedződve 
a kizsákmányolás elleni gazda-
sági és politikai harcban, vállal-
hatja sorsának teljes irányítását a 
létesítendő néptanácsokon ke-
resztül. 

Már alkotmányunk harmadik 
szakasza félreérthetetlenül  álla-
pítja meg, hogy a Román Népköz-
társaságban a teljes államhatalom 
a néptől ered és a népé. Ezen 
elvi meghatározás nyer most gya-
korlati megvalósítást a Román 
Munkáspárt kezdeményezésére 
megszavazott néptanácsokra vo-
natkozó törvény által. 

Alig négy éve annak, hogy Ro-
mánia dolgozói a szovjet-nép ál-
tal elért csodálatos eredmények 
és erőfeszítések  nyomán, a dicső-
séges Vörös Hadsereg felszabadí-
tása következtében, megindulhat-
tak a fejlődés  utján. A Román 
Munkáspárt vezetése és irányí-
tása mellett megszerezve a mun-
kásság az állam vezetéséhez szük-

kis  népek  nagy  barátja.  A 
mi  felszábaditónk  és útmu-
tatónk  is. 

Ezért  emlékezünk  szeretet-
tel  és hódolattal  Leninre,  ta-
nítómesterünkre  és vezé-
rünkre  és tanulmányozzuk 
az  ő tanításait. 

Sztálin  mutatott  rá  a mi 
teendőinkre  is,  amikor  így 
irt:  „Építsétek  az  uj  életet, 
az  élet  uj  formáit,  az  uj 
kulturát  — mint  Lenin". 

séges tudást, ismerve a sokoldalú 
feladattal  járó nagy felelősséget 
büszkén vállalja a vezetést. A jo-
gaitól annyiszor megfosztott  nép-
tömegek résztvételét biztosítani 
kell a közügyek vezetésében 
olyanformán,  hogy a néptanácsok 
munkájukban a néptömegek kez-
deményezésére és széleskörű részt-
vételére támaszkodjanak. Ezért a 
megválasztott képviselő, a törvény 
értelmében számadási kötelezett-
séggel tartozik választóinak. 

Fel kell szabadítani minden 
meglévő, de eddig fel  nem hasz-
nált tudást, kezdeményezést, jó-
indulatot, dolgozni akarást a gaz-
daságban, a politikában, a művé-
szetben, a kulturában, a sportban, 
a tudományban, a közegészség-
ügyben egyaránt a néptanácsokon 
keresztül. E feladatok  becsületes 
megvalósítására nemcsak demo-
kratikus kormányzatunk vállalt 
kötelezettséget, de ott szerepel az 
a munkásosztály élcsapatának, a 
Román Munkáspártnak forradalmi 
programmjában is. Ez biztosítja a 
megvalósításokat, mint ahogy ed-
dig is akadályt nem ismerve ve-
zetett, utat mutatott és győzelemre 
vitt a Román Munkáspárt. 

Ilyen történelmi fordulóknál,  ér-
demes visszatekinteni a múltba, 
meglátni és másoknak is megmu-
tatni, hogyan kényszeritették felül-
ről való kinevezéssel a megyék 
élére a prefektust,  községekben a 
jegyzőt, járásokban a szolgabírót, 
akiknek semmi közük sem volt a 
néphez, nem ismerték annak igazi 
helyzetét, de nem is éreztek a 
dolgozókkal. 

Vagy nézzük meg, a múltban 
szokásos községi választásokat, 
ahol munkakerülők, hirtelen oda-
pottyant hordószónokok zengedez-
ték a himnuszt „országmentő* 
gazdáikról, akik miután megvá-
lasztották nem tartoztak felelős-
séggel senkinek, egyetlen felada-
tott teljesítettek: tökéletesen ki-
szolgálták felfelé  az urirend kor-
mányzatát, helyben pedig minden-
ben előnyt biztosítottak az ural-
kodó osztály koncaiért versengő 
élősködőknek. Garázda munkájuk 
nyomán burjánzott fel  a korrup-
ció, a fajgyűlölet,  a tudatlanság és 
a féktelen  kizsákmányolás. 

Az ily módon megfertőzött  köz-
életben még meglévő káros ma-
radványokat kell eltüntetni a jövő 
néptanácsának, elhajlást nem is-
merő bátor magatartásával, tiszta 
proletár erkölcsével, a dolgozó 
nép jobb jövőjébe vetett hitévei. 

Imets János. 

Megjelenik minden szombaton reggel 
Felelős szerkesztő : Imets János 

Lenin élt, 
Lenin él, 

Lenin élni fog! 
A Magy&r Népi Szövetség 
advarhelymegyei hetilapja 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Székelyudvarhely, Kossuth-utca 34. 

LENIN ÉL A VILÁG DOLGOZÓ MILLIÓINAK SZIVÉBEN 



U szakszeroezetek uj útja 
A RMP Központi Vezetősége 

plenáris ülésen megvitatta minda-
zokat a feladatokat,  melyek a 
szakszervezetekre várnak a szoci-
alizmus építésének utján. 

Mivel a szakszervezet a mun-
kásosztály legszélesebb körű szer-
vezete, rá hárul a feladat,  hogy 
a proletáriátus tömegét felvilágo-
sítva, mozgósítsa és így a Párt 
legfontosabb  segítőtársa legyen. 
A szakszervezeteket Marx, Engels, 
Lenin és Sztálin tanításai vezérlik. 
Nagy feladatot  kell teljesíteniük 
nevelő munkával, hogy a munkás-
ság öntudatát neveljék és megsza-
badítsák a kispolgári előítéletektől. 
A munka-fegvelem  és munka-sze-
retet szellemében kell lendületbe 
inditaniok a szakszervezeteknek a 
munkásságot, mert ez csak igy 
tud ütőerő lenni a szociálizmusért 
folytatott  harcban. 

Harc a gazdasági fero 
teljesítésűért 
A szakszervezetek legfontosabb 

feladata  : mozgósítani a munkás-
osztályt a gazdasági terv teljesíté-
séért. A gazdasági terv sikeres 
teljesítése nemcsak az országban 
végzett termelés mennyiségét és 
minőségét fogja  megváltoztatni, 
hanem a dolgozó tömegek életkö-
rülményeit is. A szakszervezetek-
nek meg kell szervezniök a ter-
melési terv megvitatási lehetősé-
geit, ugy, hogy minden munkás 
megtehesse észrevételeit a terv cél-
kitűzéseire. Csak igy lehet elérni, 
hogy az üzemben, gyárban, válla-
latokban, vagy intézményben el-
végzendő terv célkitűzéseit ne 
csak teljesítsék, hanem tul is szár-
nyalják. Csak ugy lehet a gazda-
sági tervet teljesíteni és túlszár-
nyalni, ha a szakszervezetek a 
munkásosztályt nevelik a munka 
iránti uj magatartásra és a munka 
szeretetére. 

A szakszervezeteknek harcol-
niok kell a termelékenység eme-
léséért, mert a gazdasági terv 
1949-re az ipari termelés értéké-
nek 40 százalékos gyarapítását 
irányozza elő. Harcolni kell a 
munkafegyelem  megerősítéséért és 
a munkaidő észszerűbb kihaszná-
lása érdekében is. A legnagyobb 
gond fordítandó  a gépek, szerszá-
mok jó-karban tartására, valamint 
szigorú megtakarítást kell végezni 
a nyersanyag és fűtőanyag  fel-
használásánál. 

A szakszervezetek minden te-
kintetben munkálkodjanak azon, 
hogy az ifjú  munkások ismeretei 
bővüljenek, mert ők lesznek a 
jövő szakemberei. A szakszerve-
zetek az osztályéberség szellemé-
ben kell, hogy neveljék a munkás-
ságot. 

a szociálista oerseny 
Ahhoz, hogy a gazdasági terv 

teljesítése, vagy túlszárnyalása 
megtörténhessék, szükséges a 
munkásság harcba indítása a 
a szociálista versenyeken keresz-
tül. A szociálista versenyek adnak 
lehetőséget arra, hogy élmunká-
3ok emelkedjenek ki, akik túllé-
pik az előirt normákat é^ újítá-
sokkal megjavítják a munka szer-
vezési rendszerét. 

Eddig a szociálista versenyek 
szórványos jellegűek voltak. A 
plenáris ülés felhívja  az összes 
pártszervezeteket és szakszerve-
zeteket, tegyék központi felada-
tukká a szociálista versenyek 
megszervezését és vezetését. 

A versenyek élmunkásait a napi-
sajtóban, faliújságokon  és élő szó-
ban is népszerűsíteni kell. A szo-

ciálista versenyekben a nagy 
Sztálin útmutatásait kell követni: 
„A verseny a dolgozók millióinak 
maximális aktivitásán alapuló 
kommunista módszer, a szociáliz-
mus építésére". 
Gondoskodás 

az alkalmazottak életkörül-
ményeinek megjaoitásárót 
A plenáris ülés ugy látja, hogy 

a bérrendszert, a kollektív szer-
ződést és a társadalombiztosítást 
uj alapokon kell megszervezni. 

A bérrendszer még a tőkés 
rendszerből maradt vissza és nem 
felel  meg a szociálista termelési 
viszonyoknak. Az eddigi módosí-
tások csak átmeneti intézkedések 
voltak. Az uj bérrendszer, amely 
az alkalmazottak munkájának 
mértékében megjavítja anyagi 
helyzetüket, ösztönözni fogja  a 
termelés emelését és elősegíti a 
szakmai képesítést. Az uj bérrend-
szer bevezetéséből előnyök szár-
maznak azok számára, akik oda-
adással dolgoznak a dolgozó-nép 
közös vagyonának gyarapításáért. 

A szakszervezetek uj kollektív 
szerződést kell, hogy készítsenek, 
mely megfelel  az uj termelési vi-
szonyoknak. Az Országos Szak-
szervezeti Tanács Bizottsága tel-
jes ülést tartva foglalkozott  a RMP 
Központi Vezetősége plenáris ülé-
sének fenti  határozatával, azt 
magáévá tette és megállapította 
az ebből származó feladatokat. 
A szakszervezeti választások feb-
ruár 5-ikén kezdődnek. 

Benedek Sándor. 

l-szabotázs bíróság ítéletei 
A székelyudvarhelyi törvényszék 

mellett működő szabotázs bíróság 
különböző szabotázs ügyekben ho-
zott Ítéletet. Legutóbb Bereczi Imre 
43 éves, András Domokos 42 éves, 
Osváth Domokos 24 éves és Nagy 
Antal 34 éves tibódi földműveseket 
Ítélte 4000-4000 lej pénzbirságra, 
mert engedély nélkül gyűjtöttek és 
dolgoztak fel tejet. 

Nagy Lőrinc homoródkeményfalvi 
lakost 5000 lej pénzbirságra Ítélte, 
mert a törvényes előírások betartása 
nélkül hozta forgalomba egy bete-
gen levágott disznó húsát. 

Kosztándi Róza 44 éves vargyasi 
lakost 4003 lej pénzbirsággal súj-
totta, mert gabonából főzött pálinkát. 

Fazakas György vargyasi lakos 
ugyancsak 4000 lej pénzbírságot ka-
pott, mert szintén gabonából főzött 
pálinkát. 
. H »dgvai Ervin 24 éves és Hodgyai 
Aron 27 éves miklósfalvi lakosokat 
és Nagy Sándor 32 éves ábránfalvi 
lakost egyenként 4000 lej pénzbir-
sággal sújtotta a biróság, mert a 
törvenyes formák betartása nélkül 
üzérkedtek élelmiszerekkel. 

a Dolgozó nő 
A „Dolgozó NŐ" januári száma 

Népköztársaságunk születésnapját 
ünnepli. Hazánk életének sorsdöntő 
eseményével Nagy Isrvan vezércikke 
foglalkozik. A Magyar N pi Szövet-
ség negyedik or<7ágos kongresszu-
sáról Asztalos Ágnes szines ripona 
számol be. A második nemzetközi 
nőkongresszus jelentőségérő' egy 
kongresszusi kikü dö i irás<u o >. ad-
hatjuk. A lapban meg sok érdei-es 
és értékes c^kk van a különbó ő 
rovatokban. 

üj rovata is van a „Dolgozó Nő 
nek Az cnyáunak gverm e>k nevelé-
sével k pc o a o-> kérdéseire vála-
szol Hatsctiek Anni, a nevelési ro-
vat vezetője. 

