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Tizenkét éves a sztálini alkotmány
Tizenkét éve, 1936 december 5 én
ázavazta meg a szovjet nép nagy
lelkesedéssel uj alkotmányát, amit
megteremtőjéről sztálini alkotmánynak neveznek. Sztálin elvtárs akkor
adta ezt az alkotmányt, amikor a
szociálizmus végleg győzedelmeskedett a Szovjetunióban.
Ez az alkotmány, amint azt a 4.
Szakasz kimondja: „a kapitálista
rendszer megszüntetésén, a termelőeszközök és munkaeszközök magántulajdonának eltörlésén, s az embernek ember által való kizsákmányolása megszüntetésén* alapszik.
Ez az alkotmány a legmagasabb
demokrácia elvein, a szociálista demokrácián alapszik, amelyben „minden hatalom a város és falu dolgozóié".
A polgári alkotmányoktól eltérően,
amelyek nemzeti jellegűek, tehát a
többségi nemzet akaratát érvényesitik, a sztálini alkotmány nemzetközi, minthogy biztosítja minden
nagy és kis nép teljes egyenjogúságát, legyen az a kultura bármilyen
fokán.
A szociálizmus országában, amint
azt az alkotmány 12. szakasza kimondja, „a munka minden munkaképes polgárnak kötelessége és becsületbeli ügye, annak az elvnek az
alapján, hogy aki nem dolgozik, ne
is egyék". Mindenki munkája szerint részesül a javakból. A munka
a Szovjetunióban nem kényszer,
Mint a tőkés országokban, hanem
dicsőség és kitüntetés.
A Szovjetunió a népek szabad szövetsége. A Nagy Októberi Szociálista
Forradalom több, mint 100 különböző nyelvet beszélő népet szabadított fel. Ezek a népek különböző
kulturszinvonalon állottak. A fejlettebb kulturáju népek segédkezet
nyújtottak az elmaradottabbaknak,
hogy elérhessék a fejlettebb kultura
színvonalát. Az ipart is éppen ott
épitették ki legelőször, ahol a legelmaradottabb volt a kultura.
A Szovjetunió, a Szociálista Tanácsköztársaságok Szövetsége, 16
egyenrangú állam szövetségéből áll.
Minden államnak megvan a maga
alkotmánya és joga van bármikor a
kilépésre. Az egész szövetséget öszszefogó nagy alkotmány, a sztálini
alkotmány.
A szovjet törvényhozásnak két
szerve van : a Legfelső Szövetséges Tanács és a Nemzetiségek Tanácsa. Az államhatalom helyi szervei a szovjetek.
Az alkotmányban a szovjet-polgároknak biztosítva van az üdülési és
pihenési joguk. Minden dolgozónak
fizetéses szabadság jár.
Az alkotmány a nőknek a férfiakkal egyenlő jogokat biztosított. Addig, amig a cári Oroszországban
minden 100 dolgozó nő közül 80
cseléd volt, addig ma már nagy
szam^an vannak képzett női szakmunkások és vezetők. A sztahano-

visták 40 százaléka nő, akik a szociálista munkaversenyekben az első
helyen állnak. 1940-ben 15.000 kolhoznak az elnöke volt nő, nem is
beszélve az értelmiségi pályákról,
ahol óriási számban találunk nőket.
A szovjet-alkotmánynak és a szovjet-demokráciának sikerült megteremtenie a politikailag és erkölcsile;»
egységes államot, mert megszüntette

és megszüntetve a munkanélküliséget.
A világ népei láthatták, hogy a
világháború után a szovjet-nép
milyen óriási lelkesedéssel fogott
hozzá az újjáépítéshez. Mi ad erőt
a szovjet-polgároknak, miért vannak
az ujjáépités élén ? Azért, mert a
szovjet-polgárnak nincsenek gondjai,
nem kell félnie, hogy holnap munkanélkül marad. A Szovjetunióban
egy gyermek születése nem jelent
ujabb terhet az államnak, hanem
ujabb erőt a termelésben és fejlődésben.
Ezelőtt tizenkét évvel a kapitálisták megpróbálták lekicsinyelni a
szovjet-alkotmányt, azt szerették
volna, ha a világ népei egyszerű és
megvalósíthatatlan
papírdarabnak
nézték volna.
Ma már nehezen lehet valakit
félrevezetni, mert az eltelt 12 év
alatt bebizonyosodott a sztálini alkotmányról, hogy igazi demokratikus törvény, amely teljesen különr
bözik a kapitálista alkotmányoktól.
Az azóta eltelt évek tapasztalatai a
szovjet-alkotmánynak a többi országokra gyakorolt hatását bizonyítják, beigazolva Sztálin generálisszimusznak tizenkét évvel ezelőtt
mondott szavait — „olyan okmány
lesz ez, amely arról tanúskodik,
hogy az, amiről a kapitálista országokban a becsületes emberek milliói álmodoztak és ma is álmodoznak, a Szovjetunióban már megvalósult."
A nagy sztálini alkotmány tizenkét éve tnegerősiti azt a tényt, hogy
a szociálizmus és a demokrácia legyőzhetetlenek.
F. L.

9 Demokrata Hőh
Világszövetségénél! Il-ik
kongresszusa

December 1-én nyitották meg
ünnepélyesen Budapesten a Demokrata Nők Világszövetségének
második kongresszusát.
A világ minden tájáról összegyűltek a nők, hogy beszámoljanak
munkájuk eddigi eredményéről és
meghatározzák azt az utat, amelye*
haladniok kell a világ asszonyaínak,
ha meg akarják akadályozni, hogy
a háborús uszitók a harmadik világháborút kirobbantsák.
Mint a DNVSz főtitkára, MariaClaude Vaillant Couturier mondotta :
„mi örökösei vagyunk a fasiszták ál?
dozatainak. A mi kötelességünk,
hogy teljesítsük az ő végrendeletüket, amely nem lehet más, mint
harcolni minden erőnkkel a tartós
béke megvalósításáért".
Ez a kongresszus olyan időpontban kezdte meg munkáját, amikor
a nemzetközi politikai helyzet mind
világosabban mutatja, hogy a világ
imperiálista erői, nyereségvágyuk
kielégítése végett ujabb háború kirobbantásán fáradoznak és az emberiség millióit készek odavetni áldozatul önző céljaik érdekében.
Ezeknek a háborús mesterkedéseknek nagy akadálya ez a kongreszaz osztályellentéteket. A szovjet deszus, amely történelmi hivatását telmokrácia tudja fokozatosan eltünjesiti, amikor rávilágít arra, hogy a
tetni a fizikai és szellemi munkások
Szovjetunió és a munkáspártok veközötti különbségeket. A szovjet-de
zetése mellett a hatalmas demokramokrácia megteremtette az alkotmányban biztosított jogoknak az
tikus női-tábor, megalkuvás nélkül
anyagi feltételeit, megvalósítván a
harcol az imperiálista tábor háborús
válságoktól mentes gazdasági életet
uszítása ellen.
Amikor a DNVSz a békéért har*
col, le kell Lpieznie azokat az elemeket, akik ugyan hazafias jelszavakkal dobálóznak, de megalkuvást
és beletörődést hirdetnek, ami által
a nemzetközi reakció szekerét segítik előre.
A békéért folytatott harcnak az
élén
a szovjet-nők állnak, akik hősDecember 10-én és 11-én tartja meg a Magyar Népi Szö- tetteikkel
már a háború folyamán
vetség országos kongresszusát Kolozsváron. A? országos
kivívták a világ népeinek csodálatát,
kongresszus tárgysorozatán szerepel a központi intéző bizott- A kinai, a görög, a spanyol, a vietság és végrehajtó bizottság évi politikai és szervezeti beszánami helyzet megmutatja a világ
asszonyainak,
mit kell cselekedniük.
molója. Ugyancsak a kongresszus van hivatva megszavazni
Ezek
az
asszonyok
fegyverrel a keés elfogadni a Magyar Népi Szövetség szervezeti szabályza- zükben harcolnak szabadságuk
kitának módosítását, amit a csíkszeredai határozatok elfogadásavívásáért és azért, hogy véget vestett időszerűvé.
senek nemzetük elnyomásával együtt
Megyénk képviseletében 15 kiküldött utazik a kolozsvária nők sanyargatásának, gyermekeik
kongresszusra: Czire János, Sorbán Géza, Keszi Harmath pusztulásának.
Erzsébet, Lőrinc Mátyás, Tamási Sándor, Ambrus János, Be- A RDNSz kiküldöttei is részt vesznedek Sándor, Gegő Pál, Rácz Albert, Bokor Ferenc, Péter nek ezen a kongresszuson, Constanţa
Miklós, Flórián László, Deák András, Keresztes Pálné, akikCiăciunnak, a RDNSz elnökének vevalamennyién a szervezeti munkában elért kiváló eredmények- zetése alatt. A kiküldöttek tudatában
ért kapták meg ezt a kitüntető megbízatást. Ugyancsak az vannak azoknak a megvalósításokországos központ vendégeként részt vesz a kolozsvári kon nak, amelyeket eddig a RMP vezegresszuson Tornai Imre zetelaki élmunkás, aki, mint egyúttal tése mellett, a nők egyenjogúsítása
a község bírója is, hatalmas és kiemelkedő munkájával ér- által elértek s^ezért ezután is hozzá
lógnak járulni a béke táborának
demelte ki ezt a kitüntetést.
megerősítéséért és a béke megsziA kongresszusi delegátusok december 9-én . utaznak el
lárdításáért folytatott harchoz.
Kolozsvárra.

