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Éljen J.  V.  Sztálin, 
a világ dolgozóinak 
nagy tanítómestere, a 
békéért folyó  küzde-
lem irányítója* 

U d v a r h e l y m e g y e dolgozói készülnek 
Sztálin elvtárs születésnapja megünneplésére 

A Viahija i vasgyár munkásai uj munka-
versenyekkel készülnek 

A!£VIShiţa i vasgyár munkásai a 
árivita Locomoii ŷár munkásainak 
felhívására.  P.ir u k útmutatásait kö-
vetve. nagysvahá u egyéni és csopor-
tos munkáserse ybe ke/dtek. Ezekkel 
a szociálista i. unkaversenyekkel a vas-
gyár munkásai az egyéves gazdasági 
tervünk megvalósítását és túlszárnya-
lását kívánják dé n<, tudva azt, hogy 
ezzel emelik az összes dolgozók élet-
színvonalát. 

Az egyéni  versenyek  so-
rán 82 munkás, vagyis 41 pár verse-
nyez egymással a jobb teljesítményért, 
az öntödében, A versenyben eddig 
Bardócz  Márton  vezet 178 százalékos 
teljesítményével. Bardócz Márton motor-
házat önt. Tanulva a srovjet-niunkások 
módszereiből, Bardócz Márton egyszerre 
két öntőformát  készit el s egyszerre önti 
ki mind a kettőt Ezzel a módszerrel si-
került szép teljesítményét elérnie. 

A szociálista munkaversenyek során 
kiváló teljesítményeket értek még el 
Szabó Péter 165*/0-os, Mihály Imre 164 
V,-os és Sándor Lajos 160u/o-os elö-
iiányzatteljesitéssel, s még számos más 
elvtárs ért el hasonló szép eredményt 
Eaeket az eredményeket a szociálista 
munkaversenyek ösztönző hatására ér-
ték el a munkások, ügyességük és 
jártasságuk fejlesztésével. 

Vannak azonban olyan munkások 
is, akik a norma alatt maradtak telje-
sítményükkel. Mig Egyeá  Péter  ugyan-
abban a munkaágban 130 százalékos 

A lövétei vasércko-bányánál 
Sztálin elvtárs születésnapjának tiszte-
letére, Pártunk útmutatásait elfogadva, 
az összes munkások szociálista mun-
kaversenyben vannak. Mind a 34 
munkacsoport versenyben áll. Ez azt 
jelenti, hogy 152 bányász adja leg-
jobb tudását és munkakészségét, hogy 
avaskőbánya december 21 ikére 140 
százalékban teljesítse a tervelőirány-
zatot 

Ezzel a nagyszerű teljesítménnyel 
akarják köszönteni a lövétei vaskő-
bánya munkásai, akik már szeptember 

1950-re termelnek, Sztálin elvtárs 

70 ik születésnapját 
A szociálista munkaversenyek ered-

ményeképpen a limonit kitermelést no-
vemberben 6 százalékkal emelték az 
ok óberihez viszonyítva, a sziderit-
kitermelést pedig 27 százalékkal e-
melték. 

A munkacsoportok közötti verseny-
ben élen jár a 14 es számú csoport 
183 százalékos teljesítménnyel, majd 
következnek az l-es csoport 165, a 
8-as számú csoport 156, a 26-os 
számú csoport 125 százalékos ered-
ménnyel. 

A székelykereszturi szövetkezeti vajgyár 
dolgozói gyűlésen feldolgozták  a de-
cember 21- iki ünnep tiszteletére tör-
*6nő munkavállalásokat és vállalták a 
decemberi tervelőirányzat 10 száza-
ftkos  túlteljesítését és, hogy december 
béoapban megkezdik az export-minő-
ségű vaj gyártását 

Egyes osztályok munkásai külön-
Miön is vállaltak többletmunkát: 

A kazán  éa miihely  munká-
st! » kazánház általános revízióját, 

a raktár  és anyagkezelés 
az uj fölözőgépeknek  a gyüjtőállomá-
sok közötti szétosztását és felszere-
lését, a gépkocsi  dolgozói vállal-
ták az alkalmazottak téli burgonyájá-
nak be fuvarozását. 

Ezek és a többi munkavállalások 
azt bizonyítják, hogy a vajgyár dolgo-
zói megértik és követik Pártunk út-
mutatását a szociálista versenyek te-
kintetébea is. 

A székelyudvarhelyi RATA-uzem munkásai 

teljesítményt ért el, versenytársa Orbán 
Péter  a normának csak 59 százalékát 
tudta teljesíteni. Tankó  János  145 
százalékos teljesítésével szemben áll 
versenytársa Vitus  Péter  8ö százalékos 
teljesítménye. Mie Ar.árás  Irén  fiatal 
öntőlány 81 százalékban teljesítette az 
előirányzatot, versenytársa Egyeá  Róza 
csak 45 százalékos eredményt ért el. 

A cél az, hogy a szociálista mun-
kaversenyekben minden versenyző fél 
tanuljon, haladjon, de a versenytársán 
is segítsen, hogy egyetlen munkás se 
maradjon a norma alatt. A szociálista 
munkaverseny során a fejlettebb  mun-
kásoknak segíteniük kell a kevésbé 
fejlett  munkásokon. Meg kell nekik 
magyarázniuk munkamódszereiket, ta-
nítaniuk kell őket. Minden munkásnak 
pedig nagy súlyt kell fektetnie  politi-
kai és ideológiai képzésére. 

Egyed Rózáról már irtak lapjaink, 
mint munkásujitóról,aki eredményesebb 
módszert vezetett be a forrasztó  vas-
pálcák Öntésénél. Éppen ezért tudjuk, 
hogy, ha megfelelőan  képezi magát és 
tanul, képes nem csak teljesíteni, de 
túlteljesíteni is az előirányzatot. Ugyan 
igy vannak a többiek is, akik a nor-
ma alatt maradtak. Ha megkapják 
fejlettebb  munkástársaiktól a.keliő tá-
mogatást s az igyekezet megvan ben-
nük, teltétlenül képesek elerni, hogy 
a Sztálm elvtárs 70-ik születésnapjára 
rendezett szociálista munkaversenyek 
során túlhaladják előirányzatukat. 

vállalták, hogy önkéntes munkával egy 
kb. 120 m. hosszú földalatti  vezetéket 
létesítenek a Sovrompetrol benzinlera-
kattól a gépkocsiszinig. Ezzel is az 
önköltség csökkentését kívánják szol-
gálni, mert olcsóbbá teszik az üzem-
anyagnak a gépkocsihoz való jutását 

Ugyancsak december 21 re vállalták 
a RATA üzem munkásai egy villamos 
áramfejlesztő  üzembehelyezését, ami-
vel az egész telepet házilag előállított 

villanyárammal látják el, s ezen kivöf 
váltóáramot állítva elő, a garázs szer-
számgépeit is használhatóvá teszik» 
Ennek a munkavállalásnak a sikeré-
hez azonban szükséges, hogy az igaz-
gatóság a szükséges anyagot (klinge-
ritet) bocsássa a munkások rendel-
kezésére. 

A korondi  Vörös  Csillag 
állami  agyagipari  vállalat 

munkásat 
december 21-re vállalták az áruraktár 
berendezését és a régi műhely megja-
vítását. amely az államosításkor telje-
sen használhatatlan állapotban került 
a munkások kezébe. A műhely üzem-
behelyezésével és uj gépekkel való 
felszerelésével  a termelést legalább 
150 százalékkal kívánják emelni, mert 
mind több és több a megrendelésük. 

Ugyancsak Sztálin elvtárs 70-ik 
születésnapjának tiszteletére egyéni 
munkaversenyek is folynak  az üzem 
dolgozói között, amely versenyek so-
rán különösen kitűntek Gothárd János, 
az égető kemence kezelője, Sükei Fe-
renc gépész és Babos Imre fazekas-
munkás. Babos Imre tudását szívesen 
közli munkás társaival, akiknek erre 
szük.'égük van és nagyban hozzájárul 
a termeivények minőségi és mennyi-
ségi feljavításához. 

Gothárd János agyagipari mun-
(Folytatás  a 8. oldnlon) 

A sztálini  alkotmányt  ünnepeljük 
A vilig  leghaladóbb  szellemű  alkotmányának,  a sztálini  alkot-

mánynak  13-ik  évfordulóját  ünnepeljük.  A világ  összes  dolgozóinak 
és minden  szabadságszerető  népnek  ünnepnapja  december  5-tke,  a 
sztálini  alkotmány  életbelépésének  napja. 

Székelyudvarhelyen  december  5 ikén,  hétfőn  este  7  órakor  a 
munkáimozgó  termében  nagyszabású  népgyűlésen  ünneplik  Székely-
u ivarhely  dohozói  a sztálini  alkotmányt.  Rmin  nyelven  Cnbea 
lom  hadnagy  e.vtávs  beszél,  magyar  nyelven  Strauss  Fírenc  dr. 
elvtárs  ismerteti  a nap  felentőségét,  az  ARLUS  által  rendezett  ün-
nepélyen. 

A sztálini  alkotmánvban  megismerjük  a Szovjetunió  szociálista 
épittsének  nagyszerű  eredményeit,  amelyeket  az  visszatükröz  és egy-
ben  a világ  legdemokratikusabb  alkotmányát,  mert  nem  tartalmaz 
semmilyen  fenntartást  vagy  megszorítást.  A szovjet  alkotmány  azon-
ban  nem  csak  papíron  biztosítja  a legteljesebb  szabadságot  és jog-
egyenlőséget,  hanem  gondoskodik  azokról  az  eszközökről  is, amelyek 
e jogoknak  gyakorlati  érvényesítését  biztosítják.  A sztálini  alkotmány-
nak  ezen  kivül  a történelem  folyamán  első  izben  sikerült  igazságos, 
helyes  módon  megoldania  a nemzetiségi  kérdést,  aminek  következtében 
a Szovjetunió  mpei  a legteljesebb  megértésben  és barátságban  élnek, 
szabadon  fejlesztve  nemzeti  életüket  és kulurájuhát. 

A szociálizmus  épitése  során  szükséges,  hogy  dolgozóink  minél 
alaposabban  ismerjék  a sztálini  alkotmányt,  amely  a győzedelmes 
szociálizmus  utjat  mutatja  meg  számunkra  is. 



Nagyszabású kulturversenyekkel Örömmel a (Kani a Scanteia-Háira. 
köszöntik Sztálin elvtárs 70. születési év-
fordulóját Udvarhelymegye kulturotthonai 

L' elkesedéssel készülnek megyénk 
- dolgozói Sztálin elvtárs születése 

"?t)-ik évfordulójának  megünneplésére 
Az előkészületek során a szociálista 
«versenyek fokozásával  juttatják kife-
jezésre dolgozóink a Szovjetunió láng-
eszű vezetője iránti ragaszkodásukat 
e rajta keresztül a szovjet-nép iránt 
is, mely megteremtette számunkra a 
szabadságot, a fejlődési  lehetőséget, 
a tanulás szabadságát. 

Pártunk, a RMP vezetése és irá-
nyítása mellett, ugy az üzemekben, 
mint a földeken  versenyre keltek a 
dolgozók, hogy termelésükben nagyobb 
és jobb eredményekkel köszöntsék a 
nagy napot, hozzájárulva ezzel dol-
gozó népünk életszínvonalának eme-
léséhez. 

Dolgozó népünk azonban nemcsak a 
termelésben és a munka terme-

lékenységének a fokozásában,  hanem 
művelődési szinvonalunk emelésében 
is az ünnep emelését szolgálja, mert 
ismeri Pártunk iránymutatását, hogy 
a szociálizmus épitése csak a kultur-
szinvonal emelésével valósitiutó meg, 
amint azt a Szovjetunió példája is 
mutatja. Pártunk, a RMP vezetése 
megteremtette a feltételeket  a fejlődés-
hez, minden dolgozó tanulásához a 
kulturotthonokon keresztül és most 
kulturotthonaink is szociálista versenyt 
indítanak, hogy Sztálin elvtárs szüle-
tésnapját fokozott  munkával, fokozott 
tanulással és tanítással köszöntsék. 

A kulturotthonok versenye decem-
ber 1-én kezdődött és egyben meg-
hosszabbítása a könyvtárosok között 
folyó  versenynek is. A verseny az 
egész időszakra kiterjed 

A kulturotthonok versenyébe bele-
kapcsolódnak nemcsak a kultur-

csoportok, hanem vármegyénk közsé-
geinek összes dolgozói is és a ver-
seny kiterjed a kultura fejlesztésének 
minden ágára. 

Pártunk irányításával kulturottho-
naink és dolgozó népünk vállalták, 
líogy minden vasárnap műsoros elő-
adást tartanak, amelyre a község 

egész lakosságát mozgósítják. Minden 
csütörtökön ismeretterjesztő előadást 
tartanak, hogy dolgozóink megismer-
kedjenek a tudomány ujabb és ujabb 
eredményeivel. 

A kulturcsoportokat állandósítják, 
ezáltal biztosítva az előadások mű-
vészeti és politikai színvonalának 
emelését. A kulturotthonok díszítését 
fokozzák,  hogy azokat igazán a kul-
tura otthonaivá tegyék. A kulturott-
honokat sakkjátékkal is felszerelik  és 
azt minden este a dolgozók rendel-
kezésére bocsátják. 
L̂ onyvtáraik gyarapítását és a köny-
• » vek számának növelését szintén 
első helyre tették a versenyvállalás-
ban. „Minden dolgozóval megszeret-
tetni a könyvet és minden dolgozót 
bekapcsolni az olvasóestékre", jelszó-
val kezdik meg a munkát és heten-
ként legalább háromszor olvasóestét 
rendeznek, mig a könyvtárak minden 
este nyitva lesznek. A könyv terjesz-
tését faliújságon  keresztül, az olvasók 
meglátogatásával és minden módon 
végzik, hogy ne maradjon egyetlen 
dolgozó sem, aki nem olvas, aki nem 
tanul. 

A tisztaság és díszítés a könyvtár-
és olvasótermekben is mintaszerű 
lesz. A versenyből azonban a kultur-
csoportok sem maradnak ki. ők is 
versenyre készülnek: a dalcsoportok 
1—2, valamint 3 és 4 szólamu éne-
kekkel, a tánccsoportok székely tán-
cokkal, a színjátszó csoportok pedig 
1 felvonásos  színdarabokkal. A dal-
csoportok a Sztálin-dalt tűzték ki 
versenyszámnak, hogy ezzel is ün-
nepélyesebbé tegyék a napot. 

