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ÉLJEN 

szeretett  hazánk, 

a Román 

Népköztársaság 

A Román Népköztársaság* 
kikiáltásának második évfordulóját  ünnepeljük 

Másodszor ünnepeljük országunk 
népköztársasággá alakulásának 

évfordulóját.  A dolgozó nép, a ki-
zsákmányolók elleni kemény harcban, 
1947 december 30 ikán elűzte a mo-
aarchiát képviselő Hohenzollern Mi-
fcályt,  Románia legnagyobb földesurát, 
gyárosát és bankárát, az angol-ame-
iflcai  imperiálizmus ügynökét. A Pár-
tunk vezette dolgozók harca megdön-
tötte a polgári-földesúri  rendszer fel-
legvárát és Románia népköztársaság 
lett, ahol a hatalom a munkásosztály 
és a vele szövetségben levő dolgozó 
parasztság kezében van. 

A monarchia eltörlését és a Nép-
köztársaság kikiáltását fórra  dai mi át-
alakulások követték az egész ország-
ban. 1949 ugy fog  szerepelni orszá-
gunk történelmében, mint a szociáliz-
mus épitésének első szakasza. 

1949 év egyik jelentős eseménye a 
párttagság felülvizsgálása.  Ez megerő-
sítette Pártunk- harci egységét, feltárta 
a párttagok hibáit, segítséget adott 
azok kiküszöbölésére, még szoro-
sabbra vonta a párttagok kapcsola-
tait a széles dolgozó tömegekkel és 
megtisztította Pártunk sorait a mun-
kásosztály érdekeitől idegen elemek-
től, előkészítve a széles párttagságot 
a szociálizmus épitésének uj lendü-
letére. 
A párttagság ellenőrzése meged-
* * zette a párttagokat az uj hábo-
rúra uszitó imperiálisták elleni harc-
ban és megmutatta a párttagoknak az 
utat, amelyen a dolgozó tömegek 
élén kell járniuk egy uj és boldogabb 
jövő, a szociálizmus felépítéséért 

Az üzemi munkások munkaütemén 
is érezhető volt, hogy megértették, 
hogy saját maguk és a dolgozó nép 
számára termelnek, nem pedig a Ho-
henzollern ek, a burzsoák és a sem-
mittevők számára. Igy a Vlăhiţa-i 
izemnél a kohómunkások november 
15- ikén teljesítették az egyéves tervet 
és azt az év folyamán  38 százalékkal 
multák felül.  A lövétei bányász elv-
társak szeptember 20 ikán befejezték 
az egyéves ttrvet és december 21-ig 
41'6 százalékkal multák felül.  Üze-
meink dolgozói megértették, hogy több 
vas, több kenyeret jelent. 
NJaponta tűnnek ki sorainkból az 
• * élmunkások, akiket a legnagyobb 
tisztelettel övezünk és akiket igazi 
hazafiaknak  tartunk. Fel sem tudjuk 
sorolni azoknak az elvtársaknak a 
neveit, akik a Sztálin elvtárs 70-ik 
születésnapja tiszteletére rendezett 
szociálista munkaversenyek során a 
termelésben kitűntek. Csak éppen meg-
említünk néhányat, akik a normájukat 
jóval túlszárnyalták. Ilyenek a Vlá-
hita-i vasgyárnál Mihály Imre, aki 
166 százalékkal, Sorbán Péter 150, 
Kelemen Imre 156, Lázár Márton 137, 
Sándor Lajos 160, Silye Lőrinc 136 
százalékkal multák felül  előirányzatu-

kat, vagy a lövélei 
vasérckőbányánál 
Lázár Lajos, aki 
161 százalékkal, 
Török Lajos 161, 
Bencze Mihály 136 százalékkal multák 
felül  normájukat, valamint még sokan 
mások is. Mennyivel különb embertí-
pust képviselnek ezek a munkások, 
mint azok, akik más ember véres ve-
rejtékkel elvégzett munkájának ered-
ményére vércse módjára csapnak le, 
hogy annak gyümölcsét maguknak el-
rabolják. 

1949 március 3—5-iki plenáris 
ülési határozatában a RMP Központi 
Vezetősége megmutatta az utat, amelyei 
a szociálizmusnak a falvakon  való 
felépítése  során kell járni, hogy a fa-
lusi dolgozók megszabaduljanak a 
nyomorúságtól, megakadályozván a 
falvak  vérszipóit, a kulákokat a dol-
gozó nép kizsákmányolásában, 
pbben az évben számoltuk fel  a 

volt földesúri  osztály maradvá-
nyát, földjeiknek  az államosításával. 
Ezek a földek  az egész dolgozó nép 
tulajdonába mentek át és érdekeit 
szolgálják. 

De a szanatóriumok és gyógyszer-
tárak sem szolgálják már az eeyesek 
gazdagodását, hanem a dolgozók 
egészségét védik. 

Az állarri üzletek számának a me-
gye székhelyén és a járásokban való 
növekedése is a szociálisa szektor 
megerősödését jelenti, amely már nem 
egyes kereskedők gazdagodását, ha-
nem az egész dolgozó nép érdekeit 
szolgálja. Az ipari dolgozóktól az árut 
a legrövidebb uton juttatják el a fo-
gyasztóhoz. 
Oyövetkeveti téren szintén forra-

dalmi változások történtek. Eb-
ben az évben helyeztük szövetkeze-
teinket osztályharcos szenpontból 
egészséges alapra. Az egészségesen 
gondolkozó falusi  dolgozók kisöpörték 
a szövetkezetből a kulákokat és ki-
zsákmányolókat és az ipari munkások 
termékei mind nagyobb mértékben ju-
tottak a szövetkezeten keresztül a fa-
lusi dolgozókhoz. Meg van most már 
a lehetősége annak, hogy a falusi 
dolgozók is munkájuk eredményét a 
szövetkezeten keresztül juttassák el az 
ipari munkásokhoz. 

A kezdeti rehézségek ellenére is 
komoly eredményeket értünk el a ter-
melőszövetkezetek terén is. Székely-
udvarhelyen és Székelykereszturon 
több, mint 540 főnyi  ipari termelő-
munkás dolgozik szövetkezetbe tö-
mörülve. Munkájuk eredményességét 
csak egy adattal világítjuk meg. A 
székelyudvarhelyi Május 1 ipartelep 
szabósága több, mint 30.000 rend 
ruhát készített el ebben az évben és 
az asztalosok is komoly eredménye-
ket értek el. 

Hatalmas eredmény 1949-ben az 

I r ta : B O K O R M Ó Z E S , 
a R M P megyei szervezetének 

titbárhelyettese 

ideiglenes bizott-
ságok felállításával 
az első lépés meg-
tétele a néptaná-
csok megvalósítá-

sához. Most már a dolgozó nép 
fiai  vezetik a dolgozó népet és igy 
értük el, hogy soha nem volt még 
megyénkben annyi őszi szántás, 
mint ebben az évben s az elő-
irányzatot 160 százalékban teljesítet-
ték dolgozó földműveseink.  Az őszi 
vetési munkálatokat is 106'5 százalék-
ban végeztük el. Azonban, ahhoz, hogy 
haladhassunk a megkezdett uton egy 
boldog jövő felé,  szükséges, hogy a 
gazdasági tervet az egész dolgozó 
nép támogassa és ezzel vegye ki a 
részét a háborús uszitók elleni küz-
delemből. 
Az 1949-es év megmutatta, hogy a 

munkásosztály Pártunk vezetésé-
vel képes betölteni történelmi hivatását. 
Ez az év _ajerysifitüsités-próba-éve 
volt. Megyénk dolgozói megmutatták, 
hogy tisztában vannak a tervgazdálko-
dás jelentőségével és megértik, hogy a 
Román Népköztársaság építésével a sa-
játmagunk sorsáról van szó és a gaz-
dasági terv megvalósításával saját jó-
létünket szolgáljuk. 

Tudnunk kell azt, hogy a kizsák-
mányoló osztálynak Amerikában ösz-
szegyüit uri banditái a Népköztársa-
ságunkban még élő parazitákon, volt 
földesurakon,  kulákokon keresztül sze-
retnék gyalázatos terveiket keresztül-
vinni és a legaljasabb eszközöktől sem 
riadnak vissza, hogy elveszett pozíciói-
kat visszaszerezhessék. Ezek ellen a 
legkíméletlenebb harcot kell folytat-
nunk és emellett az egész világ dol-
gozóival egytiít állandóan harcolnunk 
kell a békéért. Le kell lepleznünk a 
Tito-banda ügynökeit, akik a halál-
gyárosokkal egy gyékényen árulnak. 

Mert a mi hazánk, a Román Népköz-
társaság ma kemoly tényezője a Szov-
jetunió vezette béketábornak és Pár-
tunk sokezer acélszállal köti össze a 
tömegeket a békéért folytatott  harcá-
ban. A béke ügye össze van kötve 
a szociálizmus épitésének az ügyével 
és a béke nemcsak a Román Nép-
köztársaság ügye, hanem az egész vi-
lág dolgozóinak az ügye. 
LJa 1950-ben megyénk minden dol-
• 1 gozóját az a tudat hatja át, hogy 
a szociálizmus építésével nem csak a 
saját jólétét szolgálja, hanem a világ-
békét és ezzel az egész emberiség 
ügyét is, az elkövetkezendő évben az 
eredmények megsokszorozódnak. 

Az 1950 -es év küszöbén visszagon-
dolunk a szörnyű világháborúra, ami 
annyi szenvedést és fájdalmat  okozott 
az emberiségnek. Visszagondolunk a 
háború okozta hatalmas nyomorúság-
ra, amit a rabló kapitálisták és a né-
peket leigázó, világhatalomra vágyó 
gazemberek zúdítottak az emberiségre. 
Igy válik világossá előttünk a világ 
dolgozó emberisége nagy tanítómeste-
rének, Sztálin elvtársnak utmutatása a 
békéért folytatott  harcra. Nagy tanító-
mesterünk hatalmas feladatokat  jelölt 
ki számunkra az 1950-es évre. Egyik 
legfontosabb  feladatunk,  hogy állandó 
harcot folytassunk  a békéért, de ugyan-
akkor feladatunk,  hogy a nagy Lenin 
tanításai alapján megteremtsük a ter-
veken keresztül Népköztársaságunk-
ban a gazdasági jólét alapját, emelve 
a munka termelékenységét. 

Ha megyénkben minden dolgozót 
ezek az irányelvek vezérlik 1950-
ben, állandóan harcolva a dolgozó nép 
ellenségeivel, hamarabb fel  fogjuk 
épiteni azt a társadalmi rendszert, 
amelyben minden becsületes dolgozó 
ember boldog lesz, amely társadalmi 
rendszert ugy hívják: szociálizmus. 

Szivesen adtam 
a Scifiteia-Héz-aiapra 

Azért  jegyeztem  a Scânteia-Ház-alapra,  mert  tuáom,  hogy  a gyerme-
keim  majd  a Scânteia  Ház  grafikai  üzeméből  ingyenes,  vagy  olcsó  tanköny-
vet  kapnak.  Azzal,  ha  gyermekeim  tanulhatnak  s én  magam  is újsághoz  és 
könyvekhez  jutok,  emelkedik  a kulturszinvonalunk.  Én,  mint  kohász  már  nagyon 
várom,  hogy  a Scánteia-Ház  nyomdájából  szakkönyveket  és olyan  könyveket 
kapjak,  amikkel  tuáásomat  gyaropithatom. 

Tuáom,  hogy  a Scânteia  Ház  nyomáájából  kikerülő  könyvekkel  minden 
munkás  testvérem  hozzájut  a tudás  forrásához  és elérjük  azt,  hogy  mináen 
áolgozó  Népköztársaságunkban  is  olyan  müveit  legyen,  mint  a Szovjetunióban. 
Ezt  azonban  nem  érhetjük  el  azok  nélkül  a nyoniáai  gépek  nélkül,  amiket  a 
Szovjetunió  ad a Scánteia-Ház  nyomáájának. 

Örömmel  és szivesen  jegyeztem  a Scánteia-Ház  alapra.  Ftlhivom  min-
áen  áolgozó  testvéremet,  hogy  tehetsége  szerint  járuljon  hozzá  a Scánteia-
Ház  építéséhez  Ne  legyen  Udvarhelymegyében  egyetlen  falusi,  vagy  városi 
áolgozó  sem,  aki  legalább  néhány  téglával  nem  járult  hozzá  kulturánk  fej-
lesztésének  ehhez  a bástyájához,  a Scánte  a-Házhoz.  „, 

Filter  Dénes  kohász,  Vlăhiţa-  i vasgyár.  , 

/ 



Képek  a vargyasi 
állami  gazdaság  életéhői 

A vargyasi bárók tornyos kastélyá-
ban ma az állami gazdaság munkásai 
éa tisztviselői élik uj életformájukat. 
A kialakuló szociálista rendnek elő-
rástyái az állami gazdaságok, ahol a 
munkások már a kollektiv életforma 
tökéletesítésén dolgoznak. A vargyasi 
állami gazdaság egy elhanyagolt ura-
dalomnak, 300 holdas birtoknak a 
romjain kezdte meg munkáját. Romba-
áölt istállókat, elhanyagolt raktárakat, 
berozsdásodott mezőgazdasági gépe-
ket vett át s az évtizedek során fel-
gyülemlett trágya és piszok halmain 
kellett harcot indítania a szociálizmus 
építéséért A „báró" eddig semmire 
nem becsült munkásai azonban ma 
már látják a nagy célt. Elnyomottsá-
gukból felszabadultak  és Pártunk irá-
nyításával olyan iramban kezdtek 
hozzá az épitéshez különösen Sztálin 
elvtárs 70-;k születésnapjának tisztele-
tére, amelyet immár senki és semmi 
meg nem tud állítani, 

A korszerű  állattenyész-
tés  és  az  állat-egész-
sógvédelem 

fejlesztésével  foglalkoznak  a jelen pilla-
natban, romjaiból újjáépítették az is-

sást szerveznek. Az ideológiai fejlet-
lenség leküzdésére most indult esti 
tanfolyam.  A vargyasi állami gazda-
ságnak a napszámosokról is kell gon-
doskodnia, állandó felvilágosító,  ne-
velő munkát kell közöttük végeznie. 
Fel kell használnia a faliújságot,  mely 
most elhanyagoltan, egyetlen cikk nél-
kül függ  a falon. 

A vargyasi gazdaság vezetőkollek-
tivája érzi ugyan a faliújság  nagy 
szerepét és ujjá szervezte a faliújság-
szerkesztőbizottságát. A módszerük 

azonban helytelen. Az alkalmazottak 
névsorát vették elő és névsor szerint 
kell minden munkásnak és tisztviselő-
nek cikket irnia. A faliújság  szerkesz-
tését meg kell szervezni, — az ön-
tudatos munkásokat kell bevonni a 
munkába és nem kényszeríteni sen-
kit sem a cikkírásra. 

