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népünk felszabaditójának  és nagy barátjának 

70-ik születésnapja tiszteletére 
Irta: Bugyi Pál, a RMP udvarkelymegyei titkára A munkásosztály és a Román 

Népköztársaság összes dolgozói sze-
releltel és mély hálával ünneplik 
Sztálin elvtársnak, népünk felszabaditójának  és nagy barátjanak /Uik 
születésnapját. 

Sztálin elvtárs nemesek a mi népünknek, hanem az egész világ 
dolgozóinak felszabadítója  és a békéért vivott harc nagy vezetője, bzta-
lin elvtárs azonban azt tanitja, hogy nem lehetünk pacifisták,  a minden-
áron való béke hivei. Mi nem ugy akarjuk a békét, hogy eladjuk ma-
gunkat a kapitálista kizsákmányolóknak és cserébe békét kunyorálunk 
tőlük. Mi harcolunk erős akarattal, szilárd, megnemalkuvó erővel tanto-
rithatatlan kitartással a békéért, annak megvédéséért és megszilárdításáért. 
Ebben a harcban elől jár a Szov-
jetunió és nagy vezetője, Sztálin 
elvtárs. A béke utja — mondotta 
Sztálin elvtárs — a munkásosz-
tály imperiálista-ellenes harcának 
az utja. 

Sztálin elvtárs, a világ dolgo-
zóinak lángeszű vezetője, 1879. 
december 21-én született. Szív-
vel-lélekkel a munkásosztályhoz 
farlozik.  Szülei munkások voltak. 
Kora ifjúságában  bekapcsolódik 
a munkásmozgalomba, hamaro-
san vezetője lesz ennek és ki-
tartóan harcol a munkásosztály 
érdekeiért. Az életéről beszélni 
annyit jelent, mint a , munkás-
mozgalomról beszélni. Elete szo-
rosan össze van nőve a mun-
kásmozgalommal, egész életét és 
munkáját annak a harcnak szen-
teli, amely az egész világ dol-
gozóinak a felszabadításáért  fo-
lyik mindennemű kizsákmányo-
lás alól. Sztálin elvtárs azt irja 
1929-ben azoknak az elvtársak-
nak, akik 50 ik születésnapja al-
kalmából üdvözölték: 

„Ugy  tekintem  jókívánságai-
tokat,  mint  amelyek  a munkás-
osztály  nagy  pártjának  szólnak, 
annak  a pártnak,  amely  saját 
képmására  teremtett  és nevelt... 
Biztosak  lehettek  benne,  elvtár-
sak,  hogy  a iövőben  is  kész  le-
szek  mináen  erőmet,  mináen  ké-
pességemet,  s ha  szükség  lesz  rá, 
mináen  csepp  véremet  a mun-
kásosztálynak,  a proletárforra-
éalom  ügyének  aáni,  a kommu-
nizmus  megteremtésének  az  egész 
világon." 

Sztálin elvtárs hosszú mun-
kásságával bebizonyította már 
ennek előtte is, hogy a dolgozók 
érdekeinek a kiharcolásáért és 
megvédéséért folytatott  küzdtlenuíél nagyobb feladat  számára nincs, fárad-
hatatlanul dolgozott és harcolt Lenin mellett az 1917-es Nagy Októberi 
Szociálista Forradalom előkészítéséért és a forradalom  ^megvalósításainak 
megvédéséért és megszilárdításáért. 

Sztálin elvtárs vezetése alatt nőtt naggyá a Szovjetunió. Az ő ve-
zetése és irányítása alatt oldották meg a nemzeti kérdést ugy, ahogy se-
hol máshol a világon és ezzel összekovácsolták a Szovjetunióban élő 
összes népeket. Ö kezdeményezte és vezette azokat a hatalmas ötéves 
terveket, amelyek az elmaradott agrárországot előrehaladott ipari hata-
lommá változtatták át. 