A kulturcsoportok dec. 18-ikán kör-
zeti versenyen mutatják be mun-

kájuk eredményét, mig dec. 15-ikén 
megyei versenyek lesznek. 

A RMP vezetésével községeink 
dolgozói a versenyekbe teljes odaa-
dássa' kapcsolódtak be, öntudatosan 
végzik a munkát, mert tudják, hogy 
ezáltal egy jobb életet biztosítanak a 
dolgozóknak. K-  a. 

Alulírott,  Tófalvi  József  kápolnásfalvi  lakos  szivesen  és őröm-
mel  adtam  a Scánteia-Ház  céljaira.  Megértettem  a hozzám  intézett 
felhívásból,  hogy  Pártunkba  Román  Munkáspárt  a dolgozó  nép 
gyermekeinek  jövőjéről  és művelődési  fejlődéséről  kiván  gondoskodni, 
amikor  a Scánteia-Ház  építését  elhatározta.  Tudom,  hogy  mind-
nyájunknak  tehetségünk  szerint  hozzá  kell  járulnunk  a Scăiteia  Híz-
alaphoz,  mert  azt  nekünk,  a dolgozó  népnek  kell  felépítenünk,  a 
magunk  számára. 

Tudom,  hogy  a gyermekeink  a Scánteia-Ház  nvomdájában  ké-
szült  ingyen-tankönyveket  fognak  kapni,  mi  pedig  újsághoz  és 
könyvekhez  bőven  fogunk  jutni,  mert  a Szovjetunió  is  támogatja  a 
Scánteia-Ház  építését  s onnan  kapjuk  a legújabb  gépeket  a nyom-
tatáshoz. 

Falusi  testvéreim,  gondoljátok  meg  Ti  is,  amik  engem  arra 
ösztönöztek,  hogy  jegyezze/f  a Scânteia-Házra  és jegyezzetek  Ti  is. 
Mindannyiunk  pénzéből  épül  és mindannyiunk  művelődését  szolgálja 
a Scánteia-Ház. 

Tófalvi  József  Kápolnásfalu. 

A Vlăhiţa-i bányászati és kohászati szak-
iskola uj kádereket nevel a vasipar részére 
Amikor meghallottam, hogy felvesz-

nek a Vlăhiţa i kohászati és bányá-
szati szakiskolába, határtalan volt az 
örömöm, hogy én is tanulhatok és el-
juthatok oda, ahol sok szegény mun-
kás ember gyermeke tanul. 

Otthon bizony nehéz körülmények 
között, sokszor éhezve éltünk, azon-
ban Pártunk, a Román Munkáspárt 
gondoskodott arról, hogy minket, a 
munkás emberek gyermekeit felemel-
jen és megadja a lehetőséget a fej-
lődésünkhöz. Október 5-ikén jöttünk el 
otthonról a Vlăhiţa-i bányászati és ko-
hászati szakiskolába s azóta mindig 
nagy gondot fordit  ránk Pártunk, hogy 
meglegyen mindenünk, amire szük-
ségünk van. A mult rendszerben egy 
szegény ember gyermeke nem tanul-
hatott, mert nem volt rá lehetősége és 
nem volt hozzá pénze. 

Most Pártunk irányításával Népköz-
társaságunk gondoskodik arról hogy 
ne csak iskolát adjon nekünk, hanem 
meg legyen a cipőnk és a ruhánk és 
semmiben se érezzünk szükséget. 

A bányászati és kohászati szakis-
kolában 190 tanuló dolgozik azért, 
hogy jó szakkádereket adjunk Nép-
köztársaságunk fejlődő  vasiparának. 

Tanulásunk elősegítésére már kap-

tunk füzeteket,  könyveket, bakancsot 
és nem sokára megkapjuk a ruhákat 
is. Nem is tudjuk meghálálni a Ro-
mán Munkáspártnak azt a nagy gon-
doskodását, hogy minket annyira párt-_ 
fogásba  vett. 

A kosztunk is nagyon jó és naponta 
ötször eszünk. A pedagóg elvtársak is 
megadnak minden támogatást arra, 
hogy tanuljunk és nevelődjünk. 

Nekünk szegény emberek gyerme-
keinek arra kell törekednünk, hogy 
minél többet tanuljunk, hogy öntuda-
tos, képzett munkásokká váljunk. 

Megtanuljuk ezenkivül gyűlölni az 
osztályellenséget s igy mind öntuda-
tosabban harcolunk azért, hogy minél 
hamarább felépíthessük  a szociálizmust. 

Molnár  Gizella. 
1 éves tanuló. 

x Elveszett Székelyudvarhely és 
Segesvár között az uton egy pénztárca 
Ábrahám Albert nevére kiállított Iójár-
lattal, Szabadi Sándor nevére kiállított 
személyazonossági igazolvánnyal és 
iratokkal. A becsületes megtaláló pénz-
jutalom ellenében juttassa vissza a 
tulajdonosnak Székelybethlenfalvára. 

SPORT 
Vasárnap, november 27-én találko-

zott a sepsiszentgyörgyi Textil B. ligás 
labdarugócsapat az UMTE-vel a helyi 
sportpályánkon barátságos mérkőzés 
keretében. Eredmény UMTE-Textil 3:2 
(2:1). Az UMTE nehéz küzdelemmel 
megérdemeiten győzött 

Előmérkőzésben az UMTE 11. csa-
pata a hadsereg csapatával mérte össze 
magát. Eredmény 4:0 - az UMTE II. 
javára. 

A medgyesi Saloconserv a helyi 
Alimentara csapattal mérkőzött. Az 
Alimentara 8:1 arányban megérdemel-
ten győzött 

Délután a medgyesi Comcar a helyi 
UMTE tekeszakosztály versenyzőivel 
mérte össze erejét. Az UMTE fölé-
nyesen 126 ponttal nyerte meg a 
mérkőzést Eredmény: 977:851. 

Parajdon 
A székelyudvarhelyi köztisztviselők 

szakszervezete Parajdon vendégszere-
pelt röplabdában és asztali tenniszben. 
Eredmények: röplabda: Székelyudvar-
hely—Parajd 3:0. Asztali tennisz: 
Székelyudvarhely—Parajd 10:6. 

Labdarúgás keretében disztrikt baj-
noki mérkőzés volt a Dinamó MAI 
és a Salina-Praid csapatai között, me-
lyet 5—0 eredménnyel az udvarhelyi 
MAI nvert meg. 

Székely ker esztu pon 
A disztriktbajnokság keretében a Va-

sas-Vlăhiţa —székelykereszturi CSM II. 
labdarugómérkőzést játszott. Eredmény: 
5:3 a Vasas javára. 

Semmisneknyilvánitások: 
Elveszett Székely Miklós székely-

udvarhelyi lakos nevére a székelyud-
varhelyi rendőrség által 1947 julius 
7-ikén 420.025 szám alatt kiállított 
gépkocsivezetői engedély. Érvénytelen. 

Elveszett Páll István Vlăhiţa-i lakos 
nevére a székelyudvarhelyi rendőrség 
által 420201 szám alatt 1941 május 
15 én kiadott gépkocsivezetői enge-
dély. Érvénytelen. 

Elveszett Hadnagy Rózália székely-
udvarhelyi Varga Katalin u. 16 szám 
alatti lakos nevére kiállított személy-
azonossági igazolvány. Érvénytelen. 

Elveszett Péter Ferenc P. siklódi 
lakos nevére a siklódi elöljáróság által 
303/190 szám alatt 1949 julius 3 án 
kiállított személyazonossági igazolvány. 
Érvénytelen. 

x Elveszett Kovács János nevére 
kiállított fegyvertartási  engedély. Kérem 
a megtalálót, adja be a szerkesztő-
ségbe. 

RPR. Judecătoria Populară Mixtă 
Cristurul-Săcuesc, Judeţul Odorheiu. 
Dos. No 864—1949. Extras depe 
cartea de judecată civilă No. 196 di» 
10 Noembrie Í949. H o t ă r e ş t e : 
Admite acţiunea reclamantei Gruer Ida 
dom. in comuna Simoneşti, judeţul 
Odorheiu, intentată în contra pârâtului 
Török Francisc, dom. in loc necunos-
cut şi in consecinţă: Desface  căsăto-
ria contractată intre păţii in faţa  Ofi-
ţerului de Stare civilă a comunei 
Simoneşti la data de 22 August 1936, 
din vina pârâtului. Dispune plasarea 
copilului cu numele de Francisc la 
mama sa reclamantă, care se va în-
griji de creşterea, educarea şi între-
ţinerea acestuia. Dispune totodată co-
municarea prezentei hotărâri după 
rămânerea definitivă  cu Ofiţerul  de 
Stare Civilă depe lângă Comitetul 
Provizoriu al Statului Popular al co-
munei Simoneşti pentru facerea  înscrie-
rilor respective in registre. Obligă pe 
părât să plătească Sta:ului suma de 
4000 lei drept taxa de timbre nece-
sare în acest proces, reclamanta ser-
vindu-se de act de paupertate. Cu 
drept de apel în termen de 15 zile. 
Dată şi citită in şedinţa publică azi 
10 Noembrie 1949. Judecător şef  A. 
K;ss. Asesori populari: Kelemen De-
sideriu, Rezi Martin. Grefier:  M Topal. 

Judecătoria Populară Mixtă Odorheiu 
jud. Odorheiu. Dos. 1626/1949. Carte 
de judecată ci/ilă Nr. 242. Şedinţa 
publică din 7 Octomvrie 1949. Instanţa 
compusă din Jakabffy  Adalbert dr. 
judecător, Keintzel Elisabeta şi Józsa 
Ferenc asesori populari, Irma Balázs 
grefieră.  In numele legii. Admite ac-
ţiunea de divorţ înaintată de reci. Vajda 
Ludovic dom. în comuna Dealul jud. 
Odorheiu contra soţiei sale născ. Ro-
zsos Elisaveta dom. în loc necunoscut 
şi în consecinţă declară desfăcută  că-
sătoria intre num ţii soţi, încheiată în 
faţa  Ofiţerului  Stării Civile a primăriei 
comunei Forţeni la data de 9 Februarie 
1946 şi înscrisă sub Nr. 2/1946. Di-
vorţul s'a pronunţat din vina părâtei. 
Ordonă of.  Stării Civile a primăriei 
comunei Forţeni ca, după rămânerea 
def  nitivă a prezentei hotărâri, să pro-
cedeze conf.  art. 14 legea actelor stării 
civile la transcrierea ei în registrele de 
stare civilă respective ale acelui oficiu, 
încredinţează pe copilul cu numele Ti-
beriu, rezultat din căsătoria părţilor, 
pentru creştere şi educare mamei pâ-
râte. Cheltuelile de judecată se sistează 
în mod reciproc. Cu drept de apel în 
termen de 15 zile. Dată şi pronunţată 
în şedinţa publică din 7 Octombrie 
1949 la Judecătoria Populară Mixtă. 
Odorheiu jud. Odorheiu. Judecător: 
Jakabffy  Albert dr. Asesori populari: 
Keintzel E., Józsa Ferenc. Grefierăt 
I. Balázs ss. 



Alsóboldogfalváo, 
amióta a dolgozó parasztság vette a 
kezébe Pártunk utmutatásai szerint a 
szövetkezet irányítását, napról-napra 
észlelhető a javulás. A szövetkezet 
régi vezetői a szövetkezet adóját sem 
tndták kifizetni,  mert azt a kevés be-
vételt igen sokfelé  cibálták. Ma a szö-
vetkezet már kis lökével is rendelke-
zik és a dolgozó parasztokat áruhoz 
tudja juttatni. A szövetkezetünk a 
részletfizetésre  kapott szak-ekét napi 
35 lej dijazás mellett kiadja a doi-
gozó parasztoknak, akik nagy buzga-
lommal végzik a kedvező időjárás 
mellett az őszi mélyszántást 

Kulturotthonunk is nagy lendülettel 
kezdte meg a munkát. Először kultúr-
termünket kellett kibővíteni, mert az 
kicsinek bizonyult Ezért egy kis 
mellékszobát csatoltunk hozzá s oda 
épitették fel  a színpadot az ifjak  ön-
kéntes munkával. Az ifjúság  megmu-
tatta, hogy megértette Pártunk irányt-
mutatását és igyekszik művelődését 
előmozdítani. 

id.  Gagyi  Károly  levelező. 

Erdő Mózes irja 
Felsorákosról 

A Scânteia-Hái építésére én is, 
mint földműves  500 lejt jegyeztem, 
hogy ezzel is a szociálizmus előreha-
ladását segítsem. Ugy gondolom, hogy 
tudatlanul még földet  sem lehet mű-
velni Tehát nagy szükség van egy 
olyan nyomdaipari központra, amely 
nekünk tudományos könyveket, gyer-
mekeinknek pedig tankönyveket készit 
A szociálizmust nem lehet tudatlan 
emberekkel épiteni. 

Földműves testvérek, én kérlek ti-
teket, hogy a Scâr.teia-Ház építéséhez 
tehetségetek szerint járuljatok hozzá, 
mert fejlett  nyomdaipar nélkül nem 
lehet a tudást a dolgozó néphez köz-
vetíteni. Minden hozzájárulásunkkal 
művelődésünk védőbástyáját építjük. 
Adjunk tehát szivesen és tanuljunk 
minél többet, hogy minél hamarább 
megvalósíthassuk hazánkban a szociá-
lizmust. 

Erdő  Mózes. 

Décsfalva 
kis községben is szorgalmas művelő-
dési munka indult Csütörtökön estén-
ként népszerű tudományos előadás 
van újságolvasással egybekötve. Az 
ifjúság  készül Sztálin elvtárs születés-
napjának méltó megünneplésére, szín-
darabot is tanulva be erre az alka-
lomra a Művelődési Útmutatóból. 

Józsi  Domokos  levelező. 

Wbarcfalván 
a szövetkezet újjászervezése óta mind 
több áru jut községünk dolgozó pa-
rasztságának. A krumplifeleslegeknek 
ruházati cikkekkel való becserélése 
terén is szép eredményt ért el szö-
vetkezetünk. Községünk dolgozói meg-
értették, hogy csak akkor juthatnak 
ipari cikkekhez, ha minél nagyobb 

mennyiségű élelmiszert állítanak elő a 
'városi dolgozók számára is. 