A vargyasi állami gazdaságnak fo-
koznia kell a politikai munkát. A téli 
időszakban alaposabban meg kell szer-
veznie azt, s fel  kell használnia a fali-
újságot, fokoznia  kell az ARLUS-kör 
tevékenységét. A gazdaság rohamos 
fejlődésétől  nem maradhat el a poli-
tikai fejlődés  sem, s csak ezen az 
uton haladva válik a vargyasi állami 
gazdaság állami mintagazdasággá, nl. 

A mezőgazdasági szektor 
irányitóinak átképzése 

A mezőgazdasági szektor szociáli-
zálása érdekében feltétlenül  szüksé-
ges a szovjet-tudomány idevonatkozó 
elméletét ismerni. Szükséges a mező-
gazdaságban dolgozók átképzése, az 
uj és modern mezőgazdasági tudo-
mánynak a gyakorlatban való alkal-
mazása. 

Ebből a célból Pártunk irányitásá-

szerüilenség következtében beálott ta-
lajterméketlenséget, a rendszertelen 
gazdálkodás folytán  beálott gyakori 
zür zavart és a mindezekből szár-
mazott tarthatatlan nyomort. 

A szovjet-társadalmi rend uj kör-
nyezetet teremte t, uj helyzetet a po-
litikai és társadalmi életben és ugyan-
akkor uj szellemet kölcsönözött a tállót s mellé most felépült a tejház val, a földmüv-eíésüS) mlni^tSm a tudomány^k't'Sy ui embeZ* 

ÍS. A gazdaság erre a munkára csak naevobb köznontnkh»». ^ N R C , ^ ; > U * ! " r . y , - IS\ "1 embertípus is. A gazdaság erre a munkára csak 
betont kapott, a munka mind Sztálin 
e.vtárs születésnapja tiszteletére vég-
zett önkéntes munkából telt ki, ugy, 
hogy a harminc méter hosszú kor-
szerű istálló a betonon kivül összesen 
csak 5 -6 ezer lejbe kerülL 

A munkások jó kedvűek, nevetnek, 
nótáznak. Amikor távozni akarunk, 
kíváncsiságból megkérdezzük Farkas 
Mihály betonkeverő munkást, hallott-e 
valamit a Scánteia-názról ? Farkas 
Mihály ránk pillant, szeme körül meg-
szaporodnak a ráncok és csodálkozva 
mondja: 

— Hát hogyne hallottam volna 1 Én 
is adtam hozzá. Az a mi házunk lesz, 
nekünk nyomja majd az újságokat. 

A gyümölcsös 
az idén szép termést hozott, mert jó 
esztendő volt. Most már gondozottak 
a fák,  tiszták, törzsük fehérre  me-
szelve, selioi száraz ágat nem látha-
tunk. Minden fán  fatábla  számmal, 
— ezek a fák  törzsszámai. 

— Nem tartjuk sokáig őket, — 
mondja Balázs Ignác, a fiatal  agro-
mérnök, ahogy csemetéket kapunk, 
kicseréljük. Itt-ott lehet is látni egy 
egy nagykoronáju, fiatal  fát,  azokat 
már az állami gazdaság ültette, 

A munkásság 
helyzete a gazdaságban méltó a mun-
kások államához. A gazdaságnak 22 
állandó alkalmazottja ás 50—60 idő-
szaki munkása, napszámosa van. Ét-
kezés szempontjából nincsen kifogá-
suk. Mégis előfordult,  hogy a napszá-
mosok közül egyesek zúgolódtak. 

A vargyasi állami gazdaság leglé-
nyegesebb hibáját a napszámosok kö-
rül kell keresnünk. Nincsen baj a 
gazdaság állandó alkalmazottaival — 
de a napszámosok ügye komoly gon-
dot ad Biró Árpád igazgatónak. A 
jövő esztendőre a napszámosok is 
mind leszerződtetett munkások lesz-
nek s ezeknek a munkásoknak a szer-
ződtetését már a télen meg is kezdik. 

Eddig nem voltak állandó szerző-
dések, egy napszámos ma az állami 
gazdaságban dolgozott, holnap vala-
mely k községi kulákhoz vag, reak-
cióshoz szegődött, azután újból a gaz-
daságnak dolgozott. Ezeknek igy nem 
lehetett komoly politikai nevelést adni, 
s amit a reggeli újságolvasások épí-
tettek, a kulákreakció le is rombolta. 
A most szerződtetendő mókásoknak 
tanfolyamot  és rendszeres ujságolva-

nagyobb központokban az ország összes jött létre; aki marxista alapön"vTzs-
tanfo  vamTk1V,1ti M J 0 l y a r l t a r t 0 t t - A g á ' j a 3 d o ! g o k a t - n e m belsőbb erők-
s í Í S ' r ' L S L ^ f " b i 2 i z a .a ; e r m é s z e t törvényeinek ki ismertesse a szovjet mezőgazdaság 
korszerű módszereit, az ismereteket 
mentői nagyobb mértékben népsze-
rűsítse és a dolgozó parasztsághoz 
eljuttassa. 

A szociálista rendszer megváltoz-
tatja a régi politikai és társadalmi 
életformát,  a nagytömegek és a munkás-
ság érdekeinek megfelelően,  elősegítve 
ezáltal egy becsületes és igazságos 
élet megvalósítását. 

A mult rendszer alatt azonban nál-
lunk nem csak a politikai felfogás  és 

bontakozását, hanem a valóságnak 
megfelelően vet számot azokkal. 

A Szovjetunió tudósai materiálista 
síkon vizsgálták a dolgokat és egész-
séges alapokra helyezték a tudományt 
a természetet nem próbálták elferdí-
tem, annak lényegét megváltoztatni, 
hanem annak alapját tárták fel 

Az uj elméletből kitűnik, hogy a 
termeszetet lehet irányítani, hogy a 
talaj hozamát lehet fokozni, amennyi-
ben az uj és megfelelő vetésforgót 
valamint olyan munkálatokat és eljá-

. , , , , 1— »-»> - "luinvaimuKcu es et a 
iranyzat volt helytelen és meg nem fe-  ras ikat alkalmazunk, amelyekkel biz-
lelő alapokra helyezve, hanem maga tositjuk a talajszerkezet megtartását a tudomány elmélete is A tudomány 
és elsősorban a mezőgazdaság elmé-
lete erőszakolt és homályos elvek hir-
detésével próbálta a burzsoázia ér-
dekeit képviselni. Ideálista és irreálista 
alapra igyekeztek helyezni a talajis-
meretet, ugy akarták igazolni a terv-

Nagyon fontos ez a tény és lényeges 
az uj elmélet ismerete, amelyen ke 
resztül megdöntjük a reakciós felfo-
gast, megérthetjük a szovjet gazdál-
kodás sikereit és a kolhoz-paraszt 
magas életszínvonalát. 

H.  G. 

Törvényrendelet 
szabályozza a rendezetlen 
anyakönyvi ügyek rendezési 

módját 
Azok az állampolgárok, akiknek anya-

könyvi ügyei rendezetlenek, kötelesek 
a hivatalos lap 78. számában megje-
lent törvényrendelet értelmében anya-
könyvi ügyeiket rendezni. 

M ndazok kötelesek beszerezni, vagy 
kiegészíteni anyakönyvi irataikat, akik-
nek születése a következő indokok 
folytán  nem nyert bejegyzést. 1. Ami-
kor a születés történt, nem volt a 
helyiségben anyakönyv. 2. Léteztek 
ugyan, de jelenleg hiányoznak elvesz-
tek, vagy elpusztultak. 3. Elmulasztot-
tak a bejegyzést. 4. A születés külföl-
dön törtéit, de az ezt igazoló irat nem 
szerezhető be. 5. Tévesen, vagy hiá-
nyosan lett bejegyezve. 

Azok, akiknek hivatalos irataiban 
más vezeték-, vagy keresztnév szerepel, 
mint az anyakönyvi iratokban, kötele-
sek vezeték, vagy keresztnevük mó-
dosítását kérni, arra a névre amit vi-
selnek. 

Ezek a rendelkezések a természe-
tes gyermek elismerésére, törvényesi-
tésére, az örökbefogadásra,  házasságra 
és az elhalálozásra is vonatkoznak. 

A kéréseket Írásban 60 napos ha-
táridő alatt az illetékes anyakönyvi 
hivatalhoz kell benyújtani. Ez a határ-
idő Székelyudvarhely lakosai számára 
1950 február  12-én, a vármegye többi 
lakosai számára február  15-én jár le. 

Kiskorúak, gondnokoltak ügyeit tör-
vényes képviselőik keli, hogy rendez-
zék. Azok, akik elmulasztják kéréseiket 
ezen határidőn belül beadni, hiányos 
vagy valótlan állításokat írnak, börtön 
vagy pénzbüntetést kapnak. 

A törvényrendelet értelmében az 
egész eljárás illeték és bélyegmentes. 

Felhívjuk megyénk lakosságát, hogy 
saját érdekében tegyen eleget a tör-
vényrendelet előírásainak. 

RPR. Judecătoria mixtă Odorheiu. 
Dos. No. 2310-949. Citaţie. Părâta 
Ujj Etelka, dom. in Ungaria in loc 
necunoscut, este citată la această ju-
decătorie pe ziua de 29 Decembrie 
1949, la orele 8, in procesul de di-
vorţ intentat de soţul ei Nagy Ludovic 
dom. in Odorheiu. Cunoscând că in 
caz de neprezentare, procesul se va 
judeca in lipsă conform  legii. Dr. Ja-
kabffy  judecător. Grefier  şef  Sabân 
Carol. 

A poliklinika  közleménye  s 

Az igényelt szemüvegek nagyrésze 
megérkezett 

A Sztálin elvtárs születésnapjának 
ünneplésére rendezett szociálista mun-
kaversenyek jegyében a sze nüveg le-
rakat is minden lehetőt elkövetett, hogy 
összeállítsa és leküldje a dolgozók ré-
szére az igényelt szemüvegeket. Ezúttal 
148 uj szemüveg érkezett a poliklini-
kára a következők részére: 

Pál Róza, Salamon Dezső, Antal 
Irén, Máthé Domokos, Tudor Imre, 
Kövecsi Sándor, Jakab Márton, Török 
László, Pék Mihály, Pék István, Egyed 
Dénes, Golicza Márton, Ferenczi Jó-
zsef,  Péter Károlyné, Burszán János, 
Gábos Antal Dobai János, Miriszlai 
Árpád, Györgypál Ferenc, Egri Albert, 
Lázár Anna, Lengyel Béla, Zakariás 
Júlia, Gábor Gyula, Barabás Miklós, 
Fedorovits Eszter, Belle Jolán, Oborzic 
Jenő, Lungu Traian, Siményi Vencel, 
Kovács Erzsébet, Gyerkes Istvánné, 
Széli Lajos, Balázs Imre, Dombi Ka-
ti lin, Márton Mózes, Csiszár Antal, 
Lengyel Ferenc, Szabadi E la. Katona 
Mózes, Kiss Fcrenc, Székely Gyuláné, 
Soó Lajt s, Bámbó Láss ló, Péter Anna, 
László Lenke, László János, Magdó 

Ferenc, Márkus Ottó, Lőrincz Pál, Flin-
ta Géza. László Béla, Bálint Sándor, 
Tamas Ferenc, Sorger Emma, Deme-
ter Miklós, Bokor Márton, Incze Sán-
dor, Ferenczi Róza, Schmiedt Károly 
Györffy  Domokos, Haurick Márta) 
Szabados Júlia, Barabás Dénes. Mes-
ter Ibolya, Gáspár Lidia, Szőke Dénes, 
Mathé Eszter, Vári Zsigmond, Jakab 
Tamásné, Nagy Sándor, Biró Béla, 
Baiazsi Ir.Tia, Török József,  Antal 
András, özv Nagy Ferencné, Corari 
Magda, Imre Károly, Ungvári János, 
Menyhárt Irén, Szikszai Pál, Verestói 
Gyö gy, Pallér Bertalan, Glied Dezső, 
Németh Gergely, Györgypál János, 
Somereki László, Biró Lászlóné, Péter 
András, Bálint Etelka, Simó Róza, 
Miklós Júlia, Nagy P. András, Péter 
Miklós, Tatár István, Andrási István, 
Berei Margit, Hajdú Ferenc, Nagy 
sámuelné, Birtalan Mózesné. Magyari 
József,  Gálfalvi  Sándorné, Szathmári 
Ibolya, Simó Dénes, Koszó Jenő 
Peter Ferenc, Moldován Mihály, Dán 
György, Szakáts Miklós, László Kál-
mán, Török Lajos, Kazy Zoltánné, 

Szőcs István, Bede Emiiné, Újvári 
Gabriella, Lorencz Lajosné, Patakfalvi 
Márton, Erőss István, Máthé Róza, 
Bir talan Mózes, László Sárdorné, Ve-
res Lujza, Kenderesi Vilmosné, Sza-
badós Sándor, özv. Moldován Pálré, 
Hartmayer Laura, Vidám Olga, Derzsy 
Zoltán, Némethi Károly, Lörinczy Zol-
tán, Varga Józstf,  Szőcs Károly, Baj-
csi János. Konc Tibor, Tordai Bálint, 
Lőrincz Dénes, Keresztes Tamás, Pál-
fi  Sándor, Balázs Imre, Kelemen 
György, Fazakas István, Márton La-
jos, Lázár Antal, Kelemen András, 
Mihály László, Mag Márton, Gábos 
József,  Kovács Ferenc. 

A szemüvegek személyesen vagy 
Írásbeli meghatalmazással vehetők át 
a poliklinika gyógyszertárában, a régi 
szemüveg beadása mellett 

A nyugdijasoknak további türelmét 
kérjük, mert először a dolgozókat ketf 
kielégítenünk. 

Az  igazgatóság. 

x Horváth Ferenc órás üa-
letét Sztálin-tér 1 szám alá 
helyezte át, a megyeházával szem-
be, a volt Koncz-patika mellé. Kéri a 
közönség szives pártfogását  továbbra 
is- 3-1 

x Mog vételre keresek smirgli-
követ, 200 milliméter az átmírője és 
30 milliméter széles. Bartha Sándor 
köszörűs mester. Rózss-utca 1. 