Kolozsváron lesz a MNSz
negyedik országos kongresszusa

SZAKSZERVEZETI ROTAT
Neveljük tanoncainkat osztály-öntudatra
A tanoncok munkakörülményeinek,
életszínvonalának megjavítása érdekében több műhelyben látogatást
tettünk. Ilyen alkalmakkor sajnálattal kellett megállapítanunk, hogy a
tanulók nem kapják meg járandóságukat sem pénzben, sem pedig természetben. Erre a megállapításra
csak következtetés utján juthattunk,
tnert a tanoncok még annyira öntudatlanok, hogy a mesterükkel
«gyetértve, a valóságnak meg nem
felelő adatokat mondanak be, mintha
attól félnének, hogy a gazdájukat
«megkárosítják^ azzal, ha a szakszervezeteknek tudomására hozzák
sérelmeiket és azok elintézik, hogy
megkapják a becsületes munkájuk
atán járó bérüket.
Ebben az esetben nem egészen a
tanulók a hibásak, mert ők abban
a tudatban nőttek fel, hogy a tanulók tanoncéveik alatt a mesternek
minden fizetség nélkül kell, hogy
•dolgozzanak és még hozzá »köszöneted kell mondaniok, amiért 3
éven keresztül »tanitotta« őket. Erről a "tanításról és a bánásmódról,
amiben részesültek a tanulók, igen
sokat beszélhetnénk. Tanoncéveik
alatt fizetés nélkül kiszipolyozták
őket a mesterek, dolgoztatták nem
szakmába vágó munkában is s ezen
kívül nagyon kevés van olyan, aki
kellő szakmai tudással rendelkezne
a tanoncévek végén.

A mesterek még most is azon
fáradoznak, hogy a tanulókat megtartsák a téves nevelés folytán kialakult egészségtelen felfogásukban.
Továbbra is abban a meggyőződésben akarják tartani őket, hogy ha
az apjuknak jó volt olyan körülmények között tanulni, hát legyen jó
nekik is.
A szakszervezetek az ifjúság érdekében meg kell, hogy tegyenek
mindent, hogy megváltoztassák ezt
a beállítottságot a tanoncok körében. Ezt a munkát eddig elhanyagolták, nem foglalkoztak behatóbban
a tanoncproblémávai. Nem folytattak
kellő felvilágosító munkát és csak
nagyon kevés esetben próbáltak
meggyőző módszerrel rámutatni arra,
hogy a saját érdekükben szükséges, hogy bekapcsolódjanak a szervezeti életbe, ahol megismerik a
társadalom forradalmi átalakulását
és benne a munkásság vezető szerepét. Megtanulják, hogy ők, mint
munkásifjak lényegesen hozzájárulnak jövőnk építéséhez és majd rájuk hárul a feladat, hogy megkezdett munkánkat tovább vigyék, fejlesszék és megvalósítsák a mind
jobb és szebb életet jelentő szociálista társadalmi rendet.
Ebben a nevelő, felvilágosító munkában igen nagy hivatás hárul a
szakszervezetekre, mely hivatásuknak feltétlenül meg is kell, hogy feleljenek.
fll.
L.

Megyei szakszervezeti kulturkonferencia
Székelyudvarhelyen
Nagy feladat hárul ma a szakszervezetekre művelődési és nevetési téren. Ennek érdekében a megyei Szakszervezeti Tanács december 1-én kultur-konferenciát rendezett Grosz Lászlónak, az Országos
Szaktanács kiküldöttjének jelenlétében.
Habár a meghívottak szép számban jelentek meg, a konferenciának
nem volt meg a kívánt eredménye.
A jelentések során négy szakszervezet adott jelentést. A szentkeresztbányai vas- és fémipari szakszervezet kultur- és nevelési felelőse,
Eperjesi elvtárs beszámolójából megállapíthatjuk, hogy megyénk legnagyobb üzeménél nem folyik rendszeres nevelő munka és hogy a fizikai munkásokat nem vonták be
a reszort munkájába.
A helyi ruházati szakszervezet ré
széről Deák elvtárs a beszámolóját
a konferencia közben állította össze,
tehát nem volt arra felkészülve s
igy csak pár szóban mondta el az
egész jelentését és amilyen a jelentése volt, olyan az elvtárs munkája is, hanyag, közömbös a feladattal szemben, amit a szakszervezetének tagjai rábíztak.
A keresztúri vegyes szakszervezet
részéről Bede elvtárs jelentése üres
beszéd volt, amelyikből konkrét
munkát nem lehetett megállapítani.
A helyi tanári szakszervezet kultur- és nevelési felelőse el sem jött
a gyűlésre, a jelentést a reszórt
egyik tagja, Dobos dr. elvtárs terjesztette elő, aki szintén nem volt
felkészülve és igy nem tudott semmiről sem jelenteni, habár hátulról a
többiek súgtak neki. Igy dolgozik
kollektiven a tanári szakszervezet
kultur- és nevelési reszortja, igy
neveli a szakszervezet tagjait, akik
hivatva vannak arra, hogy gyermekeinket neveljék.

A jelentésekhez alig voltak hozzászólások.
Ezekből a jelentésekből megállapíthatjuk, hogy a kultur- és nevelési
reszortban dolgozó elvtársak nem
értették meg a feladatukat, nem
igyekeztek önmagukat képezni, munkájukat kollektiven, tervszerűen és
módszeresen végezni.
Miután feldolgozta a gyűlés a
kultur- és nevelési reszort feladatát,
munkakörét és munkamódszereit, kiosztották a Szakszervezeti Élet által szervezett tudósító verseny és
az irodalmi pályázat dijait.
Az országos irodalmi pályázat I.
diját Szabó;Judit elvtársnő nyerte
el, 3.000 lejt. Az udvarhelyi tudósítók közül Demeter Regina és Katona Gábor dr. egy-egy könyvet kapott, a megyei tudósítók közötti
verseny első diját, szintén egy könyvet, Imets Ilona kapta meg.
Meg kell említenünk, hogy habár
idejében értesítettük a szakszervezeteket a klutur- konferenciáról és annak napirendjéről, annak ellenére
több kultur-felelős nem jelent meg.
mások meg nem voltak felkészülve
a jelentésre, nagyrészben a titkárok
hibájából, akik az értesítést kézhez
kapták.
A jelenlevők még azzal sem voltak tisztában, hogy mi egy konferencia és igy amikor látták, hogy
egy rendes gyűlés idejénél tovább
elnyúlik, türelmetlenkedni kezdtek s
sokan a konferencia közben elhagyták a termet.
Pollner Rózsa.

Szőoetkezetek figyelmébe.
A Federálé a szövetkezetek tudomására hozza, hogy december elsejétől kezdve csak dugaszolt italokat
árulhatnak. A közeljövőben a MAT
különböző minőségű italokat különböző méretű üvegekben bocsát a
szövetkezetek rendelkezésére.

n Román-Szoojet barátsági hét alkalmából az „Orosz Hányó"
kiadásában magyar nyeloen a köoetkező műnek jelentek meg:
Dona ii. A Román Népköztársaság függetlenségét, önállóságát és éjh
ségét biztosítja barátságunk a Szovjetunióval. — Szavin T. Ut a boldogsághoz és a jóléthez. A szociálizmus országa, ahol megszűnt a népek közötti viszály. Barátságunk a Szovjetunióval: az ifjúság emelkedésének biztositéka. November 7 és a dolgozó parasztság. — llf Petrov. Tonja. —
Oszejeva. A varázsszó. — Nemcov. A hatodik érzék. — Malinovszkij. Az
emberi test élete és szerkezete.
Szám: 9849-1948.
HIRDETMÉNY
Az érdekeltek tudomására hozzuk, hogy 1948 december 10-én
délután 16 órakor az építészeti
hivatal helyiségében (vármegyeháza Il-ik emelet) nyilvános árlejtést tartunk a vármegye tulajdonát képező Crysler-gyártmányú,
1938-as tipusu, 1 Odh. rendszámú
személygépkocsi javításához szükséges alkatrészek beszerzésére.
Az árlejtés a LCP 88—110 szakaszai, valamint a nyilvános árlejtésekről szóló szabályrendeletek alapján történik. A vállalati
feltételek és költségvetés naponta
megtekinthetők a vármegyei építészeti hivatal helyiségében. A
költségvetés összege 120.000 lej.
Eredménytelenség esetén a szükséges alkatrészek közvetlen tárgyalás utján lesznek beszerezve. Az
ajánlathoz 5 százalék garancia
melléklendő.
Székelyudvarhely, 1948 nov. 29.

vános árlejtés lesz a megye tulajdonát képező fagázas úthengerhez
szükséges 1 drb. lakókocsi beszerzésére. Kikiáltási ár költségvetés
szerint 120.000 lej. Ugyancsak
11-én, olytatólagosan nyilvános
árlejtés lesz 1 drb. kőtörőgép magánjáróvá való ál alakításához
szükséges alkatrészek beszerzésére. Kikiáltási ár költségvetés szerint 165.000 lej. Az árlejtés a LCP
88—110 szakaszai, valamint a
nyilvános árlejtésekről szóló szabályrendeletek alapján történik.
Eredménytelenség esetén ugy
lakókocsi, mintáz alkatrészek közvetlen tárgyalás utján lesznek beszerezve. Árajánlatok külön csak
egyes alkatrészekre is tehetők. A
vállalati feltételek és költségvetések naponta megtekinthetők a vérmegyei építészeti hivatal helyiségében. Ajánlatokhoz 5°/o garancia mellékelendő.
Szilágyi Ignác, megyefőnök.
Lőrincz András, ép. hiv. főnök.