A kulturmunka nagy lendülettel in-
dult. Színjátszó- és tánc csoportok 
alakultak, amelyek munkájukban egy-
mással versenyeznek. A kuiturotthon 
könyvtára iránt is nyilvánul érdeklő-
dés, habár sokkal többen kellene, 
hogy olvassák azokat a könyveket és 
brosúrákat, amelyek a dolgozó nép 
művelődési színvonalának emelését 
szolgálják. Ugy látszik, megszűnik az 
a hiányosság is, hogy a tantestület 
egyes tagjai távol tartották magukat a 
kuiturotthon munkájától. 

Bertalan  Dániel  levelező. 

Lövéién 
a RDNSz Pártunk utmutatását követve 
szolgálja a do gozók művelődési szín-
vonalának' emelését. Így legutóbb is 
jól sikerült teaestély keretében szín-
darabbal és szép műsorszámokkal szó-
rakoztatta a dolgozókat. Ezzel is be-
lekapcsolódtak a RDNSz öntudatos 
tagjai a kulturáért folyó  harcba, ame-
lyik fokozottabb  mértékben folyik  most 
a legsürgősebb őszi mezőgazdasági 
munkák elvégzése után. 

Bartha  Károly 

Székelydályán 
a RDNSz tagjai látva, hogy Pártunk 
irányításával milyen segítséget nvujt 
kormányunk gyermekeink tanulásához, 
lehetővé téve, hogy a munkások és 
szegényparasztok gyermekei is tanul-
janak és támogatni kívánva azt a 
munkát, gyűjtést rendeztünk közsé-
günkben az oklándi 7 osztályos is-
kola internátusának megsegítésére. 
Községünk dolgozó asszonyai lelkes 
örömmel gyűjtöttek zöldségnemüt, 
gyümölcsöt és különböző élelmiszere-
ket. Tudjuk, hogy ezzel a munkánkkal 
is szociálista hazánk felépítését  szol-
gáljuk. 

Csomor  Károlyné. 

Farcád 
dolgozói az Őszi vetési csata sikeres 
befejezése  után gyorsan hozzákezdtek 
az őszi mélyszántáshoz, megértve, 
hogy a Román Munkáspárt kezdemé-
nyezése a dolgozók érdekét szolgálja, 
amikor az őszi mélyszántásnak minél 
nagyobb területen való elvégzését 
sürgeti. Községünk dolgozói megértet-
ték Pártunk utmutatását a fekete  ugar 
felszámolása  terén is és belátják, mi-
lyen nagy gazdasági előnyt jelent a 
fekete  ugar végleges fölhagyása  és 
zöld ugarral való pótlása. 

A sürgős mezőgazdasági munkák 
mellett azonban az önkéntes munkák 
iránt is nagy érdeklődés nyilvánult 
meg a dolgozók között. Igy fejezték 
be egy hídnak az építését, igy fogtak 
a hatalmas apaáüatistáüó építéséhez 
és legújabban egy megrongált híd 
megjavításához Ezekben az önkéntes 
munkákban meglátszott, hogy a köz-
ség öntudatos dolgozói sietnek részt-
venni országunk újraépítésében s a 
maguk erejével hozzájárulnak az egy-
éves gazdasági terv megvalósításához. 

A művelődési munka is uj lendü-
lettel indult meg, ami látszik az ének-
kar megszervezésében és a MNSz esti 
tanfolyamán  megjelentek szép számá-
ban. Művelődési téren is az látszik, 
hogy községünk dolgozói nem akar-
nak lemaradni, hanem tanulni akar-
nak, tudva azt, hogy tudás nélkül nem 
lehetnek épitöi a szociálizmusnak. 

Jakab  Ferenc  levelező. 

a mezőgazdasági munkálatok mellett 
szép és eredményes önkéntes munkát 
is végeznek a község dolgozói, mint 
pl. az apaállatistállónál. November 
10-ikén még fedetlenül  állott az apa-
állatistálló és másnap délután már 
teljesen be volt fedve,  az önkéntes 
munkások a tetőcserepet a szekerek-
ről egyenesen rakták fel  a btőre. 
Farcád község dolgozói is igyekeznek 
gazdasági tervünk megvalósítását elő-
segíteni. 

Lázár  Lajos  MNSz levelező. 

Kőrispatak 
dolgozó földművesei  Pártunk irányítá-
sával túlteljesítették a vetési előirány-
zatot A mostani kedvező időjárást 
pedig minél több őszi mélyszántás 
elvégzésére használják fel,  tudva azt, 
hogy ezzel a tavaszi mezőgazdasági 
munkálatokat teszik könnyebbé. 

Folyik a községi R\TA-autószin 
épitése is, amihez önkéntes munkával 
járulnak hozzá a község dolgozói. A 
művelődést munka is megindult. Mint 
hiányosságot kell megemlíteni az ifjú-
sági munka visszaesését. Pártunk út-
mutatásait követve nagy súlyt kell 
helyeznünk az ifjúság  nevelésére, mert 
az hordoz7a a jövőt. Éppen ezért ezt 
a hiányosságot sti-gősen ki kell kü-
szöbölni, ebben Pártunk útmutatásait 
tartva S2em előtt. 

Simó  Dénes  MNSz levelező. 

Kápolnásfalu 
A kápolnásfalvi  községi ideiglenes 

bizottságot julius 12 ikén iktatták be 
s az azonnal munkába is kezdett 
Pártunk irányítása mellett 

Az első tennivalók: a kulturterem 
rendbehozása, kimeszelése, feldíszí-
tése, a szinpad kibővítése, kuliszák 
készítése, ftiggöny  beszerzése és a 
fogasok  megrendelése. Ez utóbbi azért 
jelentős, mivel az eddigi szokás sze-
rint, fedett  helyiségben bundasapká-
val és kalappal táncoltak az ifjak.  A 

községházát is teljesen rendbe kellett 
hozni. 

De folytatni  kellett az apaállat is-
tálló munkálatait és vizáteresztő hida-
kat kellett elkészíteni, az uj tantestü-
leti tagokat el kellett helyezni és 
élelmükről egy kantin felállításával 
kellett gondoskodni, az ifjúság  részére 
alkalmas olvasótermet kellett biz-1 

tositani asztalokkal, padokkal. 
Az ideiglenes bizottság munkája 

első hetének az eredménye abban 
mutatkozott, hogy Pártunk irányításá-
val az eddig megoldat! ínul álló fürdő-
kaszálót a fiatalság  önkéntes munká-
val lekaszálta és így kb. 5 apaállat 
részére részben biztositani lehetett á 
takarmányellátást. 

Az apaállatistálló munkálatainak 
folytatása  volt egyik legsürgősebb 
feladat,  amit a község dolgozói ön-
kéntes munkával végeztek. Ma a ha-
talmas istálló belső fele  le van va-
kolva durván, az állatok helyisége 
pucolva is, ablakok feltéve  és az ál-
lások elkészítése folyik. 

November 7. tiszteletére 3 uj hid: 

készítését vállaltuk s ezt november 
l-re be is fejeztük.  Legutóbb a nagy-
mennyiségű kő szállítása mellett a 
mélyszántást is 108 százalékban vé-
gezték el a község dolgozói. 

Legelőtakaritás során 35 hektárnyi 
területet tettek kaszáihatóvá a dolgozó 
földmivesek  a viz lecsapolása által. 
A burgonyabeszolgáltatást közmegelé-
gedéssel rendezték a dolgozók, olyan 
arányosan osztva el, hogy mindenki 
vegyen abban részt. A szegényparasz-
tok szép példáját adták hazafias  ér-
zésüknek, amikor önként ajánlották 
fel,  hogy hozzájárulnak a beszolgál-
tatáshoz. 

Guldcsi  János. 

Csak  ritkított  — hármas 
sortávolságban  — gépelt, 
vagy  teljesen  jólolvasható, 
nagybetűs  kézirásu  olkke 
ket  fogadhatunk  el  lapunk 
részére  kézirat  gyanánt. 

Felhívás az erdők feljavítására 
Gazdasági helyzetünk feljavítása  ér-

dekében az erdészeti hivatal kéri a kis 
erdőbirtokosokat (10 hektáron aluliak), 
hogy az erdőfelujulás  érdekében min-
dent kövessenek el. Ez annál is fon-
tosabb, mert az erdők elhanyagoltsá 
guk következtében termékenységüket 
érezhetően vesztik el. 

Sajnálattal kellett megállapítanunk 
különösen Felsőboldogfalva  és Bögöz 
községek erdeiben, hogy 90%-ban le 
vannak legelve és a szabálytalan ki-
termelés következtében igen gyenge 
állapotban sínylődnek. 

Az erdészeti minisztérium engedé-
lyezte, hogy a 10 hektáron aluli» tulaj-
donosok az erdőkből egy és fél  köb-
méter fát  termeljenek ki a községi 
ideiglenes bizottságok által össze-
állított névsorok alapján. Az erdészeti 
hivatal ezzel hozzájárul a lakosság 
tüzelő- és épületfaanyag-ellátásához. 
Azonban felkéri  a tulajdonosokat, hogy 
különösen az elegyes erdőkben (gyer-
tyán, szil), a fiatal  tölgyesekben, sür-
gősen, amig az időjárás engedi, javít-
sák fel  az erdőállományt tölgymakk 
elvetésével. 

A tölgymakk vetése fészekben  tör-
ténik. A fészek  70 cm. hosszú, 60 cm. 

széles és 10 cm. mély legyen. E por-
hanyitott részbe 5—6 makkot szórunk 
el 6 cm. mélységre, majd földdel  be-
takarjuk és jól megtapossuk. Ezután 
száraz levelekkel gondosan elborítjuk 
a fészket,  hogy a magot a fagytól 
megóvjuk. 

Az erdőőrök a lakosság rendelke-
zésére bocsátják a szükséges makk-
mennyiséget, hogy a tulajdonosok er-
deinek felújítása  a tegmesszebbmenően 
biztosítva legyen. Az erdőbirtokosok 
kis területeiken e fontos  munkálatot 
könnyűszerrel, pár óra alatt elvégez-
hetik. 

A községi, közbirtokossági, egyházi, 
iskolai erdőkben az állam végzi el a 
vetést a 6070-os részjövedelemből, 
amit erre a nemes célra rendszeresen 
befizetnek. 

Végezzük ezeket a munkálatokat 
nagy buzgalommal, mert a tölgy ter-
mése rendszerint csak 5—7 évenként 
ismétlődik. Az idéni makktermés egé-
szen ritka lehetőség. 

Gondoljunk gyermekeink jövőjére. 
A felújítási  munkálatokkal biztosítjuk 
boldog jövőjüket és ezzel hozzájáru-
lunk az állami terv megvalósításához. 

Az  erdészeti  hivatal 



Fokozzak az Sszi mélyszántás ütemét 
Pártunk utmutatása szerint fokoz-

nunk kell a mezőgazdasági javak és 
termények előállítását, a dolgozók el-
látása és az ipar részére szükséges 
nyersanyagok biztosítása céljából. A 
következő év jó termése biztosítja a 
munkásosztály és a szövetséges dol-
gozó parasztság előrehaladását a szo-
ciálizmus építésében. 

Az üzemi munkásság Pártunk irá-
nyítása mellett igyekezett újítások és 
uj munkamódszerek alkalmazásával, a 
munka legjobb megszervezésével az 
állami tervet teljesíteni és túlhaladni. 
Énnek az igyekezetnek a sikere a dol-
gozó parasztságot is kell, hogy ösz-
tökélje a legelőrehaladottabb agro-
technikai módszerek alkalmazására, a 
termés fokozásának  érdekében. 

Ezért történt ez év folyamán  intéz-
kedés kellő időben, a munka meg-
szervezésére, ezért kaptunk meg min-
den segítséget és utmutatást Pártunk-
tól és az általa vezetett kormányunktól. 
Ennek során egyik legfontosabb 
teendőként szabták meg az őszi mély-
szántásokat Ezt a munkálatot állami 
tervünk külön kihangsúlyozza és igen 
nagy súlyt fektet  annak teljesítésére. 

A mélyszántás nagy szerepet 
játszik a mezőgazdaságban. Ez bizto-
sítja a téli csapadék tárolását és an-
nak az egész tenyészidő alatt való 
felhasználását  A durván fölszántott 
földbe  a hó olvadásakor a nedvesség 
lehúzód k egészen az altalajba, ahon-
nan később használja fel  a termesz-
tett növény. 

Az őszi mélyszántással ezen kivül 
megfelelő  talajszerkezetet biztosítunk 
a földmüveléshez  és alkalmassá tesz-
szük azt a tavasz folyamán  elvetendő 
növényzet táplálására. Az ősz folyamán 
megbontott talaj érési folyamatnak 
van kitéve, mely folyamatot  a téli 
nedvesség és az alacsony hőmérséklet 
segítnek elő. Az érési folyamat  során 
a földben  levő hasznos baktériumok 
kifejlődnek  és igy létre hozzák a 
tápanyagok felhasználásának  egyen-
súlyát 

A mélyszántással ezenkivül elpusz-
títjuk a talajban lévő kártevőket és 
ezáltal megóvjuk a következő eszten-
dőben elvetendő növényeket számos 
eilenségtől és betegségről. Az őszi 
mélyszántással lényegesen megrövidít-
jük és megkönnyítjük a tavaszi kam-
pány teendőit 

Az őszi mélyszántás elvégzésével 
egy csomó előnyt biztosítunk s legke-
vesebb 20 százalékos terméshozam-
többletet nyerünk. Ez a termés többlet 
nagyon sokat jelent, ezért minden 
igyekezetünket arra kell fordítanunk, 
hogy növeljük az őszi mélyszántások 
területét, túlhaladva a tervet Ehhez 
kedvező az időjárás is. 

Megyénk területén felszámoljuk  a 
fekete  ugar-rendszert, ezzel pedig a 
tavaszi vetés-területet fogjuk  növelni 
és igy nagyon nehéz lesz a tavaszi 
munka, ha nem igyekezünk mentől 
több mélyszántást végezni most. 

A modern szovjet-agrotechnika nagy 
súlyt fektet  a mélyszántásokra és 
azon igyekszik, hogy a tavaszi szán-
tásokat az ősszel végzendő munkála-
tokkal cserélje ki. Amint a tapaszta-
latok mutatják, a tavaszi szántás ká-
rokat idéz elő a talaj szerkezetében 
és terméscsökkenést jelent. Ezért fon-
tos a szovjet-rendszert alka'mazni és 
mindent íreg kell tenni a mélyszán-
tások memől nagyobb területen való 
elvégzése érdekében. 