\ 
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U d v a r h e l y i n e g y e dolgozói 
diszgyülésen köszöntötték Sztálin elvtársat 
Hatalmas ünneplő tömeg töltötte 

«eg szerdán december 21 ikán este 
a munkás mozgó nagytermét. Nem fér 
tek be a terembe mindazok a dolgozók, 
akik eljöttek ezen a napon, hogy ün-
nepeljék Sztálin elvtársat, népünk nagy 
barátját és felszabadítónkat  70-ik szü-
letésnapja alkalmából. 

Az egybegyűlt dolgozókat a nagy-
szerű évforduló  ünnepi hangulata hatja 
át A vörösbe vont és szépen diszitett 
színpadon ott ragyog Sztálin elvtárs 
hatalmas arcképe, amint szeretettel te-
kint le az ő tiszteletére összegyűlt dol-
gazók sokaságára. 

A román- és a szovjet-himnuszok 
elhargzása után Bugyi Pál, a RMP 
megyei bizottságának titkára nyitja 
meg a dis2 gyűlést, román és magyar 
nyelven üdvözölve az egyebegyült dol-
gozókat. Javasolja egy diszelnökség és 
egy aktív elnökség megválasztását 
Szűnni nem akaró tapsok közepette 
választja meg a diszgyülés a tisztelet-
beli elnökséget, a Szovjetunió Kom-
munista (bolsevik) Partiának központi 
vezetőségét, élén Sztálin elvtárssal és 
a RMP Központi Vezetőségének a tag-
jait élükön Gheorghe Gheorghiu-Dej 
elvtárssal. Az aktiv elnökség tagjai 
Csiki János, a RMP KV kiküldötte, 
Udvarhelyvármegye képviselője, Me-
leg Ferenc, a RMP megyei bizottsá-
gának tagja, az IMSz megyei titkára, 
Tankó Péter, a RMP megyei bizott-
ságának tagja, Csog Mihá'y, a szak-
tanács elnöke, Szikszai Katalin, a 
RDNSz megyei ti lkára, Bârsan Ghe-
orghe, a Frontul Plugarilor megyei el-
nöke, Czire János, a MNSz megyei 
elnöke, Bendig Imre, az ARLUS me-
gyei titkára, Szilágyi Ignác, a megyei 
ideiglenes bizottság elnöké, Dumitres-
cu Cristea százados, Corbea Stelian 
hadnagy, a hadsereg képviselői, Lázár 
József,  Bencze Mihály, András András, 
Serbán Ida, Orbán Mihály, Pálgábor 
Dénes, Bârsan Ioan és Sipos Lajos 
élmunkások lettek 

Csiki  János képviselő, 
a RIKP  KV-a  kiküldötté-
nek ünnepi beszéde 

Csiki János képviselő elvtárs, a RMP 
KV-a kiküldötte magy?r nyelven ismer-
teti a nagy Sztálin életét. 
— Korszakunk ugy kerül az emberiség 

történetébe, mint a nagy sztálini kor-
szak. Mindaz, ami az utolsó évtizedek-
ben, mint legjobb és legértékesebb 
megvalósult, a világ munkásosztályá-
nak töriénelmi jelentőségű vívmányai, 
a szociálizmus diadala, a szovjet- had-
sereg korszakalkotó győzelne a Nagy 
Honvédő Háborúban, a Szovjetunió 
népeinek óriási sikerei a kommuniz-
mus felé  vezető uton, a népi demo-
kratikus országok fennállása,  amelyek-
ben ma a szociálizmust épitik, a ki-
nai nép történelmi jelentőségű győzel-
mei, a kapitálista és a gyarmaii or-
szágokban élő dolgozók szabadság-
harcának lendülete, mindezek szoro-
san Sztálin elvtárs nevéhez fűződne 

szociálizmus diadaláért, melynek élén 
a nagy Sztálin vezette hatalmas Szov-
jetunió áll. 

Beszédének további részében ismer-
tette Sztálin elvtárs életét és harcát a 
munkásosztályért a forradalmak  és az 
azt követő békés épités időszakában. 

— Sztálin elvtárs arra tanit minket, 
mondta Csiki elvtárs, — hogy a szo-

ciálizmust csak ugy lehet felépíteni, 
ha fokozzuk  éberségünket az osztály-
ellenséggel szemben. A RMP a Szov-
jetunió példáját követve biztosan ha-
lad a nemzetiségi kérdés megoldása 
felé.  Ezt bizonyítja alkotmányunk is, 
amelyik a nagy sztálini alkotmány szel-
lemében született meg. 

Ezek után Csiki elvtárs a szovjet-

A megyei ideiglenes bizottság 
alkalmazottainak ünnepi gyűlése 

— Sztálin elvtárs a dolgozók harci egy-
ségének a szimbóluma, mindennemű 
elnyomás és kizsákmányolás ellen, a 
szabad és boldog élet megteremtéséért 
— A szovjet- emV er, a népi demokrati-

kus országok munkása és dolgozó pa-
rasztja, a kinai katona, az indonéziai 
és vietnami partizán, a francia  és olasz 
munkás ajkán Sztálin elvtárs nevével 
karcol a béke, a demokrácia és a 

December 20-án diszgyülésen ün-
nepelték a megyei ideiglenes bizott-
ság alkalmazottai Sztálin elvtárs 70-ik 
születésnapját. Ezen a napon avatta 
fel  az ideiglenes bizottság munkakö-
zössége uj klubhelyiségét és a dísz-
teremben épített uj színpadot 

Az ünnepi ülést Bertalan Sándor 
elvtárs nyitotta meg, majd Lăcătuş 
Virgil román nyelven és Barabás Gyula 
magyar nyelven ismertették Sztálin 
elvtárs életet és harcát, amit az egész 
világ dolgozóinak az érdekében viv, 
hogy felszabadítsa  őket a kizsákmá-
nyolás láncaiból és biztosítsa számukra 
a békét. 

Kertész János szakszervezeti titkár 
elvtárs ismertette a nagy történelmi 
évforduló  tiszteletére Pártunk utmuta-
tásai szerint rendezett munkaversenyek 
eredményeit és kiosztotta a munkában 
kitűnt elvtársaknak a Pártunk és a szak-
szervezetek elismerését kifejező  él-
munkás lapokat és pénzbeli jutal-
makat 

A megyei ideiglenes bizottság al-
kalmazottai Pártunk iránytmutatásait 
követve, november 7-ike óta munka-
versenyben állottak Sztálin elvtárs szü-
letésnapjának tiszteletére. A dolgozó 
elvtársak által kezdeményezett munka-
verseny célja az volt, hogy csökkent-
sék a kezelési költségeket, anyagot 
takarítsanak meg, javítsák a munka-
fegyelmet  és a felekkel  szembeni elv-
társias magatartást. 

A munkaversenyek során különösen 
kitűntek a megyei ideiglenes bizottság 
gépkocsivezetői és a városi ideiglenes 
bizottsághoz tartozó villanytelep mun-
kásai és szerelői. 

A gépkocsivezető elvtársak vállalták 
a mentőkocsi jókarbahelyezését és 
három gépkocsi kijavítását, a gőzhen-
ger javítását, benzinkút felállítását, 
majd a Breiner Béla-gyár felhívására 
még fokozták  lendületüket és a mun-
katerven felül  3 uj és egy kijavított 
villanymotort helyeztek üzembe. Ugyan-
akkor elvégezték a díszteremben fel-
állított színpad villanyszerelési mun-
kálatait is Munkájukat  150  százalék-
ban  teljesítették és 177.000  lej  meg-
takarítást  értek  el. 

A villanytelep munkásai vállalták, 
hogy 10 százalékkal fogják  csökken-
teni az üzemköltséget, amit tul is szár-
nyaltak. Vállalták, hogy a villanytelep 
gyik elromlott motorját december 2l-re 
zembe helyezik. A Pártunk irányítása 
serint dolgozó öntudatos villanytelepi 
tunkások nagyszerű munkája nyomán 
j gépet már december 14-én átadták 
ndeltetésének. 

Akik élmnnkások lettek 
Pártunk és a szakszervezet e nap-

nak a tiszteletére, a versenyek során 
legjobban kitűnt elvtársaknak, akik 
becsületes munkájukkal Pár unk út-
mutatása szerint a legjobb eredménye-
ket érték el, élmunkási kitüntetést 
adott 

Élmunkások lettek Barabás Gyula 
villanyszerelő, Rusu Miron és Biró La-
jos gépkocsivezető, valamint Benkő 

Sándor tisztviselő. A kitüntetettek meg-
hatottan vették át kitüntetésüket és 
fogadták,  hogy Pártunk irányításai 
szerint a továbbiakban még fokozot-
tabb munkateljesítményekkel fognak 
dolgozni a szociálizmus építésén. 

Azok az elvtársak, akik munkájuk 
során kitűntek, pénzjutalomban része-
sültek. 

A megyei ideiglenes bizottság alkal-
mazottai közül Kúti  Miklós,  Molnár 
Ferenc  és Major  István  altisztek,  a vá-
rosi ideiglenes bizottságtól Balázs 
Tóth  István,  Szentgyörgyi  Lajos  ut-
caseprők,  a viilanyüzemtől Kabáebó 
József  szerelő  elvtárs  és Csont  Sánáor 
munkás  elvtárs,  a járási ideiglenes 
bizotságtól Bolyai  János  tisztviselő,  a 
megyei ideiglenes bizottság tisztvise-
lői közül Bálint  Pál  és Szőcs  István 
elvtársak tűntek ki. 

Pénzjutalmat kapott 
Borbáth Árpád is 

Borbáth Árpád nyolcvanéves, hó-
fehér  fejjel,  még ma is az elsők kö-
zött /an a munkában. Még most is 
mindig eljár a gyűlésekre, hogy tanul-
hasson. Már 40 éve dolgozik meg-
szakítás nélkül a villanyüzemnél. 
Most könnyes szemekkel áll az emel-
vényen és nem jut szóhoz, az őt ün-
neplő tömeg tapsorkánjától. Borbáth 
Árpádot, aki mindig becsületesen és 
a legpontosabban végezte munkáját, 
a mult rendszer nem vette észre. Mi-
óta azonban a munkásosztály, élén 
Pártjával, vezeti országunkat, Borbáth 
Árpád elvtársunknak is kijut a meg-
becsülésből. 

A diszgyülés határtalan lelkesedés-
sel veszi tudomásul Bálint Pálnak, a 
káderosztály tisztviselőjének bejelen-
lését, hogy a pénzjutalmat teljes  egé-
szében  a Scânteia Ház építésére adja. 

Jegyzőkönyvi  áicséretben  részesültek 
a következő elvtársak: a megyei ideig-
lenes bizottság ól Gyarmathy Gizella, 
Molnár Jolán, Mărgineanu Mária, Ba-
bonics Rebeka, a járási ideiglenes 
bizottságtól Nagy Dénes, Molnár Jó-
zsef,  Bálint Ilonka és Bokor Béla, a 
városi ideiglenes bizottságtól Márton 
István, Kiss László, Elekes András, 
Rabocskai István, Fülöp István, Kiss 
Anna, Kiss Magda, Szőcs Károlyné, 
Stemmer Józsefné,  Bálint Ilonka és 
Zengliczky Eridre, a törvényszéktől 
Sabău Carol, Balázs István és Dob-
rota Ana, az állami banktól Stingne 
Ioan. 

Az ügyosztályok közötti munkaver-
seny során, amint a versenybizottság 
megállapította, majdnem teljesen ki-
küszöbölődtek az igazolatlan késések, 
érvényesülnek a takarékosság elvei is 
és a felekkel  való érintkezésben is 
nagyfokú  javulás történt. Az egyes 
ügyosztályoknál dolgozó tisztviselő 
elvtársaknak fokozottabban  kell foglal 
kőzniük politikai nevelésükkel, mert 
csak igy tudnak igazán méltó mun 
kásái lenni az épüiő szociálizmusnak. 
Több gondot kell fordítaniuk  a fali-
ujság-cikkek Írására, mert ezen a téren 
komoly hiányosságok vannak. fl. 

dolgozók nagyszerű eredményeiről be-
szélt, amiket a békés termelés terén 
elértek. Majd Sztálin elvtársunk harcát 
ismertette, amit a hős szovjet-néppel 
és a népi demokráciákkal és a világ 
dolgozói élén folytat  a béke megszi-
lárdításáért. 

A békéért harcolók tábora sohasem 
volt olyan erős, mint ma. A kommu-
nista pártok sohasem voltak ilyen nagy 
befolyással  a tömegekre, mint ma. Ma 
már a béke erői sokkal nagyobbak, 
mint az imperiálista háborús uszitók 
táboráé. Ezt bizonyítja a Kinai Nép-
köztársaság megalakulása is. 

A kommunista és munkáspártok Tá-
jékoztató Irodájának novemberi hatá-
rozata figyelmeztet  minket, hogy meg 
kell szilárdítanunk harci tgységünket, 
fokoznunk  kell éberségünket a befura-
kodó ellenséggel szemben és még eró-
sebben és szilárdabban kell folytat-
nunk a harcot, a háborúra uszitó an-
gol-amerikai imperiálistákkal szemben. 

Beszédének további részében arrél 
számol be, hogyan készültek orszá-
gunk dolgozói Sztálin elvtárs születés-
napjának megünneplésére/,Hazánk dol-
gozói is nagy hálával ünneplik Sztá-
lin elvtársat 70 ik születésnapján. A 
nagyszerű eredményeket hozó szoci-
álista versenyek, az a sok sok aján-
déktárgy, amit születésnapjára készí-
tettek a dolgozók és az a megszám-
lálhatatlan sok levél, amiben kifejezték 
szeretetüket és hálájukat Sztálin elv-
társunk iránt, mind-mind ennek a bi-
zonyítékai. 

Ma, Sztálinnak, az emberiség nagy 
lángelméjének születésnapján, a fel-
szabadult országok dolgozói, a gyar-
mati szabadságharcosok, az imperiál s-
ta iga alatt szenvedő dolgozók vala-
menyien a Szovjetunió felé  tekintenek, 
a Kreml felé,  ahol él és dolgozik 
n?g) vezetőnk, Sztálin elvtárs Kíván-
juk, sokáig éljen Sztálin elvtárs egész-
ségben és dolgozzék az emberiség jó-
létéért — fejezte  be beszédét Csiki 
elvtárs. 

Ezután Meleg Ferenc, az IMSz me-
gyei szervezetének titkára román nyel-
ven ismertette Sztálin elvtárs életét és 
a dolgozókért vivott nagy harcát. 

Meleg elvtárs beszéde után Bugyi 
Pál elvtárs javasolta, hogy a diszgyü-
lés küldjön üdvözlő táviratot Sztális 
elvtársnak 70-ik születésnapja alkal-
mából, amit az ünneplő tömeg határ-
talan lelkesedéssel fogadott. 