No. 9730 din 29 Noembrie 1948.
PUBLICAŢI ÜNE
Se aduce la cunoştinţa celor interesaţi, că se va {ine în ziua de
11 Decembrie 1948, orele 16,30
în sala Serviciului Technic, (Palatul Prefecturei etajul II) licitaţie
publică, pentru furnizarea pieselor
necesare unui autoturism în valoare după deviz de Lei 200.000.
Licitaţia se va tine în conformitate cu dispozitiunile art. 88—110
din LCP şi normelor generale
pentru tinerea licitaţiilor.
Devizul şi caetul de sarcini se
pot vedea zilnic, în timpul orelor
de serviciu, la Serviciul Technic
judeţean (Palatul Prefecturei. etajul II). La oferta se va alătura
garanţie de 5 la sută. In caz de
nereuşire a licitaţiei, piesele vor
fi procurate pe cale de tratare directă.

MANGAL SI COMBUSTIBIL SAR
Odorheiu — Str. Kossuth Nr. 42
CONVOCARE
Adunarea generală extraordinară a
acţionarilor SAR Mangal ţi Combustibil este convocată la sediul societăţii, în OdoTheiu, Str. Kossuth Nr.
42, in ziua de 31 Decemvrie 1948,
ora 12, pentru a delibera şi a se
pronunţa asupra următoarei ordine
de zi:
1. fixarea capitalului social în lei
stabilizaţi.
2. modificarea art. 5 din actul
constitutiv şi statutele. Textul vechiu:
„art. 5. Capitalul social este de lei
200000.COO — Împărţit în 20000»
acţiuni a câte lei 1.000.— fiecare."
Textul nou propus: „art. 5. Capitalul social este de lei 626400.— împărţit in 200.000 acţiuni a câte lei
3.132 fiecare".
3. Disolvarea societăţii prin lichidare.
4. Numirea lichidatorului şi fixarea onorariului.
Acţionarii, care nu se pot prezenta fn persoană, vor putea da
procură altor acţionari, procurile urmând a fi depuse la sediul societăţii cel mai tărziu cu 5 zile înainte
de data pentru care este convocată
adunarea.
In cazul, în care in ziua de 31
Decemvrie 1948 nu se va intruni
numărul de acţionari prevăzut de
art. 28 din statute, adunarea generală se amână cu aceaşi ordine de
zi la 10 Ianuarie 1949, ora 12, tot
la sediul societăţii din Odorheiu,
Str. Kossuth Nr. 42, când se vor
lua hotărâri valabile, cu respectarea
dispoziţiunilor art. 28 din statute.
Consiliul de Administraţie

Szám: 9730—1948.
HIRDETMÉNY
Az érdekeltek tudomására hozzuk, hogy 1948 december 11-én
d. u. 16 ó. 30 perckor a vármegyeháza Il-ik emeleti, műszaki osztály helyiségében nyilvános árlejtés lesz autóalkatrészek vásárlására. Költségvetési ár 200.000
lej. Az árlejtés a LCP 88-110 szakaszai, valamint a nyilvános árlejtésről szóló szabályrendeletek alapján lesz megtartva. A költségvetés
és a vállalati feltételek naponta
megtekinthetők a hivatalos órák
alatt a műszaki osztály vármegyeházi Il-ik emeleti helyiségében.
Az árajánlattal együtt 5 százalék biztosíték teendő le. Eredménytelenség esetén az alkatrészek
közvetlen tárgyalás utján lesznek
beszerezve.
Székelyudvarhely, 1948 nov. 29.
Szám, 9729-1948.
HIRDETMÉNY
Az érdekellek tudomására hozzuk. hogy 1948 december 11-én
délután 17 órakor a vármegyei
építészeti hivatal helyiségében,
(vármegyeháza H-ik emelet) nyil-

x Táska-írógépet keresek megvételre. Kossuth Lajos-utca 25 szám
I. számú ajtó.
x Eioesztettem Nánu János névre
szóló C élelmiszer-jegyemet, kérem
a becsületes megtalálót, Rákóczi-nt
61. szám alatt adja be.
x Balassy-testoérek irógép-javitó műhelyünkkel átköltöztünk Sztálin tér 25 sz. alá Antal mészárss
volt helyiségébe.
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Az ujtipusu párt — a proletáriátus pártja —
országunk vezető tényezője
Sajátítsuk el a társadalmi fejlődés cselekvő
elméletét, a marxista-leninista elméletet, amely a
munkásosztály élcsapatának, a Pártnak a világnézete. Tanuljunk, hogy
taníthassunk.

A pártok általában az adott társadalmi osztály legkövetkezetesebb
harcosaiból tevődnek össze. Az osztály élcsapatát képezik, vezetik az
osztályt a harcban az uralom megszerzéséért, illetve megtartásáért. A
tőkés osztálynak azonban nemcsak
egy pártja van, mivel a tőkés osztályon belül egyes csoportoknak különböző, ellentétes érdekei vannak a
haszon utáni hajszában és igy anynyi pártot alakítanak, ahány jelentősebb érdek-csopqrt van. Ezzel
szemben a munkásosztály egységes,
az egész világ dolgozóinak érdekei
azonosak: megszüntetni a kizsákmányolást és igy nincs létjogosultsága többnek, mint egyetlen munkáspártnak.
Marx és Engels rakták le az alapjait az elnyomottak pártjainak. Ezekbe a pártokba azonban befurakodtak megalkuvó elemek, ezek a
pártok nem harcoltak a hatalom átvételéért közvetlenül, csupán reformok és nem forradalom utján, engedményekért. "íz a harc azonban
elégtelenné vált akkor, amikor a tőkés rendszer fcalódó, rothadó fázisába került, — az imperiálizmus
korszakába. Az imperiálumusban az
ellentmondások annyira kiéleződték,
hogy nyilvánvalóvá válik a rendszer
felbomlása, amikor állandó válságok,
forradalmak és háborúk kisérik. Ekkor aktuálissá válik a proletáriátus
forradalma, végső harca a hatalom
átvételéért, az uj rendszer felépítéséért.
Ebben a harcban szükség van egy
„.. uj, harcos, forradalmi pártra,
melynek megvan a bátorsága arra,
hogy a proletáriátust harcba vezesse
a hatalomért, melynek megvannak a
szükséges tapasztalatai arra, hogy
a forradalmi helyzet bonyolult feltételei között eligazodjék és elég
hajlékony ahhoz, hogy a céljához
vezető uton minden zátonyt elkerüljön." (Sztálin) Igy jött létre az
imperiálista háborúk és a proletárforradalmak korszakában azuj tipusu
párt, a leninista párt. Ez a párt különbözik az eddig ismert összes
pártoktól.

A párt élcsapat.
Lenin és Sztálin lángeszű tanításain alapszik ez a párt, a proletáriátus pártja, a munkásosztály élcsapatát képezi, mivel magába foglalja a munkásosztály legbecsületesebb, legfelkészültebb tagjait, akik
fel vannak fegyverezve a világ leghaladottabb forradalmi elméletével.
A párt szoros kapcsolatban áll a dolgozók széles tömegeivel, akiknek érdekeiért harcol, ismeri a tömegek
problémáit. De ez nem jelenti azt,
hogy a párt és a munkásosztály között nem kell, hogy különbség legyen, mert ahhoz,^ hogy egy harcot
sikeresen meg lehessen vivni.szük* ség van egy jól kiképzett-vezérkarra,
amely előrelátással rendelkezik, amelyik felül tud emelkedni a pillanatnyi nehézségeken és tekintete elől
nem veszíti el a későbbi, a végső
célt és természetesen, arra törekszik,
hogy minél több tagját az osztálynak az élcsapat szinvona!ára*eme!je.
Tehát a párt részese a munkásosftálynak, annak vezető tényezője.

A párt a munkásosztály
szervezett csapata.
De a párt nemcsak élcsapata, hanem szervezett csapata is a munkásosztálynak. Ahhoz, hogy a párt
képes legyen kézbefogni és vezetni
a harcot, szükséges, hogy jól meglegyen szervezve, hogy a párton belül öntudatos, vasfegyelem uralkodjék, hogy csak azok lehessenek a
pártnak tagjai, akik ténylegesen aktiválnak a párt valamelyik szervezetében. Nincs és nem is lehet helye
itt úgynevezett „disz" tagoknak, hiszen ha maga a vezérkar sem egységes, jólmegszervezett, fegyelmezett,
öntudatos, hogyan vezethetne egy
komoly, nehéz harcot? A párt nemcsak a pártszervezetek összessége,
hanem a szervezetek egységes rendszere is. Minden egyes tag egy
alapszervezethez tartozik, amelyben,
munkát kell kiftjtenie, a szervezetek
munkája pedig ellenőrizve van a'ólról felfelé és felülről lefelé. Mindazok, akik nem akarják ezt a szervezettséget, fegyelmet, a proletáiforradalmat, a szociálizmus győzelmét
ezek megalkuvók, végső fokon árulói a munkásosztály ügyének.