A mélyszántás  helyzete 
megyénkben 

Ellenőrizve megyénk területén a 
mélyszántások végrehajtását, mepálla-
pr hatjuk, hogy november 26 ig 8719 
százalékban teljesítettük a tervet 

A munkálatok végrehajtásában ki-
tűntek : a keresztúri alsó járás, ahol 
10T42 százalékban és a keresztúri 
felső  járás, ahol 9589 százalékban 
teljesítették a tervet A munkálatokkal 
lemaradtak: az udvarhelyi felső  járás 
és a parajdi járás. 

A munkálatok végrehajtásában ki-
tűntek Kisgalambfalva,  Nagy-
kede, Rugonfalva,  Gagy, 
Szentdemeter, Alsóboldogfal-
va, Szenterzsébet, Kissoly-
mos, 

Lemaradtak a munkálatok tel-
jesítésében Farkaslaka, Máréfalva, 
Székelymagyaros, Patakfalva  és Újlak. 

Egyes községekben pl. Nagysolymos, 
Hidegkút, Szederjes községben a gaz-
dasági elöljárók rendszeresen elmu-
lasztották a pontos adatközlést, annak 

ellenére, hogy több izben felhívták 
őket eme hiányosság kiküszöbölésére. 

Az eddigi munkálatokkal és akc-ók-
kal szemben lényeges javulást észlel-
tünk a keresztúri felső  járásban. A 
munkálatokat fokozatosan  és megfe-
lelő időben folytatták,  a járási ideig-
lenes bizottság Pártunk utmutatásai 
szerint helyesen irányította azokat. 

A mélyszántások terén nagy segít-
séget kapunk Pártunktól. A megye 
dolgozó parasztsága irányítást kapott 
a munkálat végrehajtására és felvilá-
gosították annak fontossága  felől. 
Falusi pártszervezeteink mozgósították 
a falu  dolgozóit Amint az eredmények 
igazolják, dolgozó parasztjainknál a 
felhívás  megértésre talált mert egy 
pár nap leforgása  után teljesítjük, sőt 
tul is haladjuk az idevonatkozó tervet 

H.  G. 

zethető, még pedig a gépekkel végrofl 
munka eredményéből. 

Pártunk rámutatott arra, hogy ae 
elmaradott falusi  gazdálkodas helyébe 
korszerű, gépekkel végzett mezőgaz-
daságnak kell lépnie, mert a gépi 
mezőgazdálkodás kevesebb munkával 
tökéletesebb eredményt ad. Éppea 
ezért a szövetkezetek, mint a szociá-
lista fejlődés  alappillérei, nagy figyel-
met fordítottak  a dolgozó parasztsá-
gunknak korszerű mezőgazdasági gé-
pekhez való juttatására. 

A gépkölcsönzéssel a szövetkezetek 
megszüntetik a kulákok egyik kizsák-
mányolási lehetőségét, hogy gépeik* 
uzsoraáron adják szegényparasztjaink-
nak. Egyúttal dolgozó földműveseink 
megismerik a gépek előnyeit, látva, 
hogy a kukoricamorzsoló géppel tíz-
szer annyit tudnak elvégezni, miat 
anélkül, vagy hogy a kukoricavetd és 
kapáló gépekkel müveit föld  mennyi-
vel hamarább munkálható meg és 
mégis nagyobb terméseredményt hoz. 

A szövetkezetek által használata 
kiadott gépek feilesztik  dolgozó pa-
rasztságunk közösségi érzését is, mert 
rájönnek arra, hogy a közösségbea 
végzett munka mennyire elősegíti élet-
színvonaluk emelkedését 

A szövetkezeti gépkölcsönző tevé-
kenység élénk bizonyítéka a munkáSr-
paraszt szövetség megerősödésének. 
Itt érezheti minden dolgozó parasat. 
mekkora segítséget kap gyári munkás 
elvtársától ezeken a gépeken kerese-
tül. Felismerhetik emellett a tervszerű 
munka, az állami gazdasági terv elő-
nyeit, amelyek aiapján irányítja Pár-
tunk Népköztársaságunk termeléséi 
minden vonalon. 

A szövetkezetek a gépeket hosszú-
lejáratú kölcsönre kapták, azoknak 
árát a befolyt  összegekből fizethetik 
le s így nem kellett abba belefektet-
niük, Állami Tervünk alapján napról-
napra növekszik a szövetkezetekhez 
juttatandó mezőgazdasági gépek szá-
ma. Ezek a gépek fogják  képezni a 
holnapi szociálista mezőgazdasági 
munka eszközeit, melyek a maga-
sabbrendü mezőgazdaság igazát hir-
detik. Ezen az utunkon a Szovjetunió 
példamutatása áll előttünk, ahol olyan 
sikeresen alkalmazták a mezőgazdá-
ság gépesítését, hogy a cári időben 
legelmaradottabb agrár-államból a vi-
lág leghaladottabb mezőgazdaságával 
rendelkező, legfejlettebb  iparú őrsiig 
,e«-  L AL 

Választás 
a  mezőgazdaság!  bérmun-

kások  szakszervezeténél 
Az osztályharc kiéleződése szüksé-

gessé tette, hogy a RMP a mezőgaz-
dasági bérmunkások szakszervezetét 
megerősítse falun,  ezért következett 
be a szakszervezet uj, osztályalapokra 
való helyezése. Partunk a mostani 
szakszervezeti választások elé azt a 
feladatot  tűzte, hogy a szakszerveze-
tek élére komoly, becsületes, nincste-
len pro'etárok kerüljenek, akik kellő 
éberséggel veszik fel  a küzdelmet a 
kulákság minden agyafúrtságával  szem-
ben. 

A választások után megindult az 
élénkebb szakszervezeti élet A veze-
tőségek felfrissítésével  uj kádereket 
vontunk be a munkába. A járás szak-
szervezeti bizottságát is megválasztot-
ták november 20 án. A régi vezetőség 
jelentéséből kitűnt, hogy sok elvtársat 
tudtak ipari munkára küldeni. A ku-
lákóknál foglalkoztatott  alkalmazottak-
kal 175 egyéni szerződést kötöttek és 
a járási szakszervezet fennállása  óta 
188600 lejt fizettettek  ki azoknak az 
alkalmazottaknak, akiknek a kulákok 
nem akartak megfizetni. 

Az eredmények mellett vannak hiá-
nyosságok is, amiket a jövőben ki 
kell küszöbölni a szakszervezet életé-
ből. A járási vezetőség csak egyedül 
akarta megvalósítani a Párt által meg-
szabott irányvonalat s nem dolgozott 
együtt a Párt járási bizottságával. A 
községi alapszervezetek sem nyújtot-
tak kellő segítséget a szakszerveze-
teknek. Nem vonták be a kollektív 
munkaba, csak akkor, ha önkéntes 

munka végzéséről volt szó. Ha azon-
ban áruelosztást, vagy k' lönböző gaz-
dasági problémákat kellett megtárgyalni, 
mellőzték a szakszervezeti vezetőket 
Példa erre Küküllőkeményfalva,  ahol 
egyetlen koordonáló gyűlésre sem hiv-
ják meg a szakszervezeti vezetőket, 
sőt még támadják, ha meglátják a 
hiányosságokat a községi vezetőség 
munkájában. 

A jövőben a szakszervezetekre nagy 
munka vár a felvilágosítás  terén és az 
osztályharc kiéleződése során. 

A falusi  pártszervek irányításával 
minden munkába vonjuk be a szak-
szervezeti vezetőket, ezáltal is segít-
sük kiküszöbölni politikai és gazda-
sági elmaradottságukat. Ne legyen 
olyan koordonáló, vagy szövetkezeti 
vezetőségi gyűlés, ahonnan hiányzik a 
szakszervezet megbízottja. 

A falusi  pártszerveknek is meg kell 
adniuk a segítséget a szakszervezet-
nek falun,  hogy a még be nem jelen-
tett alkalmazottakat felkutassák  és kö-
telezzék a kulákokat a szerződés meg-
kötésére és annak betartására. 

Csak igy válhatnak a szakszerve-
zetek a jövőben a szociálizmus épí-
tőivé, csak igy tudjuk az osztályellen-
séget közös erővel megsemmisíteni. 
Így töltik be hivatásukat az uj szak-
szervezeti vezetőségek és igy lehetnek 
támaszai Pártunknak abban a harcá-
ban, hogy falun  is megteremtse a 
szociálizmust és felszámolja  ezáltal a 
falusi  proletárságot. 

Jére  Albert. 

Árvátfalva 

A szövetkezetek 
gépkölcsönző tevékenysége 
a kollektív munkára nevel 

— Az országot egy hatalmas mun-
kateleppé alakítjuk át — mondotta 
Pauker Anna elvtársnő egyik jelenté-
sében. Gyáraink munkásai szociálista 
munkaveisenyekkel, a Sztálin elvtárs 
70 ik születésnapjára és más alkal-
makra teljesített nagyszerű munkavál-
lalásokkal, ujitasokkal, találmányokkal 
veszik ki a részüket ebből a munká-
ból. A munkásság Pártunk irányítása 
mellett mind több és több mezőgaz-
dasági gépet gyárt, hogy a dolgozó 
parasztság munkáját könnyebbé és 
eredményesebbé tegye. 

Megyénkben ezek a mezőgazdasági 
gépek Partunk utmutatásai szerint a 

szövetkezetek gépkölcsönző tevékeny-
ségén keresztül jutnak el dolgozó pa-
rasztjainkhoz. A szövetkezetek ebben 
az évben, újjáalakulásuk óta több, 
mint 6 millió lej értékű mezőgazda-
sági gépet juttattak el dolgozó pa-
rasztjainknoz, amit azok a termelésben 
fel  is használtak, csekély bér ellené-
ben kapva meg használatra a szö-
vetkezettől. A bér terményben is fi-

aiig 145 lélekszámú község, de azért 
mi sem akírunk elmaradni a szociál-
izmus építésében. Az utóbbi hetekbea 
Pártunk kezdeményezésére több öa-
kéntes munkát végeztünk, igy meg-
javítottuk az árvíz által megrongált 
kulturházunkat. Ugyancsak önkéntes 
munkával 8 és fél  hektárt ültettünk 
be csere-makkal. A művelődési munka 
során kulturotthonunk műkedvelői Mik-
lósfalván  voltak csere-szereplésen. A 
kulturo thon részére önkéntes munká-
val készítettünk 6 hosszú padot és 
két asztalt. Az őszi mélyszántást, Pár-
tunk útmutatásait követve, olvan ütem-
ben végezzük, hogy az előirányzatot 
már tul is haladtuk. Egyes dolgozó 
parasztok ugyan eleinte nem akarták 
megérteni az őszi mélyszántás jelentd-
ségét, de azért most ők sem maradnak 
le a többiek mögött. 

László  Ignác  levelező 

x iioi-vata t'tíieuc omit üzle-
tét Sztálin tér 1 szám alá helyezte át, 
a megyeházával szembe, a volt Koncz-
patika melié. Kéri a közönség saves 
pártfogását  továbbra is. 

Dolgozó parasztok, Sztálin elvtárs 70-ik születés-
napja tiszteletére december 21-ig 
fejezzük  be az őszi mélyszántást. 



A téli idény nagyszerű alkalom a dolgozók 
politikai és kulturális szinvonalának emelésére 

„Bátran  kimondhatjuk:  ha  képe-
-•sek  volnánk  kááereinket  a munka 
minden  területén  ideológiailag  ki-
képezni  s politikailag  annyira 
megedzeni,  hogy  szabadon  tájé-
kozódni  tuánánk  a belső  és 
nemzetközi  helyzetben,  ha  képesek 
'volnánk  arra,  hogy  teljesen  érett 
marxistákká-  leninistákká  tegyük 
éket,  akik  komoly  hiba  nélkül 

, . meg  tudják  oláani  az  ország  ve-
zetésének  kéráéseit,  akkor  mináen 
alapunk  megvolna  arra,  hogy 

V  kérdéseink  kilenctizeárészét  már 
megoldottnak  tekintsük.  És  ezt  a 
feladatot  feltétlenül  meg  tudjuk 
oldani,  mert  megvan  minden  eh-
hez  szükséges  eszközünk  és lehe-
tőségünk."  (Sztálin) 

Ma elérkeztünk a fejlődés  egy olyan 
-.szakaszához, amikor napirenden van a 
•felu  szociálista átalakításának kérdése. 
ÍNaponta ujabb és ujabb traktorok és 
•̂ mezőgazdasági gépek hagyják el a 
vgyárak kapuit és útnak indulnak a 
•szegény és középparasztok földjeire. 
•-•Országunkban létrejöttek az első kol-
lektív gazdaságok, amelyeken keresztül 
.«ezek tulajdonosai előtt megnyílt az ut 
-a bőség és a boldog élet felé.  Azon-
vban a falu  szociálista átalakítása, a 
«szociálizmus épitése falun  csak müveit, 
-íszéleslátókörü emberek munkáján ke-
resztül valósulhat meg, amint azt a 
Ŝzovjetunió példájából láthatjuk. 

A munkásosztály s általában a dol-
sgpzők soraiból a vezető káderek sok 
«ezrei kell, hogy kiemelkedjenek, akik 
az átmeneti korszakban biztos kézzel, 
ĥatározottan vezetik a tömegeket a 

-Iritüzött cél irányába. A példák egész 
•tárháza bizonyítja, hogy a munkás-
tosztály soraiból kikerült vezetők ki-
*ípftőeri  megállják helyüket a legnehe-
.zebb feladatok  közepette is és a leg-
íbonyolultabb kérdéseket is nagyszerűen 
oldják meg a marxista- leninista elmélet 
•viíágitó fényében. 