Ujabb nagyszabású 
szabotázs Ugy 

A megyei ellenőrző hivatal vizs-
gálata kiderítette, hogy Török János, 
az államosítás után kinevezett igaz-
gatója a betfalvi malomnak, nem 
könyvelte el a vámgabonának jó ré-
szét. Így 4000 kg. hiányzó gabonát 
feketézett el. Azonban ezt az államot 
megkárosító szabotálást Török Já-
nos nem egyedül követte el. A ma-
lom államosítása előtti tulajdonosá-
nak fia, Boldizsár László, mint a 
malom műszaki vezetője vett részt 
a vámgabona jogtalan elsajátításá-
ban. Együtt adták el a 4000 kg. 
lisztet. A lisztet a kobátfalvi malom-
szabotázs ügyben is szereplő Mel-
les Ferenc és Boglea Dumitru pékek, 
valamint Rátz András székelykeresz-
turi pékmester vette meg. Mint bűn-
társak szerepelnek Szakáts Béla 
molnár és Rezi László. 

A tárgyaláson Fekete János nép-
ügyész mondott magyar nyelvű vád-
beszédet. 

— A szociálizmus fejlődésében 
árulók azok, akik felelős helyeiken 
visszaélnek annak a népnek bizal-
mával, amely őket arra a helyre ál-
lította. Ezek a visszaélések leggyak-
rabban azokban az üzemekben for-
dulnak elő, ahol a kizsákmányoló 
rendszer maradékaiként a volt tulaj-
donosok továbbra is vezető szere-
pet kaptak. Ezek hozzá voltak szok-
va, hogy kizárólag a maguk érde-
keikért dolgozzanak. Nem tanulták 
meg becsülni a közvagyont, illetve 

a nép vagyonát. Ezeknek az embe-
reknek befolyása alatt, az öntudat-
lanabb munkások árulóivá válhatnak 
a munkásosztálynak. A munkásosz-
tály félre állítja a munkást is, ha 
az saját osztályának célkitűzéseit 
akadályozza. Akkor, amikor minden 
üzemben szociálista munkaversenyek 
folynak a többtermelés érdekében, 
amikor az öntudatos munkásság 
minden munkaerejét népköztársasá-
gunk gazdasági életének fellendité-^ 
séért fejti ki, méltó büntetést érde-
melnek azok, akik a nép rovására, 
a szociálizmus fejlődését akadályoz-
zák, — fejezte be beszédét Fekete 
János népügyész. 

Megérdemelt büntetést kaptak a 
vádlottak. Török János malomigaz-
gatót és Boldizsár Lászlót, a malom 
műszaki vezetőjét 1—1 évi elzá-
rásra, 20.000-20 000 lej pénzbir-
ságra és a községnek kártérítés cí-
men 30.000, illetve 20.000 lej meg-
fizetésére Ítélték. Szakáts Béla mol-
nár és Rezi László 2 - 2 hó-
napi elzárást és 5000 lej pénz 
büntetést kapott. Rátz András ke-
resztúri pékéi 10 000 lej pénzbünre-
tés és 15.000 lej kártérítés megfi-
zetésére, Józsi Dénes molnárt 5000 
lej pénzbüntetésre, Melles Ferenc és 
Boglea Dumitru keresztúri pékeket 
2—2 hónapi elzárásra és 10000, 
illetve 5000 lej pénzbüntetésre és 
20.000, illetve 10.000 lej kártérítésre 
ítélte a szabotázs-biróság. 

KENYER-OSZTAS JEGYRE 
Rz UMGlSz szövetkezet értesiti vevőkörét, hogy 1949 január 3-ával 
kezdődőleg átvette a kenyér-ellátást és a következő elosztó helyeket 
jelölte k i : 

I. sz. sütöde: Bethlen-u. (volt Phleps) — 11. sz. sütöde: Petőfi-u. (volt Luka). 
I. UMGlSz füszerüzlet Kossuth utca. — II. UMGlSz füszerüzlet Bethlen-utcai 

III. UMGlSz füszerüzlet Orbán Balázs-utca (Szombatfalva). 
Bérsütést végezünk az l es és 11-es számú, valamint a Ill-as számú 
sütődékben (volt Stiller Kossuth-utca) és a IV-es számú sütődében is 
(Farcádi utca volt Mátyás I. sütöde). 

Ugyanakkor a szabad kenyér árusítását is megkezdtük, 
ugyanazon helyeken kilogrammonként 40 — lejes árban. 

Kérjük a közönséget, ne álljon sorba, mivel a kenyérellátás biztosítva van. 

Kenyérárusitás: naponta délelőtt 8—1 óráig és délután 3—6 óráig 
a fent felsorolt elosztó helyeken a vevők 
kenyérfejadagjuhat rendesen megkaphatják. 

Vasárnaponként csak az 1 es és Il-es számú sütődéhben 
lesz kenyér- kiszolgálás délelőtt 8—12 óráig. 

ttönyoesboltunk 
(Kossuth utca 2 sz. alatti) 

Ü7lstében könyoek, folyóira-
tok, irodai és iskolai fel-
szerelések, papíráruk stb. 
bő választékban á l landóan 
vásárolhatók, üásáro l junk 

Könyoesboltunkban ! 

Hadigondozottak figyelmébe 
IOÜR tájékoztató. 

Helyiségváltozás Ez év január 
1 ői a/ lOV'R megyei hivatala a 
varmegychazaio. a munkaügyi felü-
gyelőig helyiségébe (Szialin-tér 13 
sz., volt villanyiroda) költözött át. 

Kórházi beutalásokat IOVR ü-
gyekben jHen.g csak hatósági or-

vos beutaló végzése és község 
IOVR igazolás alapján eszközölhet a 
megyei IOVR iroda. A községi IOVR 
román nyelvű igazolásában benne 
kell foglaltatnia annak, hogy az il-
lető milyen cimen és milyen szám 
alatt kapja ma is az IOVR segélyt. 

Fellebbezéseknél, meg nem adott 
segélyek ügyében azok, akik a már-
ciustól elmaradt IOVR segélyt de-
cemberben nem kapták meg, töltsék 
ki mielőbb a jegyzőségeken találhattó 
kérvény-mintát, csatolják hozzá a 
vagyoni bizonyítványt A kérés a 
pénzügyigazgatósáshoz adandó be, 
de a Ministerul Munai şi P.tved'e-
rilor Socia'e — Direcţ a Pe. snior 
IOVR Bucureşti, Str. Gl. Ange-
lescu 140 hez cimezendő. 

A 10 százalékos adókedvezmény 
iránti kerésekKel az IOVR segélye-
zettek forduljanak közvetlenül a 
pénzü>jyigazga o->aghoz. 

Nyomatott az .UMGlSz" könyv-
nyomdájában Székelyudvarhelyt. 



TANULJUNK  EGYÜTT 
A nemzetközi helyzetről 

(Zsdánoo hasonló cimU brosúrája nyomán) 

A második világháború követ-
keztében a két társadalmi rend-
szer — kapitálista és szociálista — 
közötti erőviszonyok megváltoztak 
és pedig a szociálizmus javéra. A 
háború utáni időszakban a két 
rendszernek megfelelően,  két tá-
borra szakadt a nemzetközi poli-
tikai élet. A két tábor közötti harc 
jellemzi a háború utáni nemzet-
közi helyzetet. 

A háború a fasizmus  leverésé-
vel végződött és igy az imperiá-
lista nagyhatalmak tábora meg-
gyengült, mivel a három fasiszta 
hatalom, az úgynevezett tengely-
hatalmak, vereséget szenvedtek. 
Az imperiálista hatalmak sorából 
csak az Egyesült Államok kerültek 
ki gazdaságilag megerősödve, mig 
Anglia és Franciaország az Egye-
sült Államok csatlósaivá váltak. 

Ugyanakkor, amikor az imperiá-
lista tábor erői csökkentek, a anti-
imperiálista tábor erői nőttek. Az 
első világháború után létrejött 
szovjethatalom már akkor rést 
ütött a kapitálista-imperiálista ha-
talmak frontján-  A második világ-
háború kiszélesítette az elért ered-
ményeket, mivel egy sor állam 
szakított az imperiálizmussal és 
megindult a szociálizmus utján, 
a népi demokráciák rendszerén 
keresztül. 

A háború felfedte  a tőkés kor-
mányok igazi arcát, amelyek a 
háború előtt és alatt együttműköd-
tek a fasiszta  Németországgal és 
egy, a népük érdekeitől idegen 
háborúba sodorták országaikat. A 
dolgozó tömegek viselték az egész 
háború súlyát. A háború okozta 
nyomor, szenvedés, pusztulás fel-
ébresztette a nép megvetését és 
gyűlöletét e kormányok és pártok 
iránt és bizalommal tekintettek a 
Szovjetunió felé,  mert a szovjet 
népek hősiessége és a szovjet-
rendszernek tökéletessége ismertté 
vált. Azokban az országokban, 
amelyeket a Szovjetunió szabadí-
tott fel,  a Szovjetunió segítségével 
a dolgozó nép képviselői vették 
át a hatalmat és egy uj államtipus 
alakult ki, a népi demokrácia, 
mely átmenetet képez a kapitáliz-
musból a szociálizmusba. A népi 
demokráciában a hatalom a népé, 
melynek élén a munkásosztály áll 
és a főbb  termelési eszközök az 
állam tulajdonába mentek át. 

A második világháború alatt 
nemcsak az európai államokban 
alakultak erősebb-gyengébb ellen-
állási mozgalmak az elnyomókkal, 
a fasisztákkal  szemben, hanem az 
elnyomott gyarmati népek szabad-
ságharcai is fokozódtak.  Addig, 
amig a tőkés kormányok és pár-
tok elárulták hazájukat, bűnös há-
borúba sodorva azokat, a kom-
munista és munkáspártok voltak 
minden országban az egyedüliek, 
amelyek harcoltak a dolgozó nép 
érdekeiért a fasizmus  ellen és irá-
nyították a háború után az újjá-
építési munkákat. Ezek a tények 
indították meg a háború után 
egyes országoknak a szociálizmus 
felé  való haladását, fejlődését. 

A háború alatt az imperiálista 
hatalmak. Anglia-Amerika, a Szov-
jetunióval együtt harcoltak a fa-
siszta hatalmak ellen. Harcoltak 
az úgynevezett tengely-hatalmak 
ellen, amelyek versenytársakká 
kezdték kinőni magukat az angol-
amerikai iparral szemben és ve-

szélyeztették annak jövedelmét 
(profitját). 

Ugyanakkor féltek  a Szovjetunió 
győzelmétől, mint a munkásosztály 
győzelmétől és igy már a háború 
alatt szabotálták bizonyos fokig  a 
háborús egyezményeket. Az impe-
riálista hatalmak szovjet-ellenes 
tevékenysége mindjobban fokozó-
dott a háború után. 

Az Egyesült Államok hadiipara 
óriási mértékben megnőtt a háború 
alatt és a háború befejeztével  e-
zeknek a hadianyagoknak az el-
helyezése kérdésessé vált. 

Az Egyesült Államok vezető-
tőkés csoportja a háború után azt 
a célt tűzte ki, hogy a fasiszta  ha-
talmak helyét foglalja  el és a há-
ború alatt tönkrement országokat 
is igájába hajtsa, igy biztosítva 
magának kizsákmányolási terüle-
tet, piacot és világuralmat. Még a 
volt fegyvertársait  sem kiméli 
Amerika. Amerika urai azon igye-
keznek, hogy Angliát, amely a 
háború alatt meggyengült, eladó-
sodott mindjobban, kiszorítsák a 
gyarmatokról és függő  viszonyba 
juttassák. 

Tehát az egyik oldalon látjuk 
ez imperiálista hatalmakat Ame-
rikát és Angliát, valamint azok 
csatlós államait, mint pl. Franciaor-
szág, Olaszország, a monarcho-
fasiszta  Görögország reakciós 
kormányait stb. 

Ennek az imperiálista tábornak 
az a törekvése, hogy egy ujabb vi-
lágháborút robbantson ki és az-
által /megsemmisítse azt az erőt, 
amely harcol mindenfajta  elnyo-
más, kizsákmányolás és imperiá-
lista háborús uszítás ellen, a Szov-
jetuniót és igájába hajtsa az egész 
világot. Meg akarja fosztani  a né-
peket függetlenségüktől,  igy bizto-
sítva magának piacot a maga 
ipara számára, igy a hadiipar szá-
mára is, amelyet csak háború 
esetén lehet hasznosítani. Termé-
szetesen, ez csak az imperiálista 
hatalmak vezető köréig jellemzi, 
mert a dolgozók nem azonosítják 
magukat kormányaik törekvéseivel. 
Ezzel a táborral áll szemben a Szov-
jetunió által vezetett demokrata, 
antiimperiálista tábor, melyhez 
tartoznak a népi demokráciák ál-
lamai, és az egész világ dol-
gozói, akik nem akarnak há-
borút, vért, nyomort. A Szovjet-
uniónak nincs szüksége háborúra, 
sőt I Nincs szüksége gyermatra, 
mert nem haszonra termel, hanem 
tervszerűen a szükségletek ará-
nyában és igy nem következhet 
be gazdasági válság, amikor nincs 
hová elhelyezni az árut, nincs 
szüksége külföldi  piacra, ahol fö-
lös termékeit eladja, mert a nö-
vekvő termeléssel párhuzamosan 
nő a nép szükséglete és vásárló-
ereje is. 