Az osztályszervezet legmagasabb formája.
A munkásosztálynak — a párton
kivül — van még egy sorvezetője:
a szakszervezetek, kulturális, ifjúsági - szövetségek* szövetkezetek, a
nők pártonkívüli egyésüléSel, MNSz
stb. Ezekben a szervezetekben tömörülnek a munkásosztály tömegei,
nagyrészük pártonkívüli. Ezek a
szervezetek szintén a munkásosztály érdekében dolgoznak és igy a
harc jómenetele érdekében szükségesek. Ezeknek a szervezeteknek
azonban összhangban kell dolgozniok a munkásosztály közös célja
érdekében. E szervezetek egységes,
harmónikus tevékenysége csak ugy
lehetséges, ha van egy erő, amely
irányítja, megszabja működésűk
irányvonalát. Természetesen, ez az
erő csak a proletáriátus pártja lehet, amely magába tömöríti a munkásosztály legjobbjait, amely fel van
fegyverkezve a marxizmus leninizmus nagyszerű elméletével, megvan
a kapcsolata a tömegekkel és megvan a szükséges tekintélye, hogy
erre képes legyen. Ez nem jelenti
azt, hogy a szervezetek a párt függelékévé kell, hogy váljanak, hanem
azt, hogy a párt tagjain kérésziül,
kik közmegbecsülésnek örvendenek,
a meggyőzés erejével elfogadtatják a
párt álláspontját — az egyedüli helyes álláspontot — s igy biztosítva
van az egységes Irányvonal valamennyi szervezetben. Ezek szerint a
párt a proletáriátus osztályszervezeteinek legmagasabb formája.

A párt a proletáriátus
eszköze.
De természetesen., a párt nem öncél, hanem eszköz, a proletáriátus
kezében a hatalom megszerzéséért
és ha az -megtörtént, akkor a hatalom megszilárdításáért folyó harcban. Jelenti azt, hogy eszköz arra,
hogy népszerűsítse a marxizmusleni nizmus elméletét, hogy átnevelje
a proletáriátust a szociálista termelés szellemében, a proletárfegyelem
és erkölcs szellemében, leküzdve a
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burzsoá- nevelés maradványalt. Tehát a párt eszköz a hatalom megszerzésére, annak ! megszilárdítására
és megszűnik, am kor megszűnik a
harc a kizsákmányoló rendszer maradványai ellen.

A párt, mint az akarat
egysége.
Hogy a párt eleget tehessen a
követelményeknek, ahhoz a párton
belül vasfegyelemnek, akarategységnek kell lennie. Ez természetesen,
azt jelenti, hogy a munka megjavításának egyik legjobb módszerét, a
kritikát és önkritikát kell gyakorolni, a kérdéseket közösen meg kell
vitatni, de határozathozatal után, a
kisebbség aláveti magát a többség
akaratának, az elfogadott határozat
minden tagra nézve kötelező és
nincs helye semmiféle küiőnvéle-

menynek, frakcióknak. A frakciók
létezése veszélyezteti a párt egységét, Ütőképességét, tehát „a párttat,
mint akarategységgeí összeegyeztethetetlen a frakciók létezése" (Sztálin).

A párt megtisstitása.
A proletáriátus nem zárj osztály.
Külünféie kispolgári csoportok kerülnek be a pártba, akik magukkal
hozzák az ingadozás, a megalkuvás
szellemét. A kispolgári szellem elleni könyörtelen harc, a megalkuvók
kizárása a pártból, a párt egészségét
erősiti, a tisztogatás erősiti a pártot,
mert a párt ereje nem tagjai számában, hanem a tagság minőségében rejlik.
A RMP a Szovjetunió K (b) P.
nyomdokaiban haladva, ma Népköztársaságunk vezető tényezője. Ez a
párt biztosítja következetes harcán
keresztül egyenes irán u fejlődésünket a szociálizmus felé. A RMP azáltal, hogy megkezdi sorainak felülvizsgálását, szorosabbra vonja sorait, erősebbé válik, hogy ezáltal
képes legyen tovább vinni dicsőséges harcát a szociálizmus megvalósításáért.

S. ti

A megyei kulturtanács közleménye
A kultura terjesztésének megszervezésére és annak folytonossá tételére
a művészet- és tájékoztatásügyi minisztérium kezdeményezésével megalakultak vármegyénk községeiben a
kulturotthonok, melyek tanácsai no
vember 28 án megválasztciták a
megyei kulturtanácsot
Műsoros esték, műkedvelői előadások vagy bármi'yen kulturren-,
dezvények kivéfeHéfktíl esaK á- l<ulturotthon kereteiben kerülhetnek közönség elé. Az engedélyek kiadását
a megyei kulturtanács végzi és ilyen
irányú kéréseken a helybeli kulturotthonok jóváhagyásának is mindig
ott kell lennie.
A kulturotthonok megkerülésével
nyilvános előadásokat, rendezvényeket sem városon, sem falun tartani
nem lehet. A rendezvények bevételei pedig a kulturotthonok pénztá-

rába folynak be és csak kulturális
célokra használhatók fel jóváhagyott
költségvetésük alapján.
Az összes nyilvános könyvtárak
(kölcsönkönyvtárak) a RMP, az iskolai
katonasági éj szakkönyvtárak kivételével a kulturotthonok kezelésébe
mennek át és megszervezés után
díjmentesen állnak az olvasóközönség .rendelkezésére.

^ Y.

>

A kjiltura a néptől jön és a nép
szolgálatában kell, hogy áiljon. Hogy
a kulturotthonok hivatásuk magaslatán álljanak, szükségük van a tömegszervezetek 'szoros együttműködésére. A kulturotthonok a legnagyobb tömegszervezetté kell, hogy
kifejlődjenek, mert szerepük nagy
a szociálista társadalom felépítésében.
A megyei kulturtaeáfti.

Igy fogadták a demokrata nők
világkongresszusát Udvarhely megyében
Az egész világon az érdeklődés középpontjában már hetek óta a DNVSz
második kongresszusa áll. Ennek a
nagyjelentőségű eseménynek a híre
felértékeltette a RDNSz tagjaival és
a kívülállókkal azt a nagy feladatot,
amely a jelenlegi nemzetközi hely
zetben a nőkre hárul. Minden nő*
nek még élénken emlékezetében
kell, hogy éljenek az elmúlt háborús évek szenvedései. És minden
nőben hatalmasan él egy akarat,
hogy megtegyen mindent azért, hogy
gyermeke a háború borzalmait elkerülje. Ezen dolgozik a demokratikus erők oldalán,, a Szovjetunióval az élen, az a 83 millió nő, aki
a DNSz ben tömörülve, harcol a
béke megszilárdításáért.
Városunkban és a megyének még
8 nagyobb községében a RDNSz
bizottságai nagy népgyüléseket tartottak a kongresszus tiszteletére. A
női tömegek megérlve a helyzet
fontosságát, lelkesen vállalták a
kongresszus munkájának támogatását és hitet tettek amellett, hogy
a jövőben megsokszorozzák erőfeszítéseiket és a széles női tömegek.

felölelésével harcolni fognak a kitűzött cél megvalósítása érdekében.
A megyéből ezekről a népgyűlésekről hat üdvöz'ő táviratot küldtek
Budapestre, amelyekben köszöntik
a DNVSz II. kongresszusát és fogadják,-hogy elhatározásaiban minden erejükkel támogatni fogják.

Sajtóhiba-igazítás
Legutóbbi számunk első cikkében,
amely a megyei kulturtanács meg*
alakulásáról számolt be, a cikk legelején az van, hogy mintegy 650
fa'usi kiküldött jelent meg Székelyudvarhelyen az alakuló közgyűlésen.
Ez, természetesen, tévedés, sajtóhiba,
ami elnézés folytán maradt a lapban; A gyűlésen ugyanis nem mintegy 650, hanem mintegy 250 hlküldött vett részt.
Csak ritkított sorokban oó-

pelt, oagy helyes ós könnyen
otoashatO késírással irt köz*
lemónyeket fogadhatunk el Közlésre.

ÉLJEN A MfiSz IV. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA,

Ui utakon az UMGlSz
A termelés megszervezésén keresztül
az újjáépítés felé

A szövetkezetek feladata nem csak
az áruelosztás megszervezése, hanem a termelésnek és az értékesítésnek a megszervezése is. Szövetkezeteink nem szorítkozhatnak csak
az áru közvetítésére, hanem a termelésbe kell tevékenyen bekapcsolódtok, hogy minél nagyobb lendülettel szolgálják Népköztársaságunk
újjáépítését.
Az UMGlSz az első szövetkezet
megyénkben, amelyik tevékenyen
kíván résztvenni az ország újjáépítésében és megkezdte a termelőszövetkezetek kiépítését és az azokra
való áttérést. Természetes azonban,
hogy pon áru üzleteit, fűszer, stb.
elosztó üzleteit továbbra is fenntartja.
A termelési szövetkezetekre való
áttérés első lépése a Székelyudvarhelyen, a szombatfalvi részen létesített asztalos ipari szövetkezet. Egyelőre ez az üzem 8 munkást foglalkoztat, de - legrövidebb időn belül
már 40 munkásnak fog kenyeret
adni, mert az állam által megrendelt iroda- bútorok és ládák készítéséhez lega'ább ennyi munkás be
állítása szükséges. A nagyszabású
asztalos-ipari szövetkezettel sikerűi
azt a célt elérnünk, hogy megyénk
fa-anyaga ne nyersanyagként kerüljön forgalomba, hanem bútorrá feldolgozva 8 ezzel munkás kezeket
foglalkoztat az üzem és mind több
munkás kenyerét biztosítja.