Ma, amikor az ujtipusu vezetők és 
ia szakmai káderek beláthatatlan tö-
tsnegére van szükség, egyáltalán nem 
véletlen, hogy a RMP iránymutatására 

. a téli idény beálltával — ugy párt-
vonalon, mint tömegszervezeti vonalon 
'Jhatalmas nevelőmunka indult meg. A 
SíRMP KV plenáris ülése 1949 március 
3—5 kőzött hozott határozatának a 
-szellemében a falusi  párttagság szé-
íleskörü nevelése kezdetét fogja 
Jelenteni egy olyan óriási tömegmoz-
galomnak, amely nehéziparunk fejlő 
•«lésével, termelékenysége állandó nö-
velésével párhuzamosan a dolgozó 
p̂arasztságnak komoly segítséget ad 

.arra, hogy meglássa ő maga is a 
nyomorból kivezető utat. A falusi  párt-
tagokra komoly feladatok  hárulnak a 
f̂elvilágosító  munka terén. Ezeknek a 

•feladatoknak  azonban csak ugy tudnak 
eleget tenni, ha ők maguk állandóan 
(tanulnak. 

Megyénkben megindult a párt vo-
nalon 32 falusi  esti tanfolyam  és 73 
falusi  olvasókör. A dolgozó paraszt-
ságot átfogó  tömegszervezet, a MNSz 
eddig 31 falusi  esti tanfolyamot  indi-
itott meg. A tanfolyamok  felelősei  a 
tanfolyam  kezdete előtt háromnapos 
értekezleten vettek részt a meg)e 
-székhelyén, ahol kiképzést kaptak a 
-tanfolyam  vezetésére. A tanfolyam 
-anyaga 14 leckébe van összefoglalva. 
Minden héten egy le:két adnak elő, 
a hét egy másik estéjén pedig az anya-
got közösen megvilatják. Ilyen esti 
tanfolyamot  természetesen csak azok-
o n a községekben lehetett szervez'ni, 
ahol megfelelő  felkészültségű  előadók 
-{propagandisták) állnak rendelkezésre. 
A hangsúly azon volt, hogy elsősorban 
olyan községben kell szervezni esti 
tanfolyamot,  ahol állami gazdaságok 
•«vannak, hogy ezen keresztül az ott 

dolgozó elvtársak minél jobban meg-
értsék azt, hogy ők azok, akik be 
fogják  bizonyítani a nagybani szövet-
kezeti gazdálkodás előnyeit Azért, hogy 
biztosítja legyen az előadások meg-
felelő  színvonala és népszerű előadási 
formája,  a tanfolyam  propagandista kol-
lektívája hetenként összejön és meg-
vitatja az előadandó anyagot, segítséget 
adva ezzel annak a propagandistának, 
aki az előadást tartja. Az előadó pro-
pagandista jóifelkészültségéért  felelős 
az egész kollektiva, egyben felelős  a 
szemináriumi kérdéseknek helyes, lelki-
ismeretes kidolgozásáért is 

Ahol nincsenek esti tanfolyamok, 
vagy ahol a párttagok száma nagyobb, 
semhogy egy tanfolyam  keretébe bele-
férne,  a Part alapszervezetei olvasó-
kőröket szerveztek. Minden ilyen ol-
vasókőrnek egy-egy felelőse  (propa-
gandistája) van, aki vezeti a kört Az 
olvasókörök rendszeresen hetenként 
tartanak összejövetelt, amikor brosúrát 
vagy a falu  problémáival foglalkozó 
fontosabb  újságcikket olvassa fel  a 
propagandista és az olvasókör részt-
vevői közösen megvitatják a felolva-
sott anyagot Természetesen, olyan 
anyagokkal foglalkoznak,  amelyeknek 
tartalma válsszt ad fejlődő  falvaink 
kérdéseire. Az olvasókörök propagan-
distái is megkapták a járási székhelyen 
a szükséges felvilágosításokat  felada-
taikat illetőleg. 

A falusi  esti tanfolyamok  felelősei 
és az olvasókörök felelőseinek  nagy-
többsége megértette e munka nagy-
szerűségét és tudatában van annak, 

milyen nagy és megtisztelő feladat, 
amit a Párt rájuk bizott 

Ugy a párttagok, mint a pártonkí-
vüli dolgozók örömmel fogadták  a 
falusi  esti tanfolyamok,  olvasókörök 
és más tanulókörök szervezését Ezt 
bizonyítja az a tudásszomj és lelkes 
érdeklődés, ami az arcukra volt irva 
az első előadáson is, amikor legtöbb-
helyen teljes számban jelentek meg a 
hallgatók. Dolgozóink tudatában van-
nak annak, hogy a tanulásukhoz 
és fejlődésükhöz  rendelkezésre áíló 
anyagi lehetőségek is a Nagy Októ-
beri Szociálista Forradalom eredmé-
nyei, a Szovjetunió Kommunista (b) 
Pártja és hazánk munkásosztálya él-
harcos pártjának gigászi harca árán, 
a proletáriátus súlyos véráldozatai 
árán váltak kézzelfogható  valósággá. 

Meg kell említenünk a fiatfalvi  esti 
tanfolyam  felelősének,  Varró Jánosnak 
lelkiismeretes és komolyan vett 
munkáját, aki minden szükséges lé-
pést megtett arra, hogy a tanfolyam 
komoly eredményekhez vezessen. Itt 
november 25-ikén pontosan kezdő-
dött az esti tanfolyam  30 párttag és 
egy pártonkívüli résztvételével. A 
kollektív munkának az eredménye, 
hogy a nagy világos terem ugy van 
berendezve, hogy a tanfolyam  részt-
vevői a legjobb feltételek  mellett ta-
nulhatnak. Az első előadás bizonyítja, 
hogy a tanfolyamfelelős  elvtárs ko-
moly alapossággal készült s a mun-
kásosztály és pártja iránti szeretet s 
ragaszkodás hatja át Hiányossága 
azonban elvtársunknak, hogy előzete-

November 22-ikén egy furcsa  cso-
portra figyeltek  fei  Székelyudvarhely 
dolgozói. Fiuk és lányok vegyes cso-
portja vonult fegyelmezett  sorokban, 
vidáman énekelve indulókat és nép-
dalokat. El is indult a suttogás az 
emberek között, hogy szegény „regu-
tákat" lányokkal kisértetik be. Ugyan-
ebben az időben ug\anis több duhaj-
kodó csoportot is lehetett látni, kato-
nának bevonuló ifjakat,  akik — elté-
rőleg a többi illedelmesen bevonulók-
tól — nem tudtak még szakítani a 
régi rendszer átkos szokásá\al. hogy 
katonának csak részegen lehet bevo-
nulni. Ped'g a mostani katonaifjak  az 
élet egy értékes iskolájába vonultak 
be, demokratikus hadseregünkbe. 

A leány és fiu  vegyes csoport azon-
ban nem katonának bevonulókból ál-
lott, hanem a ryolc napos tánc-cso-
portvezetői tanfolyam  hallgatóiból. Pár-
tunk kezdeményezésére és iránymu-
tatása szerint indult meg ugyanis me-
gyénkben a nagyszabású művelődési 
munka. 

Ennek során 98 kuiturotthon kül-
dött el egy-egy tehetséges dolgozó-
parasztif  ut, hogy a tánc csoportok 
vezetésenek legelemibb kérdéseivel 
megsmerkedjentk. A cél az volt, hogy 
ne csak a táncot sajátítsák el az ifjak, 
hanem a kuiturotthon aktivája bővül-
jön személyükben egy értékes taggal, 
aki tevékenyen vesz részt a kuitur-
otthon munkájának vezetésében. 

Amint a tanfolyam  hallgatóinak be-
számolójából kitűnik, az itt hall*-tt elő-
adások és szemináriumok nagyon ta-
nulságosak voltak politikni és ideoló-
giai nevelésük terén is. A homoród-

sen nem figyelmeztette  a hallgatókat 
a jegyzetek készítésének fontossá-
gára, hogy az esti tanfolyam  hallga-
tói pár lejért beszerezzék a szükséges 
füzetet  meg ceruzát 

Ugyanakkor egyes tanfolyam  fele-
lőseinél, hiányosságok tapasztalhatók; 
annak ellenére, hogy a háromnapos 
értekezleten apró részleteiben is meg-
kapták feladataikat  a tanfolyam  helyes 
megszervezésére vonatkozóiig. 

Például az atmási tanfolyamfelelős; 
Nagy Ferenc egy gyűrő't céduláa 
tudatja a megyei propagandaosztállyal, 
hogy hány taggal, mikor lesz 
a tanulás. Munkatervről, a feladatok 
konkrét elosztásáról szó sincs, ön-
kéntelenül merül fel  a kérdés, hogyha 
ilyen fejetlenül  a szervezés leghalvá-
nyabb jele nélkül kezdik meg a mun-
kát, hol a biztosi :ék arra, hogy en-
nek a munkának eredménye is lesz. 
Szükséges, hogy apróiékos, részletei-
ben kidolgozott munkatervet készítse-
nek a tanfolyam  felelősei,  amit ki-
osztva a propagandisták közöttt, kon-
kréten jelöljék meg az egyes elvtár-
sakra eső feladatokat 

Igen széles látókört, odaadást és 
öntudatot igényel a propaganda-
munka. A tanfolyamok  és olvasókőröli 
vezetőire nem csak az a feladat  hárul, 
hogy „előadjanak", hanem sok eset-
ben meg kell szerettetniük a hallgar 
tókkal a tanulást és meg kell taníta-
niuk őket tanulni. Ennek a feladat-
nak csak az tud eleget tenni, aldt 
mélységes szeretet füz  a munkásosz-
tályhoz, a dolgozó emberekhez s aki 
kész minden tehetségét, tudását ennek 
szolgálatába állitani és éppen ezért 
állandóan fejleszti  marxista ismereteit, 
hogy másokat is taníthasson és ne-
velhessen. Kónya  Mária. 

Kulturotthonaink felkészülnek 
a kulturforradalomra 
Csoportvezetői tanfolyamok  Székelyudvarhelyen 

szentpéteri Hadházi  Hona irja, 
hogy köszöni a Román Munkáspárt-
nak, hogy lehetővé tette számára a 
tanulást „Teljesen tudailan voltam, 
külörösen politikai téren, ámulva hall-
gattam az előttem teljesen ismeretlen 
dolgokat és mondhatom, nagyon so-
kat tanultam mindenféle  téren." In» 
ozo Jenő  Égéből arról számol be, 
hogy amit itt tanult, mindjárt átadja 
az ifjúságnak  otthon, mert azt is meg-
értette, hogy a dolgozó parasztságnak 
a szociálizmus utján kell járnia. Amb-
rus  Erzsébet  Énlakáról jött 
ifju  lány igy ir: „Csak most tudom, 
milyen fontos,  hogy az ember tanul-
jon, olvasson." Jakab  Ferenc 
Székelyszenttamásról az otthoni köte-
lességét igy fogalmazza  meg: „Az én 
kötelességem az lesz, hogy az otthon 
lévő ifjúságot  segítsem kijönni a tu-
datlanságnak abból a sötétségéből, 
amiből engem is kihoztak és felvilá-
gosítottak az elvtársak". 

A többi ifju  beszámolójából is az 
látszik, hogy tudásban meggazdagod-
va, politikailag felkészültebben  és a népi 
táncok ismeretével térnek haza falva-
inkba, hogy ott a tánccsoportokat 
megszervezhessék s a falusi  dolgozó 

i ifjúság  nevelésében tevékeny részi 
vegyenek. 

A november 28-án tartott bennrt»-
tójukon láttuk, milyen ügyesen sajátí-
tották el azt a 10 tőrőlmetszett népi tátt-
cot, amit itt tanultak. A páros táncok 
éppen olyan tnegkapóak voltak, mint 
a 3 leány-tánc, a fiuk  csürdöngötóje 
és verbunkja és végül a „zsebken-
kendős", „karonfogós"  és „sóvidéki", 
amit már mmd a 93 tanfolyamhallgató 
járt a kultúrteremben. 

A tanfolyam  teljesen ingyenes volt 
s igaz ugyan, hogy szalmán aludtak, 
de annál jobban esett másnap az el-
gémberedett tagok megropogtatása és 
a ropogós táncraperdülés. 

Amint Kósa István, a kulturotthonok 
megyei igazgatója szavaiból megtudjuk, 
ez a tanfolyam  csak kezdete és előkészí-
tése annak a hatalmas arányú kultur-
versenynek, amely a megye összes 
kulturotthonai között indult és amely 
egy lépéssel előbbre viszi falusi  dol-
gozóinkat a kulturforradalom  utján. 

November 30-ikán kezdődött Szé-
kelykereszturon egy tanfolyam  a falusi 
mozigépek kezelői számára s ugyan-
ezen a napon kezdődött egy ujabb 
tanfolyam  Székelyudvarhelyen a kultur-
otthonok színjátszó csoportjainak ve-
zetői számára. 

Így bontakozik ki Udvarhelymegyé1-
ben mind nagyobb mértékben az a 
kulturforradalom,  amelyet Pártunk, a 
Román Munkáspárt indított el és irá-
nyit és amelynek célja, hogy felvilá-
gosult, tanult dolgozókkal épiihessfik 
a szociálizmust hazánkban. 

Szibériai  ballada 
Székely  udvarhely  in  a Munkásmozgóbm  december  l—4ikéig 

(csütörtöktől-vasárnapi?)  forgaifik  a szovjet-jilHtmiiviszsl  ze*ést 

szines  remekét:  a Szibériai  b illáiit  Fíliivjuk  a filmre  a vtieki 
dolgozók  figyelmét  is,  mert  ezen  a filmen  keresztül  művészi  formá-
ban  ismerik  meg  a szovjet-nep  alkotó  munkáját,  amely  egy  virúgos, 
élettől  pezsdülő,  munkától  hangos  Szibériát  varázsolt  a cári  idők 
elhanyagolt,  deportált  politikai  foglyok  börtönéül  szolgáló  Sziteriibál. 



A szovjet-nő szerepe 
a mezőgazdasági tudományban 

Irta:  LSÁKOVA 

A Szovjetunió a világ legelső olyan 
állama, ahol a nő minden téren egyenlő 
a férfival.  ' 

Ott láthatjuk a szovjet nőt a válla-
latok élén, a Szovjetunió és a szövet-
séges köztársaságok Legfelsőbb  Ta-
nácsának képviselő testületében, tudo-
mányos intézetek és kórházak vezető 
állásaiban, szakmunkások között, ál-
talában a politikai és gazdasági élet 
minden terén, ahol önfeláldozó  mun-
káját a Szociálizmus Országának szol-
gálatába állithatja. 