Udvarhely vármegye dolgozóinak 
diszgyülése kifejezésre  juttatta dolgo-
zóink határtalan szeretetét és ragasz-
kodását Sztálin elvtárshoz, rekesztette 
be Bugyi elvtárs a gyűlést. 

„Kiáltsuk mindannyian — Éljen J. 
V. Sztálin az egész világ dolgozóinak 
vezetője és tanítója." 

Az ünneplő dolgozók felállva,  viha 
ros lelkesedéssel ünnepelték Sztálin 
elvtársat. A lelkesedés nem ismert ha-
tárt, a taps és ünneplés nem akart 
megszűnni, hosszú-hosszú, megszám-
álhatatlan percekig tr.rt egytolytábaii. 
Áttöri a moziterem falát  és száll száll 
kelet felé,  Moszkva felé,  hogy a szeretet, 
megbecsülés és ragaszkodás, a világ 
minden tájáról jövő hullámaival egye-
sülve kifejezésre  juttassa dolgozó né-
pünk háláját és jókívánságait Sztálin 
elvtársunk 70-ik születésnapja alkal-
mából. 

A diszgyülés után szép kulturmüsor 
következett, amelyen legjobb kultur-
csoportjaink vettek részt. 

Udvarhelymegye dolgozói kifejezés:  e 
juttatták szeretetüket és csodálatukat 
Sztálin elvtárs iránt, hálájukat fejezve 
ki iránta, hogy kitartó és állhatatos 
munkájával megteremtette számunkra 
is a lehetőségét a szociálizmus épité-
sének és ünnepelhetjük őt és köszö-
netet mondhatunk neki azért, hogy az 
általa vezetett szovjet-nép megnyitotta 
előttünk is a haladás, a boldogabb 
étet kapuit. 

fl• 



Kérjük e gyilkosok szigorú 
megbüntetését 

Fancsali Balázs elvtársunkat, a szo-
ciálizmus épitésének harcosát nemrég 
galádul megyilkolták Fancsal község-
ben a reakciós kulákok. Tudva azt, 
hogy Fancsali Balázs elvtársunk fárad-
hatatlan zász'óvivője a szociálizmusnak, 
az osztályellenség felbujtására  egy 
kulák-fiu  orvul meggyilkolta öt. 

Fancsali Balázs elvtársunk temeté-
sén több, mint kétezeren jelentünk 
meg, olyan elvtársak és elvtársnők, 
akik munkás-zászlók alatt kisérték 
utolsó útjára. Galádul meggyilkolt elv-
társunk sírjánál megfogadtuk,  hogy 
ezután még éberebben és még el-
szántabban fogunk  harcolni a kulák-
ság és a reakció ellen. 

Fancsali elvtársunk halála még job-
ban felébresztette  az osztályöntuda-
tunkat. Az ő esete még szorosabb 
összefogásra  és erélyesebb harcra kö-
telez. Nem engedjük, hogy tovább 
fogyjon  a munkásság harcos rendje, 
eleget elpusztitott közülünk a burzso-
ázia az uralma idején. 

Ez az eset emlékünkbe idézi azt 
az időt, amikor a munkásság keserves 
elrfyomatásban  élt és még kíméletle-
nebb harcra indit a burzsoázsia meg-
döntéséért vivott küzdelemben. 

Kíméletlen harcot kell vivnunk a 
burzsoáziával és a háborúra uszitó 
imperializmussal szemben. Ezeket nem 
meggyőznünk, hanem végérvényesen 
legyőznünk kell. Csirástól meg kell 
semmisítenünk a reakciót, mert külön-
ben igyekszik építő munkánkat meg-
semmisíteni. Amint látjuk, nem retten 
vissza a legaljasabb bűncselekmé-
nyektől sem. 

Mi dolgozók azt kívánjuk, hogy a 
munkásosztály ellenségeit, akik fegy-
vert emeltek ránk és akik egy védte-
len társunkat aljas módon meggyil-
kolták, a legsúlyosabban büntessék 
meg. Halál a gyilkosra, aki olyan állati 
kegyetlenséggel oltotta ki a szociáliz-
mus egyik harcosának életét. Elret-
tentő példát kell állítania a bíróság-
nak, hogy minden sötétben bujkáló 
osztályellenségünk lássa, hogyan sujt 
le az igazságszolgáltatás a dolgozó 
nép aljas ellenségeire. 

Harcunkat Pártunk vezeti, amelyik 
küzd azért, hogy a munkásosztály 
igaz ügyét győzelemre vigye. 

Zeteváralja 1949 december hó 
Andorka  András 
szegényparaszt. 

Ünnepi sportbemutató 
Sztálin elvtárs születésnapja tiszteletére 

December 21-ikén Sztálin elvtárs 
70-ik születésnapját ünnepelték a vi-
lág dolgozói. Országunk dolgozói ha-
tártalan szeretettel és szociálista ver-
senyekkel készültek a világ munkás-
ságának eme nagy ünnepélyére. 

Ugyanakkor megyénk dolgozóinak 
sportolói is fegyelmezett  sporttal igye-
keztek bebizonyítani, hogy követik a 
magasabbrendü szovjet-sport példáját. 

A megyei testnevelési és sportbizott-
ság december 19 ikán sportünnepélyt 
rendezett, amelyen Kolozsi elvtárs ro-
mán és magyar nyelvű megnyitójában 
rávilágított arra, hogy Sztálin elvtárs 
a világ munkássportolóinak nagy ta-
nítómestere és barátja. 

A tömegsport fejlődését  örömmel 

Takarékossági verseny 
A CEC letéti és takarékpénztár vá-

rosunk tömegei előtt ismeretlenül mű-
ködött régebben, a volt pénzügyigaz-
gatóság helyiségében. A néptanácsok 
felállítása  óta folyton  erősödő CEC le-
téti és takarékpénztár mozgósító har-
cot folytat,  hogy kikerüljön az isme-
retlenségből, hogy rámutasson azokra 
az előnyökre, amelyeket a dolgozó 
népnek njujt. 

Pártunk utmutatásai szerint és a 
szaktanács támogatásával igyekszik 
megvalósítani feladatát  Ez a feladat: 
meggyőzni a munkás tömegeket a ta-
karékosság előnyéről és szükségessé-
géről. Mert takarékoskodnunk kell sa-
ját érdekeink és céljaink megvalósitá 
sára — apródonként félretéve,  nem 
érezzük meg a nagyobb kiadásokat és 
takarékoskodnunk kell az ország gaz-
dasági életének emelésére — sok ap-
ró betétünk újra a nemzetgazdaság 
vérkeringésébe jutva uj beruházásokat 
lesz lehetővé és ezáltal felfrissíti  azt. 
Mindkettőn keresztül emelkedik az 
életszinvonalunk. 

Tudnunk kell, hogy az állam sza-
vatol a betétekért, a betett összegek 
bármikor és bárhol felvehetők  és az 
állam 5 százalékos kamalot fizet  a be-
tétek után. 

Ezt ludnia kell minden' dolgozónak 
a CEC letéti és takarékpénztárról En-

nek a gondolatnak a népszerűsítésére 
első sorban a vállalatok és intézmé-
nyek vezetősége hivatott. A Párt irá-
nyítja és a Szaktanács állandóan fel-
színen tartja a kérdést, de egyesek fe-
lelőtlensége, hanyagsága és nemtörő-
dömsége folytán  elsikkad a Párt által 
a dolgozók szolgálatába állított CEC 
intézet megismerésének és a takaré-
koskodásnak lehetősége. Vannak azon-
ban számosan olyanok, akik ezen a 
téren is kiveszik részüket a szociáliz-
mus épitésének munkájából. 

A CEC letéti és takarékpénztár pénz-
tárosának indítványára például az ud-
varhelyi alsó és az udvarhelyi felső 
járás Sztálin elvtárs születésnapja tisz-
teletére versenyre kelt, hogy melyikük 
szervez be több betétést. A versenyt 
az udvarhelyi alsó járás nyerte meg 
12.250 lejt befizető  122 betétessel. A 
szervezés, munkában Kassay  Mária  és 
Vásárhelyi  Rozália  mellett különösen 
Molnár  /ózsef  tünt ki, aki alapos fel-
világosító munkával ugy a járási nép-
lanács hivatalában, mint vidéki kiszál-
lásai alkalmával, hivatali munkája mel-
lett, legtöbb betétest szervezett be. 
Nem sokkal maradt el az udvarhelyi 
alsójárás stm, mely Tornai  Imre  elv-
társ és Fábián  Berta  elvtársnő mun-
kája révén 91 uj betétest szerzett, akik 
2&050 lejt fizettek  be. 

Az előbb említett versenyen kivül, 

de ugyancsak december 21 tiszteletére 
végzett munkájával különösen a Com-
car munkásigazgatója, Gál  János  tünt 
ki, mert aránylag kis létszámú válla-
latánál 28 uj betétest gy őzött meg sa-
játmaguk és az egész munkásosztály 
érdekeiről. Hasonlóan szép eredmény 
mutatkozik a szövetkezeti központnál 
is, ahol a Pártunk által irányított fel-
világosító munka után Samu Lajos 
szakszervezeti titkár és Sebő János 
megbízott munkája vezetett sikerre. 

Más intézményeknél és vállalatoknál 

ellenben, sajnos, a vállalt kötelezett-
séggel szemben jóformán  semmi ered-
mény sem mutatkozott. Ez az ered-
ménytelenség és lemaradás elsősorban 
a vezetők felvilágosító  munkája hiá-
nyának tudható be. 

Amikor a CEC letéti és tekarék-
pénztár munkájáról beszélünk, tudnunk 
kell mindig, hogy a megtakarilott lejek-
kel nem csak magunknak szerzünk 
hasznot, hanem elősegítjük hazánkban 
a szociálizmus építését is egyúttal. 

P. 

Legszebb újévi  ajándék 

a CEC  betótikönyv 

December 30-ika méltó megünneplésére 
készül a RDNSz 

láthatta a közönség a pedagógiai le-
ány-iskola, valamint az elméleti liceum 
növendékei által bemutatott sportgya-
korlatokban és svédszekrény-ugrá-
sokban. 

Elsőizben láthatták ezalkalommal 
dolgozóink a nép hadseregének fegyel-
mezett tornabemutatóját. 

Értékes előad is hangzott el az ün-
nepélyen román és magyar nyelven. 
»A sport a Szovjetunióban» cimmel, 
melyből a közönség megismerhette a 
szovjet-sport felsőbrendüségét.  A sport-
ünnepélyt hangulatosabbátették a sza-
valat és az orosz táncok, melyeket'a 
dolgozók kívánságára meg kellett is-
mételni. 

A RDNSz udvarhelymegyei szerve-
zetének tagjai Sztálin elvtárs születé-
sének 70-ik évfordulójának  megünnep-
lése után felkészülnek,  hogy méltó 
képpen tudják megünnepelni szeretett 
Népköztársaságunk fennállásának  má-
sodik évfordulóját. 

Szervezetünk tagjai lelkesen kap-
csolódnak bele a munkába, mert tud-
ják, mii jelent a RNK zászlaja alatt 
dolgozni hazánk felvirágoztatásáért 
Megyénk minden községében tagjaink 
lázasan készülődnek december 30-iká-
nak méltó megünneplésére. Ez alka-
lommal a jó tanuló gyermekeinkei 
Pártunk kezdeményezésére kormá-
nyunk jutalomban részesiti. 

Szentábrahámban szervezetünk tag-
jai 10 analfabétának  vesznek tanköny-
vet. Fenyéden egy árva gyermeket 

öltöztetnek föl  december 30 ikán a 
RDNSz tagja, hogy az is érezze kor-
mányunk gondoskodását. Székelyud-
varhelyen az UMGISz ruhaneművel, 
a Dózsa György cipészszövetkezet, az 
IPEIL, az ideiglenes bizottság tanügyi 
osztálya és általában a tömegszerve-
zetek is hozzájárulnak december 30 ika 
méltó megünnepléséhez. Egy téli fát 
is állítanak fel,  ahol ünnepélyesen 
ajándékoznak meg mintegy 800 gyer-
meket. 

Az itt említett községek példát mu-
tatnak. Ez kell, hogy serkentse mindea 
RDMSz falu-Mzottsâgunkat  hogy a 
Népköztársaságunk évfordulója  tiszte-
letére rendezett téli fa  ünnepélyek al-
kalmával minél több gyermek érez-
hesse szervezetünk szerető gondosko-
dását. Némethy  Ilonm 

A milícia közleménye 
a személyazonossági igazol-

ványokkal kapcsolatban 
A székelyudvarhelyi milícia parancs-

noksága a lakosság tudomására tiozza •' 
hogy akik még nem jelentkeztek a 
személyazonossági igazolvány (buletin) 
ki váltása végett legkésőbb  áecember 
31-ig  tegyenek eleget ezen kötelezett-
ségüknek, mert ellenkező esetben a 
295 sz. rendelettörvény értelmében 
1 —3 hónapig terjedő elzárással és 
4.000—10.000 lejig terjedő pénzbir-
sággal bünteti meg a biróság. 

Az ágyhoz kötött betegek hozzátar-
tozói kötelesek fenti  büntetés terhe 
mellett bejelenteni ezt a körülményt a 
milicia bejelentőhivatalában, hogy a 

.milícia a helyszínre kiszállhasson az 
illető bejegyzése végett. 

Mindenki köteles személyazonossági 
igazolványát (buletinját) magával hor-
dani. 

Akiket a milicia értesít arról, mikor 
jelentkezzenek a személyazonossági 
igazolvány átvétele végett, azok köte-
lesek a megjelölt időpontban pontosan 
megjelenni, ellenkező esetben a fen-
tebb megjelölt büntetésnek teszik ki 
magukat 

Akik még nem tudták szükséges 
okirataikat beszerezni, kötelesek jelent-
kezni a milicia bejelentő hivatalában, 
hogy a szükséges felvilágosítást  meg-
kapják. 

A fenti  rendelkezések megszegése 
miatt Pataki Elek székelyudvarhelyi 
lakos ellen eljárás indult és a biróság 
1.000 lej pénzbirsággal sújtotta. 

Olteanu  Viktor  őrnagy 
miliciaparancsnok. 

x Eladók : festmények,  gobelin-
képek, szoba-kályha, tükrök, bútorok, 
fotelek.  Varga Katalin 8 sz, alatt 

Köszönetnyilvánítás. Kö-
szönetet mondunk mindazoknak, akik 
Édesanyánk, özv. Peltzer Viimosné el-
halálozása alkalmával fájdalmunkat 
igyekeztek részvétükkel enyhíteni. A 
gyászoló-család. 

Köszönetnyilvánítás. Mind-
azoknak, akik Márton Vilma temetése 
alkalmával rész/étüket nyilvánították 
és ezzel fájdalmunkat  en)hiteni pró-
bálták köszönetünket fejezzük  ki ezú-
ton. A gyászoló-család.' 

Értesítés az ellátási 
jegyekkel kapcsolatban 
A városi ideiglenes bizottság keres-

kedelmi ügyosztálya értesiti az érde-
kelteket, hogy az 1950 évi első ne-
gyedre járó élelmezési- és az egész 
évre járó ruházatijegyek kiosztását 
megkezdte. A városi ideiglenes bizott-
ság 1 sz. szobájában mindenkinek 
szivesen szolgál részletes felvilágosítás-
sal. A jegyek kiosztása január 10-ig 
tart. 

A városi ideiglenes bizottság 
kereskedelmi ügyosztálya. 

Elveszett az özv. Fröhlich Péterné 
székelyudvarhelyi lakos nevére a szé-
kelyudvarhelyi rendőrség ált il kiállított 
személyazonossági igazolvány. Érvény-
telen. ' 

Elveszett Asztalos Józsefné  szé-
kelyudvarhelyi lakos nevére a székely-
udvarhelyi rendőrség által kiállított 
személyazonossági igazolvány. Érvény-
telen. J 



Sztálin elvtárs 70-ik születésnapját 
ünnepelték községeink dolgozói 

Homoródremete 
A dolgozó nép jólétéért és szeretett 

- aazánk felvirágoztatásáért községünk az 
utóbbi időben nagy önkéntes munká-
latokat végzett Pártunk útmutatásai 
3z< rint. Elhatároztuk, hogy a Nádas 
•oldala nevü helyet beerdősitjük, 6 
hektár területet be is ültettünk csere-
lakkal, s a helyet véderdőnek nyil-
vánítottuk. 

Az  önkéntes  munkálatok  során  a 
gyepes i útszakaszon 180 köbméter 
kavicsot teritettünk el, kitakarítva az 
ut széli árkokat is A legelőket is meg-
takarítottuk, megtisztítottuk a bokrok-
tól. Az önkéntes munkák során külö-
nösen kitűntek Molnár Kálmán, Szőke 
Dénes és Páll István elvtársak. A 
«munkálatokat örömmel teljesítettük, 
mert tudjuk hogy ezzel nemcsak or-
szágunkat építjük, hanem a szociá-
lizmust is. 

Molnár  István 
4 levelező. 

Alsóboldogfalván 
a vetési csata és az őszi mélyszántás 
ndején a szervezeti munkában lany-
hulás volt tapasztalható. Ujabban ör-
vendetesen fellendült a RDNSz alsó-
boldogfalvi szervezetének a munkája, 
amelyről mostanáig mindig csak rosz-
szat lehetett hallani. Most a gyűlése-
ken mind nagyobb számban jelennek 
meg a tagok s vállalták azt is, hogy 
a legelőtisztitásban részt vesznek. Női 
launkacsoportok alakultak, amelyek 
egymással versenyeztek. A verseny 
eredményeképpen háromszor akkora 
helyet tisztítottak ki, mint más al-
kalommal. 

Alsóboldogfalván a dolgozó nők 
mind inkább tudatára ébrednek, hogy 
csak a sz.ociálizmusban érhetik el bol-
dogságukat, ezért lelkesen ünnepelték 
a világ, dolgozóinak nagy tanítómeste-
rét, Sztálin elvtársat, 70-ik születés-
napja alkalmával. 

özv,  Gyarmathy  Mózesné 
levelező. 

Jutalom 
a kulturforradalom 
harcosai részére 

A székelydobói szövetkezet igazga-
tósága és az áruelosztó bizottság fel-
felfigyelve a község ifjúságának a kul-
turversenyen elért sikerére, azzal tün-
tette ki az ifjakat, hogy részükre a je-
lenleg kapott mandátárukból juttatott. 
A szövetkezet vezetősége most csak any-
nyit tudott juttatni, mert nem volt több 
áruja, azonban gondja lesz arra a szö-
vekezetnek, hogy az ifjak, akik Pár-
tunk utmu'atásai szerint továbbra is 
szépen dolgoznak és kulturális mun-
kájukon keresztül hozzájárulnak a 
s70ciálizmus építéséhez, az árukból 
elsősorban részesülhessenek. 

Gál  Imréné 
szövetkezeti elnök 

Levelezőinktől sok beszámoló érke-
zett a Sztálin elvtárs születésnapja 
tiszteletére vállalt munkákkal és a de-
cember 21-ikén rendezett nagyszabású 
ünnepségekkel kapcsolatban. Lapunk 
terjedelme nem engedi, hogy ezeket a 
leveleket mind leközöljük, ezért a kö-
vetkezőkben foglaljuk  azokat össze. 

Karácsonfalváról  Székely  Béla  szá-
mol be, leírva, milyen legelőtakaritási 
és árok megkötési munkákat végeztek 
Sztálin elvtárs születésnapja tisztele-
tére a község dolgozói. Ezen önkén-
tes munkálatok során kitűntek Ráduly 
József,  Szabó Ferenc, Burján Sándor, 
Kovács István és Varga István. 

A parajái  sóbánya  Sztálin elvtárs 
születésnapjára rendezett ünnepségéről 
és az agitátorok nagyszabású munká-
járól Lőrincz  Károly  számol be. 20 
agitátor vállalta, hogy 80 szervezeten 
kívüli dolgozó földművessel  ismerteti 
meg Sztálin elvtárs életét. Ez a mun-
kavállalás példaképül szolgálhat min-
den agitátor számára. 

Nagygalambfal  várói  Púja  Gábor, 
Eráöfü'ébőt  Boáa  József,  Kecsetröl 
Kisfaluái  Rozália,  Kápolnásfalhból 
Vass  Ibolya,  Koronáról  Tófalvi  Ist-
ván,  Kányááról  Toró  Domokos,  Szé-
kelymuzsnáról  Márton  István,  Mátis-
falváról  Széli  Lajos,  Zetelaka  Irigy-
vesziböl  llyés  Dénes  és Parajáról 
Kiss  Vencel  levelező elvtársak szá-
molnak be nagyszabású Sztálin 
ünnepségekről. Mindezekből a be-
számolókból kitűnik, miiyen lelkese-
déssel ünnepelte falusi  dolgozó né-
pünk nagy tanítómesterünk, Sztálin 
elvtárs 70-ik születésnapját 

A Sztálin elvtárs iránti nagy szere-
tet mutatja a sok sok levél is, amit 
községeink dolgozó földművesei  jut-
tattak el szerkesztőségünkbe és ame-

lyek szerzőinek felsorolására  itt nem 
is térhetünk ki. Ugyanezt tükrözik 
vissza azok a közös levelek is, amiket 
a körzeti kulturversenyek alkalmával 
írtak meg és irtak alá a versenyre 
összegyűlt falusi  dolgozók, amelyek 
közül az ülkei és a bikafalvi  közös 
levelek jutottak el szerkesztőségünkbe 
több száz aláírással. Ilyen kollektív 
levél, ami dolgozó népünk Sztálin elv-
társ iránti ragaszkodását fejezi  ki, a 
varsági-erdőrész fa-munkásainak  le-
vele is. 

Kultnrversenyek Sztálin 
elvtárs születésnapja 
tiszteletére. 

A Sztálin elvtárs születésnapja tisz-
teletére december 18 ikán rendezett 
körzeti kulturversenyekről is sok be-
számoló érkezett lapunkhoz, amelyek 
mind azt mutatják, hogy dolgozó né-
pünk e nagy ünnep tiszteletére foko-
zott méretű művelődési munkát vég-
zett és kulturális színvonalának eme-
lésével igyekezett a nagy ügyet, a 
szociálizmus építését szolgálni. 

Árvátfalváról  Balázs  Károly,  Bö-
zöáuffaluból  Rozencz  Lajos,  Parajá-
ról  Benkő  János,  Kisbaconból  György 
István,  Kobátfalváról  Kovácsné  Gagyi 
Márta,  Zetelaka-  Irigyveszéröl  Mózes 
István  küláött  értékes  és részletes be-
számolót a nagyszabású kulturverse-
nyekről. Ezek a kulturversmyek nem 
csak azt a célt szolgálták, hogy egyes 
kulturc'oportok kitűnjenek ezek során, 
hanem inkább, hogy egymástól tanul-
janak, az esetleges hiányosságokat és 
hibákat vegyék észre, hogy azok le-
küzdhetők legyenek. Igy emelik ezek 
a kulturversenyek dolgozó népünk 
művelődési színvonalát 

Nőtt a Vlăhi'a i vasgyár munkateljesítménye 
a szociálista munkaversenyek folytán 

A Vlăhiţa-i vasgyárban a szociá-
lista munkaversenyek folytán  állan-
dóan javult a termelés, csökkent a 
selejt, sziláriult a munka'egyelem. A 
gvár dolgozói a december 21 ikére, 
Sztálin elvtárs születésének 70 ik év-
fordulója  tiszteletére az összes eddi-
gieknél nagyobb és jobban megszer-
vezett munkaversenyei et indítottak. Az 
üzem dolgozói vállalták, a havi terv 
10 százalékos tu haladását. Vá'lalt fel 
adatukat hiánytalanul teljesítették is. 

A minőségi munka megjavításának 
érdekében vállalták a selejtnek 8 
százalékról 7 százalékra való csök-
kentését A selejt a versenyben részt-
vevő munkásoknál6.72százalékra csök-
kent. A munkaversenyekbe be nem kap-
csolódott munkások munkája után több 
selejt volt s ezért az öntöde át-
lagos selejt-csökkentése 7.5 százalék, 
A hulladék a versenyhen lévőknél 
20 ról 17 százalékra csökkent. 

A versenypontok egyike a pontos 
megjelenés volt. A munkások, techni 
kusok és tisztviselők mintegy 3 szá-
zalékkal pontosabban jelennek meg 
munkahelyeiken. 

Komoly harc indult az igazolatlan 
hiányzások ellen. Ennek eredménye 
képpen, a Sztálin elvtárs tiszteletére 
szervez; tt munkaversenyek ideje alatt 
6 ról 4 százalékra csökkentek az iga-
zolatlan hiányzások. 

A gépek és szerszámok kímélésénél 
és jó karbantartásánál egyszázalékos, a 
munkafegyelem  megerősítésénél 7 szá-
zalékos javulást értek el azok a dol-
gozók, akik behkapcsolódva a szo-
ciálista munka versenyekbe munkájuk-
kal bizonyitot ák be sze etetüket Sztá-
lin el.társ iránt, s egyben munkájuk-
kal hozzájárultak a szociálizmás épí-
téséhez is Népköztársaságunkban. 

Pionir-avatás Parajdon 
A Sztálin elvtárs 70 ik születésnap-

jára rendezett ünnepélyen avatták fel 
Parajd első pionir gárdáját, 45 pionirt, 
Nagyszámú közönség résztvételével 
folyt  le ez a szép ünnepély. Az instruk-
tor elvtársnő ismertette, milyen nagy 
megtiszteltetés pionírnak lenni és azt 

is, hogy ki lehet tagja a pionir gár-
dának. 

Kis uj pionírjaink nagyon boldogok 
voltak és ö ömmel vették át a csapat-
zászlót ígérték és fogadták,  hogy min-
dig méltók lesznek a zászlóhoz és ez-
zel járulnak kozzá hazánkban a szo-
ciálizmus megvalósításához, amit a 
dolgozó nép a RMP vezetésével való-
sit meg, 

Büszkén nézegették szép piros nyak-
kendőjüket és a pionir jelvényt Kipi-
rult arcukon meglátszott, hogy ezek 
lesznek majd az Ifjumunkás  Szövet-
ség öntudatos taejai és a jövő élmun-
kásai. A RMP járási bizottságának és 
az IMSz-nek a megbízottja a szovjet 
pionirok életét ajánlották, mint köve-
tendő példát kis pionírjainknak. 

Kiss  Vencel  levelező 

90 pionirt avattak 
Székelykereszturon 

Már hónapok óta, különösen a «Pí-
ros nyakkendő« cimü szovjet-film  be-
mutatása óta és annak hatása alatt is 
iskoláink második tagozatának tanulói 
között mindennapos lett a kérdés : 
„Mikor lesz már Székelykereszturon is 
pionír-avatás?" 

Sztálin elvtárs születésnapja ezt is 
meghozta. Ennek a nagy napnak az 
örömére a pedagógiai iskola II. tago-
zatának 45 jelöltjét és a vegyes liceum 
II. tagozatának ugyancsak 45 jelöltjét 
avatták pionírrá. Kilencven boldog 
gyermeknek kötötték fel  az oktatók a 
várva várt piros nyakkendőt. 

A RMP kiküldöttének szavaiból tisz-
tán megértették a jelenlevő szülők és 
érdeklődő dolgozók, hogy a pionir szer-
vezet az a tömegszervezet, amelyben 
az ifjak  a lenini-sztálini eszmékben 
fognak  nevelkedni. 

Az oktatók szavaiból viszont azt ér-
tették meg az uj pionirok, hogy a vö-
rös nyakkendő a munkásosztály harci 
zászlajának egy darabja. A szabadság, 
a jólét, a mi felszabadulásunk  is en-
nek a zászlónak, a nagy Szovjetunió-
nak a zászlaja alatt jött el hozzánk. 

A 90 uj pionir fogadalma  Pártunk 
hűséges követésére, a háborús uszitók 
elleni harcra, keményen és határozot-
tan hangzott el, amikor megígérték, 
hogy jobb tanulással, nagyobb önkén-
tes munkavállalással, erősebb szoci-
álista öntudattal fogják  szolgálni a 
szociálizmus építését. 

Sztálin elvtárs születésnapjának ün-
nepére avatták a 90 uj pionirt, akik 
az ő szellemében akarnak élni, tanulni 
és felnőve  igazi hazafiakká  válni. 

PJ-

FIGYELJE 
a vásárló közönség mindennap 
az ALIMENTARA állami keres-
kedelmi vállalat kirakatait. Állan-
dóan uj árucikkek érkeznek a 
téli ünnepek alkalmából. Finom 
dessert-borok, továbbá dugaszolt 
és kimért borok kaphatók üzle-
teinkben, valamint halva, cukor-
kák, marmaládé és szabad rizs is. 

ALIMENTARA 
állami  kereskeáelmi  vállalat 

Éljen a Szovjetunió, hazánk, a Komán Népköztársaság nagy barátja! 



Sztálin, a kolhozrendszer szervezője és mozgatója 
(1.  közlemény) 

A Nagy Októberi Szociálista Forra-
dalom egyik vivmánya az orosz pa-
rasztság évszázados elnyomásának 
teljes megszüntetése volt Az emberi-
ség történelmiben elsőizben teljesült 
a számbelileg legnagyobb és legel-
uyomottabb osztály leghőbb vágya. 

— A népek története sok forradalmat 
ismer, mondotta Sztálin a Szovjetunió 
élmunkás kolhozparasztjain'k első 
kongresszusán. Ezek a forradalmak 
abban különböznek az Okt beri For-
radalomtól, hogy valamennyi egyoldalú 
forradalom  volt. A dolgozók kizsák-
mányolásának egyik formáját  felvál-
totta a kizsákmányolás másik formája, 
de maga a kizsákmányolás továbbra 
is megmaradt. A régi kizsákmányolók 
és elnyomók helyébe uj kizsákmányo-
lók léptek, de maguk a kizsákmányo 
lók és az elnyomók megmaradtak. 
Csakis az Októberi Forradalom tűzte 
lá céljául mindenféle  kizsákmányolás 
megsemmisítését, minden néven neve-
zendő kizsákmányoló és elnyomó fel-
számolását 

A kollektív  gazdaság 
előkészítése 

A Nagy Októberi Szociálista Forra-
dalom elsöpörte a földesurakat  és ka-
pitálisták? t. A nagybirtokosok s a ko-
lostorok földjeit,  meg a cár és klikkje 
birtokait örökre és ellenszolgáltatás 
aélkül odaadták a parasztoknak. A 
földesurak  és kolostorok birtokaiból a 
földművesek  több, mint 150 millió 
hektár területet kaptak, valamivel ké-
sőbb, 1918-ban pedig — a kulákok 
kisajátítása révén — ujabb 50 millió 
hektár földhöz,  nagyszámú állathoz és 
tekintélyes mezőgazdasági felszerelés-
hez jutottak. A Bolsevik Párt és a 
szovjet-kormány ezen intézkedései 
folytán  a szovjetorosz szegényparaszt-
ság száma jelentősen csökkent. A fal-
vak lakosságának zöme a középpa-
rasztság lett. A forradalom  előtt az 
oroíz falu  lakosságának 65 százalékát 
szegényparasztok, 20 százalékát kö-
zépparasztok és 15 százalékát kulákok 
alkották. 1928 ban már a következő-
képpen oszlott meg a szovjet- falu  la-
kossága : szegényparaszt 35 százalék, 
középparaszt 60 százalék, kulák pedig 
4—5 száza ék. Igen sok szegénj pa-
raszt hét hektár földet  is kapott és 
nagyszámú nincstelen elsőizben jutott 
földhöz. 

A Nagy Októberi Szociálista Forra-
dalom azonban még nem tudta meg-
oldani a szociálista forradalom  alap-
vető és legnehezebb kérdését: a szét-
tagolt parasztgazdaságok uj, szociá-
lista, kollektív gazdálkodás útjára te-
relését, összefogását.  Ennek a kérdés-
nek a megoldása a Szovjetunióban 
óriási méretű előkészítő munkát igé-
nyelt. 

A történelmi tapasztalat a2t mutatta, 
hogy a felaprózott,  egyéni gazdaság 
tulajdonosa semmiképpen sem tud 
megszabadulni a szegénységtől, nem 
juthat jólétbe. Erre a kérdésre J. V. 
Sztálin adott világos és jól megfogal-
mazott választ 1924-ben, a „Leniniz-
mus kérdései" cimü müvében. Meg-
állapította, hogy a parasztgazdaság 
eljutott a szociálizmus és kap tálizmus 
közötti válaszuthoz. „Kapitálista uton 
is fejlődhetik,  mint jelenleg a tőkés 
államokban és szociálista mó.don is, 

ahogy nálunk: a proletárdiktatúra 
korszakában kell fejlődnie".  Sztálin 
nemcsak a választ adta meg erre az 
óriás i horderejű kérdésre, hanem gya-
korlatbaültetésének útjait és módsze-
reit is zseniálisan megjelölte. 

1924 november 7-én, a Nagy Ok-
tóberi Szociálista Forradalom évfor-
dulóján a köve kezőket jegyezte be a 
„Diramó" gyár Vörös könyvébe: 
„Kivánom a ,.Dinamó" munkásainak, 
vilamint egész Oroszország munká-
sainak, hoey iparunk fellendüljön,  hogy 
a proletárok száma Oroszországban a 
legközelebbi időszakban 20—30 mii 
lióra növeked ék, hogy a falvakban  a 
kollektív gazdaság felvirágozzék  és 
befolyása  alá vesse a magángazda-
ságot, hogy a fejlett  ipar és a falusi 
kollektív gazdaság véglegesen egybe-
forrassza  a gyárak proletárjait és a 
föld  munkásait egyetlen szociálista 
hadseregbe..." 

Sztálin véleménye szerint — ahogy 
az idézett bejegyzésből látható — a 
falu  szociálista átalakítása szempont-
jából elsőrendű fontossággal  bir a 
szociálista ipar megteremtése, mert 
csak az tudja ellátni megfelelő  felsze-
reléssel a megalakítandó szociálista 
mezőgazdasági üzemeket. A falu  ilyen-
értelmű újjáépítéséhez feltétlenül  szük-
séges a kistermelékenységü régi ekék 
és egvéb szerszámok helyettesítése uj, 
korszerű és tökéletesített termelőesz-
közökkel. A parasztokkal ezenkivül 
meg kellett értetni a nagyüzemű gaz-
dálkodás, az uj technika felhasználá-
sának fölényét  és a gyakorlatban kel-
lett megmutatni a kollektív gazdaság 
minden előnyét. A parasztokat ki kel-
lett vonni a kulákság befolyása  alól, 
s ezt teljesen megsemmisíteni, mint 
osztályt véglegesen megszüntetni. Egy-
szóval, elő kellelt készíteni azt az éles 
forradalmi  kanyart, amelyet a Szovjet-
Á lam és a Kommunista Párt 1929— 
1930 ban valósított meg. Lenin és 
Sztálin bebizonyították, hogy a prole-
tárdiktatúrával, a munkásosztály és a 
dolgozó parasztság szövetségével, a 
proletáriátus vezető szerepének bizto-
sításával, a szociálista iparral, a ól 
szervezett és a parasztság millióit fel-
ölelő ipari szövetkezéssel lehet meg-
teremteni azokat az eszközöket, ame-
lyek segítségével fel  lehet épiteni a 
Szovjetunióban az igazi szociálista 
társadalmat. 

A szoolállsta 
iparosítás 

Sztálin rámutatott arra, hogy az or-
szág szociálista iparosításával lehet a 
nemzetgazdaság szociálista épitésének 
alapjait lerakni. A trockisták — a nép 
ellenségei —, tagadták azt, hogy a 
szociálizmust fel  lehet épiteni egyetlen 
országban, gúnyt űztek Lenin és Sztá 
lin tervéből s el akarták vetni azokat. 
A bukharinisták, akik ugyancsak a 
nép ellenségei voltak, szintén nem 
hittek a szociálizmus győzelmének le-
hetőségében — a Bolsevik-Párt vo-
nala ellen harcolva — kiagyalták a 
„gazdagodjatok" jelszót, amellyel a 
kulákokat arra ösztönözték, hogy fo-
kozottabb mértékben zsákmányolják ki 
a falu  szecényebb rétegeit. Sztálin 
azonban leleplezte és megsemmisítette 
a nép ellenségeit, s azt tűzte ki fel-
adatul, hogy az országot agrárállam-
ból olyan ipari állammá alakítsák át, 
amely saját erejéből elő tudjon állí-
tani minden szükséges felszerelést*'. 

1925 decemberében nyílt meg a 

Bolsevik-Párt XIV-ik kongresszusa. 
Ezen a kongresszuson tárgyalták meg 
a Szovjet Állam iparostásának kérdé-
seit. Az ország szociálizálási tervének 
végrehajtása biztosította a Szovjetunió 
függetlenségét  a kapitálista országok-
kal szemben, s ez a függetlenség 
megerősítette az ország katonai erejét. 
Ezzel megteremtették a biztos szociá-
lista alapot az egész mezőgazdaság 
szociálista újjáépítésére. Rövidesen 
életrehivták a traktor- és mezőgazda-
sági gépipart 

A kolhozok 
alakítása 

A Bolsevik Párt XIV- ik kongresszu-
sa jóváhagyta azt a határozatot is, 
amelyet a Központi Vezetőség októ-
beri plenáris ülésén, Sztálin inditvá-. 
nyára, a Pártnak a falusi  szegény 
lakosság körében folytatott  tevékeny-
ségéről hozott. Ebben a határozatban 
kimondották a kolhozok alakítására 
irányuló munka szükségességét, indít-
ványozták a kolhozoknak nyújtandó 
segítség fokozását,  mezőgazdasági gé-
pek beszerzését és a kollektivizálás 
legegyszerűbb formáinak  megerősíté-
sét. Ilyenek: az artei, társulás a gé-
pek közös használatára, a föld  közös 
megművelésére, az igavonó álatok 
közös használatára. A Párt és a kor-
mány intézkedései — a falusi  kizsák-
mányoló elemek korlátozására, a szov-
hozok megalakítására és a mezőgaz-

dasági szövetkezetek kifejlesztésére  — 
képezték 1926—1927 ben a falu  szo-
ciálista átalakításának előfeltételeit.  A 
mezőgazdasági szövetkezetek akkortájt 
felölelték  már a falusi  gazdasága-
közei egyharmadrészét. 

A parasztok életszínvonala javutr 
Jobban kezdtek táplálkozni, mint ? 
forradalom  előtt, mert termésük nagy-
része nekik maradt. A kis paraszt-
gazdálkodásokból lettek a legfíbh 
gabonaternő egységek. De alacsony-
termelékenységük folytán  komoly hiá-
nyok mutatkoztak az ország gabona-
szükségletének fedezésében  és az ipar 
mezőgazdasági eredetű nyersanyagel-
látásában. Ezekre a hiányokra Sztálir 
mutatott rá a Bolsevik- Párt XV. kon-
gresszusán. 

— A kiút — mondotta Sztálin elv-
társ — a kis és felaprózott  paraszt-
gazdaságok áttérése nagy, egyesitri. 
gazdaságokra a föld  közös megműve-
lése alapján, áttérés a föld  kollektív 
megművelésére a modern, fejlett  tech-
nika alapján. A kiút: fokozatosan,  ée 
megállás nélkül, nem kényszer, hanem 
példa és meggyőzés segítségével nagy -
gazdaságokba egyesíteni a kis- éi 
törpegazdaságokat a föld  közös, szö-
vetkezeti, kollektív megművelése alap-
ján, mezőgazdasági gépek és traktort: 
alkalmazásával, a földmüvelés  belter-
jességét szolgáló tudományos módsze-
rek alkalmazásával. Más kiút nir.cs. 

(Folytatása  következik) 

T Á V I R A T 

Joszif  Visszárionovics  Sztálin  elvtársnak 

Moszkva 

A Román Munkáspárt Udvarhelymegyei Bizoltsága által a Sztálin elvtárs. 
70 ik születésnapja tiszteletére rendezett ünnepi diszgyülés alkalmával me-
gyénk dolgozóinak forró  üdvözletét tolmácsoljuk Sztálin elvtársnak, népűnk 
felszabaditójának  és nagy barátjának s kívánjuk, hogy hosszú ideig vezethesse 
a Nagy Szovjetuniót a kommunizmus épitésének utján, példát" mutatva az. 
egész világ dolgozóinak és hazánk, a Román Népköztársaság dolgozóinak. 
Ugyanakkor sokáig vezethesse az etész világ dolgozóinak békeharcát az an-
gol-amerikai imperiálisták ellen, akik uj háború előkészítésén keresztül akar-
ják a dolgozók millióit további kizsákmányolásban tartani. 

Megyénk dolgozói is, a Román Munkáspárt vezetésével bekapcsolódtak: 
a szociálizmust épitő munkába hazánk területén, amelynek útját Sztálin elv-
társ mutatta meg nekünk. Népünk, igy Udvarhelymegve dolgozó népe is, so-
hasem fogja  elfelejteni  azt, hogy felszabadulásunkat  Sztálin elvtársnak köszön-
hetjük. Sohasem fogjuk  elfelejteni  azt az önzetlen, hatalmas, testvéri és ba-
ráti támogatást, amelyet az aszály idején kapott megyénk is a Nagy Szovjet-
uniótól és személyesen Sztálin elvtárstól, amikor is az éhínségtől mentett meg 
bennünket Sztálin elviárs. Sohasem fogjik  elfelejteni  azt, hogy Sztálin elvtárs 
mutatta meg nekünk a nemzeti kérdés megoldásának helyes útját és ezen az 
uton haladva Pártunk, a Román Munkáspárt vezetésével megyénkben is a 
nemzeti kérdés megoldása helyes vonalon halad s leghatározottabb harcor 
folytatunk  a bármilyen formában  jelentkező soviniszta megnyilvánulások ellen. 

Kívánunk hosszú' életet és egészséget az egész világ dolgozói által for-
rón szeretett és nagyrabecsült, nagy tanítónknak, Joszif  Visszárionovics Sztálic 
elvtársnak. 

Az ünnepi diszgyülés és Udvarhelymegye dolgozóinak nevében: 
A RMP  Uávarhelymegyei  Bizottsága. 

Az Állami Könyvkiadó kiadásában 
m e g j e l e n t 

Bányai László: H A R M I N C É V 
cimü nagyjelentőségű tanulmánya a romániai magyarság útjáról, 

az első világháború befejezésétől napjainkig. 
112 oldal. Ára 65 lej. 

Kapható Székelyudvarhelyen A Mi Könyvesboltunkban. 
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A Sztálin elvtárs 70-ik születésnapja tiszteletére 

rendezett kulturversenyek eredményei 
December 1-én hangzott el az első 

versenyfelhívás  az ország összes kul-
turotthonai számára, amire várme-
gyénk 145 kulturotthona lelkes munka-
vállalásokkal válaszolt 
Dártunk, a RMP útmutatásait kö-
* vetve dolgozó népünk a verseny-
íelhivást hadüzenetnek tekintette a 
sötétség, a tudatlanság ellen és len-
dületesen kapcsolódott bele abba a 
munkába, amelyet életszínvonalának 
emelésére már több, mint egy éve 
megindított a kulturotthonokon ke-

* tesztül. 

í\ 

A kulturotthonok mozgalmassá vál-
- íak és minden este fáradtságot  nem 

ismerve próbáltak a kulturcsoportok 
•és az előkészületekbe belekapcsolód-
tak a dolgozók tömegei is. 