Munkatere 19*9 önre
Azonban az UMGlSz nem áll meg
a fafeldolgozó szövetkezet létesítésénél, mert tudja, hogy ugyanilyen
fontos a ruházati szövetkezet megvalósítása is. Most a karácsonyelőtti munkaidényben talán nem érzik annyira a szabókennek a szükségességét, de rövidesen be fogják
látni, hogy nekik is előnyösebb
szövetkezetbe tömörülni.
Január elsején állítja be az UMGlSz
ruházati osztályát. Ennek a szövetkezetnek máris olyan hatalmas rendelései vannak, hogy rövidesen
200—250 munkást tud foglalkoztatni. A munkamegosztás következtében, természetesen, nem csak szakképzett munkásokat tud foglalkoztatni, hanem szakképzetleneket is,
akik könnyűszerrel megtanulhatják
munkakörüket.
A kövei kező lépés a már működő
Seprű- és kefekötő üzemnek január
elsején való kibővítése lesz. Ez az
üzem, előreláthatólag, 60 munkást
tud majd foglalkoztatni, olyan méretű állami megrendelések várhatók.
Kívánatos volna a cipészek szövetkezetbe tömörítése is, ezt azon
ban mindaddig nem tudja vállalni
az UMGlSz, amig nem tudja biztosítani a cipészmunkákhoz szüksé-

Szerkesztői üzenet
Honcz Istvánnak Székelyke-

resztur. Beküldött cikke jó, csak
már nem időszerű. Az októberben
történt eseményekre most decemberben nem térhetünk vissza, annál
is inkább mert erről a kérdésről
már irtunk is. Vegye fel a kapcsolatot az ottani szerkesztő bizottsággal, melynek vezetője Szilasi A. dr.

Kicsinyben! bor-árjegyzék
a „Fenyőolz* Rt. nálUj vörös literenként
Uj fehér
„
Ó fehér
„.

. 66 lej
. 88 „
; m „

ges nyersanyagot és az állami megrendelés folytonosságát. Ha ezt a
cipészüzemet sikerül beállítani, kb.
100 embert tudna foglalkoztatni a
cipész szövetkezet.
Ugyanezeket a termeiőszövetke
zeteket kívánja megvalósítani az
UMGlSz Székelykereszturon is.
Igy kapcsolódik be az UMGlSz a
termelő) munkába és vállalja igazi
hivatását, a termelés megszervezését.
Nagyjelentőségüek ezek a tervek és
megvalósiíások, mert egészen uj
távlatokat nyitanak városunk dolgozói előtt. Itt, aliol nincsenek nagyipari vállalatok és az iparosok nagyrésze attól félt, hogy az anyagbeszerzési nehézségek következtében
nem jut munkához, vagy hogy a
gyárak elveszik az életlehetőségüket,
uj utak nyílnak az elhelyezkedni
vágyó iparosok előtt. Mindenki a
faját szakmájában végezhet becsületes munkát, amelyből becsületesen
megélhet.
íme az UMGlSz uj utjai, amelyek
egyúttal uj távlatokat és utakat mutatnak Székelyudvarhely dolgozóinak is.

Udva»hely várm. megyefőnöksége
Műszaki osztály
Szám : 9677-1948.
HIRDETMÉNY
Az érdekeltek tudomására hozzuk, hogy 1948 december 11-én
16 órakor a vármegyeháza második emeleti, műszaki osztály
helyiségeiben nyilvános árlejtés
lesz tartva egy luxusautó vásárlására. Költségvetési ár 200.000 lej.
Az árlejtés «z LCP 88—110 szakaszai, valamint a nyilvános árlejtésről szóló szabályrendeletek
alapján lesz megtartva. Az árajánlattal együtt 5 százalék biztosíték teendő le. A költségvetés és
a vállalati feltételek napQnta megtekinthetők, a hivatalos órák alatt,
a műszaki osztály vármegyeházai
második emeleti helyiségeiben.
Eredménytelenség esetén az autó
közvetlen tárgyalás utján lesz beszerezve.
Székelyudvarhely, 1948 nov. 25.
Nr. 9808-1948. din 25 Nov. 1948.
PUBLICAŢIE DE LICITATIE
Se aduce la cunoştinţa celor
interesaţi, că se va tine în ziua
de 11 Decemvrie 1948, orele 17 30
în sala serviciului technic judeţean,
etajul II. al Prefecturei, licitaţie

publică, pentru furnizarea imprimatelor şi rechizitiilor de birou necesare Prefecturei. Licitaţia se va
tine în conformitate cu dispozitiunile ari. 88 110 din LCP şi
normelor generale pentru tinerea
licitaţiilor. Valoarea după deviz
este de Lei 515.000. Devizul şi
caietul de sarcini se pot vedea zilnic în timpul orelor de serviciu la
serviciul technic judeţean, etajul
II. al Prefecturei. La oferta se va
alătura garanţie de 5°/o. In caz
de nereuşită, materialele vor fi
procurate pe cale de tratare directă.
Szám: 9&08—1948.
HIRDETMÉNY
Az érdekeltek tudomására hozzuk, hogy 1948 december hó 11-én,
17 óra 30 perckor a megyefőnökség műszaki osztálya II emeleti
helyiségeiben nyilvános árlejtés
lesz, a megyefőnökségnek szükséges irodaszerek és nyomtatványok szállítására. Az árlejtést a
LCP 88—110 szakaszai, valamint
â nyilvános árlejtésekről szóló
szabályrendeletek alapján tartják
meg. Költségvetési ár 515.000 lej.
A költségvetés és a vállalati feltételek naponta megtekinthetők, a
hivatalos órák alatt, a műszaki
osztály megyeházai 2-ik emeleti
helyiségeiben. Az árajánlattal együtt 5 százalék biztosíték teendő
le. Az árlejtés eredménytelensége
•esetén az anyagokat közvetlen
tárgyalás utján vásároljuk meg.

Mezőgazdasági tanulságok
a Szovjetunióból

No. 7942—1948
PUBLICATIUNE
Prefectura judeţului Odorheiu
publică concurs pentru ocuparea
a două posturi de dactilogfafi şi
unui post de telefonist, vacante la
această prefectură. Cei cari doresc
a ocupa vreunul din aceste posturi, să-şi înainteze cererile insolite
de actele prevăzute în statutul
funcţionarilor publici în termen de
10 zile dela data publicării acestei concurs, la prefectura judeţului
Odorheiu. Cererile incomplecte sau
sosite după termen nu vor fi luate
în considerare.
OdQrheiu, la 25 Noemvrie 1948.
Szám : 7942—1948.
. HIRDETMÉNY
Udvarhelymegye megyefőnöksége pályázatot hirdet a megyefőnökségnél üresedésben levő két
gépirónői és egy telefonista állás
betöltésére. Akik ezen állások valamelyikét elfoglalni óhajtják, a
tisztviselő törvényben előirt okmányokkal felszerelt kérelmüket jelen
pályázati hirdetmény megjelenésétől számított 10 nap alatt terjesszék be a megyefőnökséghez.
A kellően fel nem szerelt, vagy
a fentjelzett határidőre be nem
terjesztett kérelmek nem vehetők
figyelembe.
Székely udvarhely, 1948 nov. 25.
Prefect: Szilágyi Ignatiu.
Şeful Serv. Ad-tiv:
Demeter Andrei.