Nagy szerepet játszik a mezőgaz-
daságban is. A kolhozrendszer — mi-
után a Szovjetunióban megszilárdult — 
óriási távlatokít nyitott meg a nők 
munkája előtt. A kolhozelnökök, kol-
lektív gazdaságvezetők, csoportfőnökök 
egész serege alakult ki a nőkből. 
Ezen a téren bontakozott ki legjob-
ban a szovjet-parasztasszony alkotó-
ereje. A tudományos módszerekkel 
dolgozó kolhoz parasztasszonyok száz-
ezrei értek el csúcseredményeket a 
mezőgazdaságban. A Nagy Honvédő 
Háború idején a szovjet-asszonyok 
léptek a bevonult férjeik,  szüleik he-
lyébe a kollektivgazdaságokba és nagy-
szerűen meg is állták ott a helyüket. 
Az egész háború alatt ellátták az or-
szágot mezőgazdasági és ipari termé-
kekkel. 

A háborút követő években a szov-
jet-mezőgazdaság uj, virágzó korsza-
kába lépett. A Kommunista (b) Párt 
és a szovjet-kormány vezetése mellett 
rohamléptekben valósítják meg a me-
zőgazdaság magasabb színvonaláért 
folyó  harc jelszavát A kolhozparaszt-
asszonyok milliói sajátítják el bámu-
latos kitartással a haladott szovjet-
agróbiológiai tudományt, harcolnak a 
bőségesebb s jobbminőségü termésért 
és az állattenyésztés fejlesztéséért.  A 
kolhozparasztasszonyok és szovhoz-
munkásnők ezreit tüntetik ki a Szov-
jetunió különböző érdemrendjeivel, 
sőt nem egy a «Szociálista Munka 
Hőse« cimet is elnyerte. 

Jelentős mértékben járultak hozzá a 
szovjet- nők a mezőgazdasági tudomá-
nyok fejlesztéséhez  is. Az ő soraikból 
kerül ki a tudományos kísérleti intéz-

mények munkatársainak, főiskolák  ta-
nárainak jórésze. A Lenin nevét viselő 
mezőgazdasági akadémia intézeteiben 
a tudományos kutatómur.kások 32"5 
százaléka nő, s 27 százalékuknak 
doktori cime van. Igen sok tudomá-
nyos intézet munkaközösségének döntő 
többségét nők teszik ki. 

A legjobb tudományos munkákért, 
uj munkamódszerek bevezetéséért és 
a művészet terén elért legkiválóbb tel-
jesítményekért tudvalevően évente 
Sztálin dijat osztanak ki Különösen a 
mezőgazdaságban elért ragyogó ered-
ményeiért számos nő részesült ebben 
a kitüntetésben. 

Ki mert volna arra gondolni a Nagy 
Forradalom előtt, hogy az egyik eldu-
gott falu  kis tisztviselőjének leánya, a 
georgiai Bahtadze Xénia a mezőgaz-
dasági tudományok doktora és a 
Sztálin-dij nyertese lesz? Pedig 
nincs e?en semmi csodálni való, mert 
a Szovjetunióban köztudomás szerint 
minden állampolgár előtt nyitva áll a 
tanulás lehetősége és az érvényesülés 
utja. Bahtadze Ermolovna Xénia a tea-
termelés kérdését tanulmányozza és e-
gyike lett a legjobb szakértőnek. Az ő 
tudományos munkái zlapján honosí-
tották meg Georgiában az észszerű, 
legkiválóbb minőségű tea termelését. 
Eddig 31 tanulmánya jelent meg. Mi-
csurin és Liszenko elmélete alapján ő 
termesztette ki a világ legfinomabb 
teafajtáit. 

Popova Elena 27 éve dolgozik a 
kribovói veteménynemesitő állomáson. 
Azóta csak káposztából husz fajtát 
sikerült kitermesztenie. Ma már messze 
földön  ismerik és kedvelik a »Popova-
féle«  uj veteményfajokat:  O fejlesztette 
tovább számos mezőgazdasági szak-
ember tudását ezen a téren. A legki-
válóbb káposztafaj  kitermesztéséért 
kitüntették a Sztálin-díjjal. 

Nem érdektelen a mezőgazdasági 
tudományok egyik doktorának, Fedo-
tova Tajszinnak a pá'yafutása  sem. 
Szegény, árva parasztlány lévén, már 
zsenge gyermekkorában keményen meg 
kellett dolgoznia a betevő falatért.  A 
Nagy Októberi Szociálista Forradalom 
után magánszorgalomból elvégezte a 

Sokáig félelmetes  híre volt az üz-
békisztáni „Éhes* sztyeppének. Ezt a 
beláthatatlan területet, amelyen az ál-
landó aszály miatt fü  sem termett, s a 
szél csak futó  homokot kavart, év-
századok óta messze elkerülte az 
ember Soha senki még csak álmodni 
sem mert volna arról, hogy ezt a 
homoksivatagot valaha is termővé 
lehet tenni. A szovjet-ember alkotó 
ereje és merészsége azonban a lehe-
tedent is lehetővé tette. Lépésről-lé-
pésre hódították meg és kötik le a si-
vatag homokját. Hatalmas kotrógépek-
kel 1.000 kilóméternyi hosszúságban 
csatornákat, vizárkokat ástak a sztyep-
pe déli részén és a szovjet-ember 
akarata nyomán a csatornákba tódult 
viz: évről-évre egyre nagyobb terüle-
tehet tesz müvelhetővé. 

Az egykor kopár vidék helyén ma 

középiskolát és beiratkozott a lenin-
grádi egyetemre. Itt szenvedélyesen 
kezdte tanulmányozni a növények el-
lenállóképességét a betegségekkel 
szemben, ő vetette meg 1935 ben, a 
Szovjetinió tudományos növényvédel-
mi intézetében a betegségekkel szem-
beni ellenállókepességet tanulmányozó 
laboratórium alapjait. Ebben a labo-
ratóriumban behatóan kutatják a kul-
túrnövények megbetegedésének okait 
és azok kiküszöbölésének lehetőségeit, 
s folytatjak  a növények ellenállóké-
pességének fokozására  irányuló kísér-
leteket. Ugyancsak ő találta meg a 
legegyszerűbb és legcélravezetőbb mó-

dot a növénybetegségek megelőzésére 
is. Negyven ilyen tárgyú tudományom 
munkáját adták ki, s módszereit nagy 
sikerrel alkalmazták az egész szovjet-
mezőgazdaságban. 

Tucat-, sőt százszámra nevezhetnénk 
meg olyan nőket, akik igen fontos-
mezőgazdasági felfedezésekkel  gazda 
gitották a tudományt A szovjet-nők-
nek gazdasági, társadalmi és politikai 
téren kifejtett  eredményes munkája 
fényes  cáfolat  a kizsákmányoló osztá-.. 
lyok amaz állítására, hogy a nő neir i 
képes alkotó munkára Ezekre a vá-
dakra maguk a szovjet-nők adtáktneg. 
a legcsattanósabb választ 

A bukaresti szovjet-ipari kiáilitás 

Virágzó vidékké varázsolják 
az uzbékisztáni „Éhes" sztyeppét 

már dús buza- és rizsmezők terülnek 
el. A sivatag homokját bőven termő 
gyapotültetvények kötik le. Közöttük 
vadonatúj kolhozfalvak  épültek, s a-
zokban iskolák, klubok, könyvtárakés 
orvosi rendelők gondoskodnak a nép 
művelődéséről és jólétéről. 

Az erdészeti minisztérium kiküldöt-
tei már kijelölték a létesítendő véd-
erdősávok helyét is. Ezek az erdők 
teljesen lekötik a sivatag terméketlen 
homokját és olyannyira megváltoztatják 
az időjárási viszonyokat is, hogy be-
látható időn belül kellemes éghajlatú, 
bőségesen termő vidékké válik az 
egykor rettegett hirü „Éhes" sztyeppe. 

A nagy Októberi Szociálista Forra-
dalom 32. évfordulója  tiszteletére 1.500 
család költözött uj lakóházakba ezen a 
vidéken. 

Munkáspártunk támogatása és kor-
mányunk anyagi segítsége folytán 
örökre emlékezetes élmény volt me-
gyénk kb. 420 lakójának az, hogy 
november 23 án meglátogathatták a 
bukaresti szovjeí-ipari kiállítást. Ezért, 
bár a kiállítással már több cikk fog-
lalkozott, ugy gondolom, nem fölös-
leges, ha néhány megfigyeléssel  még 
én is kiegészítem az eddig közölteket. 

Mindazok, akik azzal az érdeklő-
déssel nézték végig a kiállítást, ame-
lyet megkövetel tőlünk a Szovjetunió 
iránti hála és szeretet, valamint saját 
népi demokráciánk hatalmas küzdelme 
a szovjet-példák megismerése és kö-
vetése terén, olyan dolgokat láthattak, 
melyek bizonyságai annak a szociálista 
tételnek, hogy a jó gép engedelmes 
szolgája az embernek és nem forditva. 
Ehhez azonban a nehézipar olyan fej-
lettsége szükséges, amilyennel a Szov-
jetunió rendelkezik. 

A kiállított különböző rendeltetésű, 
finomabbnál  finomabb  kivitelű és mun-
káju gépek, mint például a mintavas-
csiszoló gép, menetvágó és csiszoló, 
titkos sugárzó gép, önműködő fúró-
gépek, fogaskerekvágó,  maró és nut-
vágó gép, forrasztó  gép stb., kivétel 
nélkül mind villanyerőliajtásra készül-
tek. Ezek hajtására a Szovjetunió bár-
mely területén korlátlanul szolgáltatják 
az áramot a hatalmas erőmü-telepek. 
Mi, laikusok is csodálattal néztük eze-
ket a gépeket, melyeket munkaközben 
is bemutattak. De láttunk szakembe-
reket, akiknek valóban rajongás ült 
az arcukon. 

Voltak olyan gépek is, melyeknek 
nagyszerűsége, praktikussága a leg-
egyszerűbb embert is meglepte. Egy 
malom, amely nincs helyhez kötve, 
apró kerekeken jár s bármely egyszerű 
házban működésbe hozható. A szitán 
van a takarító, koptató és minden más 
felszerelés.  Egy garatja van és egy-
szerre hatféle  lisztet őröl. Teljesítő-
képessége napi 32 mázsa. Mondanunk 
sem kell, hogy szintén villanyáram a 
hajtóerő. És ezt a malmot egyetlen 
munkás kezeli, mig ugyanilyen telje-
sítőképességű malmainknál állandóan 
6-8 ember van foglalkoztatva. 

A különböző, szebbnél szebb rádiók 
között van egy olyan, melyről közü-
lünk hirből is csak kevesen hallottak. 
Ez a rádiófelvevőgép  Írásban is 
rögzíti, leírja az elhangzottakat. 

Filmfelvevő  központi gép, 420 orsós 
fonógép,  7 nyüstös szö\ őgép, melyeket 
egyetlen ember kezel, 165 tonnás 

földkotrógép,  önhajtásos kombájn azok 
a meglepő kiállítási tárgyak, melye* 
jobban megragadták figyelmünket  a-
számtalan különlegességből, melyet a.-' 
szovjet ipar bemutat. 

Azzal a tudattal hagytuk el a ki-
áilitás helyét, hogy a szovjet-ipar fej-
lettségéről, felsőrendüségéről  hallott és 
olvasott szavak nemcsak hogy igazak., 
hanem felül  is múlják minden elkép-
zelésünket. 

S milyen boldog jövőnek néz elét* 
az a nép, melynek közkincsei mind 
azok a dolgok, melyeknek haszna s 
kapitálista országokban a tőkések zse -
bét tölti. 

Bizunk benne, sőt bizonyosan tud-
juk, hogy a Szovjetunió vezetéséve* 
megvédve a békét, az ő segítségéve1-
és példája után Népköztársaságunk is 
Munkáspártunk vezetésével, az iparo-
sitásnak olyan fokát  fogja  nemsokára 
elérni, mely lehetővé teszi, hogy szo 
ciáhsta államnak nevezzük magunkat. 

Mihály  La  jómé 

Mit adott nekem 
a káderiskola 

Községünkben október 3-án nyjlt 
meg az első káderiskola az ifjak  ideo-
lógiai tudásának fejlesztésére.  Itt hal-
lottam, de nem először, a Komszomoi 
ifjúság  munkájáról. Én ugyanis 194* 
augusztus 20-án tértem haza a szo-
ciálizmus nagy hazájából, a Szovjet-
unióból. Ott láttam, hogy mint veszK 
ki részét a munkából a szovjet- ifjuság-

A Nagy Honvédő Háború után nţm 
dugták zsebre a kezüket, hanem még 
bömböltek az ágyuk, mikor hozzáfog-
tak a IV-ik ötéves terv megvalósítá-
sához. Munkájukkal be is bizonyítot-
ták, hogy ők nem egy kizsákmányoló 
osztálynak, hanem egy szociálista ha-
zának öntudatos ifjai. 

A Szovjetunióban láttam, hogy az 
ifjúság  milyen nevelést kap ott, nem 
egy más ország munkásságára uszít-
ják őket, hanem a munka és a fejlődés 
utján haladnak egy boldog jövő, a kom-
munizmus felé. 
.Ifju  elvtársak! Nekünk is ugyanezen 

az uton kell haladnunk, hogy a béké« 
megvédhessük, az emberiség jövőjéén 
dolgozhassunk, kövessük tehát a Kom-
szomoi példáját. 

Kelemen  Károly 
parajdi ifjumunkás. 



Sztálin elvtárs müveinek és életének megismerése; 
megtisztelő feladat Országunk dolgozói határtalan sze-

retettel és a szociálizmus épitésének 
•aévekvő lendületével készülnek Sztá-
lin elvtárs születésnapjának fogadá-
sára. 

Sztálin elvtárs születésnapjának év-
fordulója  nagyszerű ünnepe Pártunk-
nak' és egyben egész dolgozó népünk-
nek. A kommunistáknak ezt az ünne-
pét egyben mély nevelő tartalom is 
át kell, hogy hassa. 
vi A Vulcan-üzemek IMSz szervezete 

ezért Sztálin elvtárs születésnapja 
tiszteletére az üzem ifjúmunkásai  kő-
zött megszervezte Sztálin elvtárs éle-

^ «ének tanulmányozását. Az ifjúmunká-
sok műhelyenként és osztályonként 
•tanulóköröket alkottak és lelkesen ne-
kiláttak a tanulásnak. 

