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E l ő r e 
az egyéves állami 
gazdasági terv 
megvalósításáért 
és tulhaladásáért! 

Sztálin nagyjelentőségű békenyilatkozata 
3. V. Sztálint felkereste  Kingsbury 

Smith, az Internationa! News Ser 
vice amerikai hírügynökség európai 
vezérigazgatója és kérdéseket in-
lézett hozzá. Sztálin generalisszimusz 
nagyjelentőségű válaszokat adott. A 
beszélgetésről kiadott hivata'os köz-
leményt fontosságára  való tekintettel 
egész terjedelmében közöljük. 

Első Kérdés: Hajlandó lenne a 
Szovjetunió, kormánya az Amerikai 
Egyesült Államok kormányával e~ 
gyüttesen megvizsgálni olyan közös 
ryilatkozat közzétételét, amely meg-
erősíti, hogy e kormányok közül 
egyiknek sincs szándékában egy-
más ellen háborút kezdenij? 
~ Vá!asz:~'Á~;Szovjet"kormány 
hajlandó lenne megvizsgálni 
ilyen nyilatkozat közzétételé-
nek kérdését. 
Második kérdés : Hajlandó lenne e 

a Szovjetunió kormánya arra. hogy 
az Amerikai Egyesült Államok kor-
mányával együtt olyan intézkedése-
ket alkalmazzon, amelyek célja, hogy 
megvalósítson egy olyan békepaktu-
mot, mint például a fokozatos  le-
szerelés ? 

Válasz: Természetesen, a Szov-
jetunió kormánya egyii rnili-
ködhet az Amerikai Egyesült 
Államok kormányával, hogy 
olyan intézkedéseket alkalmaz-
zanak, amelyek célja ennek a 
békepaktumnak megvalósítása 
és,amelyek a fokozatos  lesze 
reléshez vezetnek. 
Harmadik kérdés: Amennyiben 

az Amerikai Egyesült Államok, az 
Egyesült Királyság és Franciaország 
kormányai egyetértenek abban, hogy 
elhalasszák egy külön nyugatnémet-
országi állam megalakítását, a Kül-
ügyminiszterek Tanácsának össze-
hívásáig, hogy megvizsgálják az e-
gész német kérdést, hajlandó lenne-e 
a Szovjetunió kormánya megszün-
tetni azokat a korlálozó intézkedé-
seket, amelyeket a szovjet hatósá-
gok bevezettek a Berlin és Németor-
szág nyugati övezetei köző tî  közle-
kedés tekintetében ? 

Válasz: Abban az esetben, ha 
az Amerikai Egyesült Államok, 
Nagybritánnia és Franciaor-
szág tiszteletben tartják a har-
madik kérdésben kifejtett  fel-
tételeket, a szovjet kormány 
nem látja semmi akadályát a 
szállítási korlátozások meg-
szüntetésének, azonban azzal 
a feltétellel,  hogy a három ha-
talom által bevezetett szállí-
tási és kereskedelmi korláto-
zások egyidejűleg megszűn-
jenek. 
Negyedik kérdés: Hajlandó vol-

Ba-e Excellenciád találko ni Tru-
man elnökkel, mindkettőjük számára 
megfelelő  helyen, hogy megvitassák 

egy ilyen békepaktun megkötésé-
nek lehetőségét ? 

Válasz: Már előzőleg is ki-
jelentettem, hogy nincs ellen-
vetésem egy ilyen találkozás 
ellen. 
Visszatérve Parisba, Kingsbury 

Smith táviratot intézett Sztálin ge-
nerálisszimuszhoz, kifejtve,  hogy 
Truman elnök örülne, ha lehetősége 
nyilna a Sztálinnal való találkozásra. 
Választáviratában J.V.Sztálin kész-
nek nyilatkozott az elnökkel való 
találkozásra, megjelölve a helyeket 
is, ahol azt meg lehetne rendezni. 

A világsajtóban nagy visszhangja 
volt Sztálin nyilatkozatának és azt 
a világ dolgozóinak százmilliói ugy 
üdvözölték, mint Sztálin békejavas-
latát. A világ közvéleménye ujabb 
bizonyítékot kapott arra nézve, hogy 
a Szovjetunió és nagy vezetője, 
Sztálin a békét akarják. 

Az amerikai tőkés imperiálizmus 
azonban bebizonyította ezúttal is, 
hogy nem érdeke a béke és azt 
nem is kívánja fenntartani.  Acheson 
külügyminiszter elutasító választ 

A vetési kampány 
előkészítése 

A tavaszi vetési csata tervszerű végrehajtása érdekében me-
gyei bizottságunk intézkedett a munkálatok megszervezése felől.  Ez 
az első esztendőnk, amikor idejekorán, már január hó folyamán 
gondoskodnak megyénkben a tavaszi vetési terv előkészítéséről és 
a tavaszi munkaprogramm összeállításáról. 

Ezek során részletesen és gondosan dolgoztak ki minden 
olyan munkakörülményt, amely szerves része a vetési tervnek. 

A vetési tervvel kapcsolatos , intézkedéseket megyei bizottsá-
gunk két részre osztotta és pedig : szervezési és végrehajtási mű-
veletekre. 

Közel egy hónap lefolyása  alatt a megyei és járási bizottsá-
gok azon fáradoztak,  hogy a seg;tő körülményeket és a terv 
végrehajtásához szükséges tényezőket meghatározzák, felismerjék,|a 
munkaprogrammhoz csatolják és ezeknek fontosságát  és szerepét a 
községi bizottságokkal és a munkástömegékkel megértessék. 

Ezúttal újra szervezték a községek 50 gazdaságból álló cso-
portjait, a községek határain lévő körzeteket. Beszervezték a csi-
ráztató, g*bonatisztitó, gabonacsávázó állomásokat, a gazdasági gé-
peket és eszközökéi kijavító állomásokat. Átszervezték a községi 
vetési bizottságokat, melyek hivatva vannak, hogy a munkaprog-
rammokat végrehajtassák és azQ^ betartásáról gondoskodjanak. 

Kiszámították a tavasz során -bevetésre kerülő földterület  nagy-
ságát, erre a célra szükséges' vetőmagmennyiséget, összeírták a 
meglévő készletet. Kiszámították a csávázásra szükséges anyagot és 
azt megrendelték. 

A téli időszakb n elöirányitott és végzendő munkálatokat meg-
szervezték és irányítják. Ezzel lényegesen megkönnyítik a tavaszi 
teendők végrehajtását, biztosítják a munkálatok jó feltétele*  melletti 
elvégzését és egyben a mi ő >égi termelést. 

Ezei kel az intézkedés, kkel uj korszak nyilik meg az ország 
mezögizdasagi életében, uj éie'et hozunk be megyénk mezőgaz-
daságúba, megalapozva és e'ő nozditva ezáltal a munkásság jólétét. 

adott Sztálin tiszta szándékú nyi-
latkozatára, kétezer ködösítő szóba 
burkolva az imperialisták háborús 
szándékát. Ezzel az imperiálista or-
szágok dolgozói előtt is teljesen bi-
zonyossá vált, hogy a béke igazi 
őre: a Szovjetunió, aki meri a né-
pek elbírálása alá bocsátani a nem-
zetközi politika legnagyobb kérdé* 
seit is. 

Grivico 
Grivica bukaresti gyárvárosrész 

neve a romániai munkások sza-
badságharcának történetében nagy 
jelentőségre tett szert. Tizenhat év 
távlatából kegyelettel gondol visz-
sza a Román Népköztársaság 
minden dolgozója azokra a mun-
kásokra, akik bátor harcukkal és 
életük feláldozásával  is kiálltak a 
munkásság szabadságának kivívá-
sáért. 

1933 ban a tőkés országok gaz-
dasági válsága következtében a 
munkások és a dolgozó parasztok 
életszínvonala rohamosan sülyedt, 
1929-től 1933-ig a munkások fize-
tése majdnem negyven százalék-
kal csökkent, a munkasok és tiszt-
viselők harminc százalékát bocsá-
tották el az állami vállalatoktól. 
1933-ban ujabb áldazati adót rótt 
ki a kormány, ami ujabb fizetés 
és nyugdíjcsökkenést jelentett. 

A munkásosztály, élcsapatának, 
az illegálitásban is szüntelenül 
dolgozó Kommunista Pártnak irá-
nyítása mellett, felveszi  a küzdel-
met a tőkések mesterkedéseivei 
szemben. Az ország munkássága 
forrongott,  a munkásmozgalmak 
élén a vasúti munkásság állott, 
amelyet a nép igazi fiai:  Gheorghe 
Gheornhiu-Dej, Luka László, Ilié 
Pintilie, Chivu Stoica stb. vezettek. 
Ebben a küzdelemben tűntek ki 
a Kommunista Ifjak  Szövetségének 
bátor tagjai, közöttük a hősi ha-
lált halt Vasile Roaita. 

Február 22-én 7.000 grivi cai "va-
súti munkás lépett sztrájkba és 
elfoglalva  az üzemeket, önvédelmi 
csapatokat szerveztek. Bukarest 
egész munkássága együttérzett a 
sztrájkotokkal, amit szimpátia-
sztrájkokkal fejezett  ki és élelem-
mel sietett a sztrájkolok segítsé-
gére. Még a katonák is megtagad-
ták, hogy a munkásokra tüzel? 
jenek. 

Az akkori nemzeti-parasztpárti 
kormány azonban más csapato-
kat vezényelt a munkásmozgalom 
letörésére, ugy. hogy sokan éle-
tükkel fizettek  hősies kiállásukért. 

Akkori harcuk és áldozatuk 
nem volt hiábavaló, mert mai sza-
badságunk kivívásának volt egyik 
fontos  lépése. 
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SZAKSZERVEZETI ROTAT 

A szakszervezeti választások 
küszöbén 

A RMP december havi teljes 
ülésének határozata a szakszer-
vezeti kérdésben uj feladatok  elé 
állította a szakszervezeti mozgal-
mat. Az Országos Szakszervezeti 
Tanács, elfogadva  a RMP bírála-
tát a szakszervezeti mozgalom 
hiányosságaira vonatkozólag, el-
határozta ezeknek a felszámolá-
sát. 

Az Országos Szakszervezeti Ta-
nács központi bizottságának 
ülésén feltárták  a hiányosságokat, 
amelyeket a mi megyénkben is 
megtalálunk. Ilyen pl. a tömeggel 
való kapcsolat hiánya. A szak-
szervezeti vezetőségek nem igye-
keztek a tagokhoz közelebb jutni 
és az ők ügyes-bajos dolgaival 
foglalkozni,  igy a bürokratizmus 
hibájába estek, körlevelekkel, te-
lefonon  keresztül és írásbeli uta-
sításokkal látták el az alsóbb 
«zerveiket, ahelyett, hogy közvet-
trn kapcsolatot kerestek volna 
velük. A kiadott utasítások végre-
hajtását nem ellenőrizték. Egyes 
szakszervezeteknél megállapították 
ugyan a hiányosságokat, de azok 
kiküszöbölésére semmi lépést sem 
tettek. A bírálat és önbírálat hiá-
nya is meglátszik a munkában. 
A tagok nem bírálják a vezetősé-
get, illetve illetéktelen helyen, há-
tuk mögött és nem szemtől-szem-
ben bírálják. A vezetőség részéről 
viszont az önbírálat hiányát lehet 
megállapítani. A meggyőzési mód-
szer helyett még mindig a paran-
csolási módszert használják. A 
szociálista Versenyek nálunk még 
nagyon kezdetlegesek és rosszul 
voltak megszervezve. így pl az 
IPEIL-nél a szociálista verseny 
győzelmét azoknak Ítélték oda. 
akik ugyan többet termeltek, de 
termeivényük minőségileg rosszabb 
volt és a többtermelést túlórával 
érték el. 

Az Országos Szaktanács, Pár-
tunk határozatát magáévá téve, 
elhatározta, hogyv megszünteti a 
szakszervezetbe való automatikus 
beiratkozást, ha valaki munkába 
lép, anélkül, hogy előbb meg lenne 
győződve arról, mit jelent szak-
szervezeti tagnak lenni. így nem 
jelenti azt, hogy csak szakszerve-
zeti tagok juthatnak álláshoz, úgy-
szintén helytelen a tagsági dijak 
levonása, mert minden szakszer-
vezeti tag. ha öntudatos, önkén-
tesen kell, hogy a tagsági diját 
kifizesse. 

Helytelen volt az is, hogy a 
szakmai szövetségek csak techni-
kai és adminisztratív szervekké 
alakultak át és a megyei Szakta-
nácsok i8k túlságosan nagy hatás-
kört aoiak, amelynek azok nem 
tudlak megfelelni,  igy a jövőben 
az Országos Szaktanács a Szö-
vetségeken keresztül fogja  a szak-
szervezeteket irányítani s a me-
gyei tanácsok összefogó  és ellen-
őrző szervei lesznek az Országos 
Szaktanácsnak. 

Azok a feladatok,  amelyek je-
lenleg a szakszervezeti mozgalom 
előtt állanak, mint például: az 
egy éves általános gazdasági terv-
nek a végrehajtása, az uj kollek-
tív szerződés megkötése, az uj 
fizetési  rendszer és a szakszerve-
zeti választások, valamint a tár-
sadalombiztosítás helyes irányítása, 
szükségessé teszik a szakszerve-
zeti mozgalom uj szervezeti felé-
pítését. 