A Szovjetunió népei joggal nevezhetik egyik legnagyobb győzelmüknek a mezőgazdaság szociálista átalakítását, SJ,01ií,!
valamint a kolhozok és szov- ;
hozok termelésének gyors diegnőVekedését.
' ^
A Szovjetunióban, hogy a mezőgazdaság állandóan fej ődhessék elsősorban arra volt szükség, hogy a gépesítés alapjait megteremtsék és tökéletes fejlődését biztositsák.
A Szovjet-állam ezt a kötelességet és felsdatát a falu iránt te'jcsi'tette
A falvakat traktorokkal és modern mezőgazdasági gépekkel oly hatalmas
mennyiségben látta el, amilyenről még csak álmodni sem mert senki a forradalom előtt. A Bolseviki Párt és a Szovjet-állam minden áldozatot megho
zott azért, hogy a mezőgazdasági tudomány eredményeket érjen el és ezeket a
termelésben gyakorlatilag alkalmazzák is. Ennek köszönhető, hogy
ma a Szovjetunió mezőgazdasága a legelőrehaladottnbb.
A takarmánynövények és gabonanemüek közti váltógazdáikodás rendezésével érték el a kolhozokban és szovhozokban muíalkozó hatalmas termelési eredményeket. A szociálista kolhoz-rendszerben uralkodó kollektív munka
és a gazdalkodás nagy kiterjedése mind segítséget nyújtott arra, hogy a tudomány a gépesítéssel karöltve a termelés fokozását eióremozditsa
A kolhoz-rendszer a parasztság lelkivilágát is megváltoztatta. A paraszt
olyan emberré lett, akiben a közösség és állam érdekei össjpontosulnak
Ez ad neki erőt a szociálista versenyek folytatásához. A szovjet paraszt politikai előrelátása és hazafisága nagy segítséget ad a mezőgazdaságb
fokozásához.
A kolhozok, szovhozok, a mezőgazdasági gép- és traktorállomások rendkívüli sikereket értek el 1948 ban. Az idén például a gabonatermés elérte a
háboruelótti termés mennyiségét. A fö'd termékenysége jóval nagyobb a
háboruelőttinél. A gabonabeszolgáltatásnál Hem csak a tavalyit haladták tul
hanem a háboruelőtti mennyiséget is. Erről mondta Mo!otov, november 6 <A
jelentésében, hogy
nemcsak a lakosság kenyérszükségletét biztosítottuk,
hanem a jövőre tartalékunk is van.
A haladó szellemű szovjet-mezőgazdasági tudomány megtalálta a helyes
- módszert, melynek alapján fejlődhetik a mezőgazdasági élet. Bármit is mondanak a reakciós burzsoá tudósok a föld termékenységének csökkenéséről
, határozottan tudják a legjobb kolhozok gyakorlatából, hogy a szovjet emberek
fokozni tudják a föld termékenységét. Át tudják alakítani és fel tudják
MEGHIOÓ
javítani a mezőgazdasági termények, valamint az állalfajták minőségét.
A^helybeli Vöröskereszt IOVR alA Szovjetunióban már
osztálya december hó 11-én, szombaton este 8 órai kezdettel, műsorgyakorlatilag foglalkoznak a szárazság elhárításával,
ral, tánccal egybekötve teaestélyt
amivel szemben az ember eddig tehetetlen volt. Az állam mindent megtesz
rendez Szabó Károlyné éttermeiben,
a gépesítés tökéletesítése érdekében. Például az idén háromszor több trakmelyre
a m. t. közönséget szeretettorral es kétszer több másfajta géppel látta el a mezőgazdaságokat, mint
tel meghívja. Tanulmányos, szóra1940 ben. Elég, ha példaként megemlítjük, hogy az idén minden 15 lóerős
koztató műsor, jó zenei Egy tea
traktor teljesítőképessége sokkal több hektárral volt nagyobb mint a
ára
süteménnyel 30 lej. Szives pártháború előtt.
fogást kér:
a RENDEZŐSÉG.
A most végetért gazdasági év olyan eredményeket hozott, amelyekre
méltán büszke lehet a szovjet paraszt. A jövő év termés csatája következik az
ötéves terv időeiőtti teljesítése, melyért lelkesedéssel küzd a szovjet paraszt
x Barna bunda,, jó állapotban,
mert tudja, hogy a Bolseviki Párt és n2gy tanítómestere, Sztálin biztos lé- • bélésnek vagy prémezéshez jutányopéssel vezeti azen az utsn, mely a kommunizmushoz vezet.
nyosan eladó Kökössy-szűcsnél.

FALVAINKBÓL
Megmozdultak
Zetelaka dolgozói is
Nagy és szép feladatra vállalkoztak városunk valamennyi tömegszervezetének a kulturcsoportjai, amikor
november 27-én kimentek Zeteiakára,
hogy ott egy ingyenes kulturelőadás
keretében bemutassák Zetelaka dolgozóinak tudásukat és művészetüket.
A községháza épületét zsúfolásig megtöltötték. A műsort nagy
figyelemmel hallgatták végig és nem
egyszer hangos tetszésnyilvánítással
tüntettek demokratikus rendszerünk
megvalósításai mellett. Tömöri Ödön
4r. az igazi népi kulturáról beszélt.
Arról a kulturáról, amelyet évszázadokon keresztül hamis szólamokon
keresztül igyekeztek a kizsákmányolók és csatlósaik a nép ajkáról lelopni. És ezek helyett idegen, az ő
érdekeiket szolgáló dalokkal és mondanivalókkal tartották félrevezetettségben dolgozó tömegeinket.
Horváth Vilma a Demokrata Nők
Világszövetségéről és arról beszélt,
hogy a világ minden táján milyen
harcokat vivnak a nők az egyenjogúságért és a békéért.
A szakszervezet fuvószenekara, a
diákok népi tánccsoportja, az egyéni
előadók, valamint a MNSz városi
szervezetének és a mezőgazdasági
bérmunkások szakszervezetének a
kulturcsoportjai is szűnni nem
akaró tetszésnyilvánítások mellett
adták elő műsorszámaikat.
A városi vendégek azzal a meggyőződéssel távoztak erről az előadásról, hogy Zetelaka dolgozó földművesei, megértést tanúsítanak és
közösséget vállalnak azzal az építőmunkával, amit a Román Munkás
Párt kezdeményezésére és annak
irányításával a munkásosztály szoros szövetségben a dolgozó földmüvességgel vív népi demokráciánk
elmélyítéséért és a kizsákmányolás
megszüntetéséért, bármennyire igyekszik is a reakció, hogy ezt megakadályozza.
F. L,

Ujszékely.
Ujszékely sem akar lemaradni a
művelődési munkában. A Dózsa
György kultúrotthon-bizottság, a
RMP és a demokratikus szervezetek
közösen állapították meg a kultúrműsort s ugy osztották be, hogy
minden vasár- és ünnepnapra jusson
előadás. Az első kulturest november
28-án volt. Ez a szövetkezeti eszmét szolgálta s emellett szórakoztató
műsorral is szolgált. December 5-én
az Arlus rendezett műsoros estélyt.
Gazdasági téren óriási veszedelem
fenyegeti a községet, mert a mezei
pockok, vagy egerek a vetésben
nagy károkat tettek. Valósággal a
a jövő évi kenyeret veszélyezteti az
egerek elszaporodása. Próbálkoztunk
mérgezéssel, tifuszos fertőzéssel,
de az egerek csak szaporodtak. Kár,
hogy a vadászok a mezőre kijáró
macskákat kiirtották, mert azok nagy
segítségére lettek volna a lakosságnak az egerek irtásában. Ugy látszik azonban, hogy fontosabb volt
néhány vadász kedvtelése, mint az
egész lakosság érdeke. Pedig a
macskák a nyulfíakban nem is tehettek volna nagy kárt.

Szávuly Lajos.

Miklósfalva
A görög szabadságharcosok gyermekeinek megsegítésére gyűjtést
rendeztek Miklósfaiván is. A RDNSz
asszonyai, köztük Keresztes Páiné
titkár és Benczédi Juliánná, végez-

ték a gyűjtést, A község szegényebb
dolgozói, kiki tehetsége szerint
adott. Kevésből: keveset. Ha nem
volt pénzük, kértek kölcsön, de nem
tagadták meg a segítséget. A sok
éhező, szenvedő görög gyermek ugy
fájt nekik, mint a sajátjuk.
A módosabbak nem igy gondolkoztak.
Mikor Jánosi Lajos, volt malomtulajdonoshoz kopogtattak be, annak felesége felháborodottan tiltakozott a zaklatás ellen és kijelentette, hogy ő már torkig van az
ilyesmivel és az egész demokráciával. Őt sem most, sem később, ne
zavarják kéregetésekkel.
Elhisszük, hogv Jánosi Lajosné
torkig van a demokráciával, mert
számára a demokrácia megszüntette
a további aránytalan meggazdagodás
lehetőségét. A demokrácia nem tűri,
hogy egyik ember a másiknak a
megrövidítésével vagyont halmozzon
fel. Ezért nem tetszik a demokrácia
Jánosi Lajosnénak sem. Vájjon Já-

FALVAINKNAK
nosi Lajosnét nem jobban zavarná,
ha bombák pusztítanák el vagyonát,
családját és mindent, amit ma értékesebbnek tart a népek testvériségénél. szabadságánál, gyermekek
megmentésénél ? Mit tenne akkor,
ha mindenét elsöpörné egy ujabb
háború, mikor ma, a békéért vívott
harc idején nem ad a sokból:
semmit ?
A RDNSz lelkes asszonyai befejezték a gyűjtést. A sok pár lejes
adományból 720 lejt gyűjtöttek öszsze. Kicsi a falu és szegény. S a
8—10 hektáros nagygazdákéból nem
jut a görög gyermekeknek.

Hogyan zajlott le a MNSz
ifjüsógónah járási
BrtehBZIefe Kányádon

November 28-án tiz község résztvételével rendezte meg az udvarhelymegyei MNSz ifjúsági csoportja

Siőke András.

Beszélgetés

a MNSz

az alsójárási értekezletét Kányádoa.
Az ifju felelősök beszámolása során
kitűnt, hogy egyes községekben az
ifjúságot a tiszteletes urab még miadig félre szeretnék vezetni, de az
ifjúság nagyobb része már öntudatra ébredt és belátta, hogy az
ilyen papok az ifjúságot a régi
rendszerek alapján akarják neveim.
A munkavállalás során az ifjak
szinte versenyezve vállalták azokat
a feladatokat, amelyek a Román
Népköztársaságban az ifjúságra hárulnak. Az ifjak nagy lelkesedéssel
fogadták azt a munkát, melynek
célja az ifjúságnak az uj demokratikus rendszerrel való megismertetése. Ennek a munkának fejlesztésére olvasóköröket állítottak fel a
„Komszomol Diadalmas Utjának"
tanulmányozására. Minden taggyűlésen egy-egy brosúrát dolgoznak
fel, hogy a többi ifjak is ismerjék
meg demokratikus rendszerünk felépítését, hogy ezután azok az ifjak
is kapcsolódjanak bele a munkába,
hogy minél hamarabb felépíthessük
az uj társadalmi rendszert, a szociálizmust.

Szülői értekezlet
m
ost hazatért—brigádosaioal
Homoródalmáson
Nem, válaszolják, annak elle29-én délután

J-Jétfőn, november
* *• tértek haza a MNSz ifjúsági
szervezetének brigádosai a száivavisói Luka László-munkatelepről. Huszonhat napbarnította, erőtől duzzadó
ifju. Valamennyinek a szemében
öröm és büszkeség ül, amint körülvesszük őket. Meggyőződéssel és
lelkesen beszélnek arról az óriási
méretű önkéntes újjáépítési munkáról, ami az ország munkatelepein
folyik, a nagyszerű el átásról s arról
a hatalmas nevelő munkáról, ami a
munka lázas ütemei között folyik.
Valamennyien megelégedettek és boldogok, hogy önkéntes munkájukkal
hozzájárulhattak országunk újjáépítéséhez és ragyogó szemekkel mesélik, hogy munkájuk árán ők is
hozzájárultak ahhoz, hogy rendszerünk eggyel több gyárat, eggyel több
üdülő otthont, eggyel több iskolát
építhessen a dolgozók széles tömegei életszínvonalának az emelésére.
Bogdán István székelyszáldobosi
ifjúval beszélgetek, aki a brigád felelőse volt. Mikor megkérdezem,
hogy milyen munkát végeztek, zsebébe nyul és előveszi jegyzeteit.
— 899 köbméter földhányás,
630 köbm. betonozás, 1305
köbm. kavicshordás, 35 tonna,
cement, 15 tonna vizhordás,
39 köbm. gerendahordás, 21
köbm. homok,
röpködnek a számadatok a levegőben, mint öntudatos ífjaink munkájának beszédes eredményei.

A brigádélet.
Megkérem Bogdán Istvánt, beszéljen ottani életükről.
Mellette ülnek Mitra Endre és
Demeter Árpád bordosi ifjak. Egymást kiegészítve beszélik el életüket, élményeiket.
— Szeptember 26-án érkeztünk
és bizony az első napon megrökönyödtünk, hogy csak mi voltunk
ottan, az egyedüli magyar brigád.
De már az első napokon nagyszerűen összebarátkoztunk román testvéreinkkel és elmondhatjuk,
„ hogy egy pillanatig sem éreztük, hogy más nemzet fiai
vagyunk.
— Nyelvi nehézségek nem voltak ?
Teszem fel a kérdést.

nére, hogy nem igen tudunk még
ronánul, de mégis nagyon jól megértettük egymást. Fél hatkor keltünk, majd torna és reggeli következett, ami után kimentünk munkahelyünkre. Nyolc órát dolgoztunk és
ebéd után kötelező alvás volt, majd
ujságo'vasás és szeminárium. Vacsoia után p;d g kulturmunka következett.
— Milyenek voltak a munka-normák ? érdeklődöm.
— Könnyen meg lehetett csinálni,
válaszolják, néha az időjárás, igaz,
hogy nem kedvezett és akkor nehezebb volt, de nem volt egyetlen nap
sem, hogy 100 százalékon alul lettünk volna.
— Kik tűntek ki a munkában ?
kérdezem.
— Legjobb élmunkásaink Tamási
József és Kocsis Mihály kőrispataki
ifjak voltak, akik munkájuk jutalmául oklevelet is kaptak. Voltak
azonban olyanok is, akik viselkedésükkel bizony szégyent is hoztak
ránk, például Benedek Béla szentpáli
ifju, akit lopáson értünk.

Otthoni feladatok.
— Mit fog csinálni, ha haza megy ?
kérdem Bogdán Istvántól.
— Elsősorban összeszedem a falu
ifjúságát és nekifogok a szervezési
és felvilágosító munkának, hogy ha
mégegyszer brigádba megyünk, ne
csak én, hanem a falu egész ifjúsága velem jöjjön, mert én tavaszszal megint vissza szeretnék menni.
— Mi a legnagyobb vágya ?
— Hogy beiratkozhassam a Pártba,
feleli minden kertelés nélkül.
Megnyugtatom, hogy ez is biztosan be fog következni, ha ilyen
szellemben fog tovább is dolgozni.
Ajándék-könyveket osztunk szét
az ifjak között és gondunk van
arra, hogy vacsorában és jó elszállásolásban legyen részük.
Ezek is népi demokratikus rendszerünk nagyszerű megvalósításai. Bogdán istván, az egyszerű pásztor gyerek élére állott 26 székely ifjúnak
és kezében az önkéntes munka zászlajával, öntudatosan, becsülettel vezette és fogja ezután is v zetni őket
egy szebb, egy boldogabb jövendő
felé.
F. L

Homoródalmás egyhangúságát valami különös sürgés-forgás, gyermekkacaj és a szülők gyülekezése
törte meg egy szép, napsütéses, vasárnap délután, november 21-é«.
Szülői értekezletre gyül a falu lakossága.
Az értekezlet előtt gszdag műsorral szórakoztatták a gyermekek az
öntudatos és igazán gyermekszereté
szülőket. A műsort a tantestület
tagjai új szellemben irányították,
Nagy Ferenc igazgató-tanító vezetésével. A műsor után megelégedett,
mosolygó arccal mentekát a szülők
a tanterembe, megértve azt, hogy
gyermekeik munkáját és a velük
foglalkozó tanítókat az uj szellem
és haladás utján támogatni kötelességük.
Az iskolában minden osztályvezető tanító, tanítónő várta a szülőket és lámpafény mellett beszélték
meg a gyermekek nevelésének kérdését, hogy az a tanügyi reform
szellemében történjék ne csak az
iskolában, hanem otthon is. Igy
várható Homoródalmás ifjúságának
a reális életre való nevelése.

Szabó.

Iskolai hir.
Tudomására hozzuk az érdekelt
szülőknek, hogy a közoktatásügyi
minisztérium a székelyudvarhelyi
műszaki középiskola keretében a
már működő fém- és faipari szakok
mellett építészeti szakot is engedélyezett, amelynek első évfolyama a
közeljövőben megnyilik. Felvételre
jelentkezhetnek három vagy négy
középiskolát sikerrel végzett növendékek. Az érdeklődők forduljanak
részletes tájékoztatásért és előjegyzés céljából az iskola igazgatóságához (Székelyudvarhely Árpád-utca
11). Az iskola internátussal is rendelkezik. Kérjük jegyző elvtársainkat,
hogy jelen értesítésünket dobszó
utján hozzák községeik lakosságának tudomására.
A műszaki középiskola

igazgatósba
x Eladó szén d es carju. Szent
János-u. 58.

Mi történik a nagyvilágban?
K ü l - és belpolitikai tájékoztató
•

b á n y á s z s z ö v e t s é g «elbírására végétért
a
francia
bányászok
sztrájkja
Nyolc heti hősies küzdelem után
» bányász-szövetség azt tanácsolta
* sztrájkoló bányászoknak, hogy
•«vember 29-én kezdjék meg a
wnnkát. Egyúttal elismerését fejezte
ki azoknak a derék bányászoknak,
akik a végsőkig hősies ellenállással
folytatták a harcot. Az osztályharckan, a dolgozók felszabadulási küzdelmében a sztrájk az állandóah
fölyó hadjárat egy része. A francia
reakciós kormány a legkegyetlenebb
nyilt erőszakot vette igénybe a
a sztrájkoló munkásokkal szemben.
Valóságos fegyveres hadjárat volt,
amelyben sürün dördültek el sortözek Ezenkívül mindent megtettek
a munkások kiéheztetésére, még a
kenyéradagnak a gyermekektől való
megvonásával is. Ennek ellenére,
eredményes volt a b á n y á s z o k
sztrájkja, mert a kormány kénytelen volt követeléseiket részben teljesíteni.
Amint a zsilvölgyi és grivicai
harcok hazánkban a reakciós kormány elleni küzdelemben a munkásság megerősödését jelentették, ugy
a francia dolgozók is egységbe kovácsolódva kerültek ki ebből a
sztrájkból. Egyúttal leleplezték a
jobboldali vezetésű szakadár szakszervezeti csoport mesterkedéseit és
soraikat megbontották. De megerősödött a munkás-paraszt szövetség
is, mert a parasztok élelmiszerrel
és segitőkézzel siettek a bányászok
támogatására. A munkásság nemzetközi összefogása is nyert ebben a
küzdelemben.

Meg kell tisztítani
az ül hei szövetkezetet
A falu kízsákmányolói és az ingyenélők igyekeztek a demokratikus
szervezetekbe és a szövetkezetekbe
befurakodni és most is önös érdekeik szolgálatára akarják azokat felhasználni.
Ez történt Ülkében is. Sándor
Áron szövetkezeti ügyvezető és
Márton Pál könyvelő legutóbb a
Magyar Népi Szövetség kiküldöttjét
is igyekeztek félrevezetni és arra
venni rá, hogy egyformán osszák
szét a faluban a szövetkezeti (mandát) árut s ne legyenek tekintettel
arra, hogy a nagygazdák könnyebben meg tudják venni a szabad
árut is s elsősorban a szegényebb
gazdáknak kell juttatni a pontárut.
Márton Pál azt állította, ennek a
helyi viszonyokkal nem ismerős
kiküldöttnek, hogy összesen csak
3 méter gyolcs pontárut kapott eddig. Pedig ezen kivül kapott egy
pár bakancsot, 2 5 m. zefirt, majd
pontoskönyvet kapott 7 családtagja
részére, amivel kb. 50 méter ruhaés fehérnemű anyagot váltott ki.
Ennek ellenére a mostani pontáruanyag elosztásánál nem átallotta kivenni az árut, amihez nem volt
joga és igy szégyenszemre kellett
a bíró az árut visszavitesse vele.
Ezután történt az, hogy az interimár-bizottság a pontáru juttatásból kizárt két olyan embert, akik
Amerikából szoktak csomagot kapni
s igy ruhaneműt szoktak eladni,
nem hogy rászorulnának. Az interimár-bizottság határozata ellenére

A nyolchetes erőpróbát kiáltották
a francia bányászok és megmutatták a reakciós francia kormánynak,
hogy a kommunista párt vezetése
mellett továbbra is készen állnak a
harcra minden elnyomás és háborús
készülődés ellen. A munkások harca
tovább folyik, más eszközökkel, a
végső győzelemig.