Több más helyen is megkezdték 
-Sztálin elvtárs életének és müveinek 
tanulmányozását. Tanitják a külön-
böző fokú  pártiskolákban. 
• Örömmel üdvözöljük ezeket a kez-
deményezéseket, mert a párttagok és 
az Ifjumunkás  Szövetség tagjainak 
•kommunista nevelésére nem találhat-
nánk megfelelőbb  eszközt, mint a nem-
zetközi munkásmozgalom e lángeszű 
•iteorétikusa és vezetője életének meg-
ismerését, annak életét, akinek sze-
gélye nagyszerű megtestesitője a világ 
átalakítására hivatott osztály bölcses-
ségének, akaratának, erejének és igaz-
ságának. Lenin és Sztálin, korszakunk 
uj viszonyainak, az imperiálizmus és 
<a proletárforradalom  korszakának meg-
felelően  tovább fejlesztették  a marxiz-
must, megteremtették és megacélozták 
a Kommunista (bolsevik) Pártot, a 
munkásosztály első ujtipusu forradalmi 
Pártját, azt a Pártot, amely a világ-
proletáriátus élcsapatává, a világ kom-
munista és munkáspártjainak minta-
képévé vált Lenin és Sztálin voltak 
az emberiség történetének uj korsza-
-fcát  megnyitó Nagy Októberi Szocia-
listaJ Forradalom ösztönzői és meg-
szervezői : ők alapítottak meg a világ 
-első szociálista államát, amely világító 
fáklya  és hatalmas támasz a népek 
számára a kizsákmányolás és leigázás 
alóli felszabadulásukért  vivott har7 
•cukban. 

Lenin halála után Sztálin elvtárs 
— Lînin hü tanítványa és harcos 
4ársa — tovább vezette a Bolsevik 
Pártot és a Szovjetunió népeit a Lenin 
által megjelölt dicsőséges uton. Sztálin 
elvtársnak a társadalom törvényei 
zseniális kutatójának nagy érdeme, 
íiogy a szociálizmus épitésének, a 
szociálista államnak, annak funkciói-
nak és a kommunizmus épitésének 
elméletével gazdagította a marxizmus-
leninizmus kincsestárát. 

A szovjet-népek Sztálin elvtárs ve-
zetésével, győzelmesen felépítették  a 
szociálizmust és hozzáláttak a kom-
munizmus építéséhez. A szociálista 
államot nagy gazdasági és politikai 
•hatalommá alakították. Sztálin elvtárs 
vezetésével a Szovjetunió a béke ha-
talmas bástyájává alakult és e köré 
tömörült a világ valamennyi békéért 
és szaöadságért küzdő ereje. 

Sztálin elvtárs, az osztályharc zse-
niális sztratégája és a népek kiváló 
vezetője egyben a világ legnagyobb 
katonai hatalmának, a Szovjet Hadse-
regnek megszervezője és irányitója. 
Sztálin elvtárs a történelemben először 
emelte a katonai művészetet a katonai 
tudomány magaslatára, megszervezte 
-és irányította a legnagyobb katonai 
győzelmet, a fasiszta  államok blokkja 
-elleni győzelmet, amellyel megmentette 
a hitlerista pestistől az emberiséget 

A nagy Sztálin életének minden 
mozzanata a munkásosztály érdekében 
kifejtett  nagyszerű eszmék gazdag for-

- rása. Sztálin elvtárs életének tanulmá-
í  nyozásával alaposan megérthetjük a 
- nagyszerű marxi-lenini eszmékef  és 
- hat Imas átalakító erejüicet Ezért 

Sztálin élete megismerésének legna-
- gyobb jelentősége abban rejlik, hogy 
- elsajátíthatjuk amaz eszméket, aftie-
. lyekre ma szükségünk van a szociá-
. lizmusért és gyakorlati alkalmazásáért 
; vivott harcunkban. 

Gazdag forradalmár  élete 15 éves 
korában már elkezdődik, amikor a 
munkásmozgalomba lép. Lenin hűsé-
ges tanítván* a már kezdettől fogva  a 
cári Oroszország elnyomott tömegei 
között tevékenykedik, emeli öntudatu-
kat, megszervezi forradalmi  ténykedé-
sük fejlődését.  Állandóan a munkások 
körében van, törhetetlen hittel bízik a 
forrada  om győzelmében. Sztálin elv-
társ vezeti a tömegeket és tanul a 
tömegektől, először — amint maga 
mondja — a «forradalom  inasaként* 
a tifliszi  munkások között, majd Ba-
kuban «segédként a forradalom  üze-
mében*, később pedig Lenin közvet-
len kö;elében a «forradalom  egyik 
mestereként̂  

Sztálin elvtárs fáradhatatlanul  tanul 
és legyőzi az illegálitás összes nehéz-
ségeit Mint szemináriumi növendék, 
néhány napra megszerzi Marx: Tő-
kéjét. 

Egyedüli példány volt a városban, 
amit az antikvárius a maximumig ki-
használt. Az ifju  Sztálin a művet 
utolsó soráig lemásolja, hogy tanul-
mányozhassa és terjeszthesse a tano-
kat. A szöveg 700 apróbetüs lapot tett 
ki. Mennyi energia, mennyi kitartás 
kellett ehhez a nehéz munkához, 
mennyi szeretet lelkesítette a nép és a 
tudomány iránt 1 Sztálin elvtársat nem 
akadályozta meg sem akkor, sem ké-
sőbb, sem a börtön, sem a deportá-
lás, sem pedig a minden irányban 
kifejtett  hatalmas gyakorlati munka 
abban, hogy el ne sajátítsa az embe-
riség legfejlettebb  ismereteit és előre ne 
vigye a tudományt. 

•Sajátítsuk el a tudományt, alakitr 
sunk uj bolsevik-kádereket, szakem-
bereket minden téren, tanuljunk, ta-
nuljunk, tanuljunk minél nagvobb el-
tökéltséggel» — mondotta Sztálin elv-
társ 1928-ban, a Komszomoi VIII. 
kongresszusán, amellyel lényeges fel-
adatok teljesítésére buzdította a fia-
talságot, ami nélkül nem válhatnak a 
szociálista és kommunista társadalom 
igazi építőivé. 

Ebben a kitartó és elszánt munká-
ban, amelynek célja, hogy meghódít-
suk a tudományt és a legnagyszerűbb 
cél, az emberiség felszabadítása  felé 
irányítsuk, — Sztálin elvtárs — akár-
csak Lenin — ragyogó példát szol-
gáltatott. 

Lelkes hit; a haza, a nép, az em-
berek iránti szeretet; az ellenség, az 
árulók és a szociálizmus szökevé-
nyeivel szembeni kér telhetetlenség; a 
mély elvszerüség a cél elérése érde-
kében: a világos forradalmi  távlatok-
nak az erővel és rendkívüli kitartás-
sal való egybeszövése; a mesteri 
szervezés és vezetői jártasság; a hig-
gadtság, a Szovjetunió erejére és for-
radalmi távlataira alapított biztonság, 
— ezek a jellegzetes vonásai a sztá-
lini munkastílusnak, amely elhárít útjá-
ból minden akadályt és a biztos győ-
zelemhez vezet 

Ezeket a jellemvonásokat. Sztálin 
elvtárs egész életében megtaláljuk. 
22 éves korától 15 éven át a leg-
mélyebb illegalitásban kellett élnie. 
1902-től 1913 ig hétszer letartóztat-
ták és hatszor deportálták Sztálin 
elvtársat. Ötször megszökött a depor- i 
tálásból. A cár pribékjei nem tudták i 

bebörtönözni, újra és újra megszökött 
és «szabadlábon* újból acélozta a 
tömegek forradalmi  erejét. Később a 
Szovjet Állam létériek súlyos pillana-
taiban Sztálin elvtárs élete és tevé-
kenysége ugyanazt a hitet és a győ-
zelembe vetett - tántoríthatatlan bizal-
mat, harci bátorságot és az ellenség-
gel szembeni olthatatlan gyűlöletet 
tükrözi. A Nagy Honvédő Háború 
súlyos megpróbáltatásainak idején 
Sztálin elvtárs sziklaszilárd győzelmi 
hitet adott a népeknek és a fasizmus 
elleni küzdelemre lelkesítette őket. Ma 
a proletárforradalmárok  és a dolgo-
zók hatalmas hadserege, ajkukon Sztá-
lin elvtárs nevével, fokozott  erővel 
küzdenek az egész világon a békéért 
és szabadságért, az emberiség ellen-
sége, az imperiálizmus ellen. Sztálin 
elvtársnak az uj háborút szitókra váró 
kikerülhetetlen vereségről szóló meg-
állapítása vezérli a békéért küzdő ha-
talmas világmozgalom harcát, mert 
Sztálin a békéért vivott világharc ve-
zetője és zászlóvivője. 

»A nehézség éppen abban rejlik, 
hogy harcoljunk ellenük és legyőzzük 
őket* — mondotta Sztálin elvtárs s 
ezzel a kommunista nevelés egyik 
alapvető tanát fejezte  ki, amelynek 
Ő egész életével példáját adta. 

1929 ben, ötvenedik születésnapja 
alkalmával az őt üdvözlő szervezetek-
nek és elvtársaknak válaszolva, Sztá-
lin elvtárs a bolsevikok azon tulajdon-
ságainak adott kifejezést,  amelyek ra-
gyogóan testesülnek meg őbenne | a 
szerénységnek, a magasfoku  önmeg-
tagadás és önfeláldozás  szellemének. 

«Jókívánságaikat és üdvözleteiket 
a munkásosztály nagy pártjának ja-
vára irom, amely engem saját képére 
és hasonlatosságára szült és nevelt... 
Ne kételkedjenek abban, elvtársak, 
hogy én a jövőben is kész vagyok 
odaadni a munkásosztály ügyének, a 
proletárforradalom  és a világkommu-
nizmus ügyének minden erőmet, min-
den képességemet és ha kell, minden 
csepp véremet, az utolsó cseppig.« 

I. V. Sztálin megtanította a dolgo-
zókat arra, hogy a burzsoáziától örö-
költ milyen maradványokat kell ki-
pusztitaniok tudatukból és milyen uj, 
szociálista tulajdonságokat kell ápol-
niok, hogy elsajátítsák a kommunista 
erkölcsöt. 

Sztálin elvtárs élete és tevékeny-
sége a bolsevikok kiválóságának és 
hősiességének ragyogó példája. Sztá-
lin elvtárs élete a kommunista élet és 
a kommunista magatartás eszménye. 
A Szovjetunióban Sztálin elvtárs élet-
rajzának alapos áttanulmányozása a 
párttagok és a komszomolisták kom-
munista nevelésének alapvető eszköze. 
Ezért kell a mi pártszervezeteinkben 
is széleskörű mozgalmat inditaifi  a 
Rövid Életrajz tanulmányozására, ezért -
kell népszerűsíteni és minden erővel 
terjeszteni ezt a nagyszerű könyvet. 
Minden párttagnak, vagy. IMSz tag-
nak kötelessége tanulmányozni és a 
tömegek között népszerűsíteni Sztá-
lin elvtárs életrajzát. 

A központi és középfokú  pártisko-
lákban I. V. Sztálin Rövid Életrajza 
cimü könyvet kell tanulmányozni. A 
Szovjetunió Kommunista (b) Pártja 
történetét tanuló körök megkezdik a 
Rövid Életrajz tanulását Azoknak az 
elvtársaknak, akik a Szovjetunió Kom-
munista (b) Pártja történetét tanul-
mányozzák, azt ajánljuk, hogy egyéni- j 
leg is rendszeresen tanulmányozzák 
Sztálin elvtárs teljes müveit, amelyek-
ből 3 kötet megjelent, a negyedik pe-
dig most van sajtó alatt 

Az IMSz keretein belül tanuló kö-
röket kell szervezni a Rövid Életrajz 
tanulmányozására. 

A 3 hónapos párttanfolyamok  pro-
grammjába, akárcsak az esti pártfan-
folyamok  programmjába, be kell ik-
tatni egy uj tananyagot, amelynek 
tárgya »I. V. Sztálin , a dolgozó em-
beriség nagy lángelméje, a világ dol-
gozóinak vezetője, népünk felszaba-
ditója és barátja.* Hasonló tárgyú 
előadásokat kell tartani a vállalatok, 
intézmények és városnegyedek párt-
szervezeteinek nyilvános ülésein. 

A népi Athenaeumokban, a közép-
fokú  iskolákban, az egyetemi fakul-
tásokon és intézményekben pedig a 
társadalomtudományi leckék sorárt 
ugyanilyen tárgyú oktató előadásokat 
tartanak. 

A fal/akon,  az alapszervezetek 
nyilvános ülésein előadásokat tartanak 
Sztálin elvtárs életéről és művérőL 
Ennek során ki kell hangsúlyozni azt 
az irányító szerepet, amellyel a dol-
gozó parasztságot szabad, bőséges és 
boldog élet utján vezeti. 

A tanulás során, akárcsak az elő-
adásokban ki kell hangsúlyozni a 
Sztálin elvtárs elméleti és gyakorlati 
tevékenysége közötti szerves kapcso-
latot, hogy minden párttag jól felmér-
hesse az elmélet és gyakorlat össze-
kapcsolásának jelentőségét. Sztálin 
elvtárs, a szociálizmus épitése di-
csőséges munkájának lángeszű veze-
tője életéből kiragadott nagyszerű tet-
teket össze kell kapcsolni azokkal a 
pártfeladatokkal,  amelyeket a mai 
időszak hárit ránk, amikor a mi or-
szágunkban is a szociálizmust építjük. 
A dolgozóknak Sztálin elvtárs életé-
ből és müvéből keli tapasztalatokat 
meriteniők és ez kell, hogy legye» 
igazi utmutatójuk abban a harcoan, 
amelyet a munka iránti uj, öntudatos 
magatartás meghonosításáért, az elő-
rehaladott tudomány és technika el-
sajátításáért, a szociálizmus győzel-
méért a falvakon  és városokon foly-
tatnak. 

Sztálin elvtárs életének és müvének 
tanulmányozása minden kommunistát, 
minden munkást és dolgozó parasztot, 
minden haladó értelmiségit arra segít, 
hogy megérthesse, mily felbecsülhetet-
len értéket jelent Sztálin elvtárs taní-
tása abban a harcban, melyet Pár-
tunk a szociálizmuíért folytat.  Tuda-
tosítania kell bennünk azt a hatalmas 
segítséget, amelyet hazánk barátja és 
felszabaditója,  Sztálin elvtárs konkrét 
formábq̂  nyújt nekünk. 

Sztálin elvtárs nagyszerű élete és 
müvei a dicsőséges eszmék, egy sza-
bad és boldog haza építéséért folyta-
tott hősies és lelkes harc világát 
nyitja meg előttünk. Ismerjük meg te-
hát, szeressük és kövessük példáját 

(Megjelent  a Scânteia  november 
26-iki  1591-es  számában.) 

Az állami pénzügyi 
ellenőri hivatalról 

A Román Munkáspárt irányítása 
mellett a dolgozó nép kezébe vette a 
főbb  termelési eszközöket. A Szovjet-
unió mintájára és annak felbecsülhe-
tetlen támogatásával az egyéves gai-
dasági terv keretében folyik  hazánk-
ban a szociálizmus nagyszerű épitése. 
Az állami pénzügyi ellenőri hivatal 
feladata,  hogy éoeren őrködjék a 
munkásosztály fáradozásának  gyümöl-
cse felett  és ellenőrizze az intézmé-
nyek és állami vállalatok elszámolá-
sait. Emellett munkánkkal el akarjuk 
érni az önköltség csökkentését, hogy 
ezzel is hozzájáruljunk a dolgozóié 
életszínvonalának emeléséhez. 

Bencze  József  ellenőr. 



Mi történik a nagyvilágban? 
Kül- és belpolitikai tájékoztató 

Harci  egységben  a francia  munkásosztály 
A Telepress jelenlése szerint, nov. 25-ikén a reakció minden mesterke-

dése ellenére Franciaország több, mint tízmillió munkása 24 órás politikai 
sztrájkba kezdett 

A sztrájkot az Általános Munkaszövetség szervezte meg a Bidault kor-
mány munkás és népellenes politikája elleni tiltakozásképpen. A francia  dol-
gozók két pontban foglallák  össze követeléseiket: 1 A 3.000 frankos  fizetési 
pótlék kiterjesztése a dolgozók valamennyi csoportjára. 2. Tiltakozás a kor-
mánynak a sztrájkjog korlátozására irányuló intézkedései ellen. 

A sztrájkban résztvett a legnagyobb üzemek, de különösen a vasút 
csaknem valamennyi munkása. A Francia Országos Szakszervezeti Tanács 
nov 25 ikén kiadott közleményében hangsúlyozza, hogy a munkásosztály ezt 
a sikert egységének köszönheti, melyet a jövőben még jobban meg kell 
erősítenie. 

A kinai  néphadsereg  bevonult  Csungklngba 
A France Presse jelentése szerint a kinai néphadsereg egységei vasár-

nap felszabadították  Nanuen Csuan hőfürdőtelepet,  amely 15 kilóméterre sin-
csen Csungking központtól. A kinai néphadsereg gyors előnyomulása miatt a 
Kuomintang kormány Tibet és Szikiang tartományok kivételével ostromálla-
pot hirdetett ki Kina még fel  nem szabadított részeinek egész területére. 
Csang-Kai-Sek és kormányának tagjai sietve hagvták el a fővárost.  Legújabb 
jelentés szerint a néphadsereg csapatai bevonultak Csunkingba. 

A Duna-Fekete-tengeri  csatorna  munkása! 
kiváló  eredményekkel  köszöntik  deo.  21~ét 

A Duna-Fekete-tengeri csatorna munkatelepén Sztálin elvtárs születés-
napja közeledtére a szociálista verseny szellemében folyik  a munka. 

Nemrég nagyszámú IAZ tipusu 7 tonnás szovjet-tehergépkocsi érkezeit a 
telepre. Nem volt garázs, ahova elhelyezhették volna, hzért verseny indult az 
ácsok két csoportja között a garázs minél előbbi felépítésére.  A te ep kőmű-
vesei is versenyben állnak. A bevezetett szovjet-munkamódszerrel 400 -500 
százalékkal haladiák tul a normát. A munka arányában keresetük is növek-
szik. Igy Dumitru" N. Dumitru e hónapban 22.000 lejt keresett. A szovjet-
földkotró  gépek kezelői is jelentős eredményt értek el, 5.584 köbméter föld 
kelyett 9.575 köbméter földet  termeltek ki. 

19 megyében  befejezték  az Őszi  szántást 
November 26-ig bezárólag az őszi szántás 74'5 százalékát végezték el 

a Román Népköztársaságban. Tizenkilenc megyében befejezték  a szántást. 
Ezek 100—141 százalék arányban teljesítették az őszi szántások tervét 

Az őszi szántásban élen járnak: Vlaşca, Háromszék, Dâmboviţa megyék. 
Elmaradtak: Putna, Covurlui, Tecuci megyék. 

Névjegyzéket  készítenek  a rosszindulata 
adóhátralékosokról 

A pénzügyminisztériumnak a hátrálékos adók behajtása ügyében kiadott 
intézkedése értein ében a törvény szigorával lépnek fel  az olyan hátrálékos 
adófizetők  ellen, akiknek módjukban áll az államkincstár iránti kötelezettség-
nek eleget tenni, de rosszindulatból elmulasztják adóik kiegyenlítését Ezekről 
a rossz adófizetőkről  külön lajstromrt is készítenek és bűnvádi eljárást indí-
tanak ellenük. 
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Sztálin elvtárs születésnapja megünneplése 
(Folytatás  az  1. oldalról) 

kás már 14 éve dolgozik az üzemben. 
Amikor megkérdezzük, van-e valami 
különbség a régi és a mostani mun-
kája között, megelégedett mosollyal 
Tálaszolja: 

— Az elmúlt rendszer alatt éhezve 
és nehezen dolgoztunk s közben azt 
láttuk, hogy a tulajdonos hogyan gaz-
dagodott meg a mi keserves munkánk 
és izzadásunk révén. Akkor a munka 
valóságos kin volt számomra Ma 
azonban, amikor látom, hogy a Ro-
mán Munkáspárt irányításával kormá-
nyunk gondoskodásából munkánk gyü-
mölcsét a nép életszínvonalának eme-
lésére használják fel,  nem ismerek 
fáradtságot  s örömmel dolgozom, 
tudva, hogy ezzel egy jobb életet, a 
szociálizmust építjük. 

Igy dolgozik ez a kis iparvállalat 
2SF munkásával a szociálizmus építé-
séért, amit művelődési színvonaluk 
emelésével is elősegítenek. 

A zeteváraljai  IPEIL 
fürészüzem  munkásaI 

vállalták, hogy a minőség javítására 
ás az előirányzat tul haladására fektetik 

As iró  találkozása  as olmsókkat 
a Vlahita-i  vasgyárnál 

A szociálizmus  építésit  szolgálják  navj  linkban  nem  csak  m -1 

munkások  szociálista  munkrtersenyei  és n igy  szerű  munkavállalásai, 
hanem  a haUdószellemü  irók  és művészek  ö szes  alkotás  ii  is.  Az-
irónak  azonban  szoros  kapcsolatban  kell  lennie  az  olvasóval,  akinek 
a veteménye  nem  közömbös  ma az  iró  szánára  épp',n  ezért,szoktak 
az  vők  az  olvasók  táborával  találkozni,  hogy  véleményüket  meg-
hallgassak  es további  munkájukban  figyelembe  vegyek. 

Udvarhelymegyében  az  első  találkozás  az  iró  és az  olvasók  kö-
zött  a Vlahita  i vasgyár  munkásaival  lesz  vasárnap,  december  4-én. 
Ez  alke  lommal  Marosi  Peter  a „Fenyesebb  a láncnál  a kard'*  címéi 
Petőfiről  szóló  könyv  szerzője  ktres'  fel  a munkasokat,  hogy  müvéről 
velük  elbeszélgessen. 

Lőrincz  László  az  Állami  Könyvkiadó  megbízásából  ismerteti  a 
munkasok  előtt  az  Írónak  az  olvasóval  való  találkozása  Jelentő  ségél». 
majd  Marosi  Páter  ismerteti  könyvét,  hogy  azután  megindulhasson* 
a vita  a könyv  felett 

Nagy  jelentőségű  esemény  ez,  amikor  az  iró  feheszi  a közvetlen 
kapcsolatot  a leghaladottabb  osztállyal,  a munkássággal,  hogy  czew-
keresztül  meţismzrje  a dolgozó  nép  véleményét  és kérdéseit.  h)şy  azt 
munkajaban  hasznosíthassa,  Most  már  nem  egy  szűk  körű  olvasó-
réteg,  egy  kiváltságos  osztály  számára  írnak  az  írók,  hanem  a dol-
gozó  nep  nagy  tömegei  számára,  amelynek  véleményét  akarják  ezeke». 
a találkozásokon  megismerni  < •" 

Mit  olvassunk> 
A világ dolgozói nagy tanítómesterének, Sztálin elvtársnak magyar 

nyelven is több müve jelent meg. Ezek az iránymutató és minden dol-
gozó számára nélkülözhetetlen tanulmányok megmutatják, hogyan kell 
harcolnunk a szociálizmus felépítéséért.  Megmutatják, mekkora osztály-
éberséggel kell naponta felvenni  a küzdelmet a kispolgári maradványok 
ellen és milyen szilárdsággal kell kitartani gazdasági tervünk végrehaj-
tásában. hogyan kell fejlődnünk,  hogy a szociálizmus épitői lehessünk 
Népköztársaságunkban. 

Sztálin müvei közül több kaphaló román nyelven, magyar nyelve» 
az alábbi müvek kaphatók Székelyudvarhelyen a Könyvesboltunkban:-̂  1 

A Szovjetunió Kommunista (b) Pártjának rövid története. 
Beszéd az élmunkás kol'nozparasztok első szovjetuniói kongresszusát): 
Hogyan értelmezi a szociáldemokrácia a nemzeti kérdést. 
A nagy fordulat  éve. Uj helyzet, uj feladatok.  A leninizmus kérdé-

seihez. A proletárok osztálya és a proletárok pártjá. Jelentés a XVHk 
pártkongresszuson. A leninizmus alapjai. Marxizmus és nemzeti kérdés 
A nemzeti kérdés és a leninizmus. A gazdasági veze'őkáderek feladatairól 

Olvassuk és tanulmányozzuk ezeket a könyveket Sztálin elvtárs» 
70-ik születésnapjának tiszteletére. 

Megyei faliujságverseny  Sztálin elvtárs 
születésnapjának tiszteletére 

a fősúlyt.  Az üzem már november 
2-ika óta 1950-re termel. A munkások 
egyik legutóbbi gyűlésén Nagy Mihály 
vállalta a gátteresek nevében, Kai sai 
János a rönktéri munkások nevében, 
Pál Sándor és Nagy Marcella a többi 
munkások nevében a minőségnek 10 
százalékkal való megjavítását Sztálin 
elvtárs 70-ik születésnapjának tiszte-
letére. 

A székelyudvarhelyi 
és a korondi  IMSz 

tagjai, a bukaresti Vulkán gyár ifjú-
munkásainak példáját követve vállal-
ták, hogy december 21. tiszteletére 
J V. Sztálin — rövid életrajz cimü köny-
vet tanulmányozzák együtt. A korondi 
ifjak  ugyancsak Sztálin elvtárs szüle-
tésnapja tiszteletére vállalták, hogy 
önkéntes munkával segédkeznek a 
mozigéphez szükséges villanymotor 
felszerelésében  s üzembe helyezik azt 
a szovjet-gyártmányú mozigépet, amit 
a nyár folyamán  nyertek a kulturver-
senyben elért szép eredményükkel. 
Vállalták ezen kivül, hogy faliujságuk 
külön kiadását hozzák ki december 
21-ikére. 

A nagy tanitó mesterünk születésé-
nek évfordulójára  rendezett munka-
versenyek népszerűsítésében sajtó-
kollektívánk is ki akarja venni a részét, 
ezért december hó 21. tiszteletére me-
gyei faliújság-versenyt  rendez. Szá-
molva azzal a ténnyel, hogy a dolgozók 
gazdasági életszínvonalának emelke-
désével a kulturális színvonaluk is 
kell emelkedjék és ennek egyik hat-
hatós eszköze az intézményi, üzemi 
és helyi faliújság,  amely oktat, tanit 
és nevel, — feldolgozza  az üzem vagy 
intézmény belső kérdéseit, rámutat íz 
elért eredményekre, felhívja  a figyelmet 
a hiányosságokra és utmutatásul szol-
gál mindennapi életünk kérdéseiben. 

A szerkesztő-bizottságok és a járási 
sajtó-kollektívák haladéktalanul ülje-
nek össze és állítsák össze munka-
tervüket a nagy nap tiszteletére. Cik-
keikben főképp  belső kérdésekkel 
foglalkozzanak  és hozzák kapcsolatba 
a történelmi nap jelentőségével, rá-
mutatva helyi megvalósításaik értékeire 
a közösség szempontjából. A faliújság 
foglalkozzék  különösen azzal a kér-
déssel, hogyan áll az üzem Sztálin 
elvtárs születésnapja tiszteletére az 
egyéves tetvvel, mit adott Sztálin elv-
társ rövid életrajzának tanulmányozása 
az üzem vagy intézmény dolgozóinak? 
Fontos az is, hogy a féliujságcikkeket 

beküldjék a megyei és országos sajtó-
hoz is, hogy az azokkal foglaHo?-
hassék. 

A járások a legjobb 3—4 faliujsai-
gukat Székelyudvarhelyen a város* 
ideiglenes bizottság dísztermében ren-
dezendő faliújság  verseny-kiállításra 
december 18 ra küldjék be. A verse-
nyen azon faliújságok  vehetnek részt» 
amelyeket október 1. óta rendese* 
cseréltek és cikkgyűjteményük albuma 
is megvan. 

A szerkesztő bizottságok foglalkoz 
zanak lelkiismeretesen ezzel a fontos 
kérdéssel, mert csak igy mutatkozható 
meg, hogy dolgo íó népünk szolgálat-
Iában állanak és igazi épitői akarnak 
lenni uj társadalmi és gazdasági rendi-
szerünknek. Munkájukkal bizonyítják, 
hogy tisztelettel és igaz szeretette* 
ragaszkodnak az emberiség egyik leg-
nagyobb lángelméjének, Sztálin ebi-
társnak személyéhez. 

A Magyar Népi Szövetség 
udvarhelymegyei hetilapja , 

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