Ezt mondja Sztálin elvtárs 1929-ben az első ötéves terv idején: 3 

»Teljes  gőzzel  haladunk  az  ipa-
rosítás  utján  a szociálizmus  felé  és 
magunk  mögött  hagyjuk  évszázados 

„ősorosz  elmaradottságunkat"  A fém  országává,  az  cutomobil  országává, 
a traktor  országává  leszünk.  És  ha  egyszer  a Szovjetuniót  automobilra, 
a muzsikot  peáig  traktorra  ültetjük,  akkor  próbálják  meg  majd  a „civilizá-
ciójukkal"  kérkedő  tiszteit  kapitálisták,  hogy  utóiérjenek  bennünket.  Akkor 
majá  kitűnik,  mely  országokat  lehet  elmaradottaknak  „minősíteni"  és melye-
ket  előrehaladottaknak.^ 

Hogy mennyire igaza volt Sztálin elvtársnak akkor, azt ma már a 
Szovjetunió"az egész világ előtt bebizonyította. Bebizonyosodott az egész 
világ előtt a szociálizmus fölénye,  óriási felsőbbrendűsége  a kapitálizmus-

sal szemben. A legékesebb bi-
zonyíték volt erre a Nagy Hon-
védő Háború, amikor az egész 
szovjet-nép egy emberként ment 
harcba a Nagy Sztálin hivó sza-
vára, szociálista hazájának a 
megvédéséért, a hitleri brigantik 
és csatlósaik ellen. A Sztálin 
elvtárs vezetése alatt küzdő szov-
jet hadsereg a „verhetetlennek' 
minősített, hatalmas hitleri né-
met hadigépezetet porrá zúzta. 

Sztálin elvtárs minden lépése, 
minden cselekedete tanítás és ut-
mutatás számunkra, a Román 
Népköztársaság összes dolgozói 
számára. Marin Nicolae, a „Gri-
vica Locomotiv" élmunkása egy-
szerű szavakkal ecsetelte azt, 
amit népünk Sztálin elvtárs, az 
emberiség nagy tanítómestere 
iránt érez. „Mi Sztálin elvtársban 
a nagy felszabaditót,  népünk ba-
rátját látjuk, a szovjet hadsereg 
zseniális vezetőjét. A szovjet-
hadsereg szabadított fel  minket 
a fasiszta  rabiga alól és lehe-
tővé tette, hogy harcolhassunk 
ez uj, boldogabb élet megterem-
téséért. A dolgozóink által a ter-
melésben elért minden győzelem 
Sztálin elvtárs nevéhez fűződik, 
az ó zseniális tanításához a szo-
ciálizmus felépítéséről."  Ezekben 
a szavakban benne van minden, 
amit népünk Sztálin elvtárs iránt 
érez. 

Népünk sohasem fogja  elfelej-
teni azt, hogy az országunk kül-
politikai életében hatalmas törté-
nelmi fordulatot  jelentő augusz-
tus 23 ikát a Szovjetuniónak és 
nagy vezetőjének, Sztálin elvtárs-
nak köszönhetjük és azt, hogy 
az addigi reakciós, szovjetellenes 
külpolitika helyett egy antifasiszta. 

Szovjetunió melletti politikára térhettünk ót. A Szovjetuniónak és Sztálin 
elvtársnak köszönhetjük, hogy a román hadsereg bekapcsolódhatott a 
hitlerista-ellenes háborúba és mint felszabadító  menetelhetett a szovjet-
hadsereggel Magyarország területére, nem ugy mint 1919-ben, amikor a 
proletárforradalom  leverésére vezényelte az akkori burzsoá-földesun  kor-
mányzat. ^ ^ s z e p t e m b e r 12-én megkötött szovjet-román fegyverszüneti 
egyezmény megmutatta, hogy Sztálin elvtárs vezetése mellett a Szovjet-
unió nem imperiálista módszer szerint viselkedett a legyőzöttel. A fegy-
verszüneti egyezmény biztosította országunk nemzeti, gazdasági és poli-
tikai önállóságát. A Szovjetuniónak és Sztálin elvtársnak .köszönhetjük, 



ban részesült. Amikor a Szovjet-
unió maga is nehézségekkel küzdött, 
Sztálin elvtárs volt az, aki mîgmen-
tett bennünket az éhínségtől. 