A Szovjetuniónak és az általa 
mutatott uton haladó népidemo-
kráciáknak ahhoz, hogy fejlődhes-
senek, békére van szükségük. Az 
antiimperiálista tábor a Szovjet-
unióval az élén harcol a demokra-
tikus békéért, a fasiszta  maradvá-
nyok kiirtásáért, a háborús uszitás 
ellen, a népek szabadságáért és 
a tömeges gyilkolásra szánt atom-
fegyverek  használatának megtiltá-
sáért. 

Az amerikai tőkés körök egy 
harmadik világháborút akarnak 

kirobbantani, igy szükségük van 
katonai támaszpontokra más álla-
mok területén. Ezt ugy tudják leg-
jobban megoldani, ha gazdasági 
téren függő  helyzetbe hozzák az 
illető államokat. E célból született 
meg a Truman-elv és miután az 
nem vált be, mert igen nyiltan 
megmondta eredeti célkitűzéseit, 
lépett helyébe a Marshall-terv. En-
nek a tervnek az a célkitűzése, 
hogy a háborúban válságos hely-
zetbe jutott államoknak dollár-
kölcsönt juttasson, amin keresz-
tül az illető államok függő  hely-
zetbe kerülnek Amerikával szem-
ben. Olyan kormányokat hoz ha-
talomra, amelyek készségesen el-
adják az országot — mert nekik 
is juttatnak a haszonból — át-
adva a szükséges támaszpontokat, 
amelyek felvonulási  területül szol-
gáljanak majd az Egyesült Álla-
moknak, távol a saját határaiktól, 
a Szovjetunió ellen. Továbbá gaz-
dasági téren teljesen kihasználják 
ezeket az országokat, mert a köl-
csön keretében nagyrészt haszon-
talan árukat kényszerítenek e mar-
shaliizált országokra és a hazai 
ipart háttérbe szorítják. 

Ezt a Marshall tervet, amely 
nem egyéb, mint a világ leigázá-
sának terve, ugy állították be, 
mintha a világ megsegítését 
szolgálná. Hogy mennyire'nem az, 
csak gondolnunk kell Görögor-
szágra, Olaszországra, Franciaor-
szágra. 

Természetesen ez mind nem elég 
ahhoz, hogy háborút lehessen vi-
selni, mert a nép nem akar hábo-
rút. Tehát az imperiálisták a gaz-
dasági és politikai téren kívül esz-
mei (ideológiai), sikon is készítik 
elő a háborút. Állandóan folyik  a 
rágalom-hadjárat a Szovjetunió és 
a népidemokráciák ellen. Ijeszt-
getik a világot az atomfegyverrel. 
Még a fasiszta  módszerektől sem 
riadnak vissza azt hirdetve, hogy 
az amerikai nép hivatott vezetni 
az egész világot. 

A Szovjetunió külpolitikája azon 
a tételen alapszik, hogy a világon 
párhuzamosan létezhetnek huza-
mosabb ideig kapitálista és szo-
ciálista rendszerű államok. A 
Szovjetunió kinyilvánítja békeaka-
ratát mindig, amikor erre sor ke-
rül. Az Egyesült Nemzetek Szer-
vezetében a Szovjet delegáció 

az, amely a békéért, a jogegyen-
lőségért, a kis nemzetek érdekéért, 
az emberi jogokért sikra száll és 
leleplezi az imperiálisták szólamai 
mögött megbujtatott aljas merény-
letet, amit a világ népei ellen ké-
szítenek elő. 

A második világháború után 
tehát a világ két táborra szakadt: 
egyfelől  a demokratikus antiimpe-
riálista tábor áll a Szovjetunióval 
az élén és ezzel szemben az im-
periálista, antidemokratikus tábor 
az Amerikai Egyesült Államok ve-
zetésével. E két tábor közötti, erő-
södő harc jellemzi a nemzetközi 
politikai helyzetet. De a két tábor 
erőviszonyait figyelve  megállapít-
hatjuk, hogy a demokratikus tábor 
képvisel nagyobb és állandóan 
növekvő erőt. Békét, jobblétet akar 
az antiimperiálista táborral együtt 
az egész világ és köztük az impe-
riálista államok munkásosztálya is 
és az egész haladó emberiség. 
Amennyivel erősebben bömbölnek 
a háborúról az imperiálista urak 
és azok szolgái, annyival inkább 
erősödik a népek békevágya. 1947 
szeptemberében a kilenc kommu-
nista párt varsói értekezletén tar-
tott beszédében mondta a nemrég 
elhunyt nagy szovjet politikus, 
Zsdánov : 

„Szem előtt kell tartani, hogy 
óriási a távolság az imperiálisták 
kívánsága között, hogy szabadjára 
engedjék az uj háborút és a lehe-
tőség között, hogy egy ilyen há-
borút megszervezzenek." 

Amióta ez a beszéd elhangzott, 
a demokratikus tábor számtalan 
sikert könyvelt el, a Szovjetunió 
diadalmasan halad a békés ter-
melés utján, a népi demokráciák 
államai, köztük hazánk is, hatalmas 
lépésekkel haladnak a szociáliz-
mus felé,  a demokrácia tábora 
erősödik, fejlődik.  Ezzel szemben 
az imperiálista országokban nő a 
nyomor, az elnyomott nép és a 
munkások harcolnak kormányaik 
ellen,, a szabadságharcos népek, 
az imperiálisták minden erőlködése 
dacára is győznek (gondoljunk 
Kinára). 

Mi, a Román Népköztársaság 
dolgozói, épitve hazánkban a szo-
ciálizmust, az egész világ dolgo-
zóinak ügyét visszük előre a béke, 
a szabadság, a szociálizmus ügyét. 

<5. fi. 

Liebknecht Károly és Luxemburg Róza 
Liebknecht Károly és Luxemburg Róza a német munkásság 

vezetői voltak az ezerkilencszázas &ek elején. Ezelőtt 30 évvel, 
1919 január 15-én áldozták fel  életüket a proletáriátus ügyéért. Az 
akkor Németország n uralomra kerülő áruló jobboldali szociál-de-
mokraták gyilkolták u.eg őket. 

Liebknecht Károly és Luxemburg Róza alapították meg az 
úgynevezett „Spartacus" szövetséget, melyből később a német 
kommunista párt nőtt ki. Élénk tevékenységet fejtettek  ki az első 
imperialista világháború ellen és a szociáldemokrácia árulóit le-
leplezték. 

Liebknecht Károlyt és Luxemburg Rózát nagyrabecsülte Lenin 
is, habár felfogásuk  némely kérdésben helytelen is volt. Lenin 
mondta Luxemburg Rózáról: . . . „mind e hibák ellenére sas volt 
ő és -dl is marad és nem csak emléke lesz örökké értékes az 
égész viiau kommunistái számára, hanem élettörténete és müvei-
nek összessége hasznos leckéül fog  szolgálni az egész világ szá-
mos kommunista nemzedéké ek nevelésében." 



Fontos pénzügyi közlemények 
Udvarhelymegye pénzügyigazgató-

sága, figyelemmel az 1949 évi ja-
nuár hó 1-én életbelépett uj pénz-
ügyi jogszabályokra, melyeknek ér-
telmében az 1948—1949 es pénz-
ügyi év 1948 december 31-ével 
lezáródott és 1949 január hó 1 ével 
az uj törvények haladó szellemében 
egy uj pénzügyi év kezdődött, mi-
heztartás végett az alábbiakra hivja 
fel a megye valamennyi adófizető 
polgárának a figyelmét. 

1. Az 1947—1948-ik, valamint az 
1948—49. pénzügyi évekre 1948 
december hó 31-éig esedékes és 
kiegyenlítést nem nyert föld-, ház-, 
ipar-, szabadfoglalkozások utáni-, 
kereskedelmi adókat,t ovábbá illeték-
egyenértéket. hagyatéki illetéket, 
italmérési illetéket, az árukészlet 
utáni 10 százalékos, valamint bár-
milyen más és kirovás utján meg-
állapított adót az érdekeltek kötele-
sek a 15 százalékos késedelmi ka-
mattal együtt legkésőbb 1949 jan. 
31-ig az illetékes adóhivatal szer-
veinek teljes egészében befizetni. 

2. Az uj, azaz az 1949. pénzügyi 
évre ugyancsak 1949 január hó 
31-ig bezárólag mindenki köteles a 
fenti hátrálékos adón kivül a folyó 
évi adó 1/12-edét befizetni, mely 
ideiglenesen az uj adókivetésekig a 
föld, ház, kisipari, szabadfoglalkozá-
sok utáni adóknál egyenlő a tavalyi 
— egész évre kivetett — adó 1/12-
ével, mig a közepes és nagyiparo-
sok, valamifit a városi kereskedők 
— akik minden hónapban beadandó 
vallomás alapján lesznek megadózva 
és minden hónap adóját a követ-
kező hónap 10 éig kötelesek befi-
zetni — a költségvetés egyensúly-
ban tartása céljából, a folyó évi jan. 
havi kereskedelmi, illetve ipari adó-
jukra előleget kötelesek az illeté-
kes adóhivataloknál befizetni. 

Itt jegyezzük, meg, hogy kisiparos 
az, aki a vele egy háztartásban lakó 

családtagjaival (úgymint apa, anya, 
feleség és gyermekkel) és legfeljebb 
egy inassal dolgozik. 

A falusi kereskedők, akiknek me-
zőgazdasági ingatlanai vagy állatai 
vannak, a falusi gazdálkodók meg-
adóztatásáról szóló törvény értelmé-
ben lesznek megadózva. Nevezettek 
azonban az uj adókivetésig ugyan-
csak 1949 január hó 31 ig kötelesek 
a tavalyi egész évi kereskedelmi és 
földadók 1/12 ed részének megfelelő 
összeget a folyó évi adóba befizetni. 

3. 1949 január havában fizeten-
dők be a nem kirovás utján járó 
adók is (úgymint forgalmi,  fizetések 
utáni stb. adók) és pedig az 1948 
december 31-ig esedékes adók 1949 
január 1 ig 10 százalékos késedelmi 
kamattal, mig ettől az időponttól 
kezdve a kifizetésig a magánosoknál 
napi 0'4 százalékos, illetve az állami 
intézményeknél napi 0'2 százalékos 
további késedelmi kamattal. 

Amennyiben az adófizető polgárok 
a fentirt  kötelezettségeiknek az adott 
határidőn belül nem tesznek eleget, 
ugy a pénzügyi kihágások megtor-
lásáról szóló uj törvény értelmében, 
az adott határidők be nem tartása 
miatt, szabotázs-biróság elé állítha-
tók és szabotázs-vétségért az 1945 
évi 351. számú törvény 28 szakasza 
értelmében 4 - 12 évig terjedő sza-
badságvesztéssel, valamint súlyos 
pénzbüntetéssel büntethetők. 

Tehát mindenki, ugy fizikai, mint 
jogi személy, saját érdekében tartsa 
kötelességének, hogy hátrálékos adó-
ját 19491 január hó 31-ig bezárólag 
rendezze. 

Az érdekeltek bővebb felvilágosí-
tásért forduljanak a pénzügyigazga-
tósághoz, illetve annak vidéki szer-
veihez. 

Dénes Ferenc dr. 
pénzügyigazgató. 

i É r a O É D 

TEJGAZDASÁGI ROYAT 
1—949 számú közlemény. 

Eltérőleg a megelőző könyvelési 
rendszertől, ami a tejárakat és a 
munkadijat illeti, az alábbi rendel-
kezést adjuk : 

A szövetkezet (fölözőállomás) vé-
telezze be külön pénztárkönyvében 
a munkadíj összegét, gyűjtési mun-
kadíj cimén és külön tételben véte-
lezzék be tejárak cimén „Aprolacta 
megbízó számlára" a tejárakat, vagy 
a tejárakra kapott előleget. 

Ugyancsak a pénztárkönyvben kell 
kiadásba helyezni a tejár kifizetése-
ket, de nem tételesen, hanem a tej-
kifizetési lista alapján egy összeg-
ben. Ugyanigy kell könyvelni a tej-
árakra kapott előlegeket. 

Ezekre a könyvelésekre szükség 
van azért, mert igazolni kell tudnia 
minden fölözőállomásnak (szövetke-
zetnek), hogy mire használta a tej-
pénzt. Mindenesetre vigyázni kell 
arra, hogy ezt külön számlán ke-
zeljék (Aprolacta megbízó), hogy a 
tejárakkal ne növekedjék a szövet-
kezet adóköteles forgalma. 

2—949 számú közlemény. 
Tekintettel arra, hogy felsőbb ha-

tóságainknak minden hó elején pon-
tos kimutatást kell adnunk az előző 
havi termeléssel kapcsolatban, kény-
telenek vagyunk ezután a hónapot 
pontosan 31-én lezárni, tehát egy 
hónapra csak azt a mennyiséget tud-
juk könyvelni, ami a hónap utolsó 
napjaig (30 vagy 31-ig) telepünkre 
beérkezik. 

Fölözőállomásainknak is ugy kell 
vezetniök könyvelésüket, hogy a 
miénkkel egyezzék. Ezért az utolsó 
szállítmányt néhány nappal előbb 
kell átadni mint a hónap vége. Vo-
natkozik ez különösen a bekötőfu-
varokkal dolgozó csarnokokra. A 
bekötőállomasok mentén fekvő fö-
lözőállomások ugy indítsák útnak a 
hónap uto'só szállítmányát, hogy azt 
az auió meg 31. e előtt, vagy leg-
később 3 l én felvehes5se. 

„Transsyloania" oajgyár 
Székelykeresztur 

T. R. S. k. 

HIRDETMÉNY 

A munkaügyi minisztérium 47811 
—1948 számú körrendelete értel-
mében felszólítjuk a város területén 
tartózkodó háztartási alkalmazot-
takat, hogy f hó 30 ig a fenti ren-
delet értelmében a munkaügyi felü-
gyelőség háziartási alkalmazottak 
osztá'yán jelentkezzenek. (Sztálin-
tér 13) 

Hozzák magukkal betegsegélyzői 
munkakönyvüket, munkaadójukkal 
kötött szerződésüket továbbá 2 drb. 
(4X§ cm) fényképét. Akiknek a 
munkakönyvükben már van fény-
kép, azok csak egy fényképét hoz-
zanak. 

Pálfi  István, 
a ház'ariáii alkalmazottak 

irodájának főnöne. 

A székelykereszturi len- és ken-
derfeldolgozó szövetkezet dolgozói 
eredményesen végzik munkájukat. 
Magukévá tették a Román Munkás-
párt utmutatását és versenyre kel-
tek az előirányzat elvégzése, sőt 
túlteljesítése érdekében. 

A szárhegyi hasonló üzem mun-
kásait versenyre szólították. Ezt 
azonban a szárhegyiek anyaghiá-
nyuk miatt nem tudták elfogadni. 
Igy az egyéni versenyt valósították 
meg. Elsősorban megállapították a 
normát. 

A szakszervezet utmutatásai alap-
ján és ellenőrzése mellett két hó-
napja tart a verseny. Ennek ered-
ményeként megállapítható, hogy az 
1948 év utolsó negyedében 18 ti-
loló és 6 törő munkás közül, 11 
tiloló és mind a 6 törő-munkás 
túlszárnyalta a normát. 

Az élre Gábor Gábor tiloló mun-
kás jutott 25 százalékos tulteljesit-
ménnyel. A gyár az iparügyi mi-
nisztérium által kitűzött tervet az 
elmúlt év utolsó negyedében 38 szá-
zalékkal túlteljesítette. A mennyiségi 
termelés fokozása mellett a minő-
ségi eredmény is jó. Az e t^ren el-
ért eredmény elsősorban az állami 
mimagazdaságnak köszönhető, ahon-
nan különösen szép lenszalma ér-
kezett. 

Az üzem teljesítményének értékét 
az alábbi távirat igazolja : 

„Az uj év alkalmából az ipar-
ügyi minisztérium az 1948 évben 
megvalósito't termelési terv sike-
res megoldásáért és azért a harc-
ért, amellyel az elvégzett munkák 
során leküzdötték a nehézségeket, 
üdvözletét fejezi ki és az 1949 évi 
első termelési terv megvalósítá-
sáért jó munkát és sikert kiván." 
A munkások és a gyár vezetősége 

köszönettel fogadták munkájuk el-
ismerését, amely buzdításul szolgál, 
hogy az eddigi csúcsteljesítményt 
fokozzák. 

Szervezeti és művelődési vonat-
kozásban a munkásság fáradozik az 
öntudatos munkás-szellem ápolásán 
és a szellemi színvonal emelésén. 
Közös újságolvasással, megbeszélé-
sek tartásával fejlesztik politikai is-
mereteiket. A faliújságon elhelyezett 
cikkekkel a munkások versenyre kel-
tek a tisztviselőkkel és hétről-hétre 
tartalomban és szellemben mind 
elismerésreméltóbb eredményt mu-
tatnak fel. A munkások cikkeit ki-

o széhelyhereszturi len- es 
kender-feldolgozó szövetkezet 

fejezésük egyszerűsége jellemzi. 
Megállapítható, hogy a kis gvár 

munkássága tudatosan halad a ki-
jelölt uton és az a cél vezeti, hogy 
az 1949 évi tervgazdaságban ne csak 
teljesítse az előirt követelményeket, 
hanem azokat tul is szármaija. 

(Szerkesztő megjegyzése). Öröm-
mel vettük  fenti  tudósítást  a szé-
kelykereszturi  len- és kenderfeldol-
gozó szövetkezet  részéről.  Arra 
kérjük  a cikk  beküldőjét,  hogy  leg-
közelebbi  cikkét  olvashatóan  alá-
írva  küldje,  hogy  aláírással  e-
gyütt  közölhessük.  Lapunkban  az 
ilyen  tudósításokat  aláírással  szok-
tuk  közölni.  Szerettük  volna  to-
vábbá,  ha a cikk  írója  beszámolt 
volna  azokról  a munkamódsze-
rekről,  amelyekkel  a szép ered-
ményeket  elérték,  hogy  az min-
denki  számára  tanulságos  legyen 
és ha közölte  volna  a nehézsége-
ket  és hibákat  is,  amelyek  bizo-
nyára  vannak  ennek az üzemnek 
az életében  is és a módszereket, 
amelyekkel  küzdenek  ezek  ellen  a 
hibák  ellen. 

(Ezt a megjegyzést minden leve-
lezőnk figyelmébe ajánljuk) 

Felhívás 
Felkérem Udvarhelymegye és Szé-

kelyudvarhely összes intézményeit 
és nyomdai munkát készíttető egyé-
neit, hogy nyomdai rendeléseiket ne 
az utolsó napon hozzák, amikor már 
szükségük van a nyomtatványra, 
mert a munkatorlódás igy elkerül-
hetetlen. Kérjük, adják be megrende-
léseiket legalább 15 nappal hama-
rább. Bálint Sándor 

adm. unic. 

Szerkesztői üzenet 
Petekről N. N. jelzéssel ismeret-

len személytől kaptunk cikket. Név-
telen leveleket nem szoktunk kö-
zölni, ezért, ha azt akarja, hogy cik-
két közöljük, fedje fel kilétét vagy 
levélben, vagy keressen fel uj szer-
kesztőségi helyiségünkben Kossuth 
utca 34 szám alatt (volt Lánczky 
drogéria). 

Komoly ügyes fiút nyomdász, 
tanulónak felveszünk: Umgisz 
nyomda Székelyudvarhely, Kos-
suth-utca 11. 

Az udvarhelymegyei szeszgyárak közötti 
termelési verseny eredménye 

A székelyudvarhelyi állami szesz-
gyár és a vargyasi .Mureşul" álla-
mosított szeszgyár között november-
december hónapokban lefolytatott 
termelési verseny eredményeit most 
állapították meg a két gyár kikül-
döttei. 

A termelési és anyag-takarékos-
sági versenyből a vargyasi .Mure-
şul" államosított szeszgyár került ki 
győztesnek. Az előirt termelési nor-
mát a székelyudvarhelyi szeszgyár 
8.3 százalékkal multa felül, mig a 
vargyasi szeszgyár 13 1 százalékkal. 
A nyersanyagok kihasználási száza-
léka is kedvezőbb a vargyasi szesz-
gvárnak 0.08 százalékkal, mint a 
székelyudvarhelyi gyárnak. Felül-
multa a vargyasi szeszgyár a szé-
kelyudvarhelyit a fűtőanyag kihasz 
nálása szempontjából is. Mig a szé-
kelyudvarhelyi szeszgyár 1 liter ab-
szolút alkohol előállításához 5.69 kg. 

fát használt fel, addig a vargyasi 
szeszgyár csak 4 53 kg. fát fo-
gyasztott. 

A szesz minőségére nézve a ver-
seny döntetlenül végződött, mert 
mindkét gyár 96 százalékos szeszt 
állított elő. 

A székelyudvarhelyi államosított 
szeszgyár megvizsgálva a termelést 
verseny elvesztésének okait, megál-
lapította, hogy lemaradásuk oka ab-
ban keresendő, hogy a gyár majd-
nem a verseny egész időtartama 
alatt technikai vezetés nélkül és 
részben igazgató nélkül is dolgozott 

A csorbát kiköszörülendő 1949 
jan. 1 tői 1949 március 31-ig uj 
verseny indult a két szeszgyár kö-
zött. Felhasználva a verseny tapasz-
talatait a két gyár munkásai lendü-
letesen fogtak hozzá az ujabb szo-
cialista termelési versenyhez. 



P Á L Y Á I N K B Ó L F A L V A I N K N A K 
Homoródalmás 

Homoródalmás lakossága sokat 
köszönhet a demokratikus szerveze-
tek vezetőinek. Ezelőtt egy évvel 
nem sok jól lehetett hallani e köz-
ségről, sőt több helyen panaszok 
hangzottak el, de a Népköztársaság 
•kikiáltásának egyéves évfordulója 
alkalmával tartott seregszemle al-
kalmával ez a kép megváltozott. 
Kevés a községben az olyan dol-
gozó, aki a szervezeti életbe be ne 
kapcsolódott volna. 

A Magyar Népi Szövetségnek 
majdnem 300 tagja van. Október 
3-án volt a szervezetben tisztújítás 
és azóta nagy munkát végez, mint 
lömegszervezet. Bevezette a népne-
velés keretein belül a dolgozó tö-
megek világnézeti nevelését is. Nem-

•csak a vezetőséget tisztogatta meg 
a nemkívánatos elemektől, hanem 
tagjai között is végzett tisztogatást. 

A MNSz  levelezője. 

Bikafalva 
Bikafalván eddig semmi kultur-

munka nem folyt. Most idehelyez-
ték Kiss Zoltán tanitó testvérünket 
és ő összefogta az ifjúságot. Azóta 
^nár 2 előadás is volt a faluban. 

Január 8 án este a kultúrotthon 
helyi vezetősége gyűlést tartott. 
Megalakult az állandó színjátszó 
csoport, a dalárda és a sportegye-
sület is. A gyűlés elhatározta, hogy 
minden vasárnap este a Művelődési 
Útmutatóból egy szindarabot elő-
adnak és az estélyt szavalattal, 
felolvasással és énekkel bővítik ki. 

Az első előadások alkalmával 
zsúfolásig megtelt a nagyterem, 
ami azt jelenti, hogy a helyzet va-
lóban javul. Az ifjúság minden este 
összejön szindarabpróbára, ének-
próbára és tanulásra. Látszik a fa-
lunkban, hogy a politikai szervezetek 
összefogtak és egységesen dolgoz-
nak. Javában folyik az analfabéta 
iskola is. Természetesen, vannak 
olyan ifjak, akik tartózkodnak ezek-
tói a munkáktól, a nagygazdák fiai, 
de nélkülük is meg tudunk lenni. A 
községtől kultúrtermet kaptunk, 
amelyiknek most folyik a rendezése. 
£bbena munkában minden becsületes 
d o l g o z ó kiveszi a részét, hogy 
minél hamarább elkészülhessen, mert 
a termet át akarjuk adni a kul-
túrotthon vezetőségének. Ebben a 
munkában leginkább a MNSz ifu-
sági csoportja vette ki a részét, ön-
kéntes rohammunkával végezte el 
a kulturterem kijavítását és beren-
dezését. 

Lukács  István, 
MNSz levelező. 

Homorodheményfalva 
Homoródkeményfalva lakossága 

nem csak földmüveléssel foglalko-
zik, hanem mészégetéssel is. En-
nek ellenére a mezőgazdasági mun-
kákat is tervszerűen, pontosan el-
végeztük. Kaláka szövetkezetünk ho-
zott a községbe 5 kapálógépet, egy 
kukoricafejtőt  és egy gyümölcs-
prést, morzsolóval és teljes felszere-
léssel. Tavasszal egy gépszint aka-
runk felállítani közmunkával. I*y 
gazdaságilag is állandóan fejlődik 
kis községünk. 

A kultúrotthon keretében élénk 
művelődési munka is folyik közsé-
günkben. Mégünntpeltük a sztálini 
alkotmany évfordulóját,  Sztálin ge-
nerálisszimusz 69 ik születésnapját, 
népköztársaságunk egyéves évfor-
dulóját s ezen kívül több művelő-

dési estély volt, ahol a Művelődési 
Útmutatóban megjelent színdarabo-
kat adíuk elő. Most a MNSz ké-
szül egy színdarab előadására Az 
ünnepélyek és estélyek bevételéből 
színpadot épitünk kulturotthonunkba. 

Nagy  Mózes. 

Siménfalva 
Siménfalva ujabb jelét adta an-

nak, hogy a haladó élet útjára kí-
ván lépni. A karácsonyfa-ünnepély 
keretében adtuk át gyermekeinknek 
a RDNSz szeretetcsomagjait. A Nép-
köztársaság kikiáltásának egy éves 
évfordulóját méltó keretek között 
ünnepeltük meg, több, mint 300 
hallgató résztvételével. December 
31-én nagyszámú közönség előtt 
szerepelt a kultúrotthon-tanács szín-
játszó és tánccsoportja. 

A kulturotthont uj színpaddal, 
uj padokkal, uj kulisszákkal, szín-
padi függönnyel és beépített ujti-
pusu jegyeladó helyiséggel egészí-
tettük ki. önkéntes munkával haj-
tottuk végre ezt a munkát, 420 
munkaóra alatt. A kiadások 30 000 
lejt tettek ki. 

Kulturcsoportjaink v e r s e n y b e n 
vannak Kobátfalvával és Rugonfal-
vával. Már a tél folyamán sor ke-
rül a kölcsönös vendégszereplésekre, 
hogy ezáltal is erősítsük a kapcso-
latokat. 

Faliújságunk anyagát szervezete-
ink minden két hétben cserélik. Ar-
lus-mozgalmunk is munkálkodik A 
politikai jellegű gyűléseket most 
már nagyobb számban látogatja a 
lakosság. 

Vári  Albert. 

Ü l k e 
A felszabadulás után Ülkében 

megalakult demokratikus szerveze-
tek vezetőségébe befurakodtak a 
reakció kémjei, kizsákmányoló ele-
mek, amelyeknek sikerült magukat 
még titkársági szerepre is feltolni. 
Ezeknek az volt a céljuk, hogy a 
szervezeti életünket szétforgácsolják, 
azonban ez a mesterkedésük nem 
siketült. 

Az ifjúsági szervezet egy ideig 
megszűnt működni, a MNSz-ben is 
ideiglenesen megszűnt a munka. A 
helyi pártszervezetünk komoly tá-
mogatást ad a tömegszervezeteknek. 

A mezőgazdasági alkalmazottak 
szakszervezetét újra szerveztük. Sok 
olyan tagja volt, akik nem oda vaió 
eiemek voltak, azokat kizártuk a 
szakszervezetből. Ilyenformán 60 ról 
40 re csökkentettük a tagok számát. 

Községünkben m e g a l a k u l t a 
RDNSz, 42 taggal. Az Arlus-kör is 
működni kezdett A helyi RMP kez-
deményezésére munkatervbe vettük, 
hogy a kultúrotthon keretében a 
volt szövetkezeti korcsmahelyiség 
ben olvasókőrt nyitunk és oda 
könyvtárat fogunk beállítani. Taní-
tóink elhatározták, hogy minden 
héten hétfőn és pénteken az ifjú 
sággal kulturestet rendeznek, amit 
már meg is kezdtek, összeállítót 
tunk egy 24 tagból álló í u dalár-
dát és egy 14 tagu népi tancc o-
portot, ugyancsak megalakult egy 
színjátszó csoport is, mindez a 
kultúrotthon keretében Kis falunk 
újra a haladás ujára lepett. 

Üzenem a falu reakciósainak, 
hogy minden próbálkozásuk már 
csak falra hányt boraó. 

Gergely  Ferenc, 
MNSz levelező. 

Olvosóliör Hodgyában 
Pár napja nyilt meg Hodgyában, 

a kultúrotthon keretében az olvasó-
kör és a játékterem. Nem kell már 
a dolgozóknak a korcsmában, vagy 
az utcán tölteni az estéket. A fel-
nőttek és az ifjak, önkéntes mun-
kával, kü önböző társasjátékokat ké-
szítettek a kör számára. Itt helyez-
ték el a kulturotthonok könyvtárát 
is. Még demokratikus napilapjaink 
és folyóirataink is rendelkezésére 
állanak a tagoknak. Minden este 
8—11 óráig olvashatnak, tanulhat-
nak, játszhatnak, természetesen nem 
pénzben. 

Szerdán és pénteken este a 40 
tagu, négy szólamu ifjúsági ének-
kar foglalja le a termet és külön-
böző demokratikus énekeket és nép-
dalokat tanulnak. 

Baczó  Béla, 
MNSz közm. felelős. 

R a v a 
A ravai nagygazdák sehogy sem 

tudnak belenyugodni abba. hogy 
nem ők vezetnek. Nem tudnak bele-
nyugodni abba, hogy szegény em-
ber is tud annyit, mint ők. 

Községütik asszonyai, a Demo-
krata N<ík Szövetségének kezdemé-
nyezésére, kendert gyűjtöttek össze 
és azt önkéntes munkával fonják 
meg és a kultúrotthon színpadára 
függönyt csinálnak. Ezen kivül a 
Demokrata Nők Szövetsége az isko-
lás gyerekeknek, az év végén, aján-
dékokat osztott ki, füzeteket és ka-
rácsonyfa cukrokat. 

Szeder/esi  András, 
MNSz sajtó levelező. 

Felsőboldogfalva 
Felsőboldogfalva dolgozói kivet-

ték részüket a Népköztársaság épí-
téséből. 

A gátkötéshez szükséges 60 száll 
tölgyfát és 60 szekér ágat hordtunk 
össze, malomárkot ástunk, a kultur-
ház építéséhez szükséges 70.000 
drb. téglát hazaszállítottuk, az isko-
lának 6 öl fát fuvazoztunk be, az 
iskola tetőzetének javításához 3.000 
drb. cserepet fuvaroztunk, a községi 
utakat önkéntes munkával javítot-
tuk k i ; Kavicsot hordtunk az ál-
lami utak javítására, a legelő taka-
rításánál részt vett 90 munkás. Az 
összes közmunkák értéke meg-
haladja a 381.000 lejt. 

A RMP vezetésével a kultúrotthon 
keretében az MNSz november 
és december hó folyamán több mű-
soros előadást rendezett szép si-
kerrel. 

Január 21-én, Lenin halálának 
negyedszázados évfordulója alkal-
mával nagyobb szabású ünnepélyt 
rendeztünk, melynek keretében elő-
adtuk a „Matroszov" cimü szovjet 
katonai színjátékot. 

ftroátfaloa  lakossága a kultur-
ház epitéséhez szükséges fa- és 
deszka anyagot, önkéntes munká-
val fuvarozta be. Az állami iskola 
részére 5 öl fat fuvaroztak be. A 
legelőtakaritásnál ésaz utak javítá-
sánál szintén kivették részüket. 

Hargitai  László, 
MNSz levelező. 

Bözödujfalu 
Tamás Jínos biró népgyűlés ke-

reteben s/ámolt be a közelmúltban 
végzett munuakról, rámutatva, hogy 
kivettük részünket az újjáépítésből. 
Két nagy közlekedési hidat teljesen 

ujjáépitetiünk a szomszéd községgel 
együtt. Azon kivül az utat javítot-
tuk és még több kisebb hidat hoz-
tunk rendbe. Most tervezzük a kul-
turház teljes rendbehozását. A mun-
kát már meg is kezdtük. Minden 
hónapban betanulunk a Művelődési 
Útmutatókból egy tartalmas szinda-
rabot s azt nagy sikerrel adjuk elő. 

lfj.  Krisó  Károly  MNSz levelező. 

Sztöetybethlenfalván 
is folyih a hulturmunka 

' A székelybethlenfalvi MNSz ifjú-
ság kulturcsoportja a kultúrotthon 
keretében szép és eredményes kul-
turmunkát végez. Nagy lelkesedés-
sel ünnepeltük meg a Román Nép-
köztársaság fennállásának egy éves 
évfordulóját.  A szinész-csoport f. hó 
16 án nagy sikerrel adta elő a 
„Ludas Matyi" c. szindarabot. A 
nagylétszámu nézőközönség élénk 
derűvel gyönyörködött a darabban. 

Az előadás sikeréért az érdem el-
sősorban a rendezést illeti, amelyet 
Fábián Ferenc tanitó, kulturfelelős, 
vezetett és irányított. 

A szereplők is mind dicséretet ér-
demelnek. Látszik rsjtuk, hogy ta-
nulni és haladni akarnak. I.S. 

Pálpatak 
A megye egyik legfiatalabb köz-

sége Pálpatak, alig három éve ala-
kult önálló községgé. Mindössze 604 
lélekszámú község és kb. 4 négy-
zetkilométernyi területen fekszik, az 
úgynevezett korondi hegyek között. 

Habár gyűléseinket az időjárás 
nagyon befolyásolja, mert a község 
lakóházai egymástól kilóméternyire 
feküsznek és hiányzik a rendes kö-
vezett ut, mégis kulturális téren 
szép munkát végeztünk. 

Az alig 3 éves fiatal község szór-
ványban lakó dolgozói bebizonyí-
tották, hogy továbbra is aktív részt-
vevői akarnak lenni a Román Nép-
köztársaság építésének. 

Kovács  Lajos 
MNSz levelező. 

G y e p e s 

Községünkben megalakult az ifjú-
ság tekéző csapata. Első mérkőzé-
sünket a homoródabásfalviakkal 
szemben el is vesztettük, de később 
megvertük a homoródjánosfalvi, 
majd a homoródszentmártoni teke-
csapatot, végül a székelyudvarhelyi 
UMTE bajnok tekecsepatát is le-
győztük. Az elért sikerek ellenére 
azonban még vannak hiányosságaink 
és minden igyekezetünkkel arra tö-
rekszünk, hogy a tekézés valóban 
sport legyen és ne a korcsmázó 
ifjúság duhaj szórakozása, mint az 
az átkos mult rendszerünkben volt. 

Csíki  Mihály. 

Székely vécke 
Amig az imperiálisták azon fára-

doznak, hogy háborút szítsanak a 
különböző országok népei között, 
addig Székelyveckén a béke és a 
szpretet ünnepét rendezte meg a 
RDNSz helyi szervezete. 195 sze-
genysorsu gyermeknek készített a 
Demokrata Nők Szövetsége szeretet-
csomagot ezzel is bizonyítva, hogy 
a nők be anarják gyógyítani a há-
ború minden sebét és öntudatosan 
dolgoznak azért, hogy az ujabb há-
borút megakadályozzák és a béke-
tábor erőit gyarapítsák. 

Birtalan  András. 



ISMERJÜK  MEG  A SZOCIÁLIZMUS  HAZÁJÁT 
TERVGAZDASÁG  A SZOVJETUNIÓBAN 

A második 
ötéves  terv 
Az első ötéves terv sikeres be-

fejezése  után azonnal megkezdték 
a Szovjetunióban a második öt-
éves terv megvalósítását. 

A második ötéves terv már 
nagy fontosságot  tulajdonított a 
könnyűiparnak is, hogy a nép ru-
házatát, kényelmét előmozdítsa. A 
pamut- és a gyapjutermelés foko-
zódott, uj textilgyárak keletkeztek. 
Rohamosan folyt  az építkezés, la-( 
kások, iskolák, kórházak, szana-
tóriumok, színházak, gyönyörű 
középületek emelkedtek egyik 
napról a másikra. Ekkor épült 
meg a moszkvai földalatti  vasút, 
mely egész látványosság számba 
megy. 

A földmüvelés  terén teljesen 
befejeződött  a kollektivizálás és 
nagy gondot fordítottak  a hektá-
ronkénti terméseredmény és a mi-
nőség fokozására.  Fejlesztették a 
mezőgazdaság gépesítését, 167.000 
traktort és 20.000 aratócséplőgépet 
állítva üzembe. Szakiskolák és kí-
sérleti állomások segítségével, tu-
dományos alapon uj növények 
termesztését vezették be és fej-
lesztették ki. (Gummipótló növény, 
ipari növények.) 

Megjavították a közlekedést is, 
uj vasutvonalak épültek, a meg-
levőket megjavították, kettőzték a 
vágányokat és sokezer kilóméte-
ren villamosították a vasutat. A 
mozdonyok száma 337 százalékkal, 
a tehervagonok száma 837 száza-
lékkal emelkedett. Megépült a 
Fehér-tengeri csatorna, amelyen a 
hajók Leningrádból a Jegesten-
gerre tudnak jutni és elkészült a 
Volga-Moszkva csatorna is. 

A második ötéves terv 1933— 
1937-ig tartott és teljes sikerrel 
végződött. Az általános jólét és a 
kultura emelkedett, az egész Szov-
jetunió az építő és teremtő munka 
lázában égett. Amíg a kapitálista 
országokban a legsúlyosabb gaz-
dasági válságok dúltak, amig Ar-
gentína a gabonáját a tengerbe 
öntötte, vagy elégette és más or-
szágokban emberek haltak éhen, 
a Szovjetunióban a tervgazdálko-
dás nagyszerű eredményei mutat-
koztak. 
A harmadik 

ötéves  terv 
Az 1938—1942-ig megvalósí-

tandó harmadik ötéves terv lett 
volna hivatva az addigi eredmé-
nyeket betetőzni. Megkezdték a 
harmadik ötéves terv megvalósí-
tását is. A petróleum-termelést kel-
lett elsősorban fokozni,  ezért meg-
építették Baku vidékén és az 
Ural és a Káspi-tenger között a ^ 
petróleum kutak, vezetékek, fino-1® 
mitók egész redszerét. Folytatni 
kellett a nehéziparnak keletre \ 
való áthelyezését és az ázsiai í 
fémközpontok  és gépgyárak fej-
lesztését. Hatalmasat fejlődött  a 
vegyi-ipar. 

A harmadik ötéves terv végre-
hajtását megakadályozta a fasiszta 
orvtámadás. A békésen dolgozó 
és épitő szovjet-népet szörnyű 
háborúba sodorták és munkája 
gyümölcsét akarták elrabolni. Hogy 
ezt a támadást sikerült elháritani, 
hogy a fasiszta  támadókat sike-
rült visszaverni majd saját hazá-
jukban megsemmisíteni, az a 
Szovjetunió ipari teljesítőképessé-
gének, a szovjet-nép hazaszerete-
tének, hősiességének és Sztálin 
generálisszimusz zseniális vezeté-

sének volt köszönhető. Ez a győ-
zelem a szovjet-rendszer és az 
ötéves tervek győzelmét is jelen-
tette és ezzel a tervgazdaság, a 
szociálizmus kivívta az egész vi-
lág elismerését és bámulatát. 
A negyedik 

ötéves  terv 
A második világháború győzel-

mes befejezése  után a negye-
dik ötéves terv megvalósítását 
kezdte meg a Szovjetunió és en-
nek során már a harmadik év 
eredményei mutatják, milyen ha-
talmas lendülettel folyik  a negye-
dik ötéves terv megvalósítása. 
Ax  iparvállalatok,  kolhozok  és 

szovhozok  nagyrésze  túltel-
jesítette  a háború  utáni  öt-
éves  terv  harmadik  évének 
előírásait 
A mult évben a szovjet nem-

zetgazdaság különböző termelési 
ágainak nagyrésze nemcsak telje-
sítette, de tul is szárnyalta a há-
ború utáni ötéves terv harmadik 
évének előírásait 1949 év első 
napjaiban a szovjet lapok szá-
mos levelet közöltek, amelyeket 
az ország különböző részeiből in-
téztek a dolgozók a Szovjetunió 
miniszterelnökéhez, a nagy Sztá-
linhoz. Ezekben a levelekben a 
legkülönfélébb  termelési ágakban 
dolgozó munkások, valamint a 
kolhozok dolgozói jelentést tesz-
nek a munkában elért fényes  ered-
ményekről. 

Igy például Krasznodár (Eszak-
kaukázus) vidékéről azt jelentették 
J. V. Sztálinnak, hogy a Kubán-
völgyének kolhozai és szovhozai 
beváltották fogadalmukat  és a 
terv előírásokat túlszárnyalva, jó-
val nagyobb mennyiségű olajmag-
vat szolgáltattak be az államnak. 
Ahelyett, hogy 8.800.000 kg. napra-
forgó  magot szállítottak volna le, 
26.640.000 kg. napraforgó  magot 
szolgáltattak be a tervelőiráso-
kon felül. 

Az Uraiban levő „Novotagil" 
vas- és acélmüvek dolgozói azt 
jelentik, hogy 1948 december 22-
én elvégezték az évi termelési 
tervet. 1948 január—novemberi 
szakaszában 24.400.000 rubelt ta-
karítottak meg a 20 millió rubel 
helyett, amelyre eredetileg köte-
lezettséget vállaltak. 

A Vologda-vidék faipari  üze-
mei szintén nagyszerű eredménye-
ket értek el 1948-ban. Összesen 
1.372.000 köbméter fürészárut  rak-
tároztak el, ami azt jelenti, hogy 
16* 1 százalékkal túlszárnyalták az 
évi terv előírásait. 

Jaroszlavl vidék üzemeinek dol-
gozói azt jelentették a nagy Sztá-
linnak, hogy vállalataik az elmúlt 
év 11 hónapjában 29 százalékkal 
haladták meg az 1947-es év 
ugyanazon időszakának termelési 
eredményeit. Jaroszlavl vidék üze-
meiben dolgozó munkásoknak si-
került továbbá több, mint 200 
millió rubelt megtakarítani a terv-
előírásokon felül.  A környék szá-
mos üzeme már most az 1950 
évre előirt termelőképességgel dol-
gozik. Jaroszlavl-vidék kolhozai az 
elmúlt év folyamán  szintén jelen-
tős terméseredményeket értek el. 
A gabonatermés eredményei, vala-
mint az állatállomány fejlesztése 
terén ezekben a kolhozokban az 
elmúlt év folyamán  újból elérték 
a háború előtti szinvonalat- Ezek 
a kolhozok jóval több tejet és 
más terméket szolgáltattak be az 

államnak, mint 1940-ben, a há-
ború kitörése előtti utolsó évben. 

Az iparban és mezőgazdaság-
ban elért hatalmas sikerekkel pár-
huzamosan jelentős mértékben 
emelkedtek a vidék dolgozóinak 
életkörülményei és kulturális szín-
vonala. 

Jaroszlavl városában az elmúlt 
év folyamén  több hatalmas sugár-
utat és parkot építettek, melyeket 
fákkal  és bokrokkal ültettek tele, 
azon kívül uj színház és egy 
csillagvizsgáló nyilt meg a város-
ban. Az elmúlt évben uj iskolák 
és lakóházak is épültek. Ezeknek 
a lakterülete 23.000 négyzetmétert" 
tesz ki. 

A szovjet-népek nagy vezetőjé-
hez J. V. Sztálinhoz intézett le-
velükben Baskiria kolhozainak 
dolgozói és erdészeti szakértői 
azt jelentették, hogy megtették az 
első intézkedéseket a szárazság 
elleni akció sikeres végrehajtá-
sára. Baskiria Köztársaság eddig 
9300 hektár olyan termőfölddel 
rendelkezik, amelyet fásitott  véd-
függöny  övez. A Köztársaság leg- j 
több mezőgazdasági vidékén már 
be is vezették a váltógazdálkodás 
rendszerét. 1949-ben Baskiria te-
rületén 3500 hektárt fásitanak  be 
védfüggönyökkel,  ugyanakkor pe-
dig 400 faiskolát,  valamint 150 ta-j 
vat és vízgyűjtő medencét építenek. ] 

Á R L U S -KÖZLEMÉNYEK 

Uersenyben az RRLIIS 
vármegyei szervezete 

Az ARLUS vármegyei szervezetét 
és azon keresztül minden egyes kö-
rét versenyre hivta ki Nagyküküllő, 
Baszterce és Suceava megye. Az 
Udvarhely megyei ARLUS a kihivást 
el is fogadta és január 1 tői ver-
senyben áll a fenti vármegyékkel. A 
vármegyék ARLUS szervezeteinek 
kiküldöttei Besztercén megállapodtak 
a versenyfeltételekben és megállapí-
tották, melyik szervezet milyen ered-
mények megvalósítását vállalta. A 
verseny január 1-től május l - ig tart 
és abban részt vesz minden ARLUS 
kör, amelyik a fenti megyék vala-
melyikéhez tartozik. A verseny ki-
terjed szervezési, művelődési, ideo-
lógiai és pénzügyi térre és a ver-
senynyertes vármegyék, járások, 
vagy körök jutalomban részesülnek. 

A megyei szervezet elkészítette 
munkatervét a vállalt és a kapott 
feladatok alapján a versenyidő tar-
tamára. Ezek szerint január hónap-
ban a taglétszámnak 806, február-
ban 3401, márciusban 3401 és áp 
rilisban 3401 taggal kell növeked-
nie és igy május l-re a tagok szá-
ma el kell, hogy érje a huszonhatezret. 

Hogy ezt elérhessük, minden 
ARLUS körnek kötelessége, hogy 
tagjainak létszámát megnégyszerezze. 
Be kell szerveznünk a falusi dolgo-
zókat, a nőket és az ifjúságot is. A 
szervezési részhez tartozik a jelen-
tések pontos beküldése. A havi je-
lentést tehát minden hónap 22-én 
reggel 8 óráig a járási szervezethez 
kell juttatni, ezek meg 24 én reggel 
8 óráig az illető osztályokhoz ter-
jesztik be, hogy a vármegyei szer-
vezet pontosan tudja elkészíteni mi-
nél kimerítőbb jelentését. 

Művelődési és politikai nevelés 
terén a verseny ideje alatt a vár-
tnegyei szervezet 396 népgyűlést, 
mintegy 960 ismeretterjesztő előadást 
műsorral és 960 munkamegbeszélést 
és irányitóértekezletet tart A ver-
seny ideje alatt tovább folynak a 
film-matinék és 33 kiállítás lesz. 
Ezenkívül fokozza az ismeretter-
jesztő anyagok szétosztását, a könyv-
tárakat gyarapítja, megszervezi min-
den községben az ARLUS képfaliuj-
ságokat és az Arlus vitrineket. Arlus 
estélyeket rendez, képfaliujság ver-
senyeket és a tanuló ifjúságot szo-
rosan bekapcsolja a munkába. 

A tanulmányi osztály 24 önálló 
dolgoza ot készit és elkészíti a szük-
séges előadandó anyagokat'és újság-
cikkeket. 

A verstny munkaprogrammjába 

tartozik az irányító iskola megszer-! 
vezése és irányítók kiképzése. 

Ezt a munkát magáévá kell tennie 
minden ARLUS körnek és ebből » 
munkából tevékenyen kell kivennie 
a részét minden egyes jelenlegi és 
leendő ARLUS tagnak. Ezért az 
ARLUS vármegyei tanácsa felhívja 
minden egyes ARLUS kör vezetősé-
gének a figyelmét arra, hogy azon-
nal készítsenek munkatervet, hogy 
a jelenlegi taglétszámot hogyan tud-. 
ják megnégyszerezni. 

Tudjuk azt, hogy ebben a mun-
kában támogatást kapunk a többi 
demokratikus szervezetek vezetősége 
és tagjai részéről és ebből a mun-
kából kiveszi a részét a Román 
Munkáspárt irányítása alatt a Ma-
gyar Népi Szövetség, a Demokrata 
Nők Szövetsége, az Ifjú Munkás-
Szövetség, a Nemzeti Nép-Párt, a 
Demokrata Zsidó Népközösség és a-
dolgozók hatalmas szakmai szerve-
zetei, a szakszervezetek. 

Ebben a versenyben nem marad-
hatunk a többi versenyző vármegyék 
mögött, mert ez mindnyájunk be-
csülete és mindazok érdeke, akik 
akarják ebben az országban a szo-
cializmust. 

az írástudatlanság ellen 
Udvarhelymegye községeiben az 

írástudatlanság leküzdésére egymás 
után nyílnak az analfabéta tanfolya-
mok. Január közepéig a megyében 
108 analfabéta iskolában tanulnak a 
falusi dolgozók. 

összehasonlítva az 1948-ban tan-
folyamra járók számát az ezéviekkel, 
kitűnik, hogy a falusi gazdálkodó 
és munkások egyre többen vetkőzik 
le szégyenkezésüket és tartózkodá-
sukat, belátják, hogy tanulni nem 
szégyen sőt a legszebb feladat még 
akkor is, ha már egy kicsit ki is 
nőttek az iskola padjaiból A Román 
Munkáspárt az állandó politikai fel-
világosító munkával fokozott tanú 
lási vágyat ébresztett a dolgozókban. 
Ezt bizonyitja hogy mig tavaly 19 
községben 329 írástudatlan tanult, 
ezévben az eddig jelentett 108 köz-
ségben 1730 tanulója van az anal-
fabeta iskoláknak. 

pm. 



Versenyben a kulturotlhonok 
A munkaverseny lendületessé 

tette a kulturotthonok munkáját és 
kezdeményezésekre késztette a kul-
turkollektivákat. 

Magyarhermány községnek nin-
csen kulturháza, 

ezzel szemben kilencszáz ezer lej 
értékű építkezési anyagot gyűj-
töttek össze és készítettek elő, hogy 
mihelyt az idő engedi hozzáfogja^ 
nak az építéshez. Az uj kulturház 
építési terve elkészült, csak a mozi-
gép számára beállítandó vetitőkamra 
és gépház tervével kell kibővíteni. 

A kulturkollektiva határozatot ho-
zott, hogy az egyik korcsmát ideigle-
nesen lefoglalja kulturotthonnak. Be-
rendezték a könyvtárat, hetenkint 
kétszer csoportos olvasásokat tar-
tanak, ideológiai és ismeretterjesztő 
előadások vannak és vasárnapon-
ként, gazdag műsorral szórakoztat-
ják a közönséget. 

A RMP vezetésével az összes de-
mokratikus szervezetek bekapcso-
lódtak a kultúrotthon munkájába. 

Székatyzsombor kulturkollektivája 
önkéntes munka-

szervezéssel alakítja át a szövetke-
zet emeleti részét, hogy a művelő-
dés terjesztésének hajlékot biztosít-
son. Az átalakítás nehezen megy, 
mert falakat kell kibontani, szobá-
kat átalakítani, de a tömegszerveze-
tek és főképpen az ifjúság lelkes 
odaadással látott a munkához. Ver-
senyre Karácsonyfalvát hivták ki. 

Munkatervük biztosítja a kultur-
rendezvényeket, az írástudatlanság 
felszámolását, a könyvtár kibővíté-
sét és használatát. Csoportos újság-
és könyvolvasást rendeznek heten-
ként kétszer. Népdalaink népszerű-
sítésére és terjesztésére, minden va-
sárnapi előadás műsorába beállítot-
ták a kollektív énektanítást, ahol a 
közönség együtt énekel a kultúrott-
hon dalcsoportjával. 

Ssókilyszenttamás alig egy pár 
száz lelkes 

kis község, de a munkaversenyben 
a nagyobb községekkel is megmér-
kőzik. A kultúrháznak átalakított 
községházába szinpadott állított be, 
kijavította a falakat, az ablakokat 
és minden vasárnap műsoros elő-
adást rendez. A kultúrotthon könyv-
tárát még egyelőre az iskolába 
helyezte el, de tervbe vették egy 
könyvtár és egy olvasóterem beál-
lítását is. 

Oroszhegy — Diafoloa kulturtaná-
csa most 

van alakulóban és az oroszhegyi 
kulturkollektivának lesz fiókja. Ne-
hézségekkel küzd. Kulturotthonuk 
az iskola egyik pincehelyisége, ahol 
a színpadnak használt dobogón a 
magasabb ifjak fejükkel a plafont 
érik, de azért lelkesen dolgoznak. 
Versenyre hivták Oroszhegyet és 
egyben biztosították őket, hogy a 
tervbe vett kulturház épitési mun-
kálataiban ők is derekasan kiveszik 
a részüket. 

Zetelaka kulturkollektivája a Ro-
mán Munkáspárt kez-

deményezésere és a többi demokra-
tikus szervezetek segítségével egy 
mozigép vásárlását tűzte ki célul. 
A mozigépet a kultúrházban helye-
zik el. 

Szotokma kulturotthona verseny-
ben áll Küsmőddel. A 

régi kulturház helyére ujat épít, 
mert az már nem felel meg a kö-
vetelményeknek. Az anyaggyűjtés 
folyik és a tavasszal fel is építik. 
Az analfabétizmus leküzdésére már 
2 hónapja folyik egy tanfolyam, 
mig a másodikat, a haladók szá-
mára január elsején indították meg. 

Amig a vármegye községeinek 
80 százalékában fellendült a kultur-
munka, addig vannak községek, 
ahol egyesek megakadályozzák a 
kollektívák működését. 

Bordos községben a kulturta* 
nács elnöke felszólí-

totta a róm. kath. plébánost, hogy 
a község által épített, de az egyház 
tulajdonában levő kulturházat adja 
át a kultúrotthon kezelésébe, hogy 
a vasárnapi műsoros összejövetele-
ket, valamint a népművelési előa-
dásokat megtarhassák. Az egyház-
tanács határozatára a plébános ur 
nem zárkózott el az átadástól, ellen-
ben mielőtt átadná a püspök ur jó-
váhagyását fogja kérni. Ezzel az el-
járással megfosztotta a község la-
kosságát, jogos tulajdonának hasz-
nálatától. A kulturházat a nép, a 
dolgozó tömegek építették és nem 
a plébános ur, sem pedig a püspök 
ur, azért építették, hogy a kultura 
terjesztésére szolgáljon, az ilyen 
akadékoskodás pedig népellenes 
cselekedetnek nevezhető. 

K  -a. 

Székely  Franciska  beszámolója 

a DNVSz második kongresszusáról 
1949 január 13 án a megyei, ke-

rületi és utcai bizottságok gyűlése 
előtt Székely Franciska a RDNSz 
kiküldötte, aki résztvett a budapesti 
nemzetközi kongresszuson, ahol 56 
ország asszonyai jöttek össze, hogy 
országaik népének békevágyát tol-
mácsolják, beszámolt ezen nagyfon* 
tosságu esemény lezajlásáról s az 
ott végzett munkákról, eredmények-
ről. 

Az előadó olyan élethűen és élénk 
színekkel vázolta a kongresszus le-
folyásának minden részletét, az el-
indulástól egészen a hazaérkezésig, 
hogy minden hallgató ugy érezte, 
mintha maga is ott lett voina sze-
mélyesen a budapesti kongresszu-
son. Mintha mi is mindannyian 
éreztük volna a világ minden részé-
ből összegyűlt, békét akiró ass/o 
nyok minden akadályt elhárító, faji 
'különbségeket elseprő, forró  szere-

tetét. Nem lehet eredménytelen az a 
munka, amely az asszonyok millióit 
inditja el otthonukból, hogy testvéri 
kézfogással szorosan összefogózva, 
áttörhetetlen láncot alkossanak a 
háborús veszedelem előtt. 

Mindannyiunkat, akik végig hall-
gattuk ezt a beszámolót áthatott 
az az érzés, hogy nehünk is minden 
erőnket fel kell használnunk arra, 
ho^y a tartós béke megteremtésével 
egy békésebb és bo'dogabb jöven-
dőt biztosíthassunk gyermekeink szá-
mára. 

L. S.-né. 

Csak ritkított sorokban gâ 
pelt, oagy helyes és könnyen 
oloasható házírással Irt hoz 
lemenyeket foaaahatunK el Köz< 
lésre. 

Lenin  a nőkérdésről 
Ezelőtt 30 évvel, 1919 januárjá-

ban vezették Zetkin Klára, Liebknecht 
Károly és Luxemburg Róza, a 
«Spartacus" szövetség élharcosai, 
felkelésre a német munkásságot. 
Zetkin Klára a hitleristák uralomra-
jutásakor a Szovjetunióba menekült, 
ahol haláláig, 1934 ig nagy megbe-
csülésben élt. 

1920 őszén Zetkin Klára érdekes 

beszélgetést folytatott Leninnel a 
nőkérdésről. Ebben a beszélgetésben 
érdekesen világitja meg Lenin a fér-
fiak felelősségét a nőkérdésben, kü-
lönösen a kommunista párt tagjait 
illetőleg. 

Lenin szavait, mint számunkra is 
időszerű és tanulságos utmutatást 
az alábbiakban közöljük : 

„A női tömegek közötti agitációs és propagandamunkát, a nők felvilá-
gosítását mellékes dologként kezelik és ugy, mintha csak az elvtársnők 
dolga volna. Csak nekik tesznek szemrehányást, hogy a dolog nem megy 
gyorsabban és erőteljesebben. Mi az oka egyes pártjaink e helytelen beál-
lítottságának ? Végső fokon a nőnek és a nő teljesítményének a lebecsü-
lése. Bizony. Sajnos, sok elvtársunkra áll ez a mondás : „Kapard meg a 
kommunistát és kibújik a nyárspolgár*. Persze, érzékeny helyen kell meg-
kaparni: a nőre vonatkozó felfogásánál.  Kell-e súlyosabb bizonyíték, mint 
az, hogy a férfiak  nyugodtan nézik, hogyan kallódnak el az asszonyok 
kicsinyes, egyhangú, erő- és időpocsékoló magánháztartásban. 

A legritkább férfi  — és a proletár se kivétel ebben — gondol arra, 
hogy mennyi gondot és bajt vehetne le a felesége válláról, ha ő is segí-
tene az „asszonymunkában". De nem, ez ellene van a „férfi  jogának és 
méltóságának", amely megköveteli, hogy a férfiúnak  nyugalma és kényelme 
legyen. A nőt a háztartási élet áldozatul veti a köznap ezernyi kicsi sem-
miségének. A férfi  régi úrjoga titokban tovább él. A gyakorlatban aztán a 
rabszolganő megbosszulja magát. Szintén titokban. A nők elmaradottsága. 
— amikor a nő nem érti meg a férfi  f o r r a d a l m i  ideáljait — 
csökkenti a férfi  harci kedvét és elszántságát, mint a csöppnyi férgek, 
amelyek észrevétlenül, lassan, de biztosan őrölnek és rágnak. A nők kö-
zötti kommunista munka azt jelenti, hogy a férfiak  közt is nagy nevelő-
munkát kell végeznünk. A régi úri álláspontot legmélyebb, legvékonyabb 
gyökeréig ki kell irtani. A pártban és a tömegek közt is. Ez éppúgy 
feladatainkhoz tartozik, mint az, hogy sürgősen kiképezzük az elvtársak és 
elvtársnők egy olyan káderét, amely elméletileg és gyakorlatilag alaposan 
iskolázott pártmunkát tud végezni a dolgozó nők között". 

Éljen a Szovjetunió, az imperiálista 
rabság elleni harc zászlóvivője ! 

Udvarhelymegye ifjúsági  szervezetei 
követik az IMSz felhívását 

Január 13-án összeültek Székelyudvarhelyen a RDI03z-ba tö-
mörült ifjúsági  szervezetek megyei vezetői, hogy: megalakítsák az 
ifjúsági  szervezetek udvarhelyniegyei egységesítő bizottságát. 

Az ülést Koszti G. István, a központi egységesítő bizottság ins-' 
truktora és Bokor Mózes, a RMP titkár helyettese jelenlétében 
Csóg Mihály, az IMSz titkára nyitotta meg. 

Az ülés két fő  pontja a RMP KV határozatának feldolgozása 
és az egységesítő bizottság megválasztása volt. A határozat felol-
vasása után az ifjak  felállva  lelkesen tapsoltak és éltették a Romám 
Munkáspártot, amelynek ez a határozata ujabb bizonyítéka az if-
júság iránt tanúsított szeretetnek. Az ifjak  lelkesedéssel szóltak 
hozzá az ifjúság  különböző kérdéseihez, bebizonyítva a Román 
Mnnkáspárt iránti szeretetüket és odaadásukat. 

Az ülésen megválasztották az egységesítő bizottságot. 
Blénessy  Ernő. 

A R o m á n M u n k á s p á r t k i a d á s á b a n 

m e g j e l e n t u j k ö n y v e k : 

A Román Munkáspárt kiadásában az alábbi magyarnyelvű 
könyvek jelentek meg, ezeket olvasóink figyelmébe  ajánljuk : 

V. I. LENIN: A marxizmus három forrása  és három al-
kotórésze. 

J. V. SZTÁLIN: Uj h.lyzet, uj feladatok. 
FRANCEV: A nncíonálizmus az imperiálista reakció fegyvere. 
JUDIN: A m «ixirmus-leninizmus alapismereteinek encik-

lopédiája. 
MIT IN : V. I. Lenin zseniális filozófiai  müve: Materiálizmu3 é« 

etnpiriokii < iz«; us. 
OSZTROVITJÁNOV: A szociálisla gazdasági rendszer és fel-

sőbbrendűsége H kap.táli=sta tenlszerrel szemben. 
SZOBOLJEV: A visszatükrözés lenim elmélete és a művészet, 
A Szociálisla Szovjet köztársaságok Szövetségének Alkotmánya. 
A. PAUKER:  Utunk a zseniális Sztálin-vezette SzK(b)P ta-

pasztalatinak utja. 
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l i történik a nagyvilágban ? 
Kü l - és belpolitikai tájékoztató 

Legújabb jelentések szerint Csang Káj Sek, az im-
periálisták kinai bábkormányának feje,  feltételnélküli 
fegyverszünetet  kért a győzelmesen előrevonuló felsza-
badító néphadseregtől. 

A kinai néphadsereg 
feltartóztathatatlanul 
nyomul előre 
Tiencsin városát, amely két-

milliónyi lakosával egyik legjelen-
tősebb városa Kinának, felszaba-
dították a néphadsereg csapatai. 
A népfelszabadító  hadsereg to-
vább nyomul előre Nanking felé, 
amelyet 50 kilóméternyire közeli-
tett meg. Mao Cse Tung tábornok, 
a néphadsereg vezetője kijelen-
tette, hogy béketárgyalásról csak 
akkor lehet szó, ha a Kuomin-
tang kormány és vezetőség min-
den feltétel  nélkül lemond. 

I* e m o n d o t t 
Hüofnlisz  fasi»zt»-gö« 
rög kormánya 
A Szofulisz  elnökiele mellett 

működött görög monarcho-fasiszta 
kormány lemondott. A hitlerista 
német csapatoknak az ország te-
rületéről való kiűzése óta ez már 
a 14-ik fasiszta  kormány. A kor-
mányok ilyen gyors változása is 
azt mutatja, hogy a monarcho-
fasiszta  rendszer az angol-ameri-
kai imperiálisták pénzbeli és fegy-
veres támogatása ellenére sem ké-
pes a munkások és parasztok 
széles tömegeinek, az egész gö-
rög népnek az érdeke ellen fenn-
tartani az önkényuralmat. A gö-
rög nép kitartóan harcol szabad-
ságáért és függetlenségéért.  A de-
mokrata felszabadító  hadsereg 
legutóbb felszabadította  Nausa 
városát, súlyos csapást mérve ez-
zel a monarcho-fasiszta  csapa-
tokra. 

M J I X Reimann letartóz-
tatása ellen tiltakozik 
a német nép 
Max Reimannt a nyugatnémet-

országi kommunista párt vezető-
jét az angol megszálló hatóságok 
letartóztatták. Az angol hatóságok 
ezen intézkedése a német nép 
heves tiltakozását váltotta ki. 
A munkások nagygyűléseken kö-
vetelték Reimann szabadonbocsá-
tását, Az imperiálistáknak nem 
tetszik a nyugatnémetországi kom-
munista párt bátor állásfoglalása 
és kiállása, ezért indítottak haj-
szát a párt vezetői ellen. 

Béketárgyalások 
Rhodosz szigetén 

Izráel állam és Egyiptom meg-
bízottai Rhodosz szigetén béke-
tárgyalásokat folytatnak.  Bunche, 
az ENSz palesztinai békeközveti-
tőjének nyilatkozata szerint, mind-
két fél  nagy erőfeszítéseket  tesz 
a vitás kérdések békés megoldása 
érdekében, de még sok nehézsé-
get kell leküzdeniük. Tel-Avivben 
hivatalos közlemény jelentette be, 
hogy megkezdték az izráeli csa-
patok leszerelését. 

Indonézia kérdése 
a Biztonsági tnnáes 
előtt 
A Biztonsági Tanács folytatja 

az indonéz kérdés vitáját. Az an-
gol és amerikai kiküldöttek törek-
vése az, hogy addig halogassák 
a tárgyalásokat, amig Hollandia 
kész helyzet elé állítja a Bizton-
sági Tanácsot. Azt remélik, hogy 
a Tanács egyszerűen tudomásul 
veszi az Indonéziai Köztársaság 
megszűnését. A harcok Indoné-
ziában tovább dúlnak. 

A halálbüntetésről 
szőló örvény 
A Nagy Nemzetgyűlés megsza-

vazta az állam biztonságát és 
a nemzetgazdeság fejlődését  ve-
szélyeztető bűncselekmények meg-
torlására vonatkozó törvényt, mely 
halálbüntetést ir elő mindazokra, 
akik a nép életére és szabadsá-
gára törnek. A törvény halálbün-
tetést állapit meg mindazokra, 
akik a népi államhatalom, nem-
zetgazdaságunk, a közlekedési 
eszközök és népünk minden java 
ellen mesterkednek. Bunaciu A. 
igazságügyminiszter szavai sze-
rint: «Ezzel a törvénnyel a dol-
gozó nép hatalmát, kivívott jogait, 
szabadságát, jólétét és drága ha-
zánk biztonságát és függetlensé-
gét védelmezzük." 

Az Arlus hangversenye 
Az Arlus rendezésében Balogh 

Ferenc hegedűművész és Benedek 
Kálmán zongoraművész hangverse-
nyüket január 15 én este, szép szá-
mú közönség előtt tartották meg, a 
mozi-teremben. Balogh Ferenc, a-
mióta városunktól távol van, még 
nagyobb tökélyre fejlesztette művé-
szetét. Benedek Kálmán erdélyszerte 
jól ismert művész, először játszott 
Székely udvarhelyen. A közönségre 
mély benyomást gyakorolt művész 
előadókészsége, tökéletesen alkal-
mazkodó kísérete és mesteri szine-
néze. 

B müoészek szakszeroezetének 
t e a e s t é l y e 

Szombaton (22-én) este 8 órai 
kezdettel a művészek, irók, újság-
írók vegyes szakszervezete, Szabó 
Károly éttermében műsorral és 
tánccal egybekötött 

T E B E S T É L y T 
rendez. Beléptidij nincs, tea ára 
30 lej. 

— Titkos timór műhely Szé-
kelyudoarhelyen. A lakások ösz-
szeirása alkalmával, Dezső Juliánná, 
Malom- u. 19 szám alatti lakos ud-
varán egy „fekete" timármühelyre 
bukkantak. A timármühely Dezső 
Juliánná sóaoráé volt, aki már ré-
gebb meghalt. Dezső Juliánná só-
gora halála után titokban tovább 
folytatta a timárságot. Sem a mun-
kát nem szüntette meg, sem az ipar-
engedélyt nem adta vissza. A „fekete" 
timár üzemben két szakember, Sze-
les Imre és Kiss Gergely dolgoztak. 
A timármühelyben 178 darab nyers 
és féligkész, valamint kész bőrt ta-
láltak. Az ügy kivizsgálása folyik. 

x Eladó a Sós'ürdő-utca 35 sz. 
alatti házhe'y. Felvilágosítást ad 
Kézsmárky Ferenc á \ ügyvéd. 

x Eladó egy Singer férfi  varró-
gép. Cim a kiadóban. 

Megyei aktíva értekezletet tartott 
a MNSz udvarhelymegyei szervezete 

Január 16 án a városháza tanács-
termében kezdődött meg a MNSz 
megyei aktíva értekezlete, amelyre 
majdnem kivétel nélkül megjelentek 
a meghívottak. Hajas István központi 
kiküldött ismertette az egyéves álta-
lános gazdasági tervet, kiemelve be-
szédében, hogy kizárólag a Szovjet-
unió hatalmas baráti segítségének 
és a munkás-osztály és élcsapatá-
nak a Román Munkáspárt, követke-
zetes harcának köszönhetjük, hogy 
idáig jutottunk. 

Blénessy Ernő központi kiküldött 

beszélt a társadalombiztosítás uj 
rendszeréről, amely a társadalom- j 
biztosítást kizárólag a dolgozó tö-
megek szolgálatába állítja. 

Január 17-én Imets János nem- J 
zetgyüiési képviselő beszélt az uj 
költségvetésről, amelynek számada-
taiból világosan kitűnik, hogy az a 
békének, a békés ujjáépitő munká- ) 
nak, a szociálizmus építésének költ-
ségvetése. 

Az előadásokat hozzászólások^ 
majd szemináriumok követték. 

F.  L 

Állatorvosok és gazdasági-felügyelők 
továbbképző-tanfolyama  Sz.-kereszturon 
A földmüvelésügyi minisztérium 

és a brassói állategészségügyi felü-
gyelőség 5 vármegye állatorvosi és 
gazdasági felügyelői részére Székely-
kereszturon öt napig tartó tanfolya-
mot rendezett. 

A tanfolyam célja a szakemberek 
szakmai tudásának felfrissítése,  va-
lamint gazdasági életünk uj alapokra 
való fektetése volt, a nagy szov-
jet tudós Micsurin szellemében, 
akinek utmutatásai alapján haladva 
a Szovjetunió gazdasági élete óriási 
fellendülést ért el. A tanfolyam alatt 
a szakemberek politikai kiképzést is 
kap'ak, ami szintén hozzájárul az 
eljövendő munkálatok sikeres elvég-
zéséhez. 

Ez a rövid tanfolyam is nagyban 
hozzájárult a román-magyar barát-
ság kimélyitéséhez, valamint a RMP-
nak a nemzeti kérdésben hozott ha-
tározata szellemének megértéséhez. 
Ezt kifejezésre is juttatták a nagy-
részt román ajkú hallgatók a tanfo-
lyam végén elhangzott záró beszéd-
ben. Kiemelték a RMP helyi szer-
vezete által nyújtott nagy segítsé-
get és azt a baráti és szívélyes fo-
gadtatást, amelyben Székelykeresz-
tur lakossága részesítette a hallga-
tókat. Ezen keresztül meggyőződtek 
arról, hogy a nemzetiségi gyűlölet 

Befejeződött az udvarhelyi 
MNSz esti tanfolyama 
A napokban tartották az öt héttel 

ezelőtt megkezdett esti tanfolyam 
utolsó előadását, az udvarhelyi MNSz 
székház gyüléstermében. 

A tanfolyam rendszerezni akarta 
a hallgatók ismereteit, ismertetni 
akarta a Román Munkáspárt útját, 
harcait, alkotmányunk főbb rendel-
kezéseit, általában a dolgozó népünk 
politikai színvonalának emelését szol-
gálta. 

A kitűzött célokat a tanfolyam 
részben meg is valósította. A hall-
gatók politikai színvonala tetemesen 
emelkedett, világossá vált előttük az 
az ut, amelyet dolgozó népünk, a 
munkásosztály élcsapatának, a Ro 
mán Munkáspártnak vezetésével tett 
meg. A tanfolyam hallgatói figye-
lemmel és odaadással tették ma-
gukévá a hallottakat, azonban az 
előadás-sorozatnak voltak hiányos-
ságai is. 

Hiányosságnak az a tény tudható 
be, hogy egyes hallgatók nem fog-
ták fet az előadasok fontosságát. 
Nem érezték minden esetben köte-
lességüknek a pontos megjelenést. 
Másrészt nem sikerült az aktivisták 
idejét olyanformán beosztani, hogy 
ne legyen elkerülhetetlen a hiány-

és sovinizmus, a mult átkos örök-
ségei megszüntethetők, ha a párt. 
által kijelölt uton haladunk. 

Fogadalmat is tettek, hogy fáradt-
ságot nem kímélve fognak munkál-
kodni a két nép barátságának ki~ 
mélyitéséért és Népköztársaságunk 
gazdasági életének felvirágoztatá-
sáért. Szilasi  András  dr  . 

A székelyudvarhelyi törvényszék 
végrehajtói hivatalától. 

Kivonat a 25-1938 számú 
árverési hirdetményből. 

Köztudomásra hozom, hogy 194<> 
január 26-án 15 órai kezdettel nyil-
vános árverésen el fognak adatni a 
helyi törvényszék végrehajtói hiva-
tala 25—1948 számú jegyzőkönyvé-
vel lefoglalt, Barabás András adós 
tulajdonát képező ingóságok, a hát-
rálékos lakbér, vonatkozó adó 
birság nemfizetése miatt. Az árve-
rés a Bethlen-utca (Str. Republicei) 
66 sz. alatt tartatik meg. Az ingó-
ságok jegyzéke a városháza kapujá-
ban és az árverés helyén kifüg-
gesztve. 

Az eladás készpénzfizetés ellené-1 
ben történik. 

Turcu, m. p. főnök-végrehajtó,  j 

zásuk. A hallgatók összeválogatása 
nem történt kellő gondossággal, ke-
vés volt a dolgozó földműves és 
alig láttunk női hallgatót. 

Az előadás-sorozat értékes v o l t j 
megkezdte azt a folyamatot, amelyen 
Udvarhely város magyar dolgozói 
Népköztársaságunk harcos építőivé 
válhatnak. 

A megtett útnak, az elért eredmé-
nyeknek ugy lesz meg a kellő érté-
kük, ha Udvarhely dolgozói meg-
értik a továbbtanulás fontosságát, a 
fokozottabb harc szükségességét. | 
Munkánk ugy lesz teljes, ha soha- [ 
sem felejtjük el a nagy Lenin sza-
vait : „Föladatunk : tanulni, tanulni,, 
tanulni..." 

Blénessy  Ernő. 

HIRDETMÉNY 

E l v e s z e t t a székelypálfalvi 
szövetkezet nevére szóló MÁT hiva-
tal által kiadott szeszes ital-szállító* 
„Carnet" a Székelyudvarhelytől Pál-
falváig vezető uton. Az a mai nap-
tól számítva semmis. 

Si  Pálfalva, 1949 jan. 22. 
Székelypálfalvi szövetkezet. 

x Köszönetnyilvánítás. Köszö-
netet mondunk mindazoknak, akik 
Iluskánk temetésén a koporsójár», 
koszorút és virágcsokrot hoztak.. 
A Góg család. 