A fentiek  érdekében visszaállít-

ják az 5—20 tagu szakszervezeti 
csoportokat, amelyeknek lesz 1—1 
feleiősük,  aki az összes, a szak-
szervezettel kapcsolatos problé-
mákat a csoportjával ismerteti. Ama 
gyáraknál, ahol több osztály és 
műhely van, osztály-, vagy mű-
hely-bizottságok lesznek. Azokban 
az üzemekben és intézményekben, 
ahol több, mint 30 alkalmazott 
dolgozik, üzemi bizottságokat szer-
veznek. Ezek az uj szervezési 
formák  azért szükségesek, hogy 
minél több szakszervezeti tag áll-
jon munkába és minden probléma 
foglalkoztasson  minden egyes ta-
got. 

Azokban a gyárakban, ahol 
500-on felüli  az alkalmazottak 
száma, külön szakszervezeteket 
létesítenek. 

Az üzemi bizottságoknak és 
szakszervezeteknek nagyobb ön-
állóságot kell biztosítani, de a 
felsőbb  szervek meg kell, hogy 
adják a megfelelő  segítséget, hogy 
azok a munkájukat kellőképpen 
tudják végezni. 

Hogy feladatainkat  tökélete-
sen meg tudjuk valósítani, szük-
ségessé vált az uj szakszervezeti vá-
lasztások megtartása, amelyek hi-
vatva lesznek arra, hogy a szak-
szervezeti mozgalmunkat megerő-
sítsék, uj vezető káderek kieme-
lésével, akik már eddig is bebizo-
nyították. hogy a munkások érde-
kében harcolni tudnak. Minden 
szakszervezeti tag készüljön fel 
az uj választásokra, minden dol-
gozónak fokoznia  kell az ébersé-
gét és alaposan meg kell gondol-
nia, kikre adja le szavazatát, hogy 
a szakszervezet élére ne kerülje-
nek a munkásosztály árulói. Ké-
szüljenek fel  a tagok arra is, hogy 
amikor a régi vezetőség jelentését 
megteszi, tárgyilagos bírálatot 
mondjanak és ne féljenek  feltárni 
a hibákat. 

Az uj szakszervezeti választá-
sok hivatva lesznek arra, hogy 
eddigi tapasztalataink alapján, hi-
bás munkamódszereinket megja-
vítsuk s nagyobb lendülettel foly-
tassuk munkánkat, Pártunk irányí-
tásával, célunk felé,  az egyéves 
terv megvalósításáért és tulhala-
dásáért, amely a dolgozóknak 
egy magasabb életszinvonalat fog 
biztosítani és országunk gazda-
sági helyzetét és függetlenségét 
fogja  megerősíteni. 

D. R. 

flz  UMGISz-sütődék 
szocialista muataraye 

Az UMGISz I. és II. számú ke-
nyér- sülödéi között 3 hónapos szo-
cialista munkaverseny indult január 
1-én a kenyér-többtermelés, vala-
mint a minőség szempontból. 

A munkaverseny feltételei jobb 
minőségű kenyer e őaliitá a az 
üzemi költségek c öUentése, udva-
rias és előzékeny kiszolgálás, üte-
mek és üzletek feldiszitese  és tisz-
tántartása, a munkaidővel va ó ta-
karékosság, faliujsag  léiesité e, rend-
szeres ui-ágo'vasás és id̂ ongíai 
nevelés együttesen az UMGIS* fa-
osztállyal. 

Mircius hó 6 án b;zo tság fogja 
tnegaliapiiúm, ki a tvőztes. 

Lengyel  Eszter. 

Hatalmas fejlődés előtt 
a szentkeresztbányai oasgyár 
Az államosítás óta rohamosan 

fejlődik  a szentkeresztbányai vas-
gyár. A munkások létszáma ma már 
1200 felé  jár s a Bujoiu idejében 
annyira, elhanyagolt üzemre mind 
nagyobb gondot fordít  az állam. 
A munka lázában égő öntődében 
** beszélgetünk egy szakértővel. 
Meglepetéssel halljuk a szent kereszt-
bányai vasról mondott dicséretét. 
A svéd vassal vetekszik a szent-
keresztbányai, olyan kedvező a kar-
bon és szilikát tartalma. Egyedül-
álló az országban, hogy a kemen-
céből nyert olvasztott vas, minden 
külön eljárás nélkül a legbiztosabb 
forrasztó-vasat  szolgáltatja, valamint 
még öntvényeknek is megfelelő 
. vasat. 

Az öntők munkakörülményei je-
lenleg még elég kezdetlegesek. Hu-
zatos az öntő-terein, a padlója egye-
netlen és a berendezés tekinteteben 
is sok a kívánnivaló, amit éppen a 
mostani fejlődés  fog  pótolni. A 
munkások ilyen nehéz munkakörül-
mények között egymással ver-
sengve igyekeznek állandóan nö-
velni a termelést és csökkenteni a 
hulladék-anyagot. 
Meglep, rniiyen,sok nő dolgozik 
1 1 a mintázó padoknál. Megtu-
dom, hogy az uj. 6 hónapos szak-
képesítő tanfolyam  női hallgatója az 
a 26 falusi  és munkás-leány, akik 
most már szorgalmasan készítik az 
öntő-mintákat. Egyelőre még az idő-
sebb mesterek hordják a formáik-
hoz az izzó és folyékony  vasat. 
Kérdésemre elismetően nyilatkoznak 
az alig két hete dolgozó nőkről, 
akik kemény munkájukkal jól meg-
állták a helyükét a férfiak  mérte t. 
A szakképesítő tanfolyam  férfihall-
gatói a nehezebb éjjeli munkára 
vannak beosztva. 

Az egyik raktár előtt nagy sün* 
gés-forgásra  leszek figyelmes.  Köze-
lebb menve megtudom, hogy az uj 
munkaruhákért jöttek. Jön is már 

az egyik gyertnekképü, fiatal  mun-
kás. Ragyogó szemekkel újságolja 
hogy ilyen ruhában öröm dolgozni 
még a munka is jobban fog  menni. 
l/isérőm nagyszerű képet fest  eiőt-
1V- tem a gyár fejlődési  lehetősé-
geiről. Nemsokára uj Diesel motor 
fogja  szolgáltatni az üzem energiá-
ját, s néhány hónap múlva az uj 
magas kemence fogja  ontani a 
nagyszerű minőségű vasat. Több, 
mint 100 esztendeje szolgál már a 
mostani kohó, amelyik egyedülálló 
régi rendszerével. Itt a vas az olva-
dás arányában kerül jelenleg azon-
nal öntésre. Hatalnus fejlődést,  a 
termelésnek háromszorosára való 
fokozását  fogja  eredményezni az uj 
kohó. Ezzel a munkamódszerekben u 
változás következik be. Az olvasz-
tott vasat „futómacskák*  fogják  | 
szállítani és nem kell karon vinni 
az öntő formákhoz  Mechanikus da-
ruk és más gépezetek fogják  a mun-
kát megkönnyiteni. 
Az asz'alos-müheiy is majdnem 
1 1 kétszeresére bővül rövidesen, 
mert rengeteg munka van az tg 
munkás lakások építésénél s későbt. 
még bútorokat is kell gyárául a 
munkásoknak. A meglevő munkás-
lakások építésénél inkább a gyors 
mego'dásra törekedtek s azok neat 
felelnek  majd meg a fejlődő  man-
kásigényeknek. Pedig a cél a jövé-
nek való épités, a fejlettebb  viszo-
nyokra kell számitani, a jövő mun-
kásainak kell építenünk. 

Sajnálattal látjuk, amikor a szé-
pen fejlődő  üzem kapuján kilépünk 
hogy a Demokrata Nők Szövetsé-
geitek üres faliújságja  ásit az arra-
iarókra, egyetlen cikk sincs raj a. 
Pedig bizonyára sok olyan női kér-
dés vetődik fel  egy ilyen iizem éle-
tében, amit a nyilvánosság elé kel-
lene vinni. Adódik ilyen kérdés kS-
lönösen most, hogy a nők is, mint 
az uj fejlődő  nehezipar munkásai 
megjelentek a férfiak  oldalan. 

Rohamosan fejlődik az 
Ardealul állami élelmiszerüzlet 

lldoarhelymegyében 
Az állami élelmiszerüzletek célja, 

hogy kizárja az egyéni hasznot és 
spekulációt, és a dolgozók ellátását 
biztosítsa. Éppen ezért Népköztársa-
ságunk nagy gondot fordit  ezeknek 
az üzleteknek a fejlesztésére  és 
áruval való ellátására. 

Az Ardealul állami élelmiszerüzlet 
székelyudvarhelyi első üzletemellett 
az elmúlt hónapban nyilt még egy 
üzlethelyisége, ahol az irányított átu-
kat szolgálják ki. Megyénk egyetlen 
nehézipari üzeme, a szentkeresztbá-
nyai vasgyár mellett is nyitott az 
Ardealul egy fiókot,  ahol naponta 
kb 600 -700 munkást szolgálnak ki. 
Egy másik fióküzlet  január 19 én 
nyilt Székelykeresztu'on és ez az 
üzlet már naponta 400-500 vevőt 
szolgál ki. Legnagyo <b a forgalma  a 
szekelyudvarhelyi üzletnek, amelyik-
ben naponta 1000—1200 vevő is 
megfordul. 

Különösen jrk és nem is túlsá-
gosan drágák az Ardealul éle.miszer-
üzletben található konzervek: kom-
pótok, hai, főzeek  konzervek stb. 
Most érkezik egy vagon alma, ame-
lye' a rég: 30 -35 ifjes  áron tud 
adni az Ardeau* S'abad cukor is 
kai>ha ó e» nemsokara rizst is lehet 
szabadon vásárolni, amint erre a 
kiutalás megérkezik. 

Az állami élelmiszerüzletek órÜ6 
árumennyiségeikkel a piaci árak le-
törésén fáradoznak.  Ezen a téren 
szép eredményeket is értek el. 

Az állami élelmiszerüzlet állandé 
összeköttetésben van a falusi  szö-
vetkezetekkel. Azokat, megyénkben 
a székelyudvarhelyi központon ke-
resztül látja el áruval. Viszont a 
szövetkezetek a tojás gyűjtést szer-
vezték meg. Így szolgaija az állatni 
élelmiszerüzlet a falu  és a város kö-
zötti együttműködés megteremtését. 
Éi igy valósitható meg az, hogy 
nemsokára az Ardealul állami élel-
miszerüzletben tojást is kaphatuok 
kellő m;nnyiségben. 

Az állami élelmiszerüzletek ilyen 
tevekenységgel kapcsolódnak bele 
Népköztársaságunk egy éves gazda-
sági tervébe és igy szolgálják a dol-
gozók életszínvonalnak emelését, 
hogy minden dolgozóhoz eljuttatják 
megfelelő  aion a szükséges élelmi-
szereket. 

x €lodo türgősen, olcsó áron 
3 szoba, előszoba, konyha kamra, 
fürdőszobából  álló ház, gyümölcsös 
és veteményes kerttel. Érdeklődni 
lehet üjsiékeiyen Sándor Margit»» 
79. szam. 
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TANUUllNK  EGYÜTT 
Demokrácia és diktatúra 

Az utóbbi időben az újságok 
egyre többet foglalkoznak  a pro-
etér-diktatura kérdésével. A szo-
eiálizmus utján való gyors hala-
dásunk egyre nagyobb erővel ra-
gadja' magával a dolgozók töme-
gét, de egyre nagyobb riadalmat 
kelt a haladás ellenségeiben. A 
Kispolgárok tömege pedig sok-
szor szívesen kapcsolódik a mun-
fcába,  örül a fejlődésnek,  de visz-
szariad a nyílt szavaktól ók még 
mindig a régi propadanda áldo-
zatai, akik ilyen szavak alatt, mint 
„proletár-diktatúra", valami hátbor-
zongatót értenek. Minthogy pedig a 
Közvélemény még mindig nagy-
mértékben a kispolgári gondolko-
zás hatása alatt van, nem fölös-
leges tisztázni azt a kérdést, mi is 
Van most. népi demokrácia vagy 

Íroletár-diktáiura ? Vájjon meg-
T-e egymással a demokrácia és 

a diktatúra ? 
Akik Lenint tanulmányozzák, 

tisztában vannak a kérdéssel, Kü-
fönösen  az „Állam és forrada-
lóm" cimü munkájában világosan 
fejti ki a demokrácia lényegét és 
viszonyát a diktatúrához. Sajnos 
azonban, kevesen fordulnak  az 
eredeti és legmegbízhatóbb forrás-
fioz,  hanem inkább egyéni elkép-
zelések alapján vagy rosszindulatú 
propaganda hatása alatt érzelmileg 
foglalnak  állást a kérdéssel szem-
ben, ahelyett, hogy először meg-
értenék. miről is van szó. 

Próbáljuk meg tehát kispolgári 
előítéleteinket félretéve  megnézni, 
hogy mit jelent a demokrácia és a 
íktalura egymáshoz való viszo-
nya. Mindenek előtt nézzük meg, 
hogy volt-e valaha demokrácia 
diktatúra nélkül ? 
Demokrácia a rabszolga 

társadalomban. 
A demokrácia születése óta több 

fejlődési  fokon  ment keresztül. 
Legelső formája  a görög és római 
demokrácia, melyek mindegyike a 
rabszolga társadalomban alakult 
ki. A görögök adták a nevét is a 
demokráciának, amely népuralmat 
jelent. Uralmat csak az gyakorol-
hat, akinek a kezében van a ha-
talom, az pedig annak a kezében 
van, aki a termelőeszközök bir-
tokosa. A rabszolgatársadalomban 
a termelőeszközök a rabszolgatar-
tók kezében voltak, igy a hatalom 
is az ő kezükben volt s az ural-
mat is ők gyakorolták. 