Minden dolgozó érzi Sztálin elv-
társ szeretetét és állandó gondos-
kodását. Országunk szoros barátság-
ban van a Szovjetunióval, mert a 
Nagy Szovjetunió egyenlő félként 
kezeli a kis népeket. „Sokai  nem 
hiszik  — mondja Sztálin elvtárs — 
hogy  nagy  és kis  nemzetek  között  lé-
tezhetnek  egyenjogúságon  alapuló 
kapcsol  ltok.  De  mi,  szovjet  emberek 
ug)  véljük,  hogy  ilyen  kapcsolatok 
létezhetnek  és kell,  hogy  létezzenek. 
A szovjetemberek  azt  tartják,  hogy 

minden  nemzetnek,  akár  nagy,  akár 
kicsi,  megvannik  a miga  megkülön-
böztető  minőségi  tulajáomágai,  sajá-
tosságai,  amelyek  csak  benne  lelhetők 
fel  és nem  találhatók  míg  mis  nem-
zetekben.  Ezek  a tulajdonságok  aijik 
azt  a hozz  íj  árulást,  amellyel  minden 
nemzet  kiegészíti  és gazdagítja  a vi-
lágkultúra  közös  kincsestárát.  Ebben 
az  értelemben  minden  nemzet  — kicsi 
és nagy  egy  aráit  — egyforma  helyzet-
ben  van  és minden  nemzet  egyenlő 
— a másikkal" 

A Román Munkáspártot, a Román 
Népköztársaság vezetőerejét a nagy 
Sztálin tanai és a szovjemberek gaz-
dag tapasztalatai vezérlik munkájá-

Megyénk élűzeme lett a lövétei vasérckőbánya a 
Sztálin elvtárs tiszteletére rendezett munkaversenyek során 

hogy a Román Kommunista Párt ké-
résére eltávolították a Maniu-gárdákat 
Észak- és Délerdályből, amelyek soro-
zatos gyilkosságo dat követtek el ma-
gyar lakosok ellen éi felhasználva  a 
négyéves magyar uralommal kap-
csolatos elégedetlenséget az észak-
erdélyi román lakosság, valamint a 
délerdélyi magyar lakosság részéről, 
soviniszta uszításokat hajtottak végre. 
A Román Kommunista Párt volt az, 
amelyik határozottan fellépett  ezek 
ellen, követelte a Maniu gárdák 
azonnali lefegyverzését  és egyenlő 
jogokat az együttélő népeknek a 
még akkori többségoen reakciós kor-
mánytól. 

Később is állandóan nagy segít-
séget kaptunk a Szovjetuniótól, amit 
Sztálin elvtársnak köszönhetünk. 
Ezt a segítséget felhasználva  a Párt 
megerősítette tömegbefolyását,  létre-
hozta a munkásosztály és a dol-
gozó parasztság közötti komoly szö-
vetséget és igy tudtuk elérni azt. 
hogy 1945 március 6 ikán először 
kerüljön Románia élére egy több-
ségében demokratikus kormány, a-
mety megteremtette a lehetőségét a 
Szovjetunió és Sztálin elvtárs állandó 
segítségével, támogatásával a pol-
gári demokratikus forradalom  meg-
valósításának. Az első legfontosabb 
megvalósítás a földreform  volt, ame-
lyen keresztül a Román Kommu-
nista Párt által vezetett munkásosz-
tály a reakció egyik oszlopát, a föld-
birtokos osztályt kisajátította. 

Március 6 tói kezdve a Párt ve-
zetésével, a Szovjetunió és Sztálin 
elvtárs állandó támogatásával ha-
ladtunk előre az ország demokra-
tizálásában, határozott antifasiszta. 
Szovjetunió melletti külpolitikával. 
Románia demokratikus politikája 
következtében a párisi békekonferen-
cián állandó támogatást kaptunk a 
Szovjetuniótól, Sztálin elvtárstól a 
szovjet-küldötteken keresztül. Sztá-
lin elvtársnak a bölcsességét tük-
rözte vissza a szovjetküldöttség 
álláspontja, amikor Erdély kérdé-
sében megállapította, hogy határ-
kérdéssel nem lehet megoldani 
ezt a kérdést, hanem csakis 
a nemzeti kérdés helyes politikájú 
szíálini megoldásával. 

Amikor a briganti Nagy Ferenc 
határreviziót követelt, nem a nem-
zeti kérdés megoldását nézte, hanem 
a magyarországi reviziónisták, sovi-
niszták étvágyát akarta kielégíteni 
s ez az angol amerikai imperialisták 
érdekeit szolgálta volna. A kérdés-
nek ilyen formában  való megoldá-
sát kihasználta volna a reakció ná-
lunk is és Magyarországon is. A 
Szovjetunió határozott álláspontja 
eldöntötte és helyesen döntötte el 
a kérdést, látva azt, hogy a Román 
Kommunista Párt irányításával he-
lyes politikai vonalon halad Romá-
nia a nemzeti kérdés megoldásá-
ban is. 

A Szovjetunió és Sztálin elvtárs 
támogatásