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A sztálini alkotmány fénye 
eljut a világ minden részébe 

Székelyndvarhely dolgozói lelkesen ünnepelték a sztálini 
alkotmány 13-ik évfordulóját 

4 

Székelyudvarheiy dolgozói decem-
ber 5-én, hétfőn  este 7 órakor a 
munkásmozgó termében, az Arlus ál-
tal rendezett nagyszabású népgyűlé-
sen ünnepelték íreg a sztálini alkot-
mány 13. éves évfordulóját.. 

A szépen feldíszített  termet színül-
tig megtöltötte a dolgozók tömege. 
A megnyitó beszéd, valamint a disz-
elnökség és az aktív elnökség meg-
választása után, román nyelven és 
magyar nyelven ismertették a nap 
jelentőségét. 

Az előadók rámutattak annak a kö-
vetkezetes harcnak az eredményeire, 
melyet, a Szovjetunió dolgozó népe 
folytatott  az 1924 és 1936 közötti idő-
szakban. Ezen eredmények mérlege 

a sztálini alkotmány, mely hiven tük-
rözi vissza azokat a hatalmas átala-
kulásokat, melyek politikai, gazdasági, 
szociális és kulturális téren végbe-
mentek a Szovjetunióban a Párt irá-
nyítása mellett. 

Párhuzamot vonva a polgári álla-
mok alkotmányai és a sztálini alkot-
mány között, az előadók kiemelték, 
hogy mig az előbbiek alapvető esz-
méje, a termelőeszközök magántulaj-
dona, embernek ember által történő 
kizsákmányolása, tehát kizsákmányo-
lók és kizsákmányoltak létezése, ad-
dig a sztálini alkotmány alapja a 
termelőeszközöknek szociálista tulaj-
donba, az egész dolgozó nép tulajdo-
nába való átv étele, a kizsákmányoló 
és kizsákmányolt osztályok megszün-
tetése és a munkanélküliség teljes 
felszámolása. 

A polgári alkotmányokkal ellentét-
ben a szovjet- alkofmány  a nemzeti és 
faji  egyenlőséget hirdeti, sőt tovább 
menve, szigorúan bünteti mindazokat, 
akik nemzetiségi, vagy faji  alapon kí-
vánnak kiváltságot teremteni egyes 
állampolgárok részére, vagy akik meg-
próbálnák hirdetni a faji  gyűlöletet 
vagy megvetést. 

Szemben a polgári alkotmányokkal, 
melyek beszélnek ugyan polgári jo-
gokról, szólásszabadságról, sajtósza-
badságról, anélkül azonban, hogy 
ezen jogok gyakorlásához szükséges 
előfeltételekről  gondoskodnának, ad-
dig a sztálini alkotmány e jogok biz-
tosítása mellett gondoskodik a gyakor-
lati megoldási lehetőségekről is, mert 
a sajtó gépeit, papirt, a gyülésterme-
ket, stb. a nép tulajdonába juttatja. 

A szovjet-alkotmány felépitését  az 
állami főhatalom  gyakorlása, közigaz-
gatási szervezete, igazságszolgáltatása 
tekintetében a demokratikus centraliz-
mus jellemzi. 

íme néhány alapvető eszméje Sztá-
lin nagy törvényének, a Szovjetunió 
1936. évi alkotmányának, mely a 
megvalósult eredményeket tükrözi 
vissza a szociálizmus felé  vezető ut 
első szakaszában. 

Román Népköztársaságunk, Pártunk 
vezetésével most van ezen az uton. 
Hogy munkánk eredményes legyen, 
követnünk kell a sztálini alkotmány-
ban megjelölt irányvonalat, hogy or-
szágunkban is lépésről-lépésre halad-
junk a szociálizmus építésében. 

Sztálin elvtárs 70-ik születésnapja tiszteletére 
a Vlăhiţa-i vasgyár kohómunkásai uj munkaversenyekkel készülnek 
A Pártunk által irányított szociális-

ta munkaversenyek nagyszerű teljesít-
ményeket eredményeztek a Vlăhiţa-i 
vasgyárban. Fokozódott a termelés, 
szervezettebben dolgoznak a munká-
sok. 

Az augusztus 23. tiszteletére 
inditott munkaversenyben a több év-
tized óta nem működő II. számú ko-
hót teljefen  újjáépítették és üzembe-
kelyezték az üzem munkásai, techni-
kusai, mérnökei. A kohó megindításá-
val, a juniusi termelési eredményekhez 
viszonyítva, 50 százalékkal emelkedett 
a kohók nyersvas-termelése. 

A november 7-ig tartó, még 
lendületesebb és jobban megszerve-
zet munkaverseny ideje alatt a régi, 
I. számú kohó termelése emelkedett, a 
II. számú kohónál komolyan vezetett 
próba-termelést végeztek. Az üzemi 
bizottság napról-napra figyelemmel  ki-
sérte a kohó működését, ellenőrizte a 
•yersanyag pontos adagolását. Ennek 
a versenyek folyamán  kialakult öntu-
datos, együttes munkának köszönhető, 
hogy november 27- ikére a két kohó 
teljesítette az ez évi előirányzatot és 
azóta 1950-re folyik  a termelés. 

A Sztálin elvtárs születés-
napjának tiszteletére, teljesen 

uj alapon szervezett szociálista mun-
kaverseny ideje alatt erőteljes verseny-
szellem fejlődött  k! az üzemben. A 
munkások minden erejükkel a terme-
lés megjavításán dolgoznak. A II. szá-
mú kohó átlag 11 százalékkal felül 
múlja a napi előirányzatot. A nyersvas 
jó minőségét a nyersanyagok pontos 
adagolásával biztosítják. A termelés 
fokozásáért  az előmelegítő jókarban-
tartására fordítanak  ujabban nagy gon-
dot. Az előmelegítő bordáira lerakó-
dott port gondosan eltávolítják, ezzel 
a hőmérséklet emelkedik s a kohóba 
magasabb hőfokú  levegő jut. A ma-
gas hőfokú  levegővel melegített kohó-
ban kevesebb szénnel több kő olvad. 
Ezzel az anyagmegtakaritással csökken 
az üzemi önköltség. 

Éberséggel 
a hiányosságok  ellen 

Az egész országban a Vlăhiţa-i vas-
gyár az egyetlen olyan üzem., ahol 
egyenesen a kohóból öntenek. Éppen 
azért mert az öntöde munkásai köz-
vetlenül a kohóból kapott, első-olvasz-
tásu folyékony  vasat munkálja meg s 
a vas mjnősége nagyban befolyásolja 
termelésünket, különös gondot kell 
fordítani  a kohókra. Megfeszített  éber-

séggel kell végezniük a kohászoknak 
minden munkát, mert könnyen bekö-
vetkezik a baj, mint november elején, 

amikor néhány napig rossz, »fehér« 
volt a vas. 

Mihály József,  Orbán Fe-
renc és Negre József  kohómes-
ter elvtársak hosszasan tanakodtak, 
mi lehet a rossz olvadás okozója. 
Összeültek az alapszervezeti és szak-
szervezeti titkárral, jelentették, hogy 
50 százalékkal gyengébb a vas, mint 
eddig. 

A kohó napi ellenőrző lapján a 
nyersanyag pontos adagolása volt fel 
jegyezve, tehát az adagolással nem 
lehetett baj. 

— Hol lehet a hiba ? — töprengett 
a három kohómester. 

— Meg kell nézni, melyik váltás-
ban rossz a vas, — vetette fel  az 
egyik s máris megkezdték a vizsgálást. 

Kiderült, hogy Negre József  elvtárs 
váltásának rossz a munkája. Negre 
József  elvtárs az üzem káderfelelősé-
től komoly megrovást kapott. 

Negre Józsefet  égette a szégyen. 
— Éppen most, a Sztálin elvtárs 

születésnapjára szervezett versenyben! 
— háborgott Negre elvtárs, elhatároz 
va, hogy addig nem nyugszik, amig a 
lelkiismeretlen embereket meg nem ta-
lálja. 

Már az ötödik éjszakát virrasztotta 
át. Figyelte az éjjeli váltás töltőmun-
kásait. Feltűnt neki, hogy két töltő-
munkás igen gyorsan fordul  a csillé-
vel a kohó és a raktár között. Meg-
figyelte,  hogy ez a két munkás, So-
molyák Sándor és Sebők Ágos-
ton kisegitő, leengedi a kohó 
felső  nyílásán levő «harangot* és ugy 
töltik be a követ és szenet a kohóba. 

— Álljatok csak meg, elvtársak! 
— ugrott hozzájuk a kohómester. Nem 
tudjátok, hogy az igy betöltött kő és 
szén nem ömlik a harang által el-
egyengetve a kohóba s a halomba ön-
tött vaskő, mészkő és szén gyorsabb, 
vagy lassabb égésével «suvadást* 
okoz ? 

— De... tudluk... csak igy gyor-
sabban megy... 

Karap Dániel üzemvezető elvtárs 
azonnal eltávolította a kohótól a két 
felelőtlen  munkást, akik hanyagságuk-
kal kárt okoztak az üzemnek, illetve 
az országnak. 

Azóta a kohó termelése megjavult. 
Igy tárta fel  Negre József  elvtárs 
ébersége a hibát és vezetett annak 
azonnali megszüntetésére. 

Az öntöde munkásai fokozott  len-
dülettel folytathatják  a munkát, hogy 
az eddigieknél is szebb eredmények-
kel köszöntsék december 21 ét, Sztá-
lin elvtárs 70-ik születésnapját. 

—ű 

Üdvödetek  Sztálin  elvtárs 
70-ik  születésnapjára 

höz és a Szovjetunió nagy vezéré-
hez 70-ik születésnapja alkalmából. 

Közlünk néhányat ezekből a 
hálát és szeretetet sugárzó leve-
lekből : 

Dolgozó népünk Sztálin elvtárs 
iránti mérhetetlen szeretete abban 
is megnyilvánul, hogy falusi  és vá-
rosi dolgozóink a levelek egész so-
kaságát intézik nagy tanitómesterük-

Sz eretett  Sztálin  Elvtársunk! 
Önnek és a dicsőséges szovjet-hadseregnek köszönhetjük, hogy 

megszabadulhattunk a földesurak  kizsákmányolásától és egy állami gaz-
daságban építhetjük a szociálizmust és népünk színvonalának felemelé-
séért dolgozhatunk. 

Egyhangúlag, szívből kívánjuk, hogy sokáig egészségben élhessen 
és tervét végrehajthassa. Vállaljuk, hogy hűséggel fogunk  haladni azon az 
uton, amelyet Sztálin elvlárs nyitott meg előttünk és minden erőnkből 
azon leszünk, hogy nálunk is minél hamarább meggyőzzük a dolgozó 
parasztságot a kollektív gazdálkodás előnyeiről. 

A fiatfalvi  állami gazdaság alkalmazottai: 
Benkö  Ferenc  alapszervezeti titkár, Barabás  Mihály,  Imre  Domo-
kos,  Márkó  Albert,  Cseke  Sándor,  Kiss  Mózes,  Jáni  Jula,  Kelemen 
János,  Cseke  János,  Máthé  Gergel),  Biró  Sánáor  és többen. 



Eredményeink 
az  1949  évi  mezőgazdasági 

terv  teljesítése  során 
Mezőgazdaságunkban befejeztük 

mindazokat a munkálatokat, amelyeket 
egyéves tervünk előirt. 

Ez volt nálunk az első esztendő, 
amikor a rendetlen és ötletszerű gaz-
dálkodásról rátértünk a tervszerüsitett 
és irányított gazdálkodásra. 

Visszatekintve az elmúlt esztendő 
Pártunk irányításával végzett munkáira, 
megállapíthatjuk, hogy a tervszerű 
munka alapján sok változás állt be. 
Lényegesen megváltozott a mezőgaz-
dasagi szektor irányi ása és megjavult 
a munkamódszer, ami jó eredményre 
vezetett a különböző akciók során. 

A mezőgazdasági szektorban lendü-
letesen indult meg a kitűzött terv tel-
jesítése. Kiéleződött az osztályharc. 
Két csoportra vált a falu  népe a dol-
gozó parasztságra és a kizsákmányoló 
kulákságra. Nagy harcot vivott 
dolgozó parasztságunk az 
osztályellenséggel és igyekezett, a Párt 
irányítása mellett, leleplezni az osztály-
ellenséget és tönkretenni annak gaz-
dasági erejét. Uj elvekre akarja dol-
gozó parasztságunk felépíteni  a jövő-
társadalmat, meg akarja szüntetni a 
kizsákmányolást. 

A falu  dolgozó parasztjai Pártunk 
utmutatásai szerint teljesítették a tava-
szi vetési kampányt, a gyümölcsfa-
í polási munkálatokat, a legelő-takarí-
tási és karbantartási teendőket, s elvé-
gezték az eratási és betakarítási mun-
kálatokat. Elvégezték a tarlóhántást, 
jól előkészítették az őszi vetési kam-
pányt, az őszi mélyszántást, folytatták 
a legelőgazdálkodási teendőket is, 
teljesítették az állattenyésztés, valamint 
az állategészségüggyel kapcsolatos 

munkálatokat. 
A mezőgazdasági munkálatokban a 

Párt segítségével sikerült a szovjet-
mezőgazdálkodás 20 éves tapasztala-
tait legalább részben alkalmazni. 

A mezőgazdasági munkálatok telje-
sítésében felbecsülhetetlen  segítséget 
kaptunk megyei Pártszervezetünktől, 
amely irányította és ösztönözte megyei 
dolgozó parasztságunkat. 

Pártszervezetünk felvilágosította  és 
mozgósította megyénk dolgozóit, rámu-
tatva az átalakulási időszak teendőire. 
Irányította a megszervezett osztályharc 
kibontakozását, megbénítva a kulákság 
és az osztályellenség cselszövéseit, le-
leplezve azokat és gyengítve gazdasá-
gi erejüket. 