Az ókori demokrácia tehát a 
rabszolgatartók uralma volt a rab-
szolgák, az elnyomottak felett, 
vagyis rabszolgatartó-demokrácia. 
Mint minden uralom, ez is elnyo-
mást jelentett azok számára, akik 
felett  az uralmat gyakorolták. El-
nyomást pedig másképp, mint dik-
tatúrával nem lehet fenntartani.  A 
rabszolgatartók elenyésző kisebb-
sége diktálta a rabszolgák nagy 
többsége számára az életmódot, 
uralkodott felettük,  vagyis diktatú-
rát gyakorolt velük szemben. 

Ami demokrácia volt egy el-
enyésző kisebbség számára, az 
diktatúrát és elnyomást jelentett a 
nagy tömegnek. A rabszolgák nagy 
tömege nyilván nem önként és 
jószántából vállalta az emberi sors 
legmegalázottabb formáját,  ahol 
még saját életük felett  is ur volt a 
rabszolgatartó. Kényszer nélkül 
senki sem élt volna rabszolga-
sorsban. sőt a kényszer ellenére is 
megkísérelték nem egyszer a láza-
dást sorsuk ellen. (Pl. Spartacus 
Vezetésével 70.000 rabszolga lázadt 

fel,  akik két évig folyó  harcot vív-
tak elnyomóikkal, a római patríci-
usokkal.) 
R polgári demokrácia. 

A kapitálizmussal megszülető 
polgári társadalomban lép ismét 
előtérbe e demokrácia, mégpedig 
annak egy uj formája,  a polgári 
demokrácia. A termelőeszközök a 
tőkések, a burzsoázia kezébe ke-
rülnek és.igy azzal együtt a hata-
lom is. Ok gyakorolják az ural-
mat a dolgozók nagy tömegei, el-
sősorban a proletáriátus felett. 

Nyilvánvalóan csak erőszakkal, 
csak elnyomással lehet ezt az ural-
mat is fenntartani,  mert ha szaba-
don lehetne életformát  választani, 
senki sem vállalná önként, hogy 
egész életében keményen dolgoz-
zék, ugy. hogy még jó ruhára és 
megfelelő  táplálékra se jusson, 
nem beszélve a magasabbrendü 
emberi igények kielégítésének le-
hetetlenségéről. Különösen pedig 
ugy nem nélkülözne senki, hogy 
a maga munkájának eredményét, 
hasznát más heremódon élvezze. 

A kapitalista társadalom pedig 
a maga gazdasági berendezkedé-
sével, a termelőeszközöknek ma-
gántulajdonban való megőrzésével 
ilyen megalázó sorsra kényszeri-
tette a proletáriátust. Ezt a kény-
szert, elnyomatást gazdasági be-
rendezkedésével teremtette meg a 
polgári társadalom és a politikai 
hatalom minden szervével bizto-
sította az állam a csendőrséggel, 
rendőrséggel, katonasággal, Ezek 

mind ennek az erőszaknak a 
szervei voltek és ma is azok a pol" 
gári társadalomban. A kizsákmá-
nyolt munkások jogos követelései 
kivívásáért szervezett sztrájkok el-
len a polgári demokrácia nyíltan 
vonultatja fel  a rendőrséget, kato-
naságot, mint hatalmának biztosí-
tékait. Mi ez, ha nem a tőkések 
diktatúrája ? 

A kizsákmányolás, a gazdasági 
jólét, a kultura minden áldása 
szabad a termelőeszközöket ma-
gántulajdonként kezükben tartó 
tőkések száméra. Az ő számukra 
teljes demokrácia ven. De elnyo-
matás, gazdasági kényszer, ez a 
társadalmi rend a dolgozók mil-
liói, elsősorban a proletariátus szá-
mára. Ok nem részesednek azok-
ból a javakból, melyeket termel-
nek I Vájjon mással, mint kény-
szerrel lehet ilyen igazságtalan ál-
lapotot fenntartani  ? Nyilvánvalóan 
nem. 

Akik pedig ezt a társadalmi ren-
det az állam szervezett formái 
közt fenntartják,  azok számszerűen 
messze kisebbségben maradnak 
azokkal szemben, akiket elnyom-
nak. A gyárosok száma nyilván-
valóan sokkalta kisebb, mint a 
gyárakban dolgozó proletároké- A 
nagy bankárok száma elenyésző 
a bankjaikban görnyedő kistiszN 
viselőkével szemben, hát még 
azokkal a milliókkal szemben, 
akiknek az életét üzleti spekulá-
ciókon keresztül irányítják. Talán 
egész életükben sem látják a 
proletárok nagy tömegét, akiket 

JÎ  Demokrata  Nők  Uilágszöoetségének 
tiltakozása  az  indonéziai 
imperialista  háború  ellen 

A Demokrata Nők Világszövetsége a következő levelet'intézte a Romániai 
Demokrata Nők Szövetségének központi bizottságához: 

Kedves  Testvéreink, 
1948  december  18-án  uj  támadó  háború  indult  meg 

Indonéziában.  Ez  az  uj  támadás,  amelyet  a holland  imperiá-
listák  indítottak  az  Indonéz  Köztársaság  ellen  és amely  a 
durvaságok  és kegyetlenkedések  sorozatából  áll,  a legvéreng-
zőbb  gyarmati  háborúk  egyike.  A háború  folytatódik,  annak 
ellenére,  hogy  a Biztonsági  Tanács  1948  december  24-i  hatá-
rozatában  kérte  a indonéziai  ellenségeskedések  meg  szüntetését. 

Nem  tarthat  tovább  egy  ilyen  imperiálista  háború,  amely 
ujabb  fenyegetést  képez  a világ  békéje  ellen.  A világ  demokrata 
népei  tehát  a legerélyesebben  tiltakoznak  a háború  folytatása 
ellen. 

A támadás  megindításakor  a „holland  nőmozgalom*,  mint 
a Demokrata  Nők  Világszövetségének  hollandiai  tagozata,  til-
takozó  táviratot  küldött  saját  kormányához  és a Biztonsági 
Tanácshoz  és követelte  a holland  csapatok  azonnali  vissza-
vonását  az  indonéz  területről.  Egyidejűleg  a szervezet  felhívást 
intézett  a holland  asszonyokhoz  is  és felszólította  őket,  hogy 
támogassák  tiltakozásukat. 

A Demokrata  Nők  Világszövetségének  titkársága,  amely 
szintén  tiltakozó  jegyzéket  küldött  a holland  kormányhoz  és 
az  Egyesült  Nemzetek  Szervezetének  Biztonsági  Tanácsához, 
felhívja  országos  tagozatait,  hogy  intézzenek  tiltakozó  táviratot 
és leveleket  a holland  kormányhoz,  kérjék  a hadmüveletek 
azonnali  megszüntetéséi  és a holland  csapatoknak  Indonéziából 
való  kivonását,  intézzenek  tiltakozó  táviratot  és leveleket  a 
Biztonsági  Tanácshoz,  kérve,  hogy  Hollandiát  minősítsék 
„támadó  -nak  és kérjék  azt  is,  hogy  a Biztonsági  Tanács 
vesse  latba  tekintélyét  az  indonéziai  holland  támadás  azonnali 
megszüntetése  érdekében  : Testvéri  üdvözlettel; 

Marie-Claude Vaillant Couturier 
főtitkár. 

esetleg egyetlen tollvonásuk (esz: 
máról holnapra munkanélkülivé, 
csak azért, mert tőkéjük számára 
pillanatnyilag jobb befektetés  ta-
láltak, valamilyen más üzléiben. 
Mi ez, ha nem a burzsoázia tük-r 
taturája a proletár-tömegek fcîett  ? 
Még mindig a kevesek diktatúrája 
sokak felett. 
R nápl demokrácia. 

A demokrácia fejlődése  azon-
ban tovább vezet. A másofírh  vi-
lágháború után megszületik a népi 
demokrácia, egy egész sereg ál-
lamban. Ez az ujtipusu demokrá-
cia lényeges fordulatot  jelent De 
nem ugy. ahogyan azt sokan, kis-
polgári gyávaságból szeretnék fel-
tüntetni. vagyis, hogy teljesen meg-
szüntette az erőszakot, a diktatú-
rát. A nép igazi uralma is diktatú-
rát jelent még mindig. A lényeges 
különbség csak abban rejlik, hogy 
most valóban a nép gyakorolja az 
uralmat a nép ellenségei felelt. 

Teljes szabadság még mindig 
nincs, nem is lehet. A teljes sza-
badságot majd csak az a társada-
lom hozhatja meg. amelyben nin-
csenek ellenséges osztályok, ahol 
éppen ezért már nem les:.; kizsák-
mányolás sem. Amig azonban a 
társadalmi rend alapját képező 
termelő viszonyokat megváltoztat-
juk, addig sok és bizony erősza-
kos cselekedetre van szükség. 

A kapitálizmusban magánkéz-
ben voltak a termelőeszközök. 
Ezeket senki sem volt hajlandó 
önként kiadni a kezéből, márpedig 
a kizsákmányolás megszüntetésé-
hez feltétlen  szükség van erre. A 
magántulajdon terén végrehajtott 
korlátozásokat nyilvánvalóan csak 
erőszakkal lehetett és lehel meg-
csinálni. Az erőszakot pedig az 
gyakorolja, aki a hatalmat a ke-
zébe vette, a nép vezető-rétege, a 
munkásosztály, a proletáriátus. 
íme a proletárdiktatúra lényege és 
szükségszerűsége. 

Az ujtipusu demokrácia a prô  
letárdiktatura egyik formája,  dik-
tatúrával párosul tehát, mint min-
den eddigi demokrácia. Itt sem le-
het szabadon mindent csinálni, 
mert pl. a haladással szembesze-
gülő reakciót nem engedik szaba-
don szóhozjutni, sőt az üzleti spe-
kuláció sem szabad, sem a mások 
kizsákmányolása. Ezeknek a „sza-
badságjogoknak" az elnyomására 
diktatórikusán tör a proletáriátus. 
Lényeges különbség azonban az 
előző diktatúrákkal szemben az, 
hogy a proletáriátus által vezetett 
és képviselt nép nagy többsége 
gyakorolja a diktatúrát egy, egyre 
jobban elenyésző kisebbség felett. 

A népi demokrácia tehát de-
mokráciát, szabadságot jelent a nép 
nagy tömege számára és diktatú-
rát egy elenyésző kisebbség szá-
mára. Ez a diktatúra tehát a fej-
lődés érdekében fejt  ki erőszakot, 
az uralmat a nép gyakorolja és 
minden becsületes dolgozó ember-
nek jobb létet hoz. Fejlődést és 
az előző rendszerekkel összeha-
sonlítva sokkal szélesebb réteg 
számára demokráciát, szabad-
ságot. 

Addig tart ez a diktatúra, a-
meddig a segítségével meg lehet 
valósítani az osztálynélküli társa-
dalmat, a kommunizmust. Ott már 
nem lesz szükség semmiféle  dik-
tatúrára, semmiféle  uralomra, még 
a nép uralmára sem. Mire tehát 
meg fog  valósulni az igazi de-
mokrácia, az î azi népuralom, ak-
korra tulajdonképpen meg is fog 
szűnni. Addig azonban még sok 
küzdelemre van szükség és ebben 
a küzdelemben minden becsületes 
dolgozónak ki kell vennie a részét. 

Váró  György  né. 
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TEJGAZDASÁGI ROTAT Nemsokára elkészül Székelyudvarhelyea 
a közegészségagyi állomás Ma, amikor a Román Népköztár-

saság minden öntudatos dolgozója 
fogadalmat  tesz arra, hogy minden 
erejével a gazdasági terv tulszárnya-

Külön levelünkben értesítettük a 
községi elöljáróságokat, hogy ezév-
ben a juhsajtot csak az .Aprolacta" 
állami kereskedelmi vállalatnak van 
jogában vásárolni. Így a termelők 
sajtfölöslegüket  csak az „Aprolacta" 
megbízottjainak adhatják el. Me-
gyénkben a sajtgyüjtést ezévben va- i 
lószinüleg a szövetkezetek végzik. 

Rövidesen az „Aprolacta11 minden 
községbe szerződéseket fog  kivinni 
vagy küldeni, amit a termelők kö-
zösen fognak  aláirni és szerződési-
leg vállalják bizonyos mennyiségű 
sajtnak a hivatalos áron való át-
adását. 

Addig is, amig a szerződéseket 
kijuttatják, az előkészítő munkákat 
el kell végezni. Kérjük ezért, szíves-
kedjenek a községi elöljáróságokkal 
egyetértve névsort készíteni, feltün-
tetve benne a juhtartó gazdák ne-
vét, a juhok számát, a családtagok 
számát, valamint azt a mennyiséget, 
amit minden egyes gazda átadni 
hajlandó. 

A névsor egy példányát kérjük 
hozzánk eljuttatni. 

Az állami textil üzlet változatos 
raktári készlete biztosítja megyénk 
zavartalan textilellátását. Az eddig 
kiosztott hatalmas árumennyiség 
máris oly mértékben kielégítette a 
vásárló közönséget, hogy a sorban-
állás ma-holnap csak rossz emlék 
lesz. 

Gondoskodás történt arról, hogy 
megyei viszonylatban is kielégítő 
legyen a textil-áru-ellátás, ezért el-
sősorban Szentkeresztbányán nyilt 
meg egy pontüzlet az ottani mun-
kásság szükségleteinek kielégítésére. 
Ez a pontáruüzlet már kibővült 
szabad-textilosztállyal is, mert Nép-
köztársaságunk nagy gondot fordít 
a munkásság életszínvonalának az 
emeléséte. 

A székelyudvarhelyi állami textil-
lerakót folytatta  mozgó elárusitását 
a parajdi munkásság körében. Ja-
nuárban kéts/er keresték fel  őket 
pontáruval és a február  hói a munká-

lására törekszik, vajgyárunk a fö-
lözőállomásoknak is alkalmat akar 
erre adni és munkaversenyt indit a 
fölözőállomások  kőzött. 

Több helyről állandóan érdeklőd-
nek korpa iránt. Számtalanszor kö-
zöltük már és megismételjük most is, 
hogy a korpát messziről kell hozni, 
vasúton kell szállítani és ezért az 
ára felemelkedik  7—7,50 lejre. Kér-
jük, szíveskedjenek pontosan kö-
zölni velünk, hogy ilyen áron kell-e 
korpa ? Az igénylésbe be kell írni, 
hogy a korpát 7,50 es áron is át-
veszik. 

Az igényléssel egyidejűleg be kell 
fizetni  a korpa árát és annyi zsákot 
beadni, amennyi az igényelt korpa 
szállításához szükséges. A zsákokra 
nagy betűkkel festékkel  rá kell írni 
a község nevét. Amig megfelelő 
igénylést, megfelelő  pénzösszeget 
(7,50 lejjel számitva a korpa kilóját) 
és megfelelő  számú zsákot nem ka-
punk, nem tudunk korpát szállítani. 

„Transsyloania" oaiayár 
Székelykeresztur 

T. A s. k. 

tervbe fel  van véve Parajdon is egy 
pont- és szabad-texuláruüzlet felál-
lítása, amely a napokban meg is 
valósul. 

Február elején Oklándot is felke-
reste pont- és szabadáruval a szé-
kelyudvarhelyi lerakat, amikor is 
Oklánd és környéke dolgozói bevál-
tatlan pontjaikat érvényesíthették 
különösebb fáradság  és költség nél 
kül Ez komoly segítséget jelentett 
részükre es nagy inege egedessel ta-
pasztalták az á lami üzlet gondos-
ságát. A raktáron levő nagy áru-
készlet megnyugvást keltett a vá 
sárló közönségben és most már nem 
tülekednek annyira és feleslegessé 
vált a sorbanállas is. Az 1949 évi 
gaẑ -sagi terv még nagyobb lehető-
séget nyújt a textilanyaggal való 
ellátás terén is és reméljük, hogy 
ennek az ujabb gondolkodásnak 
gyümölcsét mind foKozoitabban  fog-
ju<i is eszlelni. 

A megye dolgozóinak áldozatkész-
sége folytán  rövidesen egy uj, érté-
kes közegészségügyi intézményhez, 
teljesen önállóan működő közegész-
ségügyi állomáshoz fog  jutni Székely-
udvarhely. Most már csak hetek 
kérdése, hogy ez az intézmény meg-
nyissa kapuit, hogy betölthesse 
közegészségügyi szempontból any-
nyira fontos  hivatását. 

Az építkezési munkálatok a téli 
hideg ellenére is szépen haladnak 
előre. Sikerült még az enyhébb idő-
járás alatt az épületre ajtókat, abla-
kokat tenni és igy a belső építke-
zési munkálatok széltől, hidegtől 
védett, fűtött  helyiségekben folyta-
tódhatnak zavartalanul. 

Az eddigi épitkezések tisztán 
adományokból, jótékonycélu előadá-
sok tiszta jövedelméből, a vármegye, 
város és községek önkéntes hozzá-
járulásaiból történtek. Hozzájárult 
az építkezési költségekhez három 
csiki község is: Csikremete, Csik-
szentsimon és Madéfalva. 

A közös összefogás  híre eljutott 
az egészségügyi felügyelőséghez  és 

Igen érdekes és hasznos üzlete 
városunknak, illetve megyénknek az 
állami vasüzlet, igen dúsan felsze-
relt változatos áruféleségeivel. 

Áthaladva mind a 8 kereskedelmi 
osztályán, megállapítható, hogy itt 
megvalósul az állami kereskedelem 
célja: a szükségletek kielégítése, de 
ugyanakkor az intézmény demokrá-
ciánk büszkesége is. 

Mezőgazdasági-gép és felszerelési 
osztályán láttam vetőgépet, kukorica-
fejtőt,  boronát, szecska- és répsvá-
gót, magtisztilót, küönböző ekeva-
sat, csákányt, lapátot, ásót, kapát és 
ki tudná megmondani, még mi 
mindent. 

Nyersvasosztályán, ahol minden-
féle  vasak, lemezek, csavarok, sze-
gek, láncok, kályhák, fejszék  tomyo-

Székelyudvarhely megyei város 
polgármestere 

Szám : 423-1949. 
HIRDETMÉNY 

Mindazon 18 évet betöltött s ál-
landó lakhellyel itt biró ifjak,  fér-
fiak  és nők, akik a választási név-
jegyzékbe nincsenek felvéve,  jelent-
kezzenek f.  hó 15-ig a városháza 
6 os számú szobájában. 

Úgyszintén jelentkezzenek mind-
azok, akik az utolsó választás után 
jöttek városunk területére. Mindenki 
hozza magával a rendőrségi beje-
lentőjét. 

Székelyudvarhely, 1949 febr.  9. 
Ágoston, polgármester. 

Ta8saly, főjegyző. 

ft  román és maa>ar ny elöli 
tanfolyam  megkezdődött a 3. sz. 
lányiskola helyiségében. Beiratkozni 
még lehet. 

x eladó ház Marosoásárha-
lyen elköltözés miatt, esetleg elcse-
rélhető székelyudvarhelyi haz/al. 
Érdeklődni SzékelyuJvarhelyen, Rá-
kóci-ut 2. 

x Eladó egy massziv, amerikai 
Íróasztal. Érdeklődni lehet Varga 
Katái n u. 8 »zám alatt. 

x E'odO Fiikas Mózes felsőbol-
do-Ulvt lakosnál épület-tégla. Az 
érdekeltek megtekinthetik. 

a közegészségügyi minisztériumhoz 
is és megfelelő  méltánylásban is 
részesült Az egészségügyi minisz-
térium költségvetési tervében a szé-
kelyudvarhelyi közegészségügyi ál-
lomás építkezési munkálataira kó-
molyabb összeg van felvéve.  Ennek 
az összegnek a folyósítása  már a 
közeljövőben várható, addig is azon-
ban, hogy a már megkezdett, apróbb 
munkálatok félbeszakítása  miatt ká-
rosodás ne legyen, még szükség 
van a helyi hozzájárulásokra. Ezért 
kérjük, siessen mindenki a köze-
gészségügyi állomás építkezésének 
támogatására. 

Legutolsó elszámolásunk óta a 
közegészségügyi állomásra a kövei-
kező pénzbeli adományok folytak 
be: á RDNSz miklósfalvi  gyűjtésé-
ből 1.077 lej. az Arlus székelyud-
varhelyi fiókja  hangversenyének 
tiszta jövedelme 6000 lej, Márkus, 
Csucsi és Koncz gyógyszerészek 
500- 500 lej, ügyvédi kollégium 
4 000 lej, Gyarmathy Dezső dr. or-
vos 1.000 lej. 

Benedek  József  dr.  \ 

sulnak, nemcsak a lakatos, kováa 
és bádogos szerzi be szükségletét, 
hanem a földműves  is itt vásárolji 
meg a lópatkószeget és sarkot. 

Megmunkált vasosztályán besze-
rezhetők mindazok a szerszámok, 
amikre egy kézmüiparosnak szüksége 
lehet: Épület- és butorvasatás, mér-
legek, sulyok, fűrészek,  lakatok, re-! 
szelők, babakocsik, stb. 

Legérdekesebb talán a vegyi osz-
tály, hiszen nemcsak olaj és viz-
festékek,  ragasztószerek, enyvek, 
kátránypapirok kaphatók, hanem 
szódabikárbonat, zinkweis, maró 
szóda, kristályszóda, rézgálic, cipő-
krém, parkettpaszta, mindenféle  igei 
hatásos feregirtó  szerek, kerékpárhoz 
szükséges külső és belsőgumi, va-
lamint kozmetikai szerek is, púder,! 
kölniviz, fogkrém,  rouge, hajoldj, 
arckrém. 

Háztartási osztályán pedig a zo-
mánc, öntött, porcelán és üvegedé-
nyeken kivül megtalálható a hab-
verő, mák- és husőrlő, surlókeft 
egérfogó  és minden, ami egy ház-
tartásban szükséges. 

Műszaki, villamossági és egészségi 
műszaki-osztályán olyasmik kapha-i 
tók, amik nagyrésze városunkbai 
eddig soha nem volt látható, fürdő-
kád, vízvezeték felszerelés,  dróthuzalj 
csillárok, asztalilámpák, villanyégők' 
zseblámpák és elemek. 

SPORT 
Folyó hó 2-án játszott az ÜMTE 

jégkorong csapata visszavágó mér-
kőzést a CFR jégkorong-csapatával 
AAedgyê n és azt 7:3 aránybai 
nyerte meg. 

Felhívás 
művészekhez és Írókhoz 

Kelemen Lajos történelemprofesi-
szor egy lex'kon kíván összeállítani 
az erde yi muvé-j/ekről és Írókról. 
Kivansagánatt megf®  eWeg felhívjuk 
minden művész és uo figyelmét, 
hô y lexikonszerű rövid életrajzát 
és müveinek jegyzékéf  adja be to-
vábbítás vegett szerkesztőségünkbe. 

Versenyhirdetmény 
A munkaversenyben résztvehetnek mindazok a fölözőállomások,  amelyek 

1949 január havában is szállítottak. A munkaverseny feltételei  a következők: 
1. A verseny február  15-én kezdődik és március 14 én ér véget. 
2. A verseny célja az 1949 január havi termelés (szállítás) túlszár-

nyalása. 
3. A fölözőállomások  három csoportban vesznek részt: 
I csoport: a?ok a fölözőállomások,  amelyek január hónapban 1—50 kg. 

zsírt szállítottak. 
II. csoport: azok a fölözőállomások,  amelyek január hónapban 51—150 

kg. zsirt szállítottak. 
III. csoport: azok a fölözőállomások,  amelyek január hónapban 150 

kg. on felül  szállítottak zsírt. 
4. Ahoz, hogy a fölözőállomás  nyertes lehessen, legalább 30 százalékkal 

kell túlhaladnia az 1949 január havi eredményt. 
Díjazásban minden csoportból a három első részesül. 
5. Dijak: I. csoport: 1 dij 1.500 lej, 2 dij 1000 lej, 3 dij 500 lej. 

II. 1 „ 2 500 lej, 2 dij 1250 lei, 3 dij 625 lej. 
III 1 , 3.000 lej. 2 dij 1500 lej, 3 dij 750 lej. 

6. Amennyiben a fölözőállomás  szövetkezet, vagy társulási csarnok, a 
<fij}al  a vezetőség rendelkezik, azzal a megkötéssel, hogy legalább felét  a 
csarnok kezelőnek kell adni. 

Ahol a fölözőállomás  magáncsarnok, ott a dij a megbízottat illeti. 
7. A fölözőállomások  kötelesek lesznek külön bárcán beküldeni azt a 

mennyiséget, amit 15 után gyűjtöttek, hogy a fuvarnapok  eltérése a telje-
sítmény megállapítását ne zavarja, de ellenőrzés végett kötelesek március 
15 én a községi bíróval aláiratni a beszedési könyvet. 

3-9^9 számú hőzlemóny. 

Mi mindent is lehet beszerezni 
az állami vasüzletben ? 

Az állami textilüzlet tevékenysége 
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P Á L Y Á I N K B Ó L F A L V A I N K N A K 
Eted 

Etéd a múltban alig megközelít-
hető, eldugott község volt Most, 
1949-ben a régen elhagyott faluba 
az állam gépkocsija jár, a „Rata" és 
Etéd egyszerre hat falu  központja 
lett. A nép is lassan beleéli magát 
* szabad éietbe és részt vesz a ro-
hamos kulturális fejlődésben.'  Hét-
osztályos iskolája és analfabéta-is-
kolája van községünknek. 

Az ifjúság  is ki akarja venni ré-
szét a munkából. A cél: eltüntetni 
a régi rendszer maradványait és 
közös erővel épiteni az uj világot. 
A gyűléseken az ifjúságnak  újságo-
kat olvasnak fel  és azt részletesen 
megtárgyalják. Az ifjúságunknak  se-
gítségére van a RMP és a MNSz 
vezetősége. A fiatalság  tervezi a 
kultúrház rendbehozatalát. 

Székely  Tibor, 
MNSz levelező. * 

A RDNSz lelkes munkát végez 
Eteden. Jelenleg a körorvos házán 
nagyobb javításokat eszközölnek, 
hogy ott ei tudják helyezni a disz-
penzárt és be tudjanak rendezni 
egy négy ágyas szú ő szobát. Szép 
számban vették ki a részüket a nők 
ebből a munkából. Azonkívül a szü-
lő szobába szükséges szalmazsák 
készítéséhez kendert gyűjtöttek, 
amit szintén önkéntes munkával 
már meg is fontak  és szőttek. 

A Felszabadulás óta Etéd község 
önkéntes munkával a határban lévő 
megyei és községi utakat és hida-
kat újraépítette, illetve megjavította 
es a község középületeit renoválta, 
amely munka kitesz 1.500.000 lej 
"értéket. 
... AiJitédi . népi sportegyesület, ,a j 
műsoros táncmulatságának jöve-
delmét színpadi felszerelésre  és 
sportfelszerelésre  fordítja. 

Nóvák  Jenő,  MNSz-levelező. 

Felsősófalva 
Felsősófalván  a mult év október 

haváig nagyon lanyha szervezeti 
élet folyt,  különösen a MNSz helyi 
szervezetében Most azonban lendü-
letes munka folyik.  A MNSz mun-
kájának fellendülésével  megindult a 
többi tömegszervezetek munkája is. 
Az ifjúságnak  30 tagu színjátszó 
csoportja, énekkara és 16 tagu népi-
tánc-csoportja van. Megfelelő  kultur-
otthonunk van, hol minden vasár-
nap ingyenes kulturelőadásokat ren-
dezünk. Negyven résztvevővel anal-
fabéta  tanfolyam  indult és máris 
szép eredményeket ert el 

Szkrob  Demeter, 
MNSz faliújság-felelős. 

Olasztelek 
Olasztelek is rálépett a haladás 

útjára. A szervezetek vezetőinek 
gyűlésén komoly kritikát és önkri-
tikát gyakoroltak és feltárták  a kö-
zösségi munka hiányosságait. Ilyen 
hiányosságok, hogy a tömegszerve-
zetek nem teljesítették feladataikat, 
nem építették ki kapcsolataikat a 
dolgozók tömegével s igy nem folyt 
közösségi (kollektív) munka. A szer-
vezetek hibája volt még, hogy nem 
tanulmányozták át a RMP KV-nek 
határozatait. A község egyik zsiros-
gazdája. aki bor-nagykereskedő is, 
látogatóit nem csak borral, hanem 
legfrissebb  reakciós rádióhirekkel is 
ellátja s igy sok embert vonz oda, 
akárcsak a korcsmai kártyaasztal. 
Most esti tanfolyamon  keresztül 
próbálják meg a demokratikus szer-
vezetek vezetői a RMP irányítása 
melleit, a dolgozók ideológiai neve-
lését. Tervbe van véve egy mozi 
megszervezése és a könyvtár kibő-
vítése is. Ilyen munkával, reméljük, 
sikerül is a hiányosságokat és hi-
bákat kiküszöbölni, amelyeket most 
már tisztán látunk. 

Nagy  Sámuel. 
* 

Olaszteleken a Demokrata Nők 
Szövetsége január 30 án műsoros 
estet rendezett egy népfürdő  felál-
lítása javára. Szinre került az „Ocskó 
Teréz" cimü szinmü. A szereplők 
olyan híven alakították szerepüket, 
hogy a nagyszámú vidéki közönség 
ámulatát váltotta ki az előadás. 
Volt még szavalat, népies táncok 
bemutatása, népdalok éneklése és 
egy ukrán népdalt énekelt Kolum-
bán Béla fogságból  hazatért testvé-
rünk. , ; " - * • ? 

Mig az előadásnak rendkívüli er-
kölcsi sikere volt, addig az anyagi 
siker távol áll az erkölcsi sikertől, 
mert ha a vidékiek nem támogat-
nak, ugy a helybeli tehetősebbek 
részvéteiensége miatt a Demokrata 
Nők Szövetsége minden készsége, 
munkája, fáradsága  után is anyagi 
hiánnyal zárja le az előadást. Ugy-
látszik, az olaszteleki tehetősebbeket 
nem érdekli a kultura, sem a nép-
fürdő. 

Kolumbán  Lőrinc, 
a MNSz levelezője. 

Lövéte 
A lövétei ifjúság  egy része még 

mindig nem akarja megérteni az uj 
idők szavát. Félnek az ujításokiól. 
A Művelődési Útmutatóban közölt 
demokratikus színdaraboktól maga 
a vezetőség is egy kissé vonakodik. 

Versenyben a parajdi sóbánya műhelyei 
A parajdi sóbánya munkássága uj 

lendülettel kezdett hozzá az egy éves 
gazdasági terv megvalósításához. Ez 
a lendület abban mutatkozott meg, 
hogy azonnal versenyt indítottak a .. 
-műhelyek egjmas között. A szak-
szervezet a gazdasági terv célját 
megmagyarázta a munkásságnak. 
Amikor ezt a verseru elkezdték, ta-
pasztalni lehetett, hogy a munkás-
ság uj magatartást tanúsított a mun-
kával szemben, lehelen érezni, hogy 
a munkásság megérezte az egy éves 
gazdasági terv fontosságát  és ők is 
nagy elszántsággal ki akarjak venni 
a részükét abban a munkában, a -
mellyel egy szociálista országot fel 
lehet épiteni és fel  is kell epieni. 

A bányászok a múltban is bebi-

zonyították, hogy a rájuk bízott 
feladatot  nemcsak végrehajtották, 
hanem tul is szárnyalták. Az ország 
összes sóbányái között rendezett, 
nov 7 i szociálista munkaverseny-
ben, a parajdi sóbánya nyerte el a 
versenyzászlót. Ezzel nagy mérték 
ben hozzájárultak a dolgozók élet-
színvonalának az emeléséhez és az 
önköltségi ár csökkentéséhez. 

Az egy éves gazdasági terv meg-
valósítására még hatalmasabb len 
dülettel vette kezébe a munkásság 
szerszámait, hogy munkaival ujibb 
tanújelét adja Népköztarsaságunk 
iránti hűségének. 

Buzogány  Lajos 
MNSz üzemi levelező. 

Ha pedig a bál nem kezdődik meg 
vasárnap délután 2 órakor, akkor 
már nincsen egyik-másiknak Ínyére, 
főképp,  ha valamilyen műsor előzi 
ezt meg. A műsor fölösleges  idő-
lopás ezek véleménye szerint. 

Azonban a RMP helyi vezetősé-
gének kezdeményezésére, nagyobb-
részt a tantestület tagjai, fiatalos 
hévvel előadták az Ocskó Teréz 
cimü színdarabot. Két szólamban 
énekelték a Szovjet-Himnuszt és a 
Drága föld  c. éneket, A több, mint 
500 főnyi  közönség figyelemmel 
hallgatta végig a jól előkészített 
műsort. Ezzel megtört a maradiság, 
mert a bál fél  9 órakor kezdődött 
és mégis mindenkinek elég ideje 
volt táncolni reggel 6 óráig. A de-
mokratikus színdarabot még az 
eddig ellenzékies tömeg is nagy 
érdeklődéssel hallgatta végig. A be-
vételből az elhanyagolt színpadot 
fogják  megcsináltatni. Igy törik meg 
a jég Lövétén. 

Márton  András. 

Székeiyszentmiklós 
Ennek a 45 családból álló köz-

ségnek sokan talán hirét sem hal-
lották. A téli időszakot a kis község 
lakossága a művelődési munkának 
szentelte és a Petőfi  Sándor kultúr-
otthon keretében, a RMP irányítása 
mellett, az összes tömcszervezetek 
szépen dolgoznak. Minden szombat 
este műsoros estély van a kultur-
otthonban, ahol színdarabokat ad-
nak elő, komoly előadások hangza-
nak el é* szórakoztató műsorszá-
mok. A könyvtárat számosan láto-
gatják, januárban 100 könyvet ol-
vasott el 30 tag és itt közös 
újságolvasást is tartunk. 

Dobos  Péter. 

A parajdi 
ifjúságról 

A RMP plenáris ülésének az ifjú-
sági kérdésben hozott határozata a 
parajdi ifjúság  körébe is eljutott. 
Hogy az ifjúság  komolyan vette a 
RMP KV plenáris ülésének határo-
zatát, az megmutatkozik abban, hogy 
az egységesítés tárgyában megtar-
tott gyűlés után meg lehetett szer-
vezni egy ifjúsági  énekkart. Ugyan-
akkor egy tánccsoportot és egy 
színjátszó csoportot is alakítottunk, 
amely csoportok elszántan dolgoz-
nak azért, hogy az újonnan meg-
alakult egységes ifjúsági  szervezet 
valóban abban a szellemben halad-
jon, amelyet nagy tanitó mestereik : 
Marx Engels, Lenin és Sztálin kije-
löltek az ifjúság  számára. 

Az ifjúság  január 30-án rendezett 
egy műsoros ünnepélyt, amelyen 
már mind a három műkedvelő cso-
porija szerepelt. Az ifjúság  azért tu-
dott a 30 iki ünnepélyre kellőkép-
pen előkészülni, mert a rendbontó 
elemeket, a kulákokat, az egysége-
sítés folytán  kizárta soraiból. 

A parajdi ifjúság  Ígéretet tett 
arra, hogy a munkát osztályharcos 
szellemben fogja  folytatni,  harcolni 
fog  azért, hogy az egy éves gazda-
sági tervünket ne csak megvalósít-
hassuk, hanem tul is haladjuk és 
népi kuituránkat a legmagasabb 
színvonalra emeljük. 

Tanulmányi kört is szerveztek és 
abban olyan ifjak  vesznek részt, 
akik a múltban a kulturából nem 
részesültek. Az ifjúság  ezzel a jel-
szóval indult el az uj munkában : 
„Előre az osztályharc szellemében, 
népi kutturánk fellendítéséért." 

Buzogány  Lajos 
MNSz levelező. 

Lelkes munkában 
a szentkeresztbányai ifjúság 
A most kialakulóban levő társa-

dalmi rendszerben a munkásság 
biztos léptekkel halad azon az uton, 
amely a lehelő leghamarabb vezet 
el a szociálizmusig. Ennek a szelle-
mében dolgoznak a szentkeresztbá-
nyai munkasok: uj kórház épült, 
mely nagyságával és minőségével tö-
kéletesen kielégíti majd a munkásság 
igényeit. Munkáslakások épültek, 
melyek megjavították az eddigi hiá-
nyos állapotokat, amikor még a 
munkáscsalád egy egeszségtelen, 
szük szobában volt kénytelen meg-
húzódni. De ez még csak a kezdet. 
1949 re szép munkatervet dolgoztak 
ki, melynek keretében 8 km. hosszú 
vasúttal kötik össze a bányát az 
üzemmel, uj turbinát készítenek, uj 
öntődét, kohót, műhelyeket, melyek 
mind csak a dolgozók életszínvona-
lát emelik. 

De emellett a nagy munka mellett 
az ifjúság  se tétlen. Egyéni munka-
verseny rendezésevei igyekszenek 
felü  múlni a normát. A legutóbbi, 
jauár 15—31 közötti egyéni 
munkaversenyben 20 ifjú  vett részt 
Ez a verseny szép eredményekkel 
járt. A versenvben Csóg Oszkár 75 
százalékkal, Mihály Vincze 50 »zá 
zalékkal Bálint Ferenc 28 százaik-
kal ha adták tul a normát, de 
a többi ifjak  sem maradtak nagyon 
el ezek mögött az eredménye» mö-
gött. 

Február 4 én. az if  uság nagy lel-
ke&edessel togad a az egységesítésre 
vonatkozó kezdeményezést. Erihető, 

hiszen az ifjúság  előtt megnyílik a 
lehetősége, hogy egyesülve a világ 
összes dolgozó ifjúságával,  megva-
lósuljon a rég áhított „világ prole-
tárjai egyesüljétek". 

Megalakult az egységesítő bizott-
ság, melynek tagjai: Zolyomi Károly, 
mint titkár, Svella Ibolya, Csóg Osz-
kár, Csiki János, Henter Attila, 
Márton Ida és Keserű Teréz, mint 
tagok. A bizottság nagy lelkesedés-
sel végzi munkáját és tettekkel akarja 
bebizonyítani, hogy érdemes arra a 
bizalomra, melyet az ifjúság  beléjük 
helyezett és igyekezettel végzi azt a 
munkát, amelynek megvalósulását 
egy emberként akarja a szentke-
resztbányai ifjúság.  A bizottság ja-
vaslatára febr.  4 vei egyéni munka 
verseny indult. 

íme egy kis rész a szentkereszt-
bányai ifjúság  életéből, mely hü 
képet nyújt arról a lelkesedésről, 
mellyel igyekeznek fiatal  Népköztár-
saságunk szilárd alapjait ieriu ii és 
megvalósítani: a szociál'zmujt 

Némethi  József. 

Felhívás az elofizetokhoz 
Kérjük előfizetőinket,  hogy az 

előfizetesi  dijakat fizessék  be 
Kossuth-utca 34 szám alatt» kia-
dóhivatalunkban hogy ne kel jen 
annak behajia^aval senkit se 
megbiznunlt. Minden nap 8-13 
és 15—18 órák között nyitva van 
kiadóhivatalunk. 
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R mezőgazdaság fejlődése 
a oilág legoáltozatosabb klímájú országában 

Hog\ha meghallgatnánk a Szov-
jetunió 220000 kolhoza gazdag és 
változatos tevékenységének leírását, 
valami elbüvöiő, csodálatos meEének 
tűnne az elbeszélés. 

A Szicíliánál is délebbre fekvő 
ttírkméniai Kusk-városától egész az 
északi mezőgazdasággal foglalkozó 
Murmanszk-vidékéig, a kárpátukraj-
nai Ungvártól egészen a Sachalin-
félszigetig  terjednek a szovjet állam 
hatalmas mezői, kertjei, ültetvényei 
és szőlői. 

Aszlrahán-vidék k̂olhozainak pa-
rasztjai a tenger szintjénél mélyeb-
ben fekvő  szántóföldeken  vetnek a 
Pamir fensik  kolhozainak dolgozói 
pedig a tenger szintje fölött  2 500 
méter magasságban müvelik a földet. 

A Szovjt unióban a gabonane-
uiüek nagy változatát termelik, 
kezdve a búzától a hriskán keresz 

tül a Középázsiában termő „Sula" 
és a Transzkaukáziában termő 
„Csaltak" rizsig, valamint a külön-
leges bab-fajtákon  át a kanári ma-
darak eledelének szánt magvakig. 
Ugyanakkor az ipari gyógyfü,  illanó 
olajakat tartalmazó növények, gyü-
mölcsök, zöldség és veteményes ül-
tetvények ezrei gazdagítják a szov-
jet mezőgazdaságot. 

A földműveléssel  azonban nem 
merül ki a Szovjetunió mezőgazda-
sági tevékenysége Az állattenyész-
tés nem korlátozódik csak a ló, te-
hén, sertés és szárnyas tenyészté-
sére. A szovjet ko'hozokban nem-
csak teve , bivaly-, és öszvér-te-
nyésztő telepeket, hanem szarvas-, 
róka . sarki-róka és más hasonló 
áílattenyész'ő telepet is találunk. 
Nemcsak a selyemhernyókat, de a 
mikroorganizmusokat is felhasznál-

KORUNK KÖNYVEI 
Michael  Sayers  és Albert  E.  Kahn: 

A nagy  összeesküvés 
A budapesti  Szikra  kiadásában  jelent  meg  magyar  nyelven  1948-ban 

Michael  Sayers  és Albert  E.  Kahn,  két  amerikai  iró  1946-ban  iit  könyve, 
A nagy  összeesküvés  cimen. 
Cbbben a könyvben a két amerikai iró rendkívül érdekesen irja le azt 

r L» a harcot, amit a Nagy Októberi Szociálista Forradalom után a fiatal 
szovjet-állam ellen nyíltan és titokban folytatott  az egész világ reakciós 
tábora. Először négy évig, az intervenciós háborúk idejében 14 állam 
'csapatai próbálták megdönteni az uj szovjet-hatalmat fegyverrel  a kézben, 
támogatva az ország belső reakcióját és ellenforradalmát. 

Amikor 1921-ben sikerült az intervenciós idegen kátonákat és az 
ellenforradalmárokat  is az országból kikergetni, akkor a világ diplomá-
ciai színpadának kulisszái mögött indult meg a legkönyörtelenebb küz-
delem a Szovjetunió ellen. Nem csak arra törekedtek, hogy a Szovjet-
unióról te jesztett hamis híresztelésekkel a világ közvéleményét a Szov-
jetunió ellen hangolják, hanem az addig ellenséges viszonyban levő ál-
lamok vezetői nemzetközi ellenforradalmi  tevékenységet fejtettek  ki és 
megindult a legelszántabb aknamunka az ifjú  szociálista állam ellen, 
tűnnek a nemzetközi összeesküvésnek titkos szálait szedték össze hite-
*-» les adatok alapján a könyv szerzői. Könyvükből olyan nagyméretű 
szovjet-ellenes tevékenység bontakozik ki szemünk előtt, mely felülmúlja 
bármilyen detektívregény írójának fantáziáját.  Megtudjuk azt is ebből a 
könyvből, hogy a tőkés imperiálisták hatalma olyan messzire nyúlt, hogy 
nemzetük mindama fiait,  akik a Szovjetunió barátai lettek, mert közel-
ről megismerték a szovjet-munkást és a vezetőket, félreállították  és sike-
rült a nagyhatalmak politikáját ugy irányitaniok, hogy az szovjetellenes 
legyen. 

Megismerjük ebből a könyvből a forradalom  és az ellenforradalom 
legtitkosabb mozzanatait, az idegen megfigyelők,  kémek és diplomaták 
jelentései alapján. Feltárul előttünk az úgynevezett „egészségügyi zárőv" 
titka, amely egészségügyi zárővet azért emelték a Szovjetunió köré 
hogy az annyira rettegett bolsevizmus, amely az uralkodó imperiálisták 
végét jelentette volna és a munkások uralmát és jobblétét, ne terjedhes-
sen tovább. 

Egyik legérdekesebb fejezete  a könyvnek az oroszországi .ötödik 
hadoszlop rémregénybe illő története. Fe'tárul ebből előttünk Trockij 
Zinovjev, Kamenyev. Bucharin, Rükov, Tuchacsevszkij országáruló nép-
ellenes tevékenysége, amellyel megakarták dönteni a szovjet-hatalmat 
hogy ismét a tőkés rendszert juttassák uralomra. 
A könyv utolsó részében megismerjük a Münchentől a második világ-

háború befejezéséig  terjedő idő titkos diplomáciai tevékenységét és 
ennek összefüggését  az általunk is átélt eseményekkel. Igy derül fény 
előttünk sok olyan eseményre, amelynek okait nem tudtuk eddig 
megfejteni. 

Az amerikai kiadás előszavát Claude Pepper szenátor irta, akinek 
szavaiból idézzük : „A könyvben oly élénk színekkel ecsetelt szovjetellenes 
mesterkedes baljóslatú politikájának folytatása  elkerülhetetlenül harmadik vi-
lágháborúhoz vezetne. Ezért kell mindenkinek, aki őszintén akarja, hogy a 
világon tartós béke uralkodjék, ezt a könyvet alaposan áttanulmányoz-
nia. Lz a mu legyen kötelező olvasmánya minden amerikai és brit ál-
lamférfinak  és ugyanezen okból kötelező olvasmánya mindkét ország 
valamennyi polgárának is. 

Mi  ehhez  azt  tehetjük  hozzá,  hogy  aki  egyszer  kezébe  vette  ezt  a 
könyvet,  nem  tudja  letenni  többé,  amig  utolsó  sorát  is  el  nem  olvasta. 

ják a mezőgazdaságban. Baktériu-
mos tápszereket gyártó számos 
üzemben különös gondossággal te-
nyésztik a tiszta fajbaktériumokat, 
amelyek megkönnyítik a földnek, 
hogy kiválaszthassa levegőből a 
szénsavat. 

Hatalmas méretben fejlődik  a 
szovjet mezőgazdaság, de nagyok a 
feladatai  is, amelyeket a kolhozpa-
rasztok mérhetetlen lelkesedéssel 
teljesítenek. 

Az elmúlt évben betakarított ga-
bonatermés elérte az 1940. év ga-
bonatermésének színvonalát. 

A juhok száma hatalmas arányok-
ban megnőtt és túlhaladta a há-
boruelőtti szinvonalat. Ugyanígy fej-
lődött az ország szarvasmarha-ál-
lománya is. 

Végnélküli fásitott  védőövezetek 
állják útját a homokfelhőket  hajtó 
száraz szeleknek és több ezer kiló-
méter hosszúságú öntöző-csatornak 
vizét táplálják a pusztákon épitett 
mesterséges tavak. 

A mezőgazdasági termékeknek a 
takarmánynövényekkel való váltó-
gazdálkodása, amely biztosítja a 
föld  termékenységenek fokozatos 
emelkedését, a kolhoz-földművelés 
törvényévé válik. 

Mind északabbra terjednek » cit-
rom ligetek és teaültetvények. 

N?«i könnyű dolog olyan ország 
mezőgazdaságát irányítani, awely-
nek kiterjedése a földkerekség  egv-
hatod részévei egyenlő és ahol'ar 
időjárás a legváltozatosabb, kezdve 
3z északi sark időviszonyaitél, a 
forróégővi  klimálg, ahol a meaőgaz-
dasági .idény" egész éven át tart,, 
a föld  pedig a legkülönbözőbb mi-
nőségű. kezdve a világ legterméke-
nyebb fekete  földjétől,  egészen Keiet-
Kazahiszíán homokos területéig, vsg*-
a Finn Karjaiai Köztársaság' szike» 
talajáig. Nyilvánvaló, ho«y ilyen kö-
rülmények kö/őtt a földmivelésSftvb 
minisztérium ügyvitele szünet nél-
kül, lendülettel dolgozó hatalmas 
.gépezetté vált. A minisztérium mel-
lett számos iskolát, szemináriumot,, 
a műszaki ismereteket terjesztő kü-
lönleges tanfolyamokat  szervezted 
és a mezőgazdasági intézetek tudo-
mányos munkatársainak hadserege 
dolgozik kulturális, politikai és mű-
szaki téren a mezőgazdaság további i 
fejlesztéséért. 

Csak ritkított sorosben ^gi-
pelt, oagjí helyes ós könnyen 
oloashato kézírással irt köz-
leményeket fogadhatunk  el köz-
lésre. 

A R L U S -KÖZLEMÉNYEK 

Oersenyben állunk 
A nagy szociálista munkaver-

senyben megyei Arlus-szervezetünk 
célja, hogy a dicsőséges Szovjetunió 
eredményeit, az öntudatos roham-
munkások nagyszerű teljesítményeit, 
a stachanovisták minden akadályt 
legyőzni tudó lendületét ismertesse 
és példaképül állítsa hazánk dolgo-
zói elé. Eredményt, győzelmet csak 
a szovjet-példák utmutatása mellett 
érhetünk el. 

Megyei Arlus-szervezetünk ver-
senyben áll Beszterce-Naszód, Su-
ceava és Küküilő vármegye Arlus-
szervezeteivel. Nemes vetélkedés fo-
lyik, melyik vármegye tudja köze-
lebbhozni a Szovjetunió nagyszerű 
megvalósításait a néphez. 

Megyei szervezetünkön belül a 
járási alfiókjaink  hivták egymást 
versenyre. Az egyes alfiókok  körei 
szintén versenyeznek egymással. 
Küzd egymással Székelykeresztur és 
Székelyudvarhely is. Versenyben ál-
lanak megyei szervezeteink osztályai 
is. A vidéki osztály 132 községi 
körrel, az iskolák osztálya, váro-
sunkban 13 iskolai körrel és me-
gyénk valamennyi iskolai körével, 
az intézmények osztálya 11 körrel 
és a városi körzetek oaztálya 4 
körrel. 

A verseny feltételei:  Szervezési 
vonalon : minden Arius-tag beszer-
vez 4 dolgozót. Kulturális vonalon 
300 százalékos emelkedés a rendez-
vények, könyvtárak, dokumentációs 
anyagok stb megszervezésében. 

M gyei viszonylatban január hó-
napban a következő munkákat 
teljesitetiürt : A propaganda, doku-
mentációs anyag terjesztése 89 
százalékos emelkedést mutat, a kul-
turrendezvények száma és hallga-
tósága hetvennyolc százalékom emel-

kedést, könyvtáraink könyvanyag» 
és olvasóinak száma 32 százalékai 
emelkedést és tudományos munka-
közösségünk munkája 50 százalékos 
emelkedést mutat az előző hónapho* 
viszonyítva. MegyénMen az Arlus-
munka kulturális vonalon december 
hónaphoz viszonyítva 62 százalékos 
emelkedést ért el. Arlus-rendezvény 
a megyében január hónapban 79? 
volt (decemberben 611) a résztve-
vők száma: 90.744 (december hó-
napban 48985). Komoly sikert ért 
el vándorképkiállitásunk mely jan. 
1-je óta az oklándi járásban van és 
eddig 7 községben volt kiállítva 
és 7714 en nézték meg. 

A január havi, első versenyszakasz 
kulturális vonalon a megyei szerve-
zetünkben lévő osztályok és alfiókok 
kőzött a következő eredménnyel 
zárult: első lett az osztályok kö-
zötti versenyben az intézmények, 
osztálya 22 ponttal, második a vi-
déki osztály 208 ponttal, harmadik 
az iskolák osztálya 16 ponttal és 
negyedik a körzetek osztálya 7 
ponttal. 

Az alfiókok  közötti versenyben 
első lett az oklándi járás 31 pont-
tal, második az udvarhelyi-felső 
járás 24 ponttal, harmadik a szé-
kelykereszturi-alsó járás 22 ponttal, 
negyedik az udvarhelyi alsó já-
rás 20 ponttal, ö od u a szekely-
kereszluri felső  jaras 15 ponttal és. 
hatodik a parajdi járás 13 pontíaJ 

A Székelykeresztur és Székelytad-
varhely közötti versenyt az első 
szakaszban Székelykeresz ur nyerte 
meg 17 ponttal, Székelyudvarhely 
15 pontjával szemben A második 
versenyszakaszban ebbe, a városok 
közötti versenybe fog  belekapcso-
lódni Szentkeresztbanya Arlus mán-
kba is. (t <£) 
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Folyik  az  ifjúsági  szervezetek  egységesítése 
Udvarhely  megyében 

Zetelaka dolgozó ifjúságának  ja-
aiiar 21-én ünnepnapja volt, mert 
-akkor alakult meg az egységes if-
júsági szervezet. A gyűlésen mint-
egy 52-en jelentek in̂ g. 

A gyűlést Ilyés Géza ifjúsági  fe-
lelős nyitotta meg, röviden ismer-
tette az egységes ifjúsági  szervezet 
megalakításának történelmi jelentő-
ségét. A megyei kiküldött elemezte 

ta zetelaki ifjúság  eddigi munkáját 
és rámutatott azokra a hiányossá-

1 gokra, amili Zetelakán észlelhetők. 
Többek között kiemelte, hogy ezi-
deig Zetelaka ifjúsága  közömbös-
tegbe burkolózott és nem vette ki 
a részét semmi munkából. A falu 
reakciósainak sugalmazását és egyes 
reakciós papok utasításait követték. 

— Az egységes ifjúsági  szervezet 
felszámolja  és kitakarítja soraiból a 
reaciós elemeket és bátran szembe-
száll és leszerel minden reakciós 
megnyilvánulást. Forradalmi szerve 
zetíiek keil lenni, mfly  pártunk irá-
nyításával aktiv harcosa a munkás-
osztály oldalán a szocializmusnak, 
•ejezte be beszédet a megyei kikül-
dött. 

A hozzászólások során Lukács 
Lajos röviden és talpraesetten rá-
mutatott arra, hogy a múltban Ze-
telakán az ifjúsági  vezetők a tőké-
sek és a kulákok fiaiból  kerültek 
ki, akik saját érdeküknek megfele-
lően vezették az ifjúságot. 

Karácsonyi Dénes az egységes 
'[jusági szervezet megalakítását he-
lyeselte és kifejtette,  hogy a múlt-
ban a kizsákmányoló ifjak  vezettek, 
le most megmutatjuk, mi dolgozó 
ifjak,  hogy mi is értünk ehhez a 
mesterséghez és munkánkkal fogjuk 
bebizonyítani, hogy Zetelaka dol-
gozó ifjúsága  szakított a múlttal és 
öntudatos munkával segíti elő a 
helyi pártszervezet munkáját. 

Azután az ifjak  többlet munkát 
vállaltak. Többek között, hogy a 
tagdijat teljesen beszedik, tanulmá-
nyi köröket szerveznek, tudósítást 
liăldenek a helyi Szabadság lapnak 
stb. 

Bögözben január 26 án az ifjú-
ság egységesítési gyűlésén az ifjú-
ság teljes létszámban jelent meg. 

A gyűlést Tóth Sándor szervező 
felelős  elvtárs nyitotta meg, beszé-
dében röviden ismertette azokat a 
feladatokat,  melyek az ifjúság  előtt 
állanak. Majd László Imre, a helyi 
IMSz titkára ismeriette a Román 
Munkáspárt határozatát az ifjúsági 
kérdésben. 

A hozzászólások során az ifjak 
az egységes ifjúsági  szervezet meg-
alakításának időszerűségét hangoz-
tatták, mert ezen keresztül kimélvit-
jük a munkás paraszt szövetséget, 
aiely alapja a szociálizmus építé-
sének. 

Munkatervükben az ifjak  vállalták 
a község 52 analfabétájának  tan-
folyamra  való mozgósítását, amit 
másnap reggel már meg is kezdtek, 
önkéntes munkával 20 ifjú  20 sze-
kér fát  termel ki a kultúrotthon ré-
szére. Tanulmányi köröket szervez-
nek, az Ifjumunkás  lap előfizetőinek 
uamár 5u re emelik, a fali-újság 
cikkeit hetenként cse élik, stb. 

Mindezek megvalósításában ver-
senyre hívták ki Bda, Dobó, Vágás 
ifjúságát. 

Február 6-án, vasárnap délelőtt 
tartotta konferenciáját  Oklánd járás 
"jusági egységesítő bizottsága, 

közeli falvakból  gyalog jöttek 

be Oklándra az ifjak,  mig a távo-
labbi községekből tehergépkocsik 
hozták be a kiküldötteket. 

A konferenciát  Egyed József  já-
rási titkár nyitotta meg röviden is-
mertetve a konferencia  jelentőségét. 
Utána a demokratikus szervezetek 
és a közigazgatás kiküldötteinek 
üdvözlő beszédei hangzottak el. 
Mind biztosították az ifjúságot  a 
legmesszebbmenő támogatásról. A 
járási titkár jelentéséből megismer-
tük a járási ifjúság  munkáját. Ja-
nuárban 63 kulturelöadást rendeztek, 
233 előfizetőt  szereztek az „Ifju-
munkás* lapnak, a járásban 13 fali-
újság van, melyekre két hetenként 
irnak az ifjak  cikkeket. Örömmel 
hallottuk, hogy 19 községben meg-
alakult az olvasó- és tanulmányi 
kör és 418 ifjú  látogatja. A jelen-
tésből kitűnt, hogy a járás ifjúsága 
önkéntes munkát is végzett, még-
pedig 373 ifjú  dolgozott 6.536 ön-
kéntes munkaórát 130 720 lej érték-
ben. 

A jelentésből felszínre  kerültek a 
hiányosságok is és megismertük 
azokat is, akik akadályozzák az 
ifjúság  munkáját. Többek között 
megismertük Czell Béni erdőfülei 
tiszteletes urat, aki minden csütör-
tökön 40 ifjúnak  biblia óra leple 
alatt politikai előadást tart. Ismer-
jük ezeket a biblia órákat, céljuk az, 
hogy szembeállítsák az ifjúságot 
egymással és szembeállítsák a de-
mokratikus rendszerrel és szétfor-
gácsolják az ifjúság  erejét. 

Mi, dolgozó-ifjak,  figyelmeztetjük 
Czell Béni tiszteletes urat és álta-
lában minden ilyen ügyben fáradozó 
papot, hogy hagyjanak tel ezzel az 
egységbontó munkával. Mi az ifjú-
ságot egységesíteni akarjuk, nem 
pedig szétforgácsolni  és mindazokat, 
akik ezt akadályozni akarják, elsö-
pörjük utunkból. Szász Dénes elv-
társ, gyepest kiküldött kifejtette, 
hogy nincsen szükségünk igékre, 
azt eleget kaptunk a múltban, mi 
nem akarunk a papoktól tanulni és 
nem a régi rothadtságot támogatjuk, 
hanem a dolgozók millióiból fakadó 

uj társadalmi rendszert. Egyetértünk 
Szász elvtárssal. 

A jelentések után Kustár elvtárs, 
megyei kiküldött ismertette pártunk 
rezolucióját, amit az ifjak  nagy lel-
kesedéssel fogadtak  23 ifjú  szólt 
hozzá a kérdésekhez. Gál litván 
hozzászólásában egyes fonók  káros 
munkáját fejtette  ki. Rámutatott 
arra, hogy egyes fonókban  a reakció 
dolgozik és az a célja, hogy az 
iljuságot távoltartsa a gyűlésektől. 
Javasolta, hogy számolják fel  a fo-
nókat és helyettük klubokat csinál-
janak, ahol az ifjak  szórakoznak és 
olvasnak és ugyanugy fonhatnak  is. 

Bíró Berta felsőrákosi  kiküldött 
kérte, hogy a korcsmák . számát 
csökkentsék és a helyiségeket ala-
kítsák át kultur- házzá. Dimény elv-
társ, szentpáli kiküldött a nemzeti-
ségi kérdéshez szólt hozzá, ügyesen 
mutatott rá arra, hogy a múltban 
hogyan állították szembe a külön-
böző nemzetiségű doigozó ifjakat. 
Plachta elviárs, a RA\P megyei bi-
zo tságának tagja, beszédében vilá-
gosan rámutatott azokra a felada-
tokra. amelyek az ifjúság  e'ött ál-
lanak. Azután megválasztották a já-
rási bizottságot, mely bizottság sa-
ját kebeléből megválasztotta a já-
rási vezetőséget. Az uj járási veze-
tőség titkára előterjesztette a mun-
katervet, amelyet az ifjak  elfogad-
tak és mindjárt versenyre hívták ki 
egymást a községek. Utána megvá-
lasztották a megyei konferenciára  a 
kiküldötteket ét> az Internacionálé 
eléneklésével véget ért a konferen-
cia. Az ifjdk  a konferencia  után kö-
zös ebéden vettek részt, utána pe-
dig kulturmüsort néztek végig, me-
lyet az udvarhelyi munkás-ifjait  és 
a diákok kulturcsoportjai adtak elő. 

Ez a konferencia  is nagy segítsé-
gére volt a járási ifjúságnak.  Meg-
ismertük egymás munkáját, egymás 
hibáit s ezekből levonva a tanulsá-
gokat, a jövőben még nagyobb lendü-
tottel vesszük ki részünket, pártunk 
irányítása mellett, abból a harcból, 
amelyet a munkásosztály viv a szo-
ciálizmus megvalósításáért. 

Kustár  Lajos. 

A Romániai Demokrata Nők 
Szövetségének egy éve 

Egy évvel ezelőtt kezdte meg 
működését a RDNSz, mint egysé-
ges női szervezet. 

Akik az egységesítő kongresszu-
son jelen voltak, már ott tapasz-
talhatták a munkásosztály élcsa-
patának, az akkori Kommunista 
Pártnak a segítségét és támogatá-
sát. Az a tény pedig, hogy kor-
mányunk a kongresszuson részt-
vett, megmutatta, hogy az ország 
-vezetői a női tömegek erejére szá-
mítanak abban a harcban, ame-
lyet fiatal  Népköztársaságunk a 
szociálizmus megvalósításáért viv. 

A kongresszus jelszava : „Arc-
cal a falu  felé"  volt, de ennek a 
jelentőségét még talán fel  sem 
fogtuk  teljes egészében. A mun-
kánk eredményeire jó egy év táv-
latából visszatekinteni. 

A nők az elmúlt évben bebi-
zonyították, hogy erős támaszai 
lehetnek a népi demokráciának. 
Közös erővel és harccal nagyrészt 
ledöntöttük a városi és faiusi  nők 
közötti válaszfalat  ós ma a népi 

erőkkel közösen visszük a harcot, 
tudatosan küzdve a meg meglévő 
nehézségek ellen. Falusi asszo-
nyaink a tanulni, fejlődni  és ha-
ladni akarástol vezérelve jöttek a 

J tanfolyamokra  és felkészülten, 
i mint a női munka erős támaszai 

tértek vissza falvaikba. 
Munkánk eredményeit csökkenti, 

hogy nem voltunk elég éberek, 
nem tudtuk megőrizni sorainkat a 
reakciós elemek befurakodásától. 

A Román Munkáspárt Il-ik tel-
jes ülésének a női kérdésben ho-
zott határozata feltárta  hiányos-
ságainkat és megmutatta az utat, 
amelyen haladnunk keli. 

Udvarhelymegyében , ma 12S 
falubizottság  működik a megyei 
szervezet irányítása mellett. So-
rainkból mind jobban kiköpik a 
régi, a jótékonyság álarca alatt 
működő osztályellenség és mind 
szorosabb egységet alkot a dol-
gozók tömege, akiket a falvakbét 
hozott uj erőkkel egészítettünk ki. 
Tagjaink megismerték a női sajté-
termékeket. A Dolgozó Nől-t egy 
évvel ezelőtt 80-an olvasták a me-
gyében, ma az 1.800-as példány-
szám is kevésnek bizonyul. 

Tömegeink megértették, hogy 
meg kell valósitaniok -a Román 
Munkáspárt javaslatait. Igy terem-
tették meg a saját erejükből a 
napközi-otthonokat s igy sokkal 
több nő tud bekapcsolódni a ter-
melő munkába elősegítve igy or-
szágunk fejlődését. 

A mult év decemberében meg-
tartott budapesti világkongresszus 
nagyban hozzájárult szervezetünk 
megerősítéséhez. Megismertük a 
gyarmati nők helyzetét, a Demo-
krata Nők Világszövetségének ere-
jét és harcát, amelyet a Szovjet-
unióval az élén a világbéke meg-
szilárdításáért folytat.  Megismertük 
és követendő példának fogadtuk 
el a szovjet nők életét, munkáju-
kat és harcukat, amellyel hozzá-
járultak a szociálizmus hazájának 
megvédéséhez. Egy uj embert lá-
tunk magunk előtt, egy uj orszá-
got, amelyben az egyéni érdekek 
összefonódnak  a társadalmi érde-
kekkel azért, hogy életrekeljen a 
legszebb eszme, az emberi közös-
ség békés, teremtő munkája. « 

Szervezetünk munkája által meg-
ismertettük tagjainkkal a Romá« 
Munkáspárt tevékenységét, rámu-
tatva azokra a megvalósításokra, 
amelyeket a párt támogatásával és 
vezetésével értünk el. Ily módon 
erősítettük a Román Munkáspárt 
kapcsolatát a női tömegekkel és 
ma tagjaink már megértik, milyen 
feladatok  várnak ránk a kapitá-
lizmus még fennálló  erőinek meg-
semmisítéséért folytatott  harcba». 
Részt vesznek önkéntes munká-
jukkal az egy éves terv megvaló-
sításában, növelik munkateljesít-
ményüket, önképzés által emelik 
politikai és művelődési színvona-
lukat és a szervezeti egységen 
keresztül viszik a harcot a szoci-
álizmus megteremtéséért, a béke 
megszilárdításáért. 

b. b. 

Közigazgatási káderképző tanfolyam 
Székelyudvarhelyen 

Széke'yudvarhelyen közigazgatási 
káderkéoző tanfolyam  folyik,  azzal 
a rendtl.e<é>selt hogv a résztvevők 
teljes, altaiános tudást sajátítsanak 
e< m rdazon kérdések és feladatok 
m̂ goidâ ára, ametyeket Népköztársa-
ságunk követel tőlük a szociálista 
társadalmi rtid felépítése  terén. 

A mp'anácsok szükségessé tet 
ték az ai'amgépezetben oly fontos 
szerepet be'öltő tisztviselők a kép 
zéaét a marxi-lenini szellemben, 
mert cs*k e szellemtől áthatva tud-
ják megállni a helyűket ott, ahová 
a nép ailitja őnet 

Az e>íy éves á lami terv töké-
letes mt̂ vaóaitása céljából szük-

séges megismernünk országunk pe-
litikai és gazdasági helyzetet, tisz-
tában kell lennünk mindazon ered-
ményekkel, amiket haicunkon ke-
resztül elértünk, ugy politikai, mint 
gazdasági téren. 