A Ruhr-vidék kértlése
a francia parlament
előtt
A kommunista képviselők a parlamentben rámutattak arra, hogy az
amerikai kapitálisták vissza akarják
juttatni a Ruhr-vidéket a fasiszta
német kapitálistáknak s ezzel veszélyeztetik Franciaország és az
egész világ békéjét. Ezzel szemben
az áruló jobboldali szociálisták a
támadó Németország felélesztéséhez
járultak hozzá azzal, hogy a Ruhrvidéki iparvállalatok nemzetközi ellenőrzésének megszüntetését akarták.
A k i n a i
néphadsereg
előnyomulása
A kinai néphadsereg diadalmasan
nyomul előre. A harcok Nankingtól,
Kuomintang-Kina fővárosától 20 kilométernyire folynak. A néphadseregnek sikerült egy kb 140.0000 főnyi
Kuomintang-haderőt bekerítenie és
Csáng-Káj-Sek az utóbbi nyolc nap
alatt 450000 katonát és óriási menynyiségü hadianyagot vesztett, ami
Nanking sorsát megpecsételi.

Szov|et-romáii kereskedelmi tárgyalások
Kormányküldöttség utazott Moszkvába az 1949. évre szóló románszovjet kereskedelmi egyezmény
részleteinek megbeszélésére.
Márton Pál ezeknek is juttatott a
pontáruból.
Az ilyen szövetkezeti vezetőkre,
akik még titokban, mellesleg pálinkafőzéssel is foglalkoznak, nincs szüksége a szövetkezetnek és meg fogja
találni a módot, hogy sorait az
ilyen élősdi emberektől megtisztítsa.

ÉRT6SITÉS
Figyelmeztetem az érdekelteket,
hogy semmiféle nyomdai vagy rokonszakmai számlát ellenjegyző aláírásom nélkül el ne fogadjanak mert
az ilyen számla érvénytelen.
Bálint Sándor,
adm. unic.
— Tanuljunk együtt elmen állandó rovatot indítottunk. Felhívjuk olvasóinkat, tegyék félre
és gyűjtsék össze ezeket a cikkeket.

Hirdetmény
Az erdészeti igazgatóság vadászaM
osztálya közhírré teszi, hogy az 522
számú f. évi nov. 16-án kelt miniszteri rendelet a farkas lelövési.
vagy irtási jutalmat 1000 lejről 2000
lejre emelte fel.
Bárki mutat is fel egy farkasbőrt,
az uj jutalomdíjban részesül, bármi
uton is pusztította el.
Bencze s. k., igazgató.
Dénes s. k., vadász-felügyelő.

x Egy bútorozott' szobai há-

rom fiatalember részére k adó. ^Tábor-utca 25.

Gondoljunk a görög gyermekekre

A hideg téli napokban mindnyájunknak jól esik a meleg'
ruha és a jó étel Gondoljunk a görög szabadsághősök gyermekeire, akikért mi is felelősek vagyunk és siessünk megsegítésükre meleg ruhával, élelemmel. Apáik fegyverrel küzdene
minden elnyomás és kizsákmányolás ellen, amiért mi békés
eszközökkel folytatunk harcot.

Székely udvarhely dolgozói ünnepelték
a sztálini alkotmányt
A sztálini alkotmány tizenkétéves
évfordulója alkalmából, dec. 5 én
a mozíteremben rendezett ünnepségen nagy számban jelentek meg
Székelyudvarhely dolgozói. Zeneszám
és szavalatok után Băcilă Ioan törvényszéki biró román nyelvű előadásban ismertette a sztálini alkotmányt kimerítően.
Balogh József dr. biró értékes
előadásában rámutatott az 1936. évi
sztálini alkotmány fejlődésére, az
1924 évi alkotmánnyal szemben,
mely még osztályharcos alapon
állott. 1936-ig a Szovjetunió óriási
lépéseket tett a szociálizmus felé
vezető uton : uj, korszerű nehézipart
és gépipart fejlesztett ki, a kolho-

A MNSz városi
szervezetének hirei
A Magyar Népi Szövetség városi
szervezetének „Bartók Béla" filharmonikus zenekara és .Petőfi Sándor*
énekkara december 8 án este 8 órai
kezdettel a moziteremben
HANGVERSENYT
rendez, melyre városunk minden lakóját szeretettel meghívja a rendezőség.
Műsor:
1. Suppé: Könnyű lovasság, nyitány,
játsza a zenekar.
2. Liszt: Ünnepi dal, előadja a MNSz
vegyeskara és zenekara.
3. Verdi: Aida, operafantázia, előadja a zenekar.
4. Liszt: Szerelmi álom, énekli Késmái ki Ferenc dr.-né, kiséri a zenekar.
5. Lehár: Találkozás Lehárnál, operettegyveleg, játsza a zenekar,
szóló : Késmárki Ferenc dr -né.
6. Csajkovszki: Barcarola, játsza a
zenekar.
7. Bárdos: Jókedvű dallamok, előadja a férfikar.
8. Balázs: Népdalegyveleg, játsza a
zenekar.
Vezényel Balázs Ferenc.
Belépő dij 30 lej.
Próbák ideje:
Hétfő, dec. 6: férfikari próba.
Kedd,' dec. 7: vegyeskari és zenekari ősszpróba székházunkban
este 8 órai kezdettel.
Szerda, dec. 8: d. u. 4 órakor ifjúsági előadás a moziteremben,

n MNSz szókelyudoarhelyi

oárosi szeroezete tagg\ü est rendezett december 2-án kőkereszttéri
helyiségében. A taggyü ést kedves
szórakoztató számok tettek élvezetessé, Benedek Sándor ismertette
röviden a politikai helvzetet. Váró
György dr. pedig A MNSz osztályharcos alapon áll címen tartott rövid előadást. Az előadásokat követő
megbeszélés mu atta, hogy a jelenlevők élénken kapc olodtak bele a
hallottakba. A gyakorlati teendők
megbeszélése is sikeres volt. A
MNSz minden kéthétben megtartandó taggyűlésein ezután is mindenkit érintő és érdeklő kérdések
k?rülrek sorra.

zok és szovhozok révén gépesítette
és uj termelési eszközökkel látta el
a földművelést, a kereskedelem az
állam és a szövetkezetek kezébe
került. Ezt a hatalmas gazdasági
fejlődést tükrözi vissza a sztálini;
alkotmány, mely már csak békések
együttdolgozó munkásokat és parasztokat ismer, a belőlük származó értelmiséggel. Megoldotta ez az alkotmány tökéletesen a nemzetiségi kérdést is és igy képezi egy többnemzetiségű szociálista társadalom alapjait. Kimutatta még azokat a lényeges különbségeket, amelyek a sztálini alkotmányt az imperiálista alkotmányokkal szemben a világ legdemokratikusabb alkotmányává avatták
— Házasság. Szentes Juliánná
és Izsák Lajos december 4-én házasságot kötött. (Minden külön
értesítés helyett).
— n löoótei bányászok siettek a legnagyobb áldozatkészséggel
a francia sztrájkoló bányászok segítségére. A kb. 240 főnyi bányász
összesen 10300 lejt adományozott
a franciaországi bányásztestvérek
részére. Ez a nagyarányú áldozatkészség is azt mutatja, hogy munkásságunk együtt érez a világ bármely sarkán levő munkássággal és
minden áldozatot meghoz az imperiálisták elleni küzdelemben.
x Cladó Székelyudvarhelyen egy
4 szoba, konyha, üveges veranda,
fürdőszoba, nyárikonyha és pincéből álló központi fekvésű, parkettes,
csempekályhás lakóház kerttel, gyümölcsfás nagy udvarral. Értekezés
Wenetsek Oszkár dr. ügyvédnél,
Székelyudvarhely, Orbán Balázs-u.
12. sz!
1-3
x Eladó egy jókarban levő ház
a központban, azonnal beköltözhető.
Cim a kiadóban.
2—3
x Eloeszett a piactértől a Ferenczy-vendéglőig egy aktatáska, a
megtaláló a pénzt tartsa meg és az
iratokat adja be a Szabadság szerkesztőségébe.
Zetelaka község elöljárósága
Szám: 1481—1948.

Hirdetmény
Zetelaka község elöljárósága pályázatot hirdet a községnél üresedésben levő alábbi állásokra:
Községi pénztárnok, közigazgatási
tisztviselő. A pályázók kéréseiket a
községi tisztviselők szabályzatában
előirt okmányokkal felszerelve, jelen
hirdetménynek a vármegyei Hivatalos Lapban való megjelenésétől számított 10 napon belül Zetelaka község elöljáróságához adják be. Hiányosan felszerelt és határidő után
érkezett kéréseket nem veszünk figyelembe. Fizetés a község 1948—
1949 évi költségvetésében biztosítva
van.
Zetelaka, 1948 december hó 2-án. i
Tornay Imre, községi biró.
Kendi Sándor, k. jegyző.
Nyomatott az „UMGlSz* könyvnyomdájában Székelyudvarhelyt.

Éljen a szociálizmust épitő magyar dolgozók nemzetiségi szervezete!