A tervezett munkálatok elvégzésé-
vel és túlteljesítésével súlyos csapást 
mértünk a kulákokra és a reakciós 
elemekre, akik a munkásságot mindig 
kihasználták, annak verejtékes mun-
kájából éltek és akik még most is a 
régi lehetetlen kizsákmányoló rend-
szer visszaállításáról álmodoznak. 

Mezőgazdaságunkban erősödik az 
állami szektor, szaporodnak a kollek-
tív gazdaságok, meghonosulnak a 
szovjet-gazdálkodás módszerei, nő a 
munkavállalási vágy, szaporodnak a 
mezőgazdasági javak és javulnak a 
munkások életkörülményei, ezzel is 
épül a szociálista társadalmi rend. 

Teljesítettük az ez évi tervet: dol-
gozó parasztságunk végrehajíotta fel-
adatát. ezért hálát érzünk Pártunk 
iránt és fokozott  erővel készülünk a 
következő esztendő munkálatainak tel-
jesítésére. 
'  *  K. 

Sztálin elvtárs 70-ik születésnapjának 
tiszteletére szervezett versenyben 

a székelykereszturi Voluntas lenfeldoldolgozó 
szövetkezet munkásai 

A gyümölcsfa-kártevői 
elleni védekezés biztositja 
a jövő évi termést 

A gazdasági terv komoly feladato-
kat ró a dolgozó parasztságra, olyan 
feladatokat,  amelyeknek a teljesítése 
a dolgozó parasztságot méltóvá teszi, 
hogy a munkásság igazi szövetségese 
legyen a szociálizmus építésében A 
munkásság az állami terv megvalósí-
tásában az élen jár, azoknak a nagy-
szerű céloknak a megvalósítása érde-
kéhen, amelyeket élcsapata, a RMP 
jelölt meg mindazok számára, akik a 
szociálizmus építésén dolgoznak. 

Van egy mezőgazdasági ág, a gyü-
mölcskertészet, amelyet küiönösen a 
múltban, de még a jelenben is mos-
toha gyerekként kezelnek falusi  dol-
gozóink. Pártunk ismerve dolgozó 
parasztságunknak ezt a gyöngéjét, a 
mezőgazdasági tervben konkrét fela-
datokban jelölte meg a teendőket, 
c'melyek gyümölcskertészeti téren 
dolgozó parasztságunkra hárulnak. 

Mezőgazdasági tervünk a gyümölcs-
termesztés terén is minőségi és meny-
nyiségi termelést akar elérni. 

Gyümölcsöseink mai állapota, alig 
biztositja egynyolcádát annak a gyü-
mölcsszükségletnek, amely a városi 
Os falusi  dolgozók vitaminellátásához 
szükséges, akiknek étrendjéből bizony 
a múltban a gyümölcs gyakran 
hiányzott. 

A gyümölcsösök gondozásának 
nagyszerű példáját nyújtja a Szovjet-
unió, ahol a micsurini gyümölcster-
mesztési és gondozási elvek gyakor-
lói alkalmazásával 1 fa  után 9—-12-
szer annyi termést érnek el, mint 
nálunk. 

Dolgozó parasztságunknak teljes 
ereje latbavetésével arra kell töreked-
nie, hogy megmentse gyümölcsfaállo-
mányunkat, amely számbelileg elég 
magas ugyan, de a legkülönfélébb 
betegségek következtében minőségileg 
nagyon gyenge. 

Ezt azonban csak akkor tudja meg-
valósítani, ha uj ismeretekre, uj 
munkamódszerekre tér át, amelyeket 
gazdasági tervünk megad, cssk azo-
kat végre ke!l hajtani. A gyakorlati 
megvalósításhoz messzemenő segítsé-
get nyuit gazdasági tervünk, amikor 
a szükséges védekező szereket, a 
permetezéshez és fatakaritáshoz  szük-
séges gépeket és eszközöket bizto-
sítja. 

Dolgozó parasztságunk elsőrendű 
feladata  tehát, hogy a téli idényben 
megtanulja és elvégezze a gyümölcs-
fák  kezelését, hogy a jövő évi jobb 
terméssel is hozzájáruljon a szociá-
lizmus építéséhez. 

F e l h í v á s 

Kérjük előfizetőinket,  a-
mennyiben a lapot legkésőbb 
vasárnapig nem kapják meg, 
ezt azonnal jelentsék saját 
érdekükben a székelyudvar-
íaelyi posta igazgatóságának. 
(Dirigintele poştei. Odorheiu) 

Amikor belépünk az üzem terüle-
tére, meglep az a fokozott  munka-
tempó, amellyel a gyár munkásai és 
tisztviselői dolgoznak. Érdeklődésünkre 
megtudjuk, hogy a gyár minden mun-
kása és alkalmazottja, mint egy pon-
tosan együttműködő szervezet dolgo-
zik össze azért, hogy a nagy Sztálin 
születési évfordulóját  méltóképpen 
tudják megünnepelni. 

Egyéni  versenyben 
' a z üzem minden 
dolgozója 
Megtudjuk, hogy nemcsak kiváló 

egyéni teljesítmények, hanem a kol-
lektív munka nagyszerű megnyilatko-
zásai is találhatók az üzemi munká-
sok és tisztviselők között. Ezt legin-
kább az mutatja, hogy mindnyájan 
egyéni versenyben vannak egymással 
s ennek eredménye, hogy december 
5-ig 17-en teljesítették tul a normát, 
s ezek közül Gábor Gábor 182, Rú-
zsa János 172, Varró Dénes 155 és 
Simó Demeter 154 százalékban vé-
gezték el az előirányzatot 
Közös 

munkavállalások 
A munkások közösen vállalták az 

iparügyi minisztérium által előirány-
zott 16.000 kg. lenszál és Ienkóc ki-
dolgozását és ezen felül  5 százalékos 
többtermelést, hogy legalább 10 tiloló 
munkás 1949. évi termelését befejezi 
dec. 21-ig, a raktáron levő 13.500 
kg. gubos lenmag kicséplését és ki-
tisztítását, stb. 
Munkás  védelem 

A szakszervezet részéről rendelke-
zésre álló segítségen kivül az üzemi 
bizottság nagy figyelmet  fordit  a mun-
kások egészségének védelmére. Itt is, 
ott is szemléltető képekkel figyelmez-
tetik a munkásokat az esetleges bal-
esetre. A porszivógépeket "tökélete-
sítették. Ezen kivül az üzem vezető-

sége a nehéz munkát végző munká-
soknak naponta és fejenként  félliter 
tejet ad, hogy ezáltal is biztosítsa a 
nehéz testi munkában lévő dolgozók 
munkaképességét. 

Hiányosságok 
A politikai érdeklődés egyik-másik, 

különben kitűnő munkaerőnek bizo-
nyult dolgozónál még lanyha, azon-
ban a kellő felvilágosító  munka mel-
lett már az ilyen munkások öntudata 
is kezd ébredezni. 

Az áztatómedencére az üzem a 
szükséges anyagi támogatást még 
nem kapta meg, annak ellenére, hogy 
a munkásság nagy lelkesedéssel vál-
lalta az önkéntes kétkézi munkát, 
amely az áztatómedence felépítéséhez 
szükséges. Ennek hiányában az üzem 
nehéz helyzetbe fog  kerülni, mert az 
előirányzott terv végrehajtására kép-
telen lesz. 

A Sztálin elvtárs 70 ik születésnap-
jának tiszteletére vállalt nagyszabású 
munka arról tanúskodik, hogy a len-
gyár dolgozói szeretik a békéért har-
coló népek nagy vezérét és tanítóját, 
Sztálin elvtársat s az általa mutatott 
uton kívánnak haladni a szociálizmus 
építésében. 

F.J. 

Lapzárta 
kedden  délkor  van a Sza-
badságnál.  Ez  azt  jelenti, 
hogy  a soron  levő  heti  lap-
számunkban  csak  azokat 
a cikkeket  és más közlemé-
nyeket  jelentethetjük  meg, 
amelyek  legalább  kedden 
délig  beérkeznek  hozzánk, 
hogy  azokat  idejében 
nyomdába  adhassuk. 

M  fiatfaivi  állami  gazdaság 

Keresztur-vidék mezőgazdasági éle-
tének irányítására és a szovjet-mód-
szerek meghonosítására Fiatfaiva  köz-
ponttal állami gazdaság működik, 
Pártunk utmutatásai alapján, 6 egység-
gel és kimondottan szántóföldi  növény-
termesztési jelleggel. 

Ha betekintünk a gazdaság 1950. 
évi tervébe, megállapíthatjuk, hogy 
annak összeállítása a vidék talaj-vi-
szonyainak és éghajlatának figye-
lembe vételével történt. A gazdaság 
megfelelően  teljesíti feladatát,  mikor 
szovjet-mezőgazdasági példát követve, 
a természeti adottságokat kihasználva, 
pontos utat jelöl ki a mezőgazdasági 
szektorban, a legmegfelelőbb  terme-
lési irányzatot alapozza meg és min-
tául szolgál a helybeli dolgozó pa-
rasztságnak. 

— Pártunk nagy feladatot  rótt az 
állami gazdaságra, — mondja Péter 
-erenc, a fiatfalvi  gazdaság igazga-
tója — és a mi kollektívánk átérezte 
ennek a feladatnak  a fontosságát.  Rá- . 
jöttünk, hogy a tervek megvalósításá-
nak nemcsak mennyiségi, hanem mi-
nőségi feltételeit  is biztosítanunk kell, 
a gazdaság nemcsak a saját munká-
latainak teljesítésére van hivatva, ha-
nem kötelessége a körzetéhez tartozó 

parasztságot segíteni és mindenben 
támogatni. Élen kell járnia és magá-
val keli ragadnia a dolgozó paraszt-
ságot. Az eddigi eredmények nem 
voltak kielégítők, mivel azok előfelté-
teleit a korábbi henyélő tulajdonosok 
nem biztosították megfelelőképpen. 
Csak hanyagságot, hiányosságot és 
siralmas körülményeket örököltünk. 

Összehasonlítva a régi helyzetet a 
mostanival, nagy különbséget kell 
megállapítanunk. A rendetlenséget és 
hanyag kezelést rend és tisztaság, 
lüktető élet váltotta fel.  Szorgalmas 
munkások jönnek-mennek, teljesítve 
feladatukat. 

A tervbevett munkálatokat a gaz-
daság minden egységében végrehaj-
tották, túlszárnyalták. Nemesitett és 
feljavított  vetőmagot vetettek. Trágyát 
hordnak a mezőre és készítik a kö-
vetkező év programmját. A gazdaság 
felsegítette  a falu  dolgozó lakosságát 
cséplőgéppel, csávázó állomást állított 
be, konzervközpontot létesitett és el-
helyezte a község apaállatait. Most 
szántásra adja a traktort. 

Az állami gazdaság Pártunk útmu-
tatásait követve dolgozik és harcol a 
szociálizmus építéséért a mezőgazda-
sági szektorban. H.  G. 



TUDOMÁNNYAL  A BABONÁK  ELLEN 
Ez a kérdés régóta foglalkoztatta 

az emberiséget. A materiálista bölcse-
lők a nyelv eredetének kérdését az 
emberi társadalom fejlődésével  hozták 
kapcsolatba, A marxista-leninista tu-
dósok tisztázták az emberi társadalom 
fejlődéiének  történetét, Ily módon a 
felvetett  kérdést Is. 

Hány  nyalv  létezik 
a földön  7 

A tudósok körülbelül kétezer nyel-
vet számláltak össze. 

J. V. Sztálin szerint „a nemzet a 
nyelv, a terület, a gazdasági élet és a 
kultura közösségében megnyilvánuló 
lelki sajátosságok történelmileg kiala-
kult tartós közössége". 

A nemzeti nyelvek (egy vagy több 
nemzet anyanyelve) mellett, vagy ezen 
belül léteznek még nyelvjárások is. 
Eszakamerikában pl. több, mint száz 
indián nyelvet és nyelvjárást ismernek. 
Indiában a 319 millió lakosság 223 
nyelven beszél. 

Még több nyelven érintkeznek Afri-
kában a szudáni népek. A Szaharától 
délre 40—50 milliónyi lakosság köré-
ben 435 nyelven beszélnek. Rendkivül 
sok nyelvet és független  nyelvjárást 
találunk Ujguinea és a többi Csendes-
óceáni szigetek őslakóinál. 

Ausztráliában minden törzsnek meg-
van a saját nyelve, vagy nyelvjárása. 
Egy-egy törzs nyelvén néha csak né-
hány száz ember beszél. A történelem 
azt mutatja, hogy a törzsek által be-
szélt nyelvek mind nagyobb körben 
terjednek el és a törzsek szövetségi 
nyelvévé alakulnak, később az osztály-
társadalomban a különböző nemzetek 
nyelvévé válnak. 

A nyelvek között kialakultak a vi-
lágnyelvek, amelyeket nemcsak egy 
nép, hanem számos nép fiai  is be-
szélnek, pl. az angol, orosz, francia, 
arab, kinai. A világnyelvek az anya-
nyelv fejlődésével  szoros kapcsolatban 
alakultak ki, pl. az orosz nyelv a XVI. 
század közepétől kezdve behatolt a 
Volga vidékére, majd Szibériába, a 
Kaukázusba és Közép-Ázsiába. Az 
orosz nép által más népekre gyako-
rolt kulturális befolyás  növekedésével 
párhuzamosan elterjedtté vált a déli 
és nyugati szlávok, bulgárok, csehek, 
szerbek és számos keleti nép között. 

A nyelvek  eredete. 
Az emberek már ősidők óta érdek-

lődtek aziránt, hogyan keletkeztek a 
nyelvek ? A legrégebbi időben furcsa 
legendák és mondák által próbáltak 
erre választ adni. A kultura fejlődé-
sével, a különböző korokban élő tu-
dósok más és más magyarázatát adták 
a nyelv eredetének. Körülbelül 200 
évvel ezelőtt Jean Jacques Rousseau 
ugy vélte, hogy az emberek közős 
megegyezéssel - állapították meg a nyel-
veket. Adam Smith, a nagy angol 
közgazdász szerint (1723—1790) az 
emberek maguktól kitalálhatták a 
nyelvet. 

A mult század folyamán  a tudósok 
körében kialakult az úgynevezett hang-
utánzó elmélet, mely szerint az em-
beri nyelv ugy keletkezett, hogy az 
ember utánozni kezdte az őt körülvevő 
lények és tárgyak hangját. 

Poiret (1828—1889) a nyelv erede 
tét igen helyesen az ősember közös 
munkájával hozta kapcsolatba és meg-
állapította, hogy a cselekvést jelölő 
igék voltak a nyelv első szavai. Azon-
ban neki sem sikerült ezzel a mód-
szerrel az emberi beszéd és gondol-
kodás egész gazdagságát megmagya-
rázni. 

Nicolai Jakovlevics Marr (1862— 
1934), hires szovjet-tudós, Marx és 
Engels tanítására támaszkodva meg-
állapította, hogy az ember már a leg-

Miért  beszélne^  a z  emberek 
különböző  nyelveden? 

első időkben is együtt használta a 
hang- és a jelbeszédet. Ilyen módon 
lerakta a nyelv eredetére vonatkozó 
korszerű tudományos elmélet alapját, 
kimutatva, hogy az emberi nyelv nem 
csoda eredményeképpen, hanem az 
emberi munka és társadalom megjele-
nésének kisérőjeként keletkezett. 

Beszólnek-e 
az állatok  7 

Az emberek ősidők óta hitték azt, 
hogy az állatoknak is van nyelvük. 
Minden nép meséi tele vannak erre 
való utalással. 

Többen a tudósok közül a külön-
féle  majmok hangját és arcjátékát ta-
nulmányozták. Már Darwin megállapí-
totta, hogy a majmok érzelmeik kife-
jezésére sokféle,  az emberekéhez ha-
sonló testmozdulatot végeznek és kü-
lönféle  hangokat hallatnak. Azonban 
az emberi beszéd nemcsak érzéseket 
és vágyakat, hanem gondolatokat 
is kifejez. 

Engels megállapította, hogy magát 
az embert a munka teremtette. Mun-
kaközben kényszerüllek az emberek 
arra, hogy az agyukkal is dolgozza-
nak, hogy gondolkozzanak. Munka-
közben szükségük volt arra, hogy be-
széljenek egymással. 

Az emberszabású majmok az embe-
réhez hasonló kiáltásokat tudnak hal-
latni, azonban nem használnak sza-
vakat, nem tudnak igazi beszélgetést 
folytatni,  mint az ember. 

A különböző állatfajok  által hallatott 

hangok szerkezetének, fonetikus  jelle-
gének tanulmányozása bebizonyítja, 
hogy ezeknél az állatoknál nem lehet 
szó beszédről. Az állatok tehát nem 
ismerik a beszédet emberi értelem-
ben. 

Hogyan  kezdett  az 
ember  beszólni  7 

A tudósok már régóta foglalkoztak 
az ős-ember nyelvének kérdésével. 
Lomonszov, a nagy orosz tudós, va-
lamint Darwin szerint is, a kéz ujjai 
is kiváló szervei lehetnének a beszéd-
nek, azonban a beszéd által elfoglalt 
ujjak hiánya nagy hátrányt jelentene 
a munkában. Mivel az ember keze 
már a legrégibb idő óta foglalt  volta 
munkával, s beszédre, mint a gon-
dolatok közlésének eszközére éppen 
ilyen pillanatokban volt szükség : az 
ősembereknek kölcsönös érintkezé-
sükben, a kezek akadályozása nélkül 
is használható szervhez kellett folya-
modniok. Munkaközben a szem is 
foglalt. 

Kiáltásokat azonban ugy is váltha-
tunk, ha nem nézünk fel,  tehát nem 
hagyjuk el a tekintetünkkel a munkát. 
A beszélőszervek ugy a kétkézi, mint 
a szellemi munkatevékenységgel köny-
nyen összehangolhatok. A legrégibb 
emberi beszéd az ősember szájából 
több, mint 500 ezer évvel ezelőtt 
hangzott el. Az ember ősének nyelve, 
amely mindössze 20— 30 kiáltással 
fejezett  ki különböző érzéseket és je-
leket, csak a munka megjelenése után 
alakult át igazi emberi beszéddé. A 

kezdetleges nyelv tehát elszigetelt 
felkiáltó  hangokból álló beszéd volt. 
E felkiáltó  hangok mindegyikének 
egy-egy mondat értelme volt, de nem 
különböztethetők meg bennük olyan 
elszigetelt, tagolt hangok, amilyenekre 
jelenkori nyelveink osztódnak. Az ilven 
szótagok, mint pl. a „da" és „ne az 
orosz nyelvben az őskori nyelvben 
egész mondatok szerepét játszották. 

Hasonlóan egész mondatot fejeznek 
ki a nyelv csettintésével képzett han-
gok, amelyeket az anyák és a dajkák 
a csecsemőkkel való érintkezésben 
ma is használnak. 

Megállapítható, hogy minden nyelv-
ben vannak efféle  furcsa  hangok, 
melyek ősi eredetűek. A nyelvekben 
lelhető eme ritka nyomok alapján elég 
világos képet alkothatunk magunknak 
arról az ősi beszédről, amelyet elő-
deink akkor kezdtek használni, amikor 
a munka révén a munkaeszközök ké-
szítése folytán  értelmes lényekké fej-
lődtek. 

Miért  nem volt  soha 
az emberiségnek 
ogyetlen  közös 
nyelve  7 

Trombetti olasz nyelvész tévesen 
azt vallotta, hogy a földön  létező min-
den nyelv egyetlen közös ősnyelvből 
származik. N. J. Marr, a nagy szovjet-
nyelvtudós erélyesen állást foglalt  ez 
ellen, s munkájában azt irta, hogy 
„az egységes ősnyelv létezése nem 
más, mint fikció." 

Erről a kérdésről részletesen Írnak 
V. C. Nikolszkij és N. F. Jakovlej: 
Miért beszélnek az emberek külön-
böző nyelveken ? cimü kis könyvük-
ben. Magyarul megjelent a Népszerű 
Tudomány c. sorozat 8. füzetében. 
Kapható Székelyudvarhelyen A Mi 
Könyvesboltunkban. 

A kulturális munkaversenyek első eredményei 
Sztáiin  elvtárs  születésének  70-ik  évfordulója  tiszteletére 

Pálpataka  dolgozói  felépítették  kulturotthonukat 
l/orond községtől 8—lOkm es erdei 

ut után 1052 m. magasságban 142 
szétszórt ház alkotja Pálpatak' közsé-
get. 

A mult rendszer nem törődött az itt 
elszórtan élő lakosokkal, csak a di-
csőséges Szovjet Hadsereg felszaba-
dító ténye után, 1946-ban, kapták 
meg Pártunktól az első segítséget, a-
mikor önálló községgé nyilvánították 
és közigazgatási szerveket kaptak. 

— A felszabadulás  után — mondja 
Máthé Márton elvtársunk — Pártunk 
utmutatásai szerint, azonnal megindult 
a munka, hogy szórványunk kulturott-
hont kapjon. 
Az építkezés első mozgatói: Bálint 
** József,  Máthé Márton, Lőrincz G. 
Mihály és Balázs Lajos, fáradhatatlan 
munkát végeztek az építkezésben, 
azonban sem az anyé községtől, sem 
a szórvány dolgozóitól nem kapták 
meg a kellő segítséget. 

A reakció megkezdte a működését. 
A község fenntartási  nehéz?égéit, a 
községi terheket sorolták fel,  a köz-
birtokosság elzárkózott a fakiutalástól, 
de Pártunk vezetése, és az öntudatos 
dolgozók felvilágosító  munkája vissza-
verte a támadásokat, ugy, hogy 1946 
őszén a közgyűlés megszavazta az 
építkezést és a dolgozók vállalták az 
önkéntes munkát. 

A kezdeti nekilendülés később lany-
hult, az elöljáróság gyengeségét ki-
használta a reakció, hogy minél job-
ban hátráltassa akullurothon építését. 
1948 őszén és 1949 tavaszán, amikor 

a munka a legütemesebben kellett vol-
na, hogy menjen, a papii-k építésére 
vonta el a dolgozók mur kaját és ai ya-
gi támogatásái. Kulturoithon még nem 
vot, de az eddigi 2 szoba- konyhás 
papilak helyett palotát kellett épiteni 
az egyedülálló papnak. Alig az ideig-
lenes bizottságok beik:atásával, 1949 
íuliusában lendült fel  újból a munka 
Pártunk iránymutatása szerint. 
p)olgozó földműveseink  örömmel Já-

rultak hozzá az építéshez, meg-
értve a kultura terjesztésének a* fon-
tosságát. 

Simó Márton szegényparaszt sa-
ját kaszálójából ingyen ajánlotta fel  az 
építéshez szükséges földterületet. 

A befejezéshez  közeledve, ujabb és 
ujabb önkéntes munka válts?ükséges-
sé, amiben a RMP alapszervezetének 
tigjai jártak elől. Nem marad el az 
IMSz sem, mert tagjai az összes al-
kalmi munkát vá'lalták és elvégezték, 
az anyag előkészítésétől kezdve a ge-
rendák összerakásáig és tisztogatásáig, 
de példát mutattak a nők is, akik 
ugyan még nem tömörültek a RDNSz-
be, de munkájukkal megmutatták, hogy 
érdemesek a RDNSz tagságára. 

Hofy  Pártunk vezetésével Sztálin 
elvtárs születésének 70-ik évfordulójá-
ra befejezzék  a kulturotthom, ujabb 
megajánlások és munkavállalások tör-
téntek: Máthé Márton 1 ajtót, Kovács 
Márton 1 ajtót, Balázs József  1 ab-
lakot, Lőrincz G. Mihály és Lőrincz 
G. József  1 ablakot, Bálint Sándor 1 
ablakot, Fábián Géza 1 ablakot, Di-

mény József  1 ablakot és Csata Sán-
dor gyergyócsomafalvi  asztalos 1 aj-
tót ajánlottak fel. 
F)ecember 4 ikén este 6 órakor a ki-
^ világított ablakok hirdették, hogy 
Pálpataka község dolgozó népe befe-
jezte a kulturotihonánék, művelődési 
hajlékának építését. 

— Sok házat meglátogattam, sok 
testvéremet meggyőztem a nyár folya-
mán, de eredménye megvan, most 
már van, hová összegyűljön a „hegy 
népe», — mondja Fábián Géza, a 
néptanács alelnöke, aki személyesen 
vezette az építkezést. 

— Tudtuk, hogy a nehézipar kifej-
les.?tése a legfontosabb  — mondja 
Bálint Sánd>r, az ideiglenes bizottság 
elnöke — és ezért nem kaphatunk ál-
lami támogatást, de azt is tudtuk, 
hogy fejlett  kultura nélkül nem épít-
hetjük országunkban a szociálizmusf 
és ez adott erőt munkánkhoz. 
Pste 7 órára a község lakosai ösz-
JL-' szegyültek az uj kulturotthonbsn 
és .̂beszámolók során lelkesen éltet-
ték a Szovjetuniót és nagy vezetójét, 
Sztálin elvtársat, hogy lehetővé tették 
szabad országunk fejlődését  és utat 
mutattak egy boldogabb jövő felépíté-
séhez. Lelkesen éltették pártunkat, a 
RMP-ot, amelynek vezetése és irányí-
tása mellett az erdők lakói is megkap-
ták a művelődésre a lehetőséget és 
éltették a RNK-ot, amely az együttélő 
nemzetiségek szabad hazája. 

K-a 



g i t á t o r o k, 
fokozzuk  a felvilágosító  munkát 
dolgozó között 

Ha az eszme behatol a dolgozó tö-
megekbe, anyagi erővé változik. Eb-
hői a lenini-sztálini tételből indulunk 
ki és vizsgáljuk meg eddigi agitációs 
munkánk eredményeit. Kétségtelen, 
hogy az agitátorok komoly eredményt 
értek el dolgozó népünk felvilágosí-
tása terén. Az agitátorok nagy többsé-
ge megértette, hogy a Pártunk által 
kezdeményezett politikai és gazdasági 
akciókat csak akkor tudjuk sikeresen 
megvalósítani, ha dolgozó népünket, 
gyűléseken, egyéni beszélgetéseken, va-
lamint sajtón keresztül felvilágósitjuk. 
A Párt agitátorai széleskörű politikai 
munkát fejtettek  ki a gabona beszol-
gáltatási kampány, a vetési kampány 
sikeres végrehajtása terén és jelenté-
kenyen hozzájárultak az akciók sike-
réhez. 

Pártunk politikai munkájában a 
meggyőzés módszerét használja. Sztá-
lin elvtárs utal arra, hogy olyan fel-
tételek között, mikor a munkásosztály 
pártja van hatalmon, vezetni annyi, 
mint meggyőzni tudni a tömegeket ar-
ról, hogy a Párt politikája helyes, 
annyi, 'mint olyan jelszavakat kiadni 
és alkalmazni, melyek a Párt állás-
pontjára vezetik s tömegeket és segít-
ségükre vannak, hogy saját tapaszta-
lataik utján felismerjék  a pártpolitika 
helyességét: annyi, mint a pártöntudat 
színvonalára emelni a tömegeket és 
biztositani ilyen módon a tönregek tá-
mogatását és elhatározásukat, hogy a 
döntő harcra induljanak. 

Ezért mondja Sztálin elvtárs : a Párt 
alapvető módszere az osztályvezetés-
ben a meggyőzés módszere. 

Az agitáció eszközei rendkívül vál-
tozatosak lehetnek. Megválogatásuk a 
kezdeményezés nagy lehetőségeit nyújt-
ja az agitátoroknak. Ezt a kezdemé-
nyezést állandóan ösztönözni kell. 

Mint emiitettük, az agitá:ió formái 
különbözők. Lehet élőszóval embertől-
emberig vinni a párt szavát, vagy 
szovjet-módszerrel az üzemekben cso-
por gyűléseken rámutatni az eredmé-
nyekre és kiemelni a hiányosságokat. 
A másik módszer: a látható agitáció, 
jelszavak, plakátok, érdemtáblák stb., 
ezeknek az a hivatásuk, hogy az elvtár-
sakat állandóan figyelmeztessék  a 
munkásosztály előtt álló problémákra. 
A harmadik módszer az írásbeli agi-
táció: újságok, faliújságok,  könyvek, 
brosúrák, folyóiratok.  Ezek a munkás-
osztály és a dolgozó parasztság ered-
ményeit népszerűsítik, ugya iákkor se-
gilséget nyújtanak a hibák kiküszö-
bölésére is. Az agitátoroknak állandó-
an serkenteniük kell a dolgozókat, 
hogy népszerűsítsék a termelésben 
elért eredményeiket. 

Az agitátor agitáljon tetteivel, le-
gyen minden tekintetben példakép: 
élmunkás a termelésben, fegyelmezett, 
kifogástalan  erkölcsű és állandóan e-
melje politikai színvonalát. 

Az előbb említett eredményeink 
mellett volt szán os hiányosság is az 
agitációs munkában: először az, hogy 
egyes elvtársak nem vették komolyan, 
tehát lebecsülték az agitációs munka 
politikai jelentőségét. Ezt különösen 
az üzemeknél észlelhetjük. Nem fog-
lalkoznak ennek a munkának alapos 
megszervezésével és irányításával. Nem 
biztosították az agitációs munka állan-
dó ellenőrzését 

Csak egy üzemet emlitsünk: AVlă-
hiţa i vasgyárnál észlelt hiányosságok 
a következők: kevés látható agitáció 
van az üzem területén, ami azt jelen-
ti, hogy az elvtársak előtt hiányoznak 
a Pártunk által kibocsátott aktuális 
jelszavak, amelyek az előttünk álló 
nagy feladatokat  tükrözik vissza. Ezek-
nek a jelszavaknak állandóan az elv-

társak szeme előtt kell lenniük, hogy a 
kapcsolat egy percre se szűnjék meg 
a Párt és a tömegek között. Csak igy 
tudjuk biztositani az eszmének a tö-
megekbe való behatolását, amely a ter-
melés fokozását  kell, hogy eredmé-
nyezze. A másik hiányosság az, hogy 
a faliújságok  nem tükrözik vissza az 
üzem szervezeti életét, nem népszerű-
sítik kellőképpen az elért eredményei-
ket és a munkában kitűnt elvtársakat, 
Ugyanakkor nem foglalkozik  eléggé a 
faliújság  a termelésben felmerülő  hiá-
nyosságokkal, hogy megadja a segít-
séget azon elvtársaknak, akik munká-
jukban hibáztak. 

Ezeket a hiányosságokat az agitá-
torok politikai felkészültségének  elég-
telen voltára vezethetjük vissza. Ugyan-
ezekkel a hibákkal találkozunk fal-
vainkban is. A Román Munkáspárt 
március 3—5 iki plenáris ülésének ha-
tározatát a paraszt-kérdésben nem dol-
gozták fel  alaposan falusi  tömegeink 
előtt. Falusi agitátoraink felolvadnak  a 
dolgozó parasztság kicsinyes egyéni 
kérdéseiben. A falusi  agitátoroknak 
meg kell tudni magyarázniuk a falusi 

dolgozóknak, hogy éppen a plenáris 
ülés határozatának a gyakorlatba való 
átültetésén keresztül szabadulnak meg 
kisebb-nagyobb gondjaiktól. 

Az agitátorok harcoljanak a dolgo-
zó parasztság politikai és kulturális 
színvonalának emeléséért, küzdjék le 
az előítéleteket, a babonákat, a naci-
onálista beállítottságok. A falusi  agi-
táció legfontosabb  formája  az egyéni 
agitáció. Az alapszervezet vezetősége 
osszon ki minden agitátornak bizonyos 
számú házat, ahol az agitátor kifejti 
működését. 

Az agitátorok működjenek össze a 
kulturotthonok vezetőségeivel és tart-
sanak politikai jellegű kulturális és 
tudományos előadásokat, valamint mű-
vészi előadásokat. A kuiturotthon le-
gyen az agitátorok működésének köz-
pontja. Az agitátorok ösztönözzék a 
parasztokat, parasztasszonyokat, hogy 
minél nagyobb számban nézzék meg 
a mozikaravánok filmjeit  és azután 
kezdeményezzenek vitát a bemutatott 
filmről. 

Mindezeket összegezve: legfontosabb 
feladatunk  az, hogy fokozzuk  a poli-
tikai tömegagitációt. Harcolni kell azért, 
hogy minden egyes párttag agitátor 
legyen, lelkesen terjessze a Párt sza-
vát a tömegek között és aktiv részt-
vételre mozgósítsa a dolgozókat a szo-
ciálizmus építésében. 

Kustár  Lajos 

IfJumunkás-brigád alakult 
a Májusi Ipari szövetkezetnél 

Az udvarhelyi „Május 1" ipartelep 
asztalos műhelyében az ifju  mun-
kások be vannak osztva a szahg-
rendszerben dolgozó idősebb munká-
sok közé. s 

— Barabás elvtárs! kiált be a csi-
szoló ajtaján a december 1-én fel-
szabadult Miklós Vilmos. Menj a 
Szőllősi elvtárs irodájába, ott van a 
Szabadság munkatársa, cikket akar 
irni a Május 1 asztalos-műhelyében 
dolgozó ifjumunkás-brigádokról! 

— Miről ? 
De választ nem kap, mert Miklós 

Vilmos, az UMTE II labdarugó csapa-
tának középcsatárjához illő gyorsa-
sággal, már kivül van az ajtón. 

Barabás Lajos elvtárs elgondolkozva 
lép be az irodába. Egészséges arcát, 
haját finom  réteggel vonta be a csi-
szolásnál felszálló  por. Pillantása ér-
deklődve fut  át az irodában lévő 
alakokon. 

— Az IMSz alapszervezetef  novem-
ber 5-én megalakítottuk, de brigád ?... 
erről csak olvastam. Pedig... 

— Most - megalakítjuk a Május 1 
asztalos-műhelyben is. 

Barabás elvtársnak megcsillan a 
szeme : 

— Sztálin elvtárs születésnapjára ! 
Aztán aggodalmai támadnak: 
— Ki szervezi meg és hogyan ? 
— Maga, Barabás elvtárs ! 
— Örömmel 1 Összehívom az ifja-

kat... 
— Mi pedig, vagyis Pártunk és a 

szakszervezet segítünk. Gyűléseken 
ismertetjük az ifjúsági  munkacsoportok 
feladatát,  óriási szerepét a .szociáliz-
mus építésében, egyéves gazdasági 
tervünk sikeres teljesítésében — fűzi 
a szót Deák Márton káderfelelős-
helyettes elvtárs. 

— Én meg vállalom — kapcsolódik 
be Szöllősi Ferenc elvtárs, az asztalos 
üzem vezetője, hogy az uj asztalos 
műhely építését december 2l-re be-
fejezzük,  munkahelyet, szerszámokat 
biztosítunk a brigádnak. 

— Nagyszerű ! — lelkesedik Bara-
bás elvtárs. Addig elsajátítjuk a 
szükséges ideológiai tudást, december 
21-én megkezdjük a munkát. Éljen 
Sztálin elvtárs 1 

—a. 

Az 1950. évi 
népi sakkbajnokság kezdetére 

December 1-én kezdődtek meg 
Pártunk kezdeményezésére a népi 
sakkbajnokság versenyei. Már máso-
dik éve, hogy hatalmas tömegeket 
mozgósít a sakkjáték, amely nemrég 
még csak a gazdagok kiváltsága volt. 

A munkásosztály, amikor a kizsák-
mányolók ellen folytatott  harc sikere 
következtében kiragadta a burzsoázia 
kezéből a politikai és gazdasági ha-
talmat, a sportot és a testnevelést is 
a nép közkincsévé tette. 1948-ban az 
Ifjúsági  Egységkupa versenyeken 40 
ezer ifju  vett részt a sakkversenyen, 
mig 1949-ben az első népi sakkbaj-
nokság versenyein már 105.000 ver-
senyző indult. 

A RMP KV Politikai Bürojának a 
testnevelés és a sport ösztönzése és 

népi sakkversenyben. Meg kell valé-
sitani azt, hogy ne maradjon el egyet-
len egy falu  sem a népi sakkbajnok-
ságon való résztvételtől. 

A tömegszervezetek, sportegyletek, 
üzemi- bizottságok, falvakon  a kultur-
otthonok segítséget kell, hogy nyújt-
sanak a népi sakkbajnokságok elsi 
részének megrendezésében, mely de-
cember Uén már megkezdődött. 

Az országos népi sakkbajnokság 
első szakasza három fordulóbair 
folyik: 

1. A tömegszervezetek legkisebb egy-
ségeinek bajnoksága 1949. évi de-
cember 1-tői 1950 január 20-ig folyik. 

2 A szakszervezetek, iskolák, egye-
temek és katonai egységek versenyei 
1950. évi január 20-tól február  10-ig. 

3. A szakszervezetek, iskolák, egye-
temek, Ifjumunkás  Szövetségek kert-
leti szervezetei és a hadsereg egysé-
gei közötti bajnokságok' 1950. febru-
ár 1-től február  20-ig tartanak. 

A második szakaszban a helyi k6e-
ségi és városi bajnokságok folynak 
1950. évi március 1-től 15-ig. 

A harmadik szakaszban a járási 
sakkbajnokságok folynak  március 15-
től április 5 ig a járási sportbizottság 
székhelyén 

A negyedik szakaszban a megyei 
sakkbajnokságok 1950. április 6-tól 
április 25-ig tartanak a megyei test-
nevelő és sportbizottság székhelyén. 

Az ötödik szakaszban a tartományi 
sakkbajnokságok lesznek 1950. évi 
április 26! ól 1950 május 5-ig. (Ud-
varhelytnegye versenyzői Marosvásár-
helyen). 

A hatodik szakaszban lesznek a 
bajnoki döntő versenyek 1950 május 
10-től 15-ig. 

Vajda  Ferenc. 

állandó fejlesztése  érdekében hozott 
határozata megkülönböztetett figyel-
met szentel a sakknak és feladatul 
tűzte ki annak tömegalapon való 
megszervezését. 

A sakk hatásos eszköze a neve-
lésnek. Fejleszti az akaraterőt, figyel-
met, emlékezőtehetséget és az ellen-
fél  megbecsülésére tanit. A sakk ne-
velőértékét különösen a Szovjetunió-
ban ismerték fel,  ahol a széles népi 
tömegek számára elérhetővé tették 
ezt a nemas sportot is. A Szovjet-
unióban-nincsen az országnak olyan 
része, ahol ne lenne sakktábla és 
játék. A világ legjobb sakkmesterei a 
szovjet- versenyzők. 

Műiden sakkozni tudónak erkölcsi 
kötelessége résztvenni az országos 

ftaia- h  gfem d̂elw 
SzfHelywWarHelyen 

Néhány hónapja elkezdte működé-
sét városunkban Pártunk kezdeménye-
zésére, az anya- és gyermekvédelmi 
diszpenzár (beteggondozó). Csendben 
nyitotta meg a kapuit, de ma már alig 
van kisgyermekes ánya a városban, 
aki ne tudna létezéséről és napról-
napra nagyobb a látogatói száma. 

Az anya- és gyermekvédelmi disz-
penzár nálunk uj intézmény. A szo-
ciálizmust épitő Népköztársaségunk 
különös gondot fordit  arra, hogy a 
gyermekek testi és szellemi fejlődését 
elősegítse. Ezeknek egyike az anya-
és gyermekvédelmi .d'szpenzár is, 
melynek az a célja, hogy a körzetébe 
tartozó gyermekeknek a fejlődését  fi-
gyelemmel kisérje és irányítsa. 

Orvosi tanácsokat ad terhes és kis-
gyermekes asszonyok részére. Az or-
vosokon kivül a diszpenzárnál védő-
nők, gyermekgondozónők és szülész-
nők működnek, akik minden újszülöt-
tet és a lehetőség szerint a terhes 
asszonyokat is meglátogatják és nyil-
vántartásba veszik. 

C. S. 

x Horváth. Ferenc órás üz-
letét Sztálin-tér 1 szám alá 
helyezte át, a megyeházával szem-
be, a volt Koncz-patika mellé. Kéri a 
közönség szives pártfogását  továbbra 
is. 

x Eladó 2 kerekű kézi tolószekér 
Orbán Balázs-u. 56. 

x Eladó egy kétszer szoba-kony-
hás és kamarás emeletes házrész. 
Esetleg nagyobbal elcserélnék, ráfize-
téssel. Cim a kiadóban. 

x Megvételre keres a szövet-
kezeti szövetség használt, de jó álla-
potban levő Íróasztalokat és egy jó 
írógépet. Cim: Székelyudvarhely, Ba-
romvásártér 3. 
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K a r o n d 
község kulturotthonának tánccsoportja 
a székelyföldi  kulturversenyek alkal-
mával egy szép szovjet-mozigépet ka-
pott jutalmul. Nagy volt a község 
dolgozóinak öröme, de még azután 
következtek a nehézségek, hogy azt 
üzembe is helyezzük. Sztálin elvtárs 

'70 ik születésnapjának tiszteletére 
azonban Pártunk utmutatásai szerint, 
vállaltuk ezt a munkát A szükséges 
pénzalapot egyesektől felvett  kölcsön-
ből teremtettük elő, hajtóerőnek egy 
écska cséplőgépmotort állítottunk be, 
a vezetékeket is beszereltük s igy 
nemsokára üzembe helyezhetjük és a 
község dolgozóinak müvelésére hasz-
nálhatjuk fel  mozigépünket. A munká-
ban különösen nagy segítséget nyúj-
tottak Gere Márton, Katona Elek és 
Kovács Ferenc elvtársak. 

Csiszár  Lajos  levelező. 

Margyason 
az IMSz munkája Pártunk irányítása 
mellett örvendetes fejlődésnek  indult. 
A Komszomoi dicső példáját követve 
az ifjúság  részt vett a sport-versenye-
ken kivül minden újjáépítési munitá-
toan, igy a szeszgyár'kérésére ifjúsági 
brigád segített a krumpli kiválogatá-
sában, az állami gazdaság őszi mun-
kálataiban is segédkeztek az ifjak. 
Ezen kivül a művelődésre is gondot 
fordítottak,  ének, tánc és színjátszó 
csoportot alakítva keresik a kapcsola-
tot a környező községek ifjaival. 

Az utóbbi időben fegyelmezetlenség 
és a munka hanyatlása volt észlelhető 
az IMSz köreiben, azonban a vezető-
cég közbelépett és feltárva  a hibákat, 
mindazokat, akik vétettek a fegyelem 
•ellen, vezetőségi megrovásban része-
sítette, Bágyi Rebekát két hónapra 
-eltiltotta az IMSz-tagságtól. Az erélyes 
intézkedés megjavitotta az ifjúság  fe-
gyelmét s ugy látja a vezetőség, nogy 
szükséges időnként a Párt utmutatásai 
•szerint megvizsgálni a tagok munká-
lat, hogy az esetleges hiányosságokat 
•és hibákat idejében leplezzék le. 

Balázs  Vilmos  és Bokor  Anna 
levelezők. 

tCüsmőd 
•dolgozó földművesei  Pártunk irányí-
tása melleit fokozott  ütemű munkát 
végeztek már november 7-ike tiszte-
letére, amikor is önkéntes munkával 
rendbehozták az olvasótermet és a 
kulturotthont. A munka azonban no-
vember 7 ike után sem lankadt. Meg-
kezdődött az esti tanfolyam,  ahol a 
falusi  dolgozók szabad idejükben ma-
gukat fejleszthetik  és megismerhetik a 
szociálizmus tanait Készülünk nagy 
tanítómesterünk, Sztálin elvtárs 70-ik 
születésnapjának megünneplésére is. 
Sztálin elvtársnak egy kis székelyka-
;put készítettünk születésnapi ajándék-
képpen. 

Megujult szövetkezetünk értékes 
munkát végez, amikor a városoktól 
-oly messzire eső községünkben össze-
vásárolja a dolgozók termékeit, almát 
és minden gazdasági terméket. Csak 
most látjuk, milyen nagy segítségünkre 
van az értékesitő szövetkezet, ami 
Pártunk utmutatásai szerint végzi mun-

Lukács  Anárás  MNSz levelező. 

Bardóc 
Bardóc község dolgozói kötelessé-

güknek eleget tettek. Október 20-ra 
— a RMP utmutatásai szerint — az 
öntudatos gazdálkodók befejezték  a 
vetési tervet és 135 hektár területen 
vetették el az ősz búzát. A község 
azonban mégis lemaradt a verseny-
ben. A szabotáló kulákok nem igye-
keztek a munkával. Igy hozott Lőrincz 
András kulák szégyent Bardóc köz-
ségre. 

November 7. tiszteletére a bikais-
tállót hozták tető alá és a községi 
utat látták el prizmával. 

Árnyoldalak azonban bőven akad-
nak Bardóc községben. A dolgozó 
parasztság egy kis része még mindig 
nem vesz szivesen részt az önkén-
tes munkákban, melyek pedig a kö-
zösség érdekeit szolgálják. A betaka-
rítás is vontatottan ment. A hibák 
oka a szervezetek gyenee munkájá-
ban rejlik. A lakosságnak igen nagy 
része még a reakciós kulákság be-
folyása  alatt áll. A szervezetek még 
nem tudtak komoly felvilágosító  mun-
kát ki lejteni, nem tudtak szoros kap-
csolatot teremteni a dolgozókkal. En-
nek a munkának a szolgálatába kell 
állítani a faliújságot  is, mely Bar-
dócon ízléses és szép, de tartalmilag 
nem szolgálja a dolgozók érdekeit. 

Kik azok, akik félrevezetik  Bardóc 
dolgozóit ? Kik azok, akik még ma is 
sötétben akarják tartani őket, akik 
akadályozzák a dolgozó parasztságot, 
hogy megtalálhassa a boldogulás út-
ját ? A bardóci kulákok, akik a kerí-
tésen keresztül sugdossák rémhírei-
ket és biztatják az epyszerü embere-
ket: »Ne csináld!® (jk azok, akik a 
bardóci dolgozók verejtékéből raktak 
össze vagyont, akik még ma is szi-
polyozni akarják a rájuk-utaltakat. 

Sándor  András,  Lőrincz  Anárás 
és Kovács  Barabás  kulákok  es-
küdt  ellenségei  a bardóci  dolgozók-
nak. 
Nézzük hát, hogyan is gyűjtött 

vagyont Sándor András, a bar-
dóci kulákok közül a legkegyetlenebb 
kizsákmányoló. Hetvenegy hektár bir-
toka van s a szegények nyuzója. Arról 
nevezetes, hogy soha életében egy 
munkását még becsületesen ki nem 
fizette.  Ha csépelt, sokszor a cséplés 
vége felé,  valamilyen oknál fogva  el-
kergette a munkásokat, hogy ne kell-
jen kifizetnie  őket. De nézzük csak, 
miből szerezte Sándor András a 71 
hektár birtokot ? Lássunk néhány ké-
pet az életéből, mely biztosítja, hogy 
a kizsákmányolók legaljasabbjai közé 
tartozik. 

Özv. Deák Józsefné  bardóci sze-
gény asszonynak csupán egy kis háza 
volt. Nem volt, miből élnie, tehát el-
adta a házát és az árát, 100.000 lejt 
a bankba tette. Sándor András azon-
ban rábírta az özvegyet, aki távoli 
rokona volt, azzal az ígérettel, hogy 
eltartsa, hogy a betétjét egy cséplő-
gép vásárlására fordítsa.  Áz özvegy-
asszony hamarosan meghalt, ötven-
ezer leje maradt még mindig a bank-
ban Sándor András kezelésében. Sán-
dor András eltemettette az öregasz-
szonyf  — ugy-ahogy. Amikor a sze-
gény rokonság kérte, adjon valamit 
nekik a pénzből, Sándor András kést 
rántott és ugy zavarta el Tókos Ilo-
nát és Deák Gézát. A vagyona gyűlt, 
már cséplőgépe volt. 

Özv. Gáspár Istvánné volt a követ-
kező »eltartottja«, akinek kis vagyon-
káját szintén megkaparintotta. 

A bardóciak emlékeznek még Sán-
dor András Árpád nevü szolgájára is. 
A juhokat őrizte az erdőn. Télen még 
élt valahogy, mert a rossz kosztot 
pótolta a disznók krumplijából — 
igaz, csak lopva, mert Sándor András 
nem ismert kegyelmet és ha rajta 
kapta, alaposan elverte. Amikor az 
erdőn volt a juhokkal, bizony rosz-
szul ment a sora. Csak akkor evett, 
amikor Sándor András küldött neki 
— az pedig ritkán volt. Ha enni kért, 
elverte, sokszor hónapokig fájtatta 
karját, melyet Sándor András dorong-
gal ütött meg. Egyszer aztán halva 
találták meg az erdőben, amikor már 
nem birta a sok éhezést. 

Igy bánt Sándor András azokkal, 
akikből hasznot tudott húzni. Igy gya-
rapította a vagyont, igy nyúzta a sze-
gényeket, a védteleneket. 

Az ilyen embertelen kizsákmányo-
lók, mint Sándor András, próbálják 
még ma is félrevezetni  a dolgozókat, 
ê ek gátolják a fejlődést.  A bardóci 
szervezeteknek le kell leplezniük eze-
ket, a dolgozókkal meg kell ismertetni 
aljas üztlmeikel. Éberen figyeljék  a 
kulákok minden üzelmét, kíméletlenül 
leplezzék le őket. Vonjanak be ebbe 
a munkába minden öntudatos dolgo-
zót, akik szépszámmai akadnak Bar-
dócon. Nem szabad az osztályharc-
ban ellankadni egy pillanatra sem. 

nl. 

Kadácsban 
éberen dolgozik a községi ideiglenes 
bizottság. Az ideiglenes bizottság el-
nöke a kukorica terméseredmény fe-
lülvizsgálása alkalmával rájött arra, 
hogy Csutak Sándor középparaszt 
a nyárikonyhája tetején kicsépeletlen 
búzát rejteget. Csutak Sándort meg 
kell ismernie minden dolgozónak, mint 
népünk ellenségét, aki dolgozó né-
pünket akarta megkárosítani. Az ideig-
lenes bizottságnak pedig az a köte-
lessége, hogy a talált gabona elkobzása 
mellett adja át az ügyet a népbiróságnak, 
hogy az Csutak Sándort méltó bünte-
tésben részesítse. 

Végh  András  levelező. 

Székelypáffálván 
a RDNSz-nek tagjai, mint Népköz-
társaságunk minden dolgozó nője, a 
Román Munkáspárt irányításával az 
ország építésén dolgoznak. Önkéntes 
munkával tejkonyhát és szülőotthont 
állítunk fel  kis községünkben dolgozó 
népünk gyermekeinek a részére. Gyer-
mekeink jövőjét akarjuk biztosítani és 
ezzel a munkánkkal harcolunk a bé-
kéért. Mi nem akarunk többé hábo-
rút, mi, dolgozó nők nem akarunk 
özvegyeket és árvákat látni. Munkánk-
kal támogatjuk a békeszerető népek 
harcát, a nagy Szovjetunió vezetése 
mellett és példamutatása nyomán ha-
ladva. 

Vajda  Erzsébet  levelező. 

a Párt alapszervezete, mint a megyé-
ben minden községben az alapszerve-
zetek, rendkívüli ülésen foglalkozott 
Malenkov elvtárs és Gh. Gheorghiu-
Dej elvtárs november 7-iki beszédei-
vel. Mindkettőt figyelemmel  tanulmá-
nyoztuk. Azután a gazdasági ügyekkel 
foglalkoztunk.  A gazdasági előljáró 
jelentette, hogy az őszi vetésben túl-
haladtuk az előirányzatot és az őszi 
mélyszántást is teljesen elvégeztük, 
legelőtisztitást 25 hektáron végeztünk, 
az ut karbantartására kihordíunk ön-

kéntes munkával 290 köbméter kavi-
csot s ez a munka is még folyamat-
ban van, mint a legelőtisztitás. Alap-
szervezetünk pénztárnokunk indítvá-
nyára elhatározta, hogy versenyre 
hivjuk Sztálin elvtárs születésnapjának 
tiszteletére a keresztúri alsó járás 8 
községérek alapszervezeteit. a tagsági 
dij befizetésének  teljesítésében. A ver-
senyre hívott községi alapszervezetek 
a következők : Alsóboldogfalva,  Fiat-
falva,  Felek, Szederjes, Szenterzsébet, 
Andrásfalva,  Hidegkút, Kissolymos és 
Nagysolymos. 

Gál  Dénes  levelező. 

Csehétfalván 
is uj élet indult a szövetkezetben az 
uj vezetőség munkája nyomán. Eddig 
nagyon gyenge volt a szövetkezet 
forgalma,  havonta nem haladta meg 
a 30—40 ezer lejt. Most, hogy na-
gyobb hitelkerete van a szövetkezet-
nek, elértük a havi 150 ezer lejes 
forgalmat  is. Mindezt Pártunknak, a 
Román Munkáspártnak köszönhetjük, 
am<t csak ugy tudunk meghálálni, ha 
minden munkánkkal elősegítjük a szo-
ciálizmus építését. 

Albert  Zsigmoná  levelező. 

Tarcsafalva 
öntudatos dolgozó földművesei  a RMP 
irányításával az őszi vetési csata si-
keres befejezése  után az őszi mély-
szántási tervet is túlteljesítették. A 
község dolgozóinak nagyrésze sze-
gényparaszt, aki a földreform  során 
jutott birtokhoz, de a tejbeszolgáltatási 
kötelezettségünknek pontosan eleget 
tettünk. Önkéntes munkával most egy 
vendégszoba felszerelésén  dolgozunk 
Pártunk utmutatásai szerint a RDNSz 
tagjainak segítségével. 

Munkánkban azonban vannak ke-
rékkötők is, mint amilyen ifj.  Pálffy 
János kulák, aki a bukaresti kiállí-
tásra küldött elvtársainkat néhány ki-
lóméterre fejenként  70 lejért akarta 
elszállítani. Féktelen kapzsisága nem 
csak ebből látszik, hanem abból is, 
hogy napraforgómagjának  elrejtésével 
akarla a dolgozókat megkárosítani. Az 
ideiglenes bizottság ébersége azonban 
leleplezte gonosz szándékát s igy el-
rejtett napraforgóját  elkobozták. 

A szociálizmus építését nem gátol-
hatják meg sem Pálffy  János, sem 
reakciós társai, mert a dolgozó nép 
megvédi nehéz harcok árán kivívott 
jogait és biztosítja a dolgozók szá-
mára a szebb és boldogabb élet ki-
alakulását, a szociálizmus felépítését 

Duái  József  levelező. 

Zetelaka-Irigyvesze 
A Hargita tövén az Ivó-patak völ-

gyében, a lakott helyektől távol lakó 
dolgozókhoz is eljutott a bukaresti 
szovjet-ipari kiállítás hire. Pártunk kez-
deményezésére kétszer is külön-vonat 
szállította megyénk dolgozóit a ki-
állításra s ezek között ott volt kis te-
lepülésünkről Ilyés Dénes is. Hazatérve 
a kiállításról, Ilyés Dénes egy gyűlés 
keretében beszámolt, milyen nagyszerű 
gépeket látott, cséplő-arató gépet, ka-
száló gépet, hatalmas szövőgépet, nagy 
darut, szép autókat. Dolgozóink lelke-
sedéssel fogadták  Ilyés Dénes elvtárs, 
beszámolóját és ezen keresztül még 
fokozódott  az irigyves?ei dolgozók 
szeretete a Szovjetunió iránt. 

Balázs  Erzsébet  levelező 



• Sztálin  rövid  életrajzának 
VIII-ik  fejezetéből  közöljük 
azt  a részt,  amely  a me-
zőgazáaság  kollektivizálá-
sának  időszerű  kérdésével 
foglalkozik.  Az  idézetben 
emiitett  XV.  kongresszus  a 
Szovjetunió  Kommunista 
(b)  Pártjának  1927  no-
vember  5-ikén  megtartott 
kongresszusa. 

A XV. kongresszuson Sztálin rámu-
tatott arra, hogy a mezőgazdaság el-
maradt az ipar mögött és megjelölte 
az ebből, az ország egész népgazda-
ságát fenyegető  helyzetből kivezető 
utat. 

„A kivezető ut — mondotta Sztá-
lin — a kis és szétforgácsolt  paraszt-
gazdaságoknak a föld  társadalmi meg-
művelése alapján, nagy, egyesitett 
gazdaságokra való áttérésében, a föld 
kollektív, uj, fejlettebb  technikán ala-
puló megművelésére való áttérésben 
van. A kivezető ut abban van, hogy a kis 
és apró parasztgazdaságokat fokoza-
tosan, de megállás nélkül, nem nyo-
más utján, hanem példa és meggyő-
zés utján nagy gazdaságokba egye-
sítsük, a földnek  társadalmi, a föld-
müvelés belterjességét előmozdító tu-
dományos eljárások alkalmazásával. 
Más kivezető ut nincs." 

Miért lépett országunk a kolhoz-
épités útjára? 

Már a XV. pártkongresszus idején 
egyre nyilvánvalóbbá lett a mezőgaz-
daság, különösen a gabonagazdaság 
elmaradása. Az összgabonatermelés 
közeledett a háború előtti színvonal-
hoz, de a termelt gabona piacra ke-
rülő része, amelyet a városok és a 
hadsereg ellátására áruba bocsátottak, 
a háború előtti mennyiségnek alig egy 
harmad részét (37 százalékát) tette ki. 

A faluban  körülbelül 25 millió kis 
és apró parasztgazdaság volt. A kis 
parasztgazdaságok már természetüknél 
fogva  félig  naturális gazdaságok vol-
tak, amelyek csak igen kevés áruga-
bonát tudnak adni és képtelenek a 
termelés kiszélesítésére, traktorok és 
gépek alkalmazására, a terméshozam 
fokozására.  A parasztgazdaságok szét-
forgácsolódása  s a gabonagazdaság 
piacra termelésének csökkenése foly-
tatódott. 

„Nem fért  hozzá kétség, hogy a 
gabonagazdaság ilyetén állapota mel-
lett a Szovjetunió hadseregét és vá-
rosait állandó éhség fenyegette". 

Az ország kétféleképpen  térhetett át 
a mezőgazdaságban a nagyüzemi ter-
melésre, mely traktorokat és mezőgaz-
dasági gépeket használhat s többszö-
rösére növelheti a piacra kerülő ga-
bonamennyiséget. Az első lehetőség: 
áttérni a falun  a nagyüzemi kapitálista 
termelésre, ami a paraszttömegek 
tönkre jutását jelenti, tömeges munka-
nélküliséget a városokban, a munkás-
osztály és a parasztság szövetségének 
felbomlását,  a kulákság megerősödé-
sét és a szociálizmus vereségét. Erre 
a pusztuláshoz vezető útra akarták 
terelni mindenáron a pártot a jobbol-
dali kapitulánsok és árulók. 

A másik lehetőség a kis paraszt-
gazdaságok nagyüzemü szociálista 
gazdaságokban, kolhozokban való 
egyesítése, amelyek széles méretekben 
képesek felhasználni  traktorokat és 

Joszif Visszárionovics Sztálin 
Rövid életrajz. 

más modern gépeket a gabonagazda-
ság és annak árutermelése gyors fel-
lendítése érdekében. Világos, hogy a 
bolsevikok pártja és a Szovjetállam a 
mezőgazdaság fejlesztésének  csakis 
ezt a második, kolhozi útját választ-
hatta. 

A bolsevikok pártja Lenin arról 
szóló bölcs útmutatásaiból indult ki, 
hogy a kis parasztgazdaságokról nagy-
üzemü. kollektív, gépeket alkalmazó 
földmüvelésre  kell áttérni, mert csupán 
ez képes a parasztgazdaságok tíz-
millióit a százados nyomorból kive-
zetni. 

„Kis mezőgazdasággal nem lehet 
kijutni a nyomorból" — mondotta 
Lenin. (Lenin müvei XXI. köt. 3. kiad. 
540 o. oroszul.) 

A kollektivizálás útjára való áttérést 
a legégetőbb gazdasági szükség, a nép 
ínsége követelte. S a bolsevikok pártja 
Sztálin vezetése alatt helyesen értette 
meg ezt az égető gazdasági szüksé-
gességet és a parasztság milliós tö-
megeit rá tudta irányítani a kollektivi-
zálás útjára. 

A XV. kongresszus határozatában 
kimondta, hogy a mezőgazdaság kol-
lektivizálását minden módon fejlesz-

teni kell. Ugyanakkor a kongresszus 
utasitást adott a népgazdaság első 
ötéves tervének kidolgozására. Ugyan-
akkor tehát, mikor a szociálista ipar 
megteremtése még legjavában folyt, 
Sztálin uj hatalmas feladatot  tűzött ki 
— a mezőgazdaság kollektivizálását. 
E történelmi feladat  megvalósítása 
rendkívül gondos előkészítést igényelt, 
amelyet mélysége és mérete szempont-
jából, joggal lehet egy sorba állítani 
a Nagy Októberi Szociálista Forrada-
lom előkészítésével. A proletárforrada-
lom lángelméjü sztratégája bátran és 
tántoríthatatlanul, gondosan és körül-
tekintően vezette a pártot előre, le-
törve minden akadályt a kitü2ött cél 
felé  vezető uton, éberen figyelve  az 
osztályellenség sakkhuzásait és nagy-
szerűen előrelátva annak legközelebbi 
lépéseit, mesterien csoportosítva át az 
erőket magának az előnyomulásnak 
folyamán,  megerősítve az elfoglalt 
hadállásokat, kihasználva a tartaléko-
kat a siker továbbfejlesztésére. 

A párt előkészítette a parasztságnak 
a kolhozokba való tömeges belépésé-
hez szükséges összes anyagi előfelté-
teleket. Létrehozták az ipari bázist a 
falunak  traktorokkal és gépekkel való 

Vera  Inber:  Leningrád  ostroma 
1941 juniusában  a német  fasiszta  csapatok  rohamra  ináultak  a Szovjet-

unió  ellen.  Ugy  vélték,  hogy  villámháborufuk  ereáményeképpen  hetek  alatt 
térárekényszerithetik  a szociálizmus  hazáját  A támaáás  egészen  l  eningráá  alá 
érkezett  és a németek  világgá  kürtölték  Leningrád  elfoglalását.  Mint  annyiszor 
azonban,  ezúttal  is  téveátek.  Leningráá  véáői  éhséget,  fagyot,  bombázást,  nél-
külözéseket  legyőzve,  3 évig  állották  hősiesen  a fasiszták  meg-megujuló  roha-
mait. 

Ezekben  a sorsáöntö  években  Leningráá  lakosa  és ami  ezzel  egyértelmű, 
Leningráá  harcos  véáőfe  volt  Vera  Inber  is,  szovjet-  költő  és iró.  Naplója  Le-
ningráá  ostromának  nehéz,  áe dicsőséges  fejezeteit  örökiti  meg,  bizonyítékául 
a szovjet-nép  hatalmas  erőfeszítéseinek. 

Két  szempontból  éráekes  ez  a napló.  Egyrészt  megmutatja  a szovjet-nép 
hősiességét,  mely  a legnagyobb  veszély  óráiban  csak  fokozódott,  másrészt  vilá-
gosan  látjuk  azt  a törhetetlen  áerülátást,  amely  soha  egy  percre  sem  hagyta 
cserben  a világ  egyetlen  szociálista  államának  védőit.  Vera  Inber  könyve  be-
pillantást  nyújt  Leningráá  hősi  napjaiba,  nemcsak  a nagy  haáászati  esemé-
nyeket,  hanem  az  apró  emberi  történeteket  is  mélyen  meggyőző  erővel  vetíti 
elénk. 

Támogatjuk a tudásért folyó harcot, 
ha a Scánteia-Házra Jegyzünk 

A munkásosztály eredményeinek megszilárdítása érdekében jegyeztek a 
a Scánteia-Házra a székelyudvarhelyi pedagógiai leányiskola tanárai és nö-
vendékei egyaránt. Megértettük, hogy ma a legmesszebbmenőleg kell támo-
gatni minden olyan akciót, amely a marxista leninista tanítások terjesztésével 
minden percben közelebb visz a szociálizmushoz. 

November 10-ikén, iskolai plenáris ülésen Kányádi Róza elvtársnő egészsé-
ges javaslatot tett, még mielőtt erre utasitást kaptunk volna, hogy gyüjtsünk a 
Scánteia-Ház részére mi, tanulók is, ezen keresztül csatlakozván a béke és 
haladás harcához. 

A javaslat nagy sikerrel járt. Nem is annyira az összeg, mint inkább a 
jegyző tanulók nagy száma bizonyítja ezt: 282 közül 210 ifju  elvtársunk 
jegyzett a Scánteia-Házra. 

Tanári karunk és az iskola többi alkalmazottai 19.790 lejt jegyeztek. Az 
értelmiségiek csatlakozása a dolgozók harcához komoly eredmények felé  ve-
zet a tudatlanság és a babona felszámolásában,  a béke ügyéért .vívott 
harcban. 

Tudjuk, hogy a RMP irányításával gyűjtésünk e kicsi szikrája ország-
szerte tartós lánggá válik és elősegíti a szociálizmus építését. 

Thamó  Mária 
ped. leányiskolái IV. évf.  tanuló. 

ellátására, a mezőgazdaság te:hnikai 
átszereléíére. A kolhozok és szovhozok 
felépítésének  finanszírozására  ele-
gendő anyagi eszközt halmoztak fel„ 
s erre az épitő munkára elküldték a 
párt és a munkásosztály legjobbjait, 
megerősítették az első kolhozokat, 
amelyek a maguk példájával megmu-
tatták az egyéni gazdálkodást folytató 
parasztoknak, hogy hogyan kell foly-
tatni a kollektív mezőgazdaságot. Gép-
és traklűrállomásokat és szovhozokat 
létesítettek, melyek segítségére voltak 
a parasztoknak gazdaságuk megjaví-
tásában. 

A kulákság vesztét érezve, megkí-
sérelte az ellenállást, „gabonasztrájkot« 
rendez el t, azt gondolva, hogy ezzel a 
pártot, 'ha nem is kapitulációra, de 
legalább is meghátrálásra fogja  kény-
szeríteni. Ugyanez évben, 1928-ban,a 
Donyec-medence Sachtyi kerületében, 
azután más kerületekben ÍJ, a bur-
zsoá szakemberek nagyszabású kár-
tevő szervezetét fedték  fel.  A kártevők 
összeköttetésben állottak imperiálista 
államokkal. 

A Sztálin vezette párt a kulákság 
ellen rendkívüli rendszabályokat haj-
tott végre és megtörte ellenállását. A 
kártevőket szigorúan megbüntették. 
Sztálin elvtárs felhívta  a pártot, hogy 
vonja le a tanulságokat a sschtyí 
ügyből és felszólította  mindenekelőtt a 
népgazdaság vezetésében dolgozó bol-
sevikokat arra, hogy nekik maguknak 
kell szert tenni technikai ismeretekre, 
szakemberekké lenniök és gyorsitaniok 
uj technikai káderek kinevelését a 
munkások közül. 

Mikor a párt támadásba ment át a 
kulákság ellen, a párt által szétvert 
trockisták és zsinovjevisták helyébe az 
1928—1929-es években Bucharin, 
Rykov, Tomszkij lépett az őket követő 
jobboldali kapitulánsok és a kapitá-
lizmuát visszaállítani akarók egész 
csoportjával együtt. Ugyanakkor az 
imperiálisták, a jobboldali behódolók 
aknamunkájára támaszkodva, ujabb 
kísérletet tesznek arra, hogy a Szov-
jetuniót háborúba sodorják. Anglia és 
Franciaország vezérkaraiban a Szov-
jetunió ellen 1929—1930-ra kitűzött 
uj intervenció terveit dolgozzák ki. 

Éppen ugy, mint ahogy 1917 októ-
berében a Nagy Szociálista Forrada-
lom győzelme nem lett volna lehetsé-
ges a kapitulánsok és sztrájktörők, a 
mensevikek és eszerek szétverése 
nélkül, a szociálizmus győzelme a 
faluban  szintén lehetetlen lett volna a 
jobboldali kapitulánsok szétverése nél-
kül 1928—1929-ben. A pártnak a 
Bucharin- -Rykov-féle  pártellenes cso-
port feletti  győzelmében igen nagy 
jelentősége volt Sztálin beszédeinek : 
„A jobboldali veszélyről a Szovjetunió 
Kommunista (bolsevik) Pártjában" (a 
Moszkvai Bizottság és a Moszkvai 
Ellenőrző Bizottság teljes ülésén 1928 
októberében.) és „A jobboldali elhaj-
lásról a Szovjetunió Kommunista (b) 
Pártjában" (a Szovjetunió Kommunista 
(bolsevik) Pártjának Központi Bizott-
sága teljes ülésén 1929 áprilisában.) 

Ezekben a beszédekben Sztálin vég-
leg leleplezte a jobboldaliakat, mint a 
leninizmus ellenségeit, kimutatta, hogy 
a jobboldaliak a kulákok ügynökei a, 
pártban. 
(Következő  számunkban  folytatjuk) 
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A béke védelmében 
A kommunista és munkáspártok 

Tájékoztató Irodájának magyarországi 
értekezletén, amelyet a 8 ország kom-
munista és munkás pártjának képvi-
selői november hó második felében 
tartottak meg és amelyen Pártunkat 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Kisinevszki 
és Mogyorós elvtársak képviselték, — 
fontos  határozatokat hoztak. 

A Tájékoztató Irodának a béke vé-
delmére és a háborús gyujtogatók 
elleni harcra vonatkozó határozata el-
sőrendű fontosságú  a kommunista és 
munkáspártok életében. 

Az Egyesült Államok monopolista 
köreinek háborús készülődései köze-
pette a Tájékoztató Iroda határozata, 
Marx-Engels-Lenín-Sztálin tanaira tá-
maszkodva a nemzetközi helyzetnek 

* világos kiértékelését adja, megállapít-
ván, hogy az imperiálista tábor és a 
háború elleni harcban megnövekedtek 
és megerősödtek a béke, a demokrá-
cia és a szociálizmus erői. 

A Tájékoztató Iroda 1947 évi is-
meretes nyilatkozata a nemzetközi 
helyzetről már megállapította, hogy „a 
két ellentétes — az imperiálista és 
-imperiálistaellenes — tábor harca a 
kapitálizmus általános válságának to-
vábbi kiéleződése, a kapitálizmus erői-
nek gyengülése és a demokrácia erői-
<nek gyarapodása közepette megy 
végbe." 

A Tájékoztató Iroda első értekez-
lete óta eltelt két év alatt a demok-
rácia és a szociálizmus tábora meg-
növekedett és megerősödött. 

A béke híveinek mozgalma több, 
mint 600 millió békeszerető embert 
foglal  magában, akik elhatározták, 
hogy megvédik a békét. Ez a szám 
állandóan növekszik. A kinai népfor-
radalom történelmi győzelme a belső 
reakció és az amerikai imperiálizmus 
egyesült erői felett,  a Német Demok-
ratikus Köztársaság megteremtése, a 
kommunistapártok megerősödése, a 
béke hivei mozgalmának óriási lendü-
lete a demokratikus tábor megerősö-
dését jelenti. 

A demokratikus tábor hatalmas 
megnövekedése mellett nem szabad 
lebecsülnünk á háborús veszélyt, bár 
tudjuk, hogy „óriási a különbség az 
imperiálisták ama kívánsága között, 
hogy uj háborút indítsanak és egy 
•ilyen háború megszervezésének lehe-
tősége között". Ugyanakkor hiba volna 
saját erőinknek alábecsülése is. 

A határozat rámutat arra, hogy a 
történelmi helyzet ma már más, mint 
volt a második világháborúnak az elő-
készítése idején, mert a történelemben 
•először jelentkezik egy szervezett 
békearcvonal, amely az emberek száz-
millióit foglalja  magában. 

A kommunista és munkáspártok ki-
jelentései, amelyek szerint „a népek 

. sohasem fognak  harcolni a hatalmas 
Szovjetunió ellen", nyugodtabb 
magatartásra fogják  kénysze-
ríteni az imperiálistákat. Nemkülönben 
az atomdiplomácia kudarca, különösen 
-a Tass szovjet-távirati iroda emlékeze-
tes bejelentése után, hogy a Szovjet-
unió már 1947 év óta ismeri az atom-
fegyvert,  amelynek a Szovjetunió ré-
széről történő felfedezésével  az ame-
rikai vezetők csak 1952-re számoltak. 

A Tájékoztató Iroda mostani érte-
kezletének határozata, megállapítván, 
hogy a széles néprétegek mozgósítása 
és aktív harca a békevédelem érdeké-
ben meghiusithatják a támadók terveit, 
konkrét feladatokat  jelölt meg a kom-
munista és munkáspártok számára. 

A Tájékoztató Iroda határozata meg-
állapítja, hogy „annak a nagy és ne-
mes feladatnak  a megvalósítására 
hogy megmentsék az emberiséget a 
háború veszélyétől, a legfontosabb 
teendők a következők" : 

A békemozgalmat az egész nép 

mozgalmává kell változtatni. Szüksé-
ges a munkásosztály egyre cselekvőbb 
részvétele ebben a mozgalomban, ösz-
szeforrottsága,  sorainak egysége. 

A munkásosztály egységét csakis a 
jobboldali szociálista szakadárok, a 
munkásmozgalom bomlasztói ellen 
folytatott  erélyes harcban lehet ki-
vívni. A kommunista és munkáspár-
toknak a népek közötti szilárd és 
tartós béke legszélesebbkörü propa-
gandáját kell szembe szögezniök az 
agresszorok embertelen propagandá-
jával. 

Fel kell használni a tömegharc uj 
formáit,  aminők a városi  és falusi  bé-
kevédelmi  bizottságok,  békeszavazá-
sok stb. 

A kapitálista országokban a nem-
zeti függetlenségért  és a békéért foly-
tatott harcot össze kell kapcsolni az 
amerikai imperiálizmust kiszolgáló 
burzsoá-kormányok leleplezésével. 

A népi demokratikus országok és a 
Szovjetunió kommunista és munkás-
pártjai előtt az a feladat  áll, hogy a 
háborús gyujlogatók és szekértolóik 
leleplezésével együtt még jobban meg-
szilárdíthassák a béke és a szociá-
lizmus táborát, a béke védelmének 
és a népek biztonságának érdekében. 

A békevédelmi harc megköveteli 
végül, hogy a Tito-klikket, amely a 
demokrácia és a szociálizmus leggo-
noszabb ellenségeinek táborába, az 
imperiálizmus és fasizmus  táborába 
szökött, még jobban leleplezzék. 

A Tájékoztató Iroda határozata meg-
állapítja, hogy elsősorban a kommu-
nistákon, mint élenjáró harcosokon 
múlik, hogy a - háborús gyujtogatók 
terveinek meghiúsítása valósággá válj-
ék. 

A Tájékoztató Iroda „a Jugoszláv 
Kommunista Párt gyilkosok és kémek 
hatalmában-' cimü határozata leleplezi 
a belgrádi felbérelt  kémek és gyilko-
sok klikkjének áruló szerepét és te-
vékenységét. 

A Tájékoztató Iroda 1948 évi is-
meretes határozata leplezte le első 
ízben a Tito klikk tevékenységét és 
megállapította már akkor, hogy az a 
demokrácia útjáról a burzsoá-nácioná-
lizmus útjára tért. 

A Tájékoztató Iroda második érte-
kezlete óta eltelt egy év alatt a Tito-
Rankovics-klikk a burzsoá-nacionáliz-
musról végleg eljutott a fasizmushoz, 
Jugoszlávia nemzeti érdekeinek egye-
nes elárulásához. 

Ez a klikk megegyezést létesített 

az imperiálista reakcióval és ennek 
minden alattomos, aljas ügynökével, 
amit a budapesti Rajk-Brankov-per 
adatai teljes világossággal feltártak. 

A bolgár hazaáruló Kosztov és tár-
sai elleni vádirat adatai, valamint 
Kosztov vallomása, amelyet a napok-
ban tetl közzé a szófiai  állami ügyész-
ség, kiegészítik és aláhúzzák a hatá-
rozat megállapítását. 

Az imperiálizmus jugoszláv bérencei 
kezükbe ragadták a Jugoszláv Kom-
munista Párt vezetését, terrorhadjára-
tot indítottak az igazi kommunisták 
ellen, akik hűek maradtak a marxiz-
mus-leninizmus elveihez. Ezért köte-

lességük a kommunista és munkás-
pártoknak, hogy minden segítséget 
megadjanak a jugoszláv munkásosz-
tálynak és dolgozó parasztságnak, 
amely azért küzd, hogy Jugoszlávia 
visszatérjen a demokrácia és a szociá-
lizmus táborába. 

A Tájékoztató Iroda megállapítja, 
hogy a kommunista és munkáspártok 
egyik legfontosabb  feladata  a forra-
dalmi éberség foko/ása,  a nácioná-
lista elemek és imperiálista ügynökök 
leleplezése és kipusztítása. 

Szükségesnek tartja az ideológiai 
munka megerősítését, a kommunisták 
fokozott  neveléséi a proietárnemzet-
köziséghez, a marxizmus-leninizmus 
elveihez, a népi demokráciához, a 
szociálizmushoz való hűség szelle-
mében. 

FILM 
Emberek  a  határon 

A film  egy határmenti cseh község lakóinak harcát mutatta be, egy 
a németek által teljesen kifosztott  falu  újjáépítése terén. 

A gyűlésen, ahol a kollektív mezőgazdasági munkát javasolja Pav-
lasz, az egyik telepes, kitűnt az, hogy ki anyagias és ki akadályozza 
kapzsiságával a közösségi szellem kialakulását. A gyűlés többsége Pav-
lasz javaslatát fogadta  el és az eredmények igazolták, hogy a közösségi 
munkával könnyebb volt megoldani minden nehézséget. 

A film  bemutatta az osztályellenség aknamunkáját is. Ilyen volt a 
megyeházi tisztviselő is, aki bürokrata módon kezelte a telepesek kérését 
és nem utalt ki cséplőgépet. 

A filmből  azt a tanulságot szürhettük le, hogy minden esetben le-
gyünk éberek. Az osztályellenség közöttünk járkál és az alkalmat lesi, 
hogy kihasználja gyengeségünket. A másik tanulság pedig ez, hogy csak 
közösségi munkával lehet megszüntetni a nép nyomorét és kizsák-
mányoltságát. 

Tehát a film  szerint Í3 az a feladatunk,  hogy dolgozó tömegeinket 
felvilágosítsuk  a kollektív munka fontosságáról,  elsősorban a falusi  dol-
gozó parasztjainkkal kell azt megértetnünk. 

Pártunk határozatát a parasztkérdésben állandóan felszínen  kell tar-
tani, mert csak a határozat gyakorlatba való átültetésével lehet felszá-
molni dolgozó parasztságunk nyomorát 

367.500 lej értékű rohammunka 
a Bodvaj felé vezető uton 

A RMP kezdeményezésére az ud-
varhelymegyei ideiglenes bizottság ha-
talmas útjavítási és uj útépítési mun-
kálatokat hajiott végre a bodvaji vas-
kőbányához vezető uton, Kisbacon, 
Magyarhermány, Bibarcfalva,  öntuda-
tos dolgozói és a székelyudvarhelyi 

25 éve gyilkolták meg Kirovot 
1934 december 1-én, 25 esztendeje 

gyilkolták meg Leningrádban, a Szmol-
nij-épületben Trockij és Zinovjev bé-
rencei Kirov elvtársat, a Szovjetunió 
Kommunista (b) Pártja Központi Bi-
zottságának titkárát, a Politikai Iroda 
tagját, Sztálin hűséges tanítványát és 
harcos társát. 

A gyilkos földalatti  ellenforradalmi 
csoport tagja volt. A vizsgálat megál-
lapította, hogy a gálád gyilkosság 
megszervezői Trockij, Zinovjev, Ká-
menyev és cinkostársai voltak. Egy 
évvel később vallottak is az orvgyii-
kosság felbujtói.  Az 1936 évi moszk-
vai birósági tárgyalás, amelyet a nagy 
nyilvánosság előtt tartottak meg, be-
bizonyította az egész gyilkos és kém-
banda aljas szerepét, kitűnt, hogy 
már 1934-ben a Központi Bizottság 
más tagjainak megölésére is előké-
szültek. 

De a Pártnak és vezetőjének, Sztálin 
elvtársnak ébersége meghiúsította gaz 
szándékaikat s a leleplezett kémek, gyil-
kosok és szabotörök elnyerték meg-
érdemelt büntetesüket. 

A népi demokrácia országaiban le-
leplezett összeesküvők perei is arra 
tanítanak, hogy fokozott  éberségre van 
szükségünk az osztályellenséggel, a 
dolgozó nép ellenségeivel, a munkás-
osztály árulóival szemben. 

A népi demokrácia országai meg-
tanulták a Szovjetunió Kommunista (b) 
Pártja történetéből, hogy a szociáliz-
mus épitése idején az osztályharc nem 
lanyhul, hanem kiéleződik, hogy az 
árulók leleplezése és megbüntetése 
nem gyengíti, hanem erősiti a szociá-
lista társadalmat építő dolgozó népet 
és előkészíti annak morális-politikai 
egységét. 

Szergej Mironovics Kirov, a Párt 
és a munkásosztály hűséges és sze-
retett fia  volt Meggyilkolása mély fel-
háborodást és fájdalmat  váltott ki a 
dolgozó nép tömegeiben. Életében a 
munkásosztályért, a Pártért és a Szov-
jetunió dolgozónépének felemeléséért 
küzdött, még halála is az árulók meg-
semmisítését szolgálta, az árulók és 
cinkosaik megsemmisítését, amelyért 
Kirov egész fiatal  életében küzdött. 

műszaki középiskola és az elméleti 
liceum felsőbb  osztályai tanulói nak 
bevonásával novemmber 19—20-án 
367.50 lej értékben. 

A Bodvaj bányához vezető ut na-
gyon rossz állapotban van, ami ne-
hezíti az anyagszállítást. Ezért az ön-
tudatos községi dolgozók, ifjúságiink-
kal karöltve, Pártunk irányítása mellett, 
odaadó, becsületes munkájukkal elő-
segítették az állami terv megvalósítá-
sát és túlteljesítését és ezzel hozzájá-
rultak a bodvaj-bányai munkások 
életszínvonalának emeléséhez is. 

Ki kell emelnünk az iskolás ifjúság 
munkáját és Kisbacon község öntuda-
tos dolgozóinak munkáját, mint akik 
elsőknek jelentek meg a munkahelyen 
és ulolsóknak távoztak onnan. 

Fel kell említenünk még a vargyasi 
állami gazdaság segítségét, mert ami-
kor megtudták, milyen közcélt szolgá-
ló munkáról van szó, két fogatot  küld-
tek segítségül, annakellenére, hogy a 
gazdaságban is elég tennivalójuk van. 

Mindezek a dolgozók megértették 
Pártunk iránytmutatását és tudják azt, 
hogy ha építünk, magunknak építünk 
és mi vesszük hasznát annak, amit 
alkotunk, s egyúttal a közösségnek is 
hasznára vagyunk. 

A községi ideiglenes bizottságokon 
keresztül a falusi  dolgozók megtudták, 
milyen nemes célt szolgáló önkéntes 
munka indult meg Bodvaj-bányánál és 
önként ajánlkoztak a munkára, mert 
tudják azt, hogy Pártunk irányítása 
mellett, egy jobb, egy boldogabb jövőt, 
a szociálizmust építjük. 

Kovács  Győző. 



1918 december 13. 
Az 1914—1918-as háború nagy változásokat idézett elő Európa politikai 

helyzetében. Az eeyes országok munkásmozgalmai kifejlődnek  és megerősöd-
nek a kommunista- pártok vezetése mellett. Ez évek legfontosabb  eseménye a 
JNagy Októberi Szociálista Forradalom, amelyik elszakította az imperiálista 
láncot és Oroszországot kiemelve a kapitálista rendszerből egy uj tipusu mun-
kás-paraszt államot létesitett, ahol megszüntettek minden kizsákmányolást. 

Országunk munkássága a győzelmes Szociálista Forradalom hatására 
öntudatosabban folytatta  a harcot a kizsákmányolók ellen. A Moldvából visz-
szatérő vasúti-munkások harca mozgósította a főváros  munkásságát. Bukarest-
ben a harc kiterjed más vállalatok munkásaira is, a »Sfetea«  és »Minerva« 
nyomda-vállalatok munkásaira, akik követeléseik kivivására sztrájkba léptek. 

A Kommunista Párt irányítása mellett a munkásság harcolt a szabadsá-
gáért Az általános sztrájk kinyilvánítása előtt, munkásküldöttség kereste fel  az 
iparügyi minisztériumot, a munkásság követeléseit tartalmazó emlékirattal. A 
munkások elhatározták, hogy december 13-án nagy összejövetelt tartanak a 
szakszervezeti otthonban. Itt várták a munkások a küldöttség beszámolóját, 
milyen eredményeket értek el a minisztériumban. 

A Brătianu-féle  burzsoá-földesuri  kormány azonban a kizsákmányolt mun-
kásság szabadságvágya ellen fegyvert  fogott  és készült vérbefuliasztani  a mun-
kásság megmozdulását részeg katonákat vezényelve ki, akik Márgineanu ge-
nerális parancsára belelőttek a gyülekezőhelyre békésen haladó munkásokba. 
Sokan meghaltak és még többen megsebesültek a golyózápor következtében, 
munkásasszonyok és gyermekek is. Ekkor tartóztatták le a munkásság más 
vezetőivel együtt I. C. Frimutis, a román szakszervezeti mozgalom megindító-
ját és lelkes mozgatóját, aki a börtönben halt meg, kéthónapi betegség után. 

A munkásság ellen december 13-ikán elkövetett merénylet, a gyilkos 
mészárlás azonban nem törte meg a munkásság harcát, a békéért, a szabad-
ságért és a Szovjetunióval való barátságért. A Kommunista Párt vezetésével a 
föld  alatt is folyt  a küzdelem. 

1918-ban a burzsoá-földesuri  rendszer véresen fojtotta  el a munkásság 
15veteléseit, de nem hiába ömlött ki a munkások vére, mert két és fél  év-
tízed után a dicsőséges szovjet-hadsereg elhozta a felszabadulásunkat  és meg 
adta a nagy Sztálin vezetése mellett Népköztársaságunknak a szabad fejlődés 
lehetőségét, hogy megvalósíthassuk a hősi halált halt munkások álmát: a ki-
zsákmányolásmentes társadalmat, a szociálizmust. 

ÍLIkészült  a vádirat 
az áruíó  Kosztov  és társai  bűnügyében 
A szófiai  bolgár államügyészség elkészítette a vádiratot a Kosztov és 

társai elleni államellenes összeesküvés ügyében. A vádirat adataiból és a vád-
lottak vallomásaiból kitűnik, hogy Bulgáriában nagyméretű államellenes össze-
esküvést sikerült lelepleznie a munkásosztály éberségének. Az összeesküvők 
bűnös tevékenységükkel igyekeztek felborítani  Bulgária haladó államrendjét. 
Amint az adatokból kitűnik, a nyugati imperiálista hatalmak kémszolgálatának 
és az imperiálisták jugoszláviai ügynökének, Titónak a szolgálatában állottak 
az összeesküvő, hazaáruló kémbanda tagjai. A bolgár munkásság nagygyűlése-
ken követeli a hazaárulók és kémek legszigorúbb megbüntetését. 

Formoza~szigetére  menekült  a 
Kuomintang'kormány 

A kinai néphadsereg csapatai mind jobban szorítják a hurkot az elszi-
getelten harcoló Kuomintang csapatok körül. A Csunkingban szétvert Kuomin-
tang-csapatokat a bekerítés veszedelme fenyegeti.  Csáng-Kaj-Sek és áruló kor-
mánya légi uton Formoza-szigetére menekült s most el akarja adni az egész 
szigetet az amerikai imperiálistáknak, hogy ennek ellenében további segítséget 
kapjon tőlük. Csengtu kiürítése után a Kuomintang-kormány elvesztette utolsó 
támaszát is a kontinensen. A néphadsereg csapatai rohamosan haladnak előre 
s hamarosan a Kinai Népköztársaság zászlaja leng egész Kina felett. 

Mit olvassunk? 
A Román Munkáspárt kiadásában: 

Gh. Gheorghiu De]: A Nagy Októ-
beri Szociálista Forradalom meg-
mutatta a világ dolgozóinak az im-
periálista iga alóli felszabadulás 
atjait. 

Az állami gazdasági terv. A pártszer-
vezetek feladatai  a dolgozók moz-
gósítására az állami gazdasági terv 
teljesítéséért és túlteljesítéséért. 

A. J. Visinszkij: A rágalmazás és a 
hamisítás ellen. 

A kapitálizmus. A kapitálista kizsák-
mányolás. A proletáriátus a kapi-
tálista társadalom sírásója. 
Az Állami Könyvkiadó kiadásában 

ujabban megjelent könyvek: 
Nagy Miklós : Állattenyésztésünk át-

alakítása. 
Antal Dániel: Ültessünk gyümölcsfát 
Bikfalvy  Ferenc: Termesszünk lu-

cernát. 
Veretennikov N.: Volodja Uljanov-

Sztálin elvtársnak küldött üdvözletek 
Joszif  Yisszárionovics  Sztálin  Elvtársnak 

Moszkva. 
Miklósfalva  község dolgozói nevében meleg szeretettel köszöntjük. 

70, születési évfordulójának  napján és forró  hálánkat fejezzük  ki legna-
gyobb Elvtársunknak felszabadításunkért  és jogainknak megszerzéséé»* 
amit saját erőnkből talán sohasem tudtunk volna kiharcolni. Kívánjuk ez-
úton, hogy hosszú élete legyen és továbbra is sugározza ránk hatalmae-
szeretetének meleg fényét. 

Kívánjuk továbbá, hogy erőben és egészségben sokáig legyen tá-
maszunk és vezethessen minket is a szociálizmus építésének az utján. 

Miklósfalva,  1949, december hó 5. 
Tódor  Sándor  szakszervezeti elnök. Barabás  Domokos  alapszerv, titkár 
Keresztes  Anna,  a RDNSz elnöke. „ . . , _. 
Hoágyai  István,  az Arlus elnöke. Keresztes  Anna,  az id. biz. elnöke. 
Bencéái  István,  az IMSz elnöke. Hodgyai  Ervin,  a MNSz elnöke, 

és még sok dolgozó földműves. 

Joszif  Visszárionovics  Sztálin  Elvtársnak 
Moszkva. 

Mi, az udvarhelyi IPEIL fürészüzem  élmunkásai és munkásai forw 
szeretetünket küldjük Sztálin elvtárshoz 70-ik születésnapja alkalmával., 
ígéretet teszünk, hogy a termelést növelni fogjuk  és elősegítjük munkánk-
kal, tanulásunkkat és uj káderek nevelésével a szociálizmus minél előbbi 
felépítését,  harcolunk a békéért, megsemmisítjük osztályellenségeinket és 
megerősítjük a kapcsolatot a falusi  dolgozókkal. Hálánkat fejezzük  k* 
Sztálin elvtársnak nagyszerű útmutatásaiért és kívánjuk, hogy hosszú 
ideig legyen még a világ összes munkásainak irányitója és legböl-
csebb atyja. 

Bányász  János,  Boér  István,  Miklós  Károly,  Nagy  Anárás, 
Mátyás  József,  Nagy  Péter,  stb. 

Muralov M.: A katona fia. 
Camilar Eusebiu: Fergeteg. 
Táncoljunk, daloljunk I 
Bányai László: Harminc év. 
Stancu Zaharia: Mezítláb. 

Az Orosz Könyv kiadásában: 
Gorkij: A sárga ördög városa. 
Al. C. Constantinescu: A Szovjetunió, 

a béke és a népek biztonságának 
bástyája. 
Az Országos Szakszervezeti Tanács 

kiadásában: 
Borisz Polevoj: Kovácsok. (Regény). 

A RNK Vöröskeresztje 
udvarhelymegyei fiókja  is — híva 
tásának megfelelően  —mozgalmat in-
dított Sztálin elvtárs 70. születésnapja 
tiszteletére. Mozgalma a vármegye 
egész területére kiterjed és magába 
foglalja  feladatának  minden ágazatát, 
a betegségek felderítésénél,  a tiszta-
ság ellenőrzésénél, a felvilágositó 
munkánál stb. Kéri a tömegszerveze-
tek és a lakosság támogatását. 

flutnálls  politiKai KörSK 
felelosetoíK  figyelmébe 
Az aktuális politikai körök decem-

ber 15 ig a következő kérdésekkel 
foglalkozzanak  : 

A szovjet-delegáció javaslatai az 
ENSz közgyűlésén, az uj háborús ké-
szülődések elitéléséről, az atomfegy-
verek eltiltásáról és az öt nagyhata-
lom közötti békeegyezmény megköté-
séről. 

Forrásanyagok : a Scânteia 
nov. 17 iki, 1584 száma, a Romániai 
Magyar Szó nov. 19 iki 670 száma, 
az Igazság nov. 20-iki 269 száma és 
november 21-iki, 270 száma, a 
Scânteia nov. 16-iki, 1583 száma 
és nov. 22 iki, 1588 száma, a Romá-
niai Magyar Szó nov. 16-iki, 667 
száma, az Igazság jiov. 25̂ iki, 273 
száma és nov. 26 iki 274 száma. 

Készül az ifjúság 
december 21 

megünneplésére 
Az IMSz Pártunk vezetésével, a 

Komszomol példáját követve, egyre 
nagyobb munkavállalásokkal köszönti 
a világ dolgozóinak lángeszű vezető-
jét, a béke fáradhatatlan  harcosát, 
Sztálin elvtársat, 70 ik születésnapja 
alkalmából, 

A székelyudvarhelyi városi IMSz 
alapszervezet Sztálin elvtárs 70- ik szü-
letésnapjának tiszteletéi e vállalta, hogy 
minden tagja tanulmányozza Sztálin 
elvtárs rövid életrajzát, hogy az ő éle-
tének nagyszerű példája álljon mun-
kájában minden ifju  előtt. Vállalta 
továbbá, hogy minden tagja üdvözlő 
levelet ir Sztálin elvtársnak, kifejezve 
ezzel is az ifjúság  hódolatát és szere-
tetét nagy tanítómestere iránt. Ezen 
kivül az ifjúság  fokozza  munkája üte-
mét, pontosabban látogatja az esti 
tanfolyamokat  és önkéntes munkával 
rendbehozza és feldíszíti  a székházat. 
Sztálin- sarok beállításával is igyekszik 
az ifjúságot  közelebb juttatni a béke-
szerető népek nagy vezérénez. 

Minden ifjúnak  meg kell értenie, 

hogy legszebben akkor ünnepli Sztálin 
elvtárs 70-ik születésnapját, ha mun-
kájában és tanulásában még nagyobb 
szorgalmat és buzgalmat tanusit s ezze" 
fejezi  ki azt, hogy harcos épitője a. 
szociálizmusnak, követve a nagy Sztá-
lin vezette Szovjetunió példáját. 

llyés  Ibolya 

Faiiujság-szemién -
az udvarhelyi 
alsó járásban 

Kiszállásaink alkalmával megtekin-
tettük a faliújság  táblákat. Vannak 
községeink, de kevesen, ahol meg-
értették, hogyan kell faliújságot  ké-
szíteni, pl. Felsőboldogfalván. 

Szentlászló községben azt tapasz-
taltuk, hogy a november 7-ikére igérr 
faliújság-táblát  még november 21-ig 
sem függesztették  ki, csak a raktárban 
láttunk egy Iádaformáju  faliújság-táblát, 
3 zsák cementtel egy ütt. 

A miklísfalvi  faliújság-szerkesztő-
bizottságtól is sokkal különb munkát 
várunk. A faliújság-táblán  itt is csak 
két cikk van, az egyik még valahogy 
kiolvasható, de a másik annyira régi, 
hogy azt sem lehet tudni, mikor ké-
szült, a nap annyira kivette a színét. 
A faliújság-szerkesztőbizottság  nem 
értette meg utasításunkat, hogyan kell 
elkészíteni a faliújság-táblát. 

Az Óczfalva  községben lévő fali-
ujság-tábla külalakja elég rendes volna,, 
de csak egy cikk van kifüggesztve,  a. 
többi üres helyre képet tettek, ami 
azt jelenti, hogy csak egy elvtárs irt 
a többi kényelmesebb volt annál, hogy 
irjon. 

Ezek a hiányosságok mind a fali-
újság- szerkesztőbizottságokat terhelik. 
Kérjük a bizottság tagjait, hogy a 
hiányosságokat küszöböljék ki, hogy 
láthassuk, ha kimegyünk falura,  hogy 
a faliújság-munka  előre halad. 

Molnár  József 

A Magyar Népi Szövetség 
udvarhelymegyei hetilapja 

Megjelenik minden szombaton reggel 
Felelős szerkesztő: Imets János 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Székelyudvarhely, Kossuth-utca 34. 
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