A tanfolyamon  városunk legjobb-
nak ismert előadói, tudásuk legja-
vát adjak a hallgatóknak. A hallga-
tók 3 csoportra vannak osztva és 
mindannyian nagy erdeklődéssei 
hallgatják az előaaásokat és felele-
teikből az tűnik ki. hogy többségük 
a tudnivalókat elsajátította. A tan-
folyam  román és magyar hallgatói 
között a legnagyobb egyetértés és 
fegyelem  uralkodik. Imets  Ilona. 



Mi történik a nagyvilágban ? 
Kiil - és belpolitikai tájékoztató 
Szoir|«t-norvég |egyzék-

ráltás az Atlanti Szö-
rétség ügyében 
A szovjet kormány jegyzéket in-

tézett a norvég kormányhoz felvi-
lágosítást kérve az Atlanti Szövet-
ség kérdésében elfoglalt  álláspont-
járól, érdeklődve az iránt is, hogy 
Norvégia megengedte e más hata-
lomnak, hogy Norvégia területén 
légi és tengeri támaszpontokat lé-
tesítsen. A norvég kormány válasz-
jegyzékében arra hivatkozott, hogy 
az Egyesült Nemzetek Szervezete 
nem elég erős nemzetközi szerv a 
béke megvédésére s ezért kényte-
len Norvégia a maga hathatósabb 
védelméről gondoskodni, más álla 
mokkái való együttműködése révén. 
A szovjet-kormány ujabb jegyzék-
ben felhívta  a norvég kormányt, 
hogy kössön a Szovjetunióval meg-
nemtámadási szerződést és ilyen 
módon vessen véget a bizalmatlan-
ságnak. 
A kínai néphadsereg 

átkelt a Jangcse 
. folyamon 

Az amerikai imperiálisták kinai 
bábkormányának veresége mind sú-
lyosbodik. A kinai néphadsereg csa-
patai átkeltek a Jangcse folyón  is 
cs gyorsan haladnak előre Délkiná-
ban." Ezzel Csang Káj Sek utolsó re-

ménysége is összeomlik, hogy Dél-
kinában megszervezze a kuomintang-
rendszert A Kínában folyó  hadmü-
veletek az amerikai dollárpolitikusok 
elkerülhetetlen vereségét eredmé-
nyezik. 
Megalakult a Magyar 

Függetlenségi 
Népfront 
A magyar köztársaság kikiáltásá-

nak harmadik évfordulóján  megala-
kult a Magyar Függetlenségi Nép-
front.  Az országos tanács elnökévé 
Rákosi Mátyást választották meg. 
Rákosi Mátyás kijelentette, hogy 
Kossuth. Petőfi,  Táncsics száz évvel 
ezelőtt a szabadság zászlajára írták 
azokat az eszméket, amelyeket most 
győzelmesen old meg és fejleszt  to-
vább a Magyar Függetlenségi Nép-
front. 
A Komán Népköztársa-

ság értelmiségieinek 
országos kongresszusa 
A wroclavi nemzetközi értelmiségi 

kongresszuson résztvett román 
küldöttség március 9 ére országos 
kongresszusra hivja össze a Román 
Népköztársaság értelmiségiéit. Ez a 
kongresszus is tiltakozás lesz az 
imperiálizmus és a háborús uszítás 
ellen, s egyúttal a béke, a demokrá-
cia és a kultura megvédéséért foly-
tatott harc egy fontos  állomása. 

A MAGYAR  NÉPI  SZÖVETSÉG 
UDVARHELYMEGYEI  SZERVEZETÉNEK 

KÖZLEMÉNYE 
A f.  hó  ti-ára  összehívott  megyei  intézőbizottsági  gyűlés,  közbejött 

akadályok  miatt  f.  hó  12-ére  maradt  el,  amikoris  délután  3 órai  kezdet-
tel  tartjuk  m?<i  a megyei  szervezet  székházában  a már  közölt  napirenddel. 

F  hó  13-14-ig  széleskörű  akliva-ulést  tartunk  a városháza  tanács-
termében.  Az  értekezlet  vasárnap,  febr.  13-án  reggél  9 órakor  kezdődik. 

/ Az  elnökséa. 

Az egész világ közvéleménye 
által feszült  figyelemmel  kisért 
hazaárulási per véget ért. A ma-
gyar népbiróság február  7-én ho-
zott ítéletével életfogytiglani  fegy-
házra ítélte a hazaárulást és valuta-
üzérkedést elkövetett Mindszenty 
Józsefet. 

A népbiróság nem a római ka-
tolikus egyház fejét,  a biboros 
hercegprímást sújtotta ítéletével, 
hanem a magyar állampolgárt, 
aki súlyosan vétett hazája ellen, 
hazaárulást követett el. háborúra 
spekulált, hogy idegen hatalmak 
segitségevel visszaállíthassa a 
nagybirtokokat, s hogy visszahozza 
Magyarországra a gyűlölt Habs-
burg-uralmat. 

Az imperiálisták. akiknek ma-
gyarországi ügynöke volt Mind-
szenty társaival együtt, mér a tár-
gyalás előtt védelmükbe vették 
megbizottukat s azt akarták elhi-
tetni a világgal, hogy az egész 
tárgyalás egy komédia, ahol a 
vádlottakból erőszakos módon 
vették ki a vallomásokat s volt 
olyan „naiv" amerikai újságíró, 
aki azt irta lapjában, hogy a tár-
gyaláson nem is az igazi vádlot-

tak vettek részt, hanem kitanított 
színészek. 

Az érseki palota pincéjében 
megtalált eredeti dokumentumok, 
Mindszentynek a tárgyaláson tett 
beismerő vallomása, a tárgyalá-
son résztvevő külföldi  újságírók 
egyöntetű nyilatkozata újra lelep-
lezte az imperiálista sajtó erőtlen 
mesterkedéseit, átlátszó hazugsá-
gait, melyeket aztán minduntalan 
kénytelenek rhelyreigazítani". 

Az imperiálista sajtó megfigye-
lői is elismerni kényszerültek : ha-
zug volt az a beállítás, hogy val-
lásüldözés van Magyarországon. 
Nem a vallást védte Mindszenty, 
hanem aljas politikai terveket ko-
vácsolt a népi demokrácia erősza-
kos megváltoztatására, hogy a ro-
mok felett  a földbirtokosok,  a ka-
pitálisták «békéjét" hirdesse meg, 
az Eszterházyak, az Ullmanok 
békéjét, 

A reakciónak még egy nagy 
csalódása: volt vezéréről kiderült, 
hogy egy életéért reszkető imperi-
álista üyynök. aki nem hősi póz-
ban állott a népbiróság előtt, ha-
nem a tettetett megbánás és a 
kénytelen beismerés utján próbált 

bűneinek súlyán enyhíteni. 
A magyar népbiróságot nem 

tévesztette meg a vádlottnak az 
igazságügyminiszterhez intézett be-
adványa sem, amellyel a tárgya-
lás előtt akart a felelősség  alól 
kibújni. Ebben Mindszenty önként 
beismeri, hogy elkövette a vádi-
ratban foglalt  bűncselekményeket. 
Belátja, hogy hibázott és a jövőre 
vonatkozólag készségesen haj-
landó elismerni a demokratikus 
államrendszer szuverénitását. Szük-
ségesnek tartja, hogy az állam és 
az egyház viszonya rendeződjék 
s kijelenti, hogy amennyiben sze-
mélye ellen kifogás  merül fel. 

minden kényszer nélkül visszavo-
nul tisztsége gyakorlásától. 

Mindszenty. aki évek óta lázit 
• magyar köztársaság ellen, aki 
megakadályozta a római katoli-
kus egyház és az állam közötti 
viszony békés rendezését, ezzel a 

/beadványával saját magát leplezte 
le a dolgozó magyar nép előli, 
szegénységi bizonyítványt állitoö 
ki magáról megbízói előtt. 

A bűntársak közül Ispánky Bé-
lét életfogytiglanra.  Baranyai Jusz-
tint és Eszterházy Pált 15—IS 
évre, Tóth Lászlót 10 évre, Zakar 
Andrást 6 évre. Nagy Miklóst 3l 
évre itélte a népbiróság. 

Goprányu visszaélést lepleztek le o munkások 
A székelyudvarhelyi dolgozók éber-

sége nagyarányú visszaélésről és 
szabotázsról rántotta le a leplet. A 
székelyuivarhelyi villanytelep éber 
munkásainak feltűnt,  hogy Ambrus 
Mihály főgépész  Dénes József  ben-
zinraktárosnak még 1948 augusztu-
sában kölcsönadott nagyobb meny-
nyiségü gépolajat s azt sehova sem 
vezette bs. A vizsgálat és a szabo-
tázs bíróság előtt lefolyt  tárgyalás 
alkalmával kiderült, hogy Ambrus 
Mihály hosszabb ideje állandóan 
megkárosította az üzemet, mert ke-
vesebb olajat adott ki a gép réseére, 

mint amennyit az iratokba beveze-1 
tett és az igy elcsent ola at Dénesi 
József  utján értékesítette. Igy káro-
sították meg hos6zu időn keresztülj 
a közvagyont. 

A székelyudvarhelyi törvényszéU 
mellett működő szabotázs- birósáfl 
Ambrus Mihály villanytelepi főgé" 
pészt egy évi elzárással és 30.0 
lej pénzbirsággal sújtotta, Dines Ji 
zsef  benzinraktárost pedig 8 hón3| 
elzárással és 30 000 iej pénzbirsá] 
gal, kötelezve őket egyetemlegesei 
30 000 lej kártérítési összeg megfi 
zetésére. 

Uersenyben a kulturotihonok 
Minden kultúrotthon a legjobbat 

és a lehetőségei szerint a legtöbbet 
akarja nyújtani népünk művelődési 
színvonalának felemelésére. 

Széhelymbe hona megfeszí-
tett munkát végez. A kulturmunka 
folytonosságát  a jólszervezett kul-
turcsoportok biztosítják, melyek egy-
másközt is versenyben állnak. 

Minden vasárnap műsoros előa-
dással szórakoztatják a közönséget 
és hétközben ismeretterjesztő előa-
dásokat tartanak. Az Írástudatlanság 
leküzdésére tanfolyamot  rendeztek. 

Széhelybethlenfalua  l t s 
nap adta át a közönség használatá-
nak uj rádióját. 

A még befejezetlen  és háborús 
rongálódásokat szenvedett kulturház 
elkészítéséig a szövetkezeti korcsma-
helyiséget foglalták  le könyvtár, ol-
vasóterem részére és oda szerelték 
fel  a rádiót is. A község dolgozó 
lakossága nagy örömmel fogadta  a 
rádiót. 

A kocsmát igy a kultura szolgá-
latába állították és az a dolgozó nép 
életszínvonalának emelését fogja  elő-
mozdítani. 
rirfallia  kulturotthona a kultu-
ULIUIVŰ rális és nevelő munkán 
kivül, amit rendszeresen és tervsze-
rűen végez, kiterjesztette működését 
más irányba is. Szociális téren, a 
görög gyermekek felsegélyezésére 
500 lejt küldött, a hadi-özvegyek 
árváinak gondozásához hozzájárul, a 
szegény tanulóknak könyvet és Író-
szert vásárolt. A babakelengyék ki-
osztásában is kivette a részét. Gaz-
dasági téren, a tavaszi segélymun-
kák összeírásában és előkészítésében 
tevékeny részt vállalt. Egészségügyi 
téren : alapos felvilágosító  munkát 
végez, a tisztaság és tisztálkodás, 
a fertőző  betegségekkel kapcsolatban. 

Hagysolymos SSMa 
ber hónapban megkezdette az analj 
fabéta-tanfolyamokat. 

Február 6 án tartott műsoros 
délutánukon a tanfolyam  hallgatói 
megmutatták tanulniakarásukat és 
hogy lépést akarnak tartani a fejj 
lődéssel és munkájuk eredményes. 

K-a.  \ 

Szerkesztői üzenetek 
Simó Sándornak, KisEolymoi 

Nem hihető, hogy egy községbei 
mindenki demokratikus gondolb 
zásu legyen. Ha a nagygazdák ii 
megértéssel viseltetnek a kulturmut 
kával szemben, akkor az a munli: 
nem lehet demokratikus szellemű. 

Bálint Ödönnek, Ábránfalva 
Amint már Levelezőinkről levelező 
inknek cimü, január 29-én megj< 
lent cikkünkben közöltük, beküldői 
levele időszerűségét vesztette. Vá; 
juk ujabb beszámolóját. 

Buzogány Lajosnak Parajd 
Kérjük, küldjön a sóbánya üzemi 
között folyó  versenyről állandó, rés 
letes tudósítást. 

Boros Kálmán tordátfalvi,  Bi 
lázsi Jenő székelymagyaros 
Magyari Lőrinc bogárfalvi  MNÍ 
levelezőinknek üzenjük, hogy le* 
lük olyan eseményekről számol b 
amik már elvesztették időszerűt 
güket. Kérjük, az események nuj 
történte után azonnal küldjék I 
megyei szervezetünk sajtó-osztály 
nak tudósításukat. 

Nagy Mózes küküllőkemén 
falvi  levelezőnk írását megkapd 
Nagyon terjedelmes és tul sok pro 
lémával foglalkozik  Varjuk ují! 
levelét 

Nyomatott az „UMGlSz" könyv 
nvomdájában Székelyudvarhelyt 

Vasárnap délelőtt a Csicseren mülesikli 
verseny, délután a Szejkén ugróversen] 
E versenyek a Székely Kupa selejtezői. 

ítélt a magyar népbiróság 
a Mindszenty-bünperben 