18 ikán délelőtt a kulturcsoportok, 
bár téli havaseső öntözte a határt, 
fellobogózott  szekereken, jókedvvel 

lolva, indultak a versenykörzetok 
felé,  hogy tapasztalataikat kicserélve 
egymástól tanuljanak és még jobban 
dolgozhassanak kulturotthonaikban. 

A vármegye 33 körzetében voltak 
•megrendezve a versenyek, amelye-
'ken 115 ku'turotthon jelent meg. A 
-többiek egyrészt a rossz idő miatt, 
másrészt az egyes kulturotthonok ve-
zetőinek hanyagsága miatt marad-
iak el. 
A tanfolyamot  végzett kulturcsoport-

vezetők majdnem minden kultur-
otthpnban derekasan kivették részüket 
a munkából és a szociálista munka-
verseny szellemét vitték be a kultur 
ntthonba. Az irigyveszei tánccsoport-
vezető kezdeményezésére Hadházi 
Ilona homoródszentpéteri csoportve-

zető is alkalmazta a munkamódszert 
átjár Homoródszentpálra, ahol je-

lenleg nincsen tánccsoportvezető, de 
.3 két kuiturotthon versenyben van. 
Nagyon szép munkát végzett még 
Tarcsafalvi  Lajos szentmihályi tánc-
csoportvezető, a versenyen bemutatva, 
hogy dolgozni akar és csoportjával 
együtt alaposan kiveszi részét a szo-
ciálizmus építéséből. Martonosban De-
meter Ilona és Vass Margit, Küsmő-
<dön Deák Dán Péter és Jakab Irma 
és más helyeken is sokan mások 
végzik mintaszerűen a munkát, bebi-
zonyítva, hogy megértették azt a fel-
adatot, amit a dolgozók rájuk bíztak. 

Azonban akadtak olyanok is, akik 
-:iég vagy nem találtak kellő megér-
tésre, vagy nem akartak bekapcso-
lódni a munkába. Igy Vargyason sem 
kapcsolódtak be még a tanfolyamosok 
a munkába. Bogárfalván  nézeteltérés 
keletkezett a csoport és a csoportve-
zető között a szereposztásokkal kap-
csolatban. 
Wármegyénk tanitói is ssjátjuknak 
v tekintették a versenyek ügyét és 
; munka nagyrészét vállalták a leg-
több helyen. Voltak azonban a taní-
tók között is olyanok, akik elhárítot-
ták magukról a munkát. Ez történt 
Száldoboson, ahol három tanitó közül 
eg\edül a tanítónő folytatja  a kuitur-
otthon munkáját. Bogárfalván  a tanító-
nő nem volt hajlandó együttműködni 
a tanfolyamot  végzett ifjúval.  Ezek az 
esetek kevés helyen fordultak  elő, 
mert öntudatos tanítóságunk tisztában 
van azzal, hogy munkája az iskola 
falain  kivül is folytatódik. 

18-ikán a versenyek központjaiba 
egymásután érkeztek be a kulturcso-
purtok, a távolabbiak fellobogózott 
izekereken, mig a közelebbiek gyalo-
josan. A lelkesedés nagy volt és a 
|ülönböző községek ifjúsága  egymásra 
«lálva, vidáman beszélgette meg a 
erseny előkésztileteit 

A verseny megnyitását nagy tanitó-
* * mesterünk, Sztálin elvtárs szüle-
tésének 70 ik évfordulója  tiszteletére 
fordították,  ismertetve őr, mint a dol 
gozó nép vezetőjét, népünk felszaba-
ditóját és barátját. Az előadásokat 
szűnni nem akaró tapsok fogadták  és 
községeink dolgozó népe lelkesen él-
tette a világ dolgozóinak vezetőjét. 
A különböző községek kulturotthonai 
dallal, tánccal és színjátszással mutat-
ták be, falusi  dolgozóink nagy tetszés-
nyilvánítása közben, népi kulturánk 
remekeit, amelyekkel harcot vivnak a 
tudatlanság ellen és utat törnek a 
szociálista jövő felé. 

A Pártunk irányításával megindított 
kulturforrada  om nemcsak egy maga-
sabb kulturáju társadalom felépítését 
célozza, hanem biztositja népi kultu-
ránk felújítását  megismerését, amelyet 
a mult kizsákmányolói meghamisítot-
tak, elzártak a dolgozóktól. Pártunk 
irányításával megismerhettük saját 
kulturánkat, hogy ezen keresztül el-
jussunk a többi népek kultúrájának 
a megismeréséhez, sajátosságainak 
megértéséhez és egy magasabb népi 
kultura kialakításához. 
r̂ alcsoportjaink kötött versenyszá-

mát a «Sztálin-dalt« a legnagyobb 
tetszéssel fogadta  a közönség, ugyan-
úgy a népdalokat és munkásindulókat, 
amelyek harcot hirdettek az énekesek 
ajkáról a tudatlanság, az álkultura 
ellen 

A bírálóbizottságnak nagy gondot 
okozott a sok szép versenyszám kö-
zül a legszebbek kiválasztása. Az el-
bírálás szociálista szellemben történt, 
amit ugy a hallgatóság, mint a sze-
replők a legnagyobb megelégedéssel 
fogaJtak.  A parajdi járásban Korond, 
Felsősófalva  és Siklód községek dal-
csoportjai lettek az elsők, a ke-
resztúri alsó járásban Rava, Alsóból 
dogfalva,  Nagysolymos és Zsákod 
dalcsoportjai, az udvarhelyi alsó já-
rásban Mí gyáros, Ábránfalva,  Telek-
falva,  Petek, Bögöz és Hodgya dal-
csoportjai, mig Farcád dalcsoportját a 
három szólamu csoportok között szin-
tén elsőnek minősítették. Az udvar-
helyi felső  járásban Fancsal, Szentegy-
házasfalu,  Bethlerfalva,  Oroszhegy, 
Malomfalva,  Firíosváralja, Zetelaka és 
Varság ku turotthonainak dalcsoport-
jai minősültek a legjobbaknak, a ke-
resztúri felső  járásban Szentábrahám, 
Bözödujfalu,  Kadács, Kobátfalva  és 
Rugonfalva,  az oklándi járásban pe-
dig Bágv, Gyepes, Magyarhermány, 
Homoródujfalu,  Vargyas és Homoród-
almás kulturotthonainak dalcsoportjai 
lettek a legjobbak. 

Ţânccsoportjaink a legszebb, eredeti 
1 népi táncokat vitték színpadra, 

népviseletben, vidáman és öntudato-
san. Ezeket a táncokat a letűnt rend-
szer el akarta \enni tőlünk, helyébe 
stilizált táncokat állítva. Kulturottho-
naink munkaközösségei Pártunk ve-
zetése mellett azonban feltámasztották 
a halálraítélt táncokat és tanítási esz-
közként hozták színpadra, hogy újra 
meghonosítva felhasználják  magasabb 
népi kulturánk kialakításához. 

A tánccsoportok elbírálása is nehéz 
volt, mert mindenik tánccsoport a leg-
többet igyekezett adni. Elsők lettek a 
parajdi járásban Palpataka, Alsó-
sófalva  és Küsmőd kulturotthonainak 
tánccsoportjai, a keresztúri alsó 
járásban Szentdemeter, Ujszékely, 
Szenterzsébet és Zsákod tánccsoportjai, 
az udvarhelyi alsó járásban 
Agyagfalva,  Szentlászló, Kányád, Béta, 
Bikafalva,  az udvarhelyi felső 
járásban Ülke, Kápolnásfalu,  Máré 
falva,  Oroszhegy, Farkaslaka, Kecset-
kisfalud,  Zsigmondtelep, Varság, a 

keresztúri felső  járásban Gagy, 
Bözöd, Kőris patak, Medesér, Szent-
Mihály és Betfalva,  az o k 1 á n d i já-
rásban, Homoródszentmárlon, Remete, 
Kisbacon, Városfalva,  Rákos és Ho-
moródalmás tánccsoportjai. 
O jinjátszócsoportjaink versenye szin-

tén a közönség legnagyobb 
tetszését váltotta ki. A közönség együtt-
érzett a megcsalt özvegyasszonnyal, 
amikor a kulák elcsalta a tehenét a 
»Beteg Bimbó« cimü darabban és 
összeszorult az ökle mindenkinek, 
amikor a legénykérőben a kulákok 
mesterkedését látta. Azonban hiányos-
ságok is csúsztak be sok helyen, 
amikor rosszul választott színdarabok-
kal jöttek a versenyre. A Bucsu c. 
színdarab alkalmi darab, amit a Pe-
tőti-ünnepélyre írtak és hatása nem 
volt olyan nagy most, mint más dara-
boknak, amelyek a Művelődési Útmu-
tatóban megidentek. 

A szinjátszócsoportok közül elsők 

lettek a parajdi járásban: Atyba, 
Felsősófalva  és Küsmőd kulturottho-
nainak szinjátszócsoportjai, a ke-
resztúri alsó járásban: Bordos, 
Fiatfalva,  Nagysolymos és Zsákod, az 
udvarhelyi alsó járásban: 
Décsfalva,  Miklósfalva,  Árvátfalva, 
Dálya, Dobó és Bikafalva,  az ud-
varhelyi felső  járásban: Fan-
csal, Kápolnásfalu,  Fenyéd, Szentki-
rály, Malomfalva,  Pálfalva,  Kemény-
falva  és Irigyvesze, a keresztúri 
felső  járásban Csekefalva,  Bözöd-
ujfalu,  Etéd, Martonos, Siménfalva, 
Bencéd, Nagykede, az oklándi \k-
rásban Homoródszentmárton, Gyepes,, 
Bibarcfalva,  Zsombor, Erdőfüle  és 
Lövéte községek szinjátszócsoportjai 
A versenyek elbírálását a kulturott-
^ honok igazgatói közösen végez-
ték, alaposan megvitatva minden szá-
mot, minden kulturcsoportnak a mun-
káját, rámátatva a hiányosságokra* 
hogy azok a jövőben pótolhatók 
legyenek. A kulturcsoportok versenye 
bebizonyította, hogy dolgozó népünk 
felvette  a harcot és teljes odaadással 
folytatja  kulturforradalmunkat,  hogy 
a magasabb népi kultura kialakításá-
val hozzájáruljon a szociálizmus épí-
téséhez. K—a. 

Székelykereszturon is munkával 
és normadöntéssel ünnepeltük Sztálin elvtárs 

születésének 70-ik évfordulóját 
A Sztálin elvtárs születésének 70-ik 

évfordulóját  ünneplő keresztúri üze-
mek és intézmények is részt vettek 
abban a hatalmas munkavállalásban, 
amivel az ország dolgozói köszöntöt-
ték ezt a napot 

A Secera állami vasüzlet dolgozói 
már november elején megkezdték eze-
ket a versenyeket. Vidámszinü grafi-
konok hirdetik itt is, ott is a norma 
túllépését A technikai osztályon Kiss 
Dezső elvtárs és Sófalvi  Lajos elvtárs 
multák leginkább felül  a normát. De 
nem marad el mögöttük a háztartási 
cikkeket elárusító Gergely Lajos sem. 
A keresztúri állami vasüzlet a norma-
döntésben jobb eredményeket ért el, 
mint pl. az udvarhelyi. 

Az alkalmazottak valamennyien ká-
deriskolába járnak s ez meglátszik az 
öntudatukon. Kevés szabadidejükben 
is a berendezést önkéntes munkavál-
lalásokkal pótolták, polcokkal, ládák-
kal, stb. 

A Secera komoly munkával ün-

nepelte Sztálin elvtárs 70-ik születési 
évfordulóját. 

A Népi Athenaeum a keresztúri 
filharmonikusok  nagyon szép hangver-
senyével, a sportszervezetek a szovjet-
sport megvalósitásainak népszerűsíté-
sével állottak be a kulturforradalomért 
harcolók sorába. 

A vegyes liceum IMSz alapszerve-
zete 3 órás műsoros estélyen mutatta 
be a Sztálin elvtárs életéhez és ma-
veihez fűződő  forradalmi  eseményeket. 
Tanárok és diákok önkéntes munka-
vállalással közös kollektívákban dol-
gozták fel  ennek az estélynek szín-
darabjait, táncait és énekszámait majd 
az „Ifjugárda"  cimü regényből adtak 
részleteket. Itt osztották ki a Sztálin 
elvtárs születésnapja tiszteletére ren-
dezett nagy irodalmi verseny dijait is. 

Igy ünnepelték a nagy Sztálin szfl-
letési évfordulóját  a székelykereszturi 
dolgozók, akik felszabadulásukat  és 
jobb életüket köszönhetik Sztálin elv-
társnak; pm jm 

Köszönöm 
Amikor december 20 ikán, Sztálin elvtárs születésnapját ünnepeltük, 

több munkás elvtársammal együtt kitüntetést kaptunk, ami nagy örömmel töl-
tött el minket. Köszönöm a Román Munkáspártnak, hogy a munkások érde-
meit megbecsüli és megadja az alkalmat, hogy Marx, Engels, Lenin és Sztá-
lin müveit tanulmányozzuk és munkánkat becsületesen végezve, mi is tagja 
lehessünk annak a béketábornak, amelynek élén Sztálin elvtárs áll. 

ígérem, a magam és munkatársaim'nevében, hogy habár már a nyolc-
vanadik évben járok, munkámat Partunk utmutatása szerint végzem és példa-
képpen mindig Sztálin elvtárs fog  előttem állni, az egész világ dolgozóinak 
nagy tanítómestere. Azért dolgozunk hogy munkánkkal a béketábort erősítsük 
és épitsük hazánkban is a szociálizmust. 

Éljen Sztálin elvtárs, a világ dolgozóinak nagy barátja. 
Éljen a dolgozók millióinak harca a szociálizmus építéséért. 
Székely udvarhely, 1949. december 21. 

Borbáth  Árpád. 

SZTÁLIN elvtárs TO-ik születésnapja alkalmából 

m e g ; j e l e n t 

SZTÁLIN, népünk felszabaditója  és legjobb barátja 
„Az Orosz Könyv" kiadása 



jr 
A Pártunk állal vezetett és irányí-

tott kulturforradalom  első mozzanata, 
a tanügyi reform,  megnyitotta az is-
kolák kapuit a dolgozó tömegek szá-
mára, ezt követte a kulturotthonok 
mozgalma, amely lerakta az iskolán-
kivüli nevelés és művelődés alapjait. 

Az 1949-es terv hatalmas lépést 
jelentett a kulturforradalom  kibonta-
kozásában. Az addig elszigetelten mű-
ködő egynéhány kultúrotthon helyett 
megindul a mozgalom kiterjesztése. 
Pártunk kiadta a jelszót: 

Kulturotthonaink egy éve 

Minden  községbe 
kulturotthont 

A szervezési munka januárban fe-
jeződött be, amikor megyénk 132 köz-
ségében 132 kultnrotthon működött, a 
dolgozók tömegeiből választott veze-
tőkkel az élükön. Nehézséget jelen-
tett, hogy a községi elöljáróságok nem 
mindenütt értették meg a kulturott-
honok fontosságát  és a községek tu-
lajdonát képező kultúrházakat nem 
akarták átengedni a kulturotthonok 
vezetőségeinek. Ugyanígy néhol a köz-
birtokosságok, az akkori szövetkezetek, 
de nagyon sok helyen a papság is el-
zárkózott ettől. Bordoson pl. a „plébá-
nos ur" azzal az indokkal nem akarta 
átengedni a kulturházat, hogy előbb 
meg kell kérdeznie a püspök úrtól, 
pedig a kulturházat a dolgozó nép 
építette sajátmagának, 

Dolgozóink azonban Pártunk irá-
nyítását és útmutatásait követve elhá-
rították az utjukba gördített akadá-
lyokat és minden kulturotthonnak a 
íehe'ő legmegfelelőbb  hajlékot bizto-
sították. 

A kultúrotthon  legyen 
a második  otthonod 

jelszónak megfelelően  dolgozott ugy 
a vezetőség mint a dolgozó nép ifjai 
és felnőttei.  Minden kultúrotthon ki-
nevelte önálló kulturcsoportjdit, ame-
lyek hétről hétre biztosították a 
vasárnapi előadások műsorait. Az elő-
adók előre készültek előadásaik meg-
tartására és nagyon sok helyen az 
előadások után vitákat kezdeményez-
tek, hogy az előadott anyagot elmé-
lyítsék, közösen megbeszéljék. 

Helyenként azonban a kultúrotthon 
vezetősége nem vette komolyan a fel-
adatát és a kultúrotthon munkája visz-
szaesett. Ez történt Agyag  falván  és 
Farkaslakán,  ahol alig az év vége 
felé  vált lendületesebbé a munka. 

Nehézségek voltak kezdettől fogva 
a kulturotthonok tisztántartásával és 
jó karban tartásával. Minden kultur-
otthont ki kellett javítani, újra meszelni, 
berendezni, azonban a táncmulatságok-
ból befolyó  összegeket „ősi »okás 
szerit. " a szereplők elitták, — hogy 
ez most már nem volt lehetséges, 
megkezdődött a harc a szereplő cso-
portok és a kulturotthonok vezetősége 
között 

A kulturcsoportok sok helyen nem 
értették meg, hogy az ő érdekeiket, 
képviselik a kulturotthonok vezető-
ségei és felültek  a kulákság bujtoga-
tásainak. Máréfalván  pl. két kulák 
felbujtására  10.000 lejt itt. k el, ezért 
nem tudták kijavítani a kulturotthont. 
Magyarzsákodon,  szintén a kulákok 
biztatására 6000 lejből bankettet ren 
deztek a s; ereplők, ami szintén a kul-
túrotthon elhanyagolását eredményezte. 

A munka azonban mind nagyobb 
lendülettel folyt.  A munkásosztály pél-
dáját követve, Pártunk utmutatásai 
szerint a kulturotthonok is megszer-
vezték az első szociálista versenyeket 
és ujabb jelmondat várt megvalósí-
tásra : 

Minden  kulúurotthonba 
könyvtárat! 

Megindult a könyvtárak egyesítése 
és az olvasók tobortzása. A kön) vtáro-
sok összpontosították a község külön-
böző intézményeinél és szervezeteinél 

szétszórtan levő könyvtárakat, leltároz-
ták és megkezdték a könyvek népsze-
rűsítését. Dolgozó parasztságunk ele-
inte nem szivesen fogadta  a könyvet. 
Nem is csoda, hiszen a kapitálista 
rendszer tömegével termelte az anal-
fabétákat,  a könyv csak a kiváltságo-
saknak jutott. A könyvek terjesztését 
megnehezite te a kulákság ellenpro-
pagandája is, ami sokszor azt ered-
ményezte, hogy kiutasították az olva-
sókat meglátogató könyvtárost, ahogy 
az például Szentegyházasfaluban  tör-
tént. 

Az olvasók száma február  hónapban 
alig érte el a lakosság 2 százalékát. 

A szociálista verseny szelleme azon-
ban meglátszott a kulturotthonok mun-
kájában. A január 1-i 16 ezer kötet-
tel szemben, május l-re a kulturott-
honok könyvtáraiban 53 ezer kötete 
volt, mig az olvasók száma 3000-ről 
7300 ra emelkedett. A kulturotthonok 
megkezdték hétköznapi működésüket is. 

A tavaszi vetési csata előkészítésé-
ben már nagy szerep jutott a kultur-
otthonoknak. Segítséget nyújtottak a 
dolgozó parasztság munkája teivsze-
rüsitésében. A tavaszi vetési csata 
után megindult a küzdelem. 

A székelyföldi  kultur-
versenyekkel  egy 
magasabb kuttura 
felé-

Május és junius kulturhónapok 
voltak. Május 1- re kulturotthonok ala-
kultak megyénk legeldugottabb szór-
ványaiban is, számuk eléri a 143 at. 

143 kultúrotthon készült fel  a nagy 
csatára a babonák ellen és indítja 
meg a kulturversenyeket. Először házi 
versenyeket tartanak, junius 4-én kör-
zeti versenyre gyűl össze 143 kultúr-
otthon 400 kulturcsoportja 7392 sze-
replővel. A versenyek ünneppé vará-
zsolták ezeket a napokat és az előadott 
dalok, táncok és színdarabok szószó-
lói voltak a népi művészetnek, hir-
detve a tudományt, a művelődést. 

A körzeti versenyeket a járási, me-
gyei, majd megyeközi versenyek kö-
vették. 

A nyár inkább a mezőgazdasági 
munkák időszaka volt, de ez nem 
zárta ki a kulturmunka további foko-
zódását. Uj verseny indult a könyvtá-
rosok között. A kulturotthonok vállal-
ták, hogy az olvasók számát a lakos-
ság 20 százalékára emelik. A betaka-
rítás és őszi vttési csata sikerét 
szintén elősegítették a kulturotthonok. 

Az ideiglenes bizottságok beiktatása 
uj korszakot nyitott a kulturotthonok 
életében. Az ideiglenes bizottságok 
sajátjuknak tekintik a kulturotthont és 
megoldódnak a kulturházak kérdései, 
a fenntartási  kérdések. 

Az ideiglenes bizottságok munkájá-
nak köszönhető az is, hogy ma már 
minden ku turotthonban olvasóterem 
áll a dolgozók rendelkezésére, ahol 
a könyveken kivül több mint 970 újság 
és folyóirat  szolgálja dolgozóink ne-
velését. 

Az őszi  időszak 
uj feladatokat  rótt a kulturotthonokra. 
A kulturforradalom  fellendítésére  fo-
kozni kellett a csatát a tudatlanság 
ellen. Ezért most már nem elégedtek 
meg a csak vasárnapi előadásokkal, 
hanem hétköznapokon is ismeretter-
jesztő előadássorozatot indítottak. A 
hétköznapi előadásokat először ide-
genkedve fogadták  a községek dolgo-
zói, de hamarosan olyan népsze-
rűségre tettek szert, hogy sokszor 
10—11 óráig is elhúzódnak a viták az 
egyes kérdések felett.  Ezeken az előa-
dásokon beszélik meg dolgozóink a 
tudomány érdekességeit, amelyedtől a 

múltban el voltak zárva, mig ma al-
kotmányunk biztosítja mindenki szá-
mára a tanulás, a művelődés jogát és 
lehetőségét. 

A kulturcsoportok politikai és mű-
vészi színvonalának emelésére, fel-
merült vált a kádernevelés kérdése, 
amit pártunk irányításával a megyei 
ideiglenes bizottság tanfolyamok  ren-
dezésével oldott meg. November és 
december hónapokban 3 tanfolyam  volt, 
amelyen 228 hallgató vett rés rt. A tan-
folyamon  elsajátították dolgozó népünk 
ifjai  a kulturcsoportok vezetésé iek 
tehnikáját és a népi kultura alapele-
meit. A tanfolyamot  végzettek lendü-
letet adtak a kulturotthonok munkájá-
nak, amit bizonyítottak a december 
18-iki körzeti versenyek is. 

December 1-én az ország 6 kultur-
otthona versenyre hivta az összes kul-
turotthonokat. A felhívásra  Udvarhely-
megye 145 kulturotthona válaszolt és 
lendületesen meg is indította a munka 
fokozását,  bebizonyítva ezáltal, hogy 
pártunk vezetésével kulturforradalmun-
kat tovább viszik, egy magasabb kul-
turán keresztül a szociálizmus felé  ha-
ladva. 

Az 1949 év 
kultureredményei 
számokban 

azt mutatják, hogy aránylag kevese» 
hallgatták a kulturotthonoÜ előadásai!* 
és hogy a szociálista versenyek nagy-
ban fellendítették  kulturotthonaink mun-
káját. 

Jan. Dec. 
1-én 25-ér* 

Kulturotthonok száma 132 14S 
Könyvtárak száma 54 Í4& 
Olvasótermek száma — 13S-
Kötetek száma 16.791 93.75£ 
Olvasók száma 3.394 23,74í 
Mozigépek száma — ff 
Rádiók szám 3 3S. 

Az  év folyamán  volt:  vasárnapi mű-
soros előadás 6930 összesen 1.502.4« 
hallgatóval, hétköznapi ismeretterjeszti 
előadás 7822 összesen 612 106 hallga-
tóval, kollektív könyvolvasás 3969 
összesen 61.670 hallgatóval. 

A fenti  számok mutatják, hogy kuí-
turotíhonaink, dolgozó népünk érdek-
lődésének középpontjába kerültek.Dol-
gozó népünk, Pártunk, a RMP irányí-
tásával megértette a kulturális fejlőd  . 
fontosságát  és biztosítja isazta saját ma-
ga vezette kulturotthonok munkájával 

K-e. 

Az uj párttagsági igazolványok 
kiosztásának második napja 

A párttagsági könyvecskék kiosztá-
sának második napján az állami in-
tézmények és tömegszervezetek vezetői 
kapták meg azt a piros könyvecskét, 
amelyik a legféltettebb  kincse minden 
párttagnak. Azokra került sor ez alka-
lommal, akik megnyerték munkájukkal 
és magatartásukkal Pártunk bizalmát s 
a verifikálások  során méltónak bizonyul-
tak arra, hogy a Párt tagjai legyenek. 

A pártszékház szépen feldíszített 
nagytermében ünnepi hangulatban tar-
totta meg Bugyi Pál elvtárs, a Román 
Munkáspárt megyei titkára beszédét, 
amelyben kifejtette,  hogy az uj párt-
tagsági könyv a Pártnak a tagokba 
vetett bizalmát mutatja. A dolgozó nép 
szemében a verifikálások  során emel-
kedett a Párt értéke és mind szive-
sebben fogadják  el a dolgozók veze-
tőkként a kommunistákat, mert látják, 
hogy in vezetik Népköztársaságunkat 
a boldogulás utján. O szágunk nagy 
megvalósításai, a szociálizmus épitése 
azonban annak köszönhetők, hogy a 
nagy Szovjetunió példáját követjük és 
Lenin és Sztálin tanait sajátítjuk el. 

A párttagokiak még éberebben, 
jnég odaadóbban kell ezután vinniük 
a Párt harci zászlaját, amelyiknek egy 
darabkáját jelképezi az uj párttagsági 
igazolvány. A párttagság igazolása 
során felszínre  kerültek az elvtársak 
hibái és hiányosságai s igy lehetősé-
gük nyilt azok fokozottabb  leküzdé-
sére. A párttagoknak nem csak a ter-
melésben, hanem a tanulás és ön-
képzés terén is mind jobban kell 
meeállaniuk a helyüket, 

A párttagsági igazolványt ugy kell 
őriznünk, mint a szemünk fényét,  mert 
ezzel a Párt iránti megbecsülésünket 
fejezzük  ki. Amikor a párttagsági 
könyveket megkapjuk, meg kell ma-
gunkban fogadnunk,  hogy azt megbe-
csüljük és hogy igazi kommunista ön-
tudattal védjük meg a munkásosztály 
érdekeit, minden időnket a Pártnak 
szîntelve. 

A párttagsági könyvek átvételekor 
az elvtársak meghatott, egyszerű sza-
vakban fejezték  ki érzéseiket, megkö-
szönve a Párt beléjük helyezett bizal-
mát és ogadva, hogy annak meg is 
fognak  felelni.  Asztalos Berta elvtársnő 
az igazolvány átvételekor meghatódot-

tan mondta el, hogy még nem sokai: 
tett eddig a Pártért, de ifju  és ezért 
még sok alkalma lesz, hogy megmu-
tassa a Párt iránti hűségét, az iránta. 
Párt iránti hűségét, amelyért ha keS 
szivesen adja életét is. 

Lőrincz András elvtárs párltagságr 
igazolványa átvételekor fogadalmat  tett, 
hogy osztályharcos szellemben, a pro-
letárerkölcs követelményeit tartva szem, 
előtt végzi munkáját és az uj tagsági 
könyvecske még inkább elkötelezi őt 
arra, hogy teljes erejével támogassa a, 
munkásosztály harcat, a békéért és a», 
szociálizmus megvalósitásáért s ha 
szükséges élete árán is megvédelmezze 
a munkásosztály nagy eredményeit. 

A többi elvtársak is egyenkint köte-
lezték magukat, hogy még hűségesebb, 
még bátrabb, még öntudatosabb har-
cosai lesznek a munkásosztály nagy-
ügyének, melynek élén Sztálin elvtárs, 
áll Az ünnepi ülés Sztálin elvtárs-
meleg és őszinte ünneplésével és & • 
Internácionálé eléneklésével fejező-
dött be. 

A Terv sikeres túlteljesítésének \ 
eredményeképpen a székelyud-
varhelyi 

„SECERA" 
állami kereskedelmi vál alat 

minden üzletében nagy téli 
vásárt rendez. Dusán felsze-
relt raktárakkal várjuk a városi 
és falusi  dolgozókat. 

Nagy választék: mindenféle 
háztartási cikkben, ajándéktár-
gyakban, sport- és játékáruban, 
villamossági cikkekben, illatszer-
és festékáruban,  üveg , edény- és 
vasáruban, mezőgazdasági cik-
kekben, egészségügyi és .műszaki 
árukban. 

Tekintse meg a Secera állami 
kereskedelmi vállalat dus áru-
készletét 1 

A Magyar Népi Szövetség 
udvarhelymegyei hetilapja 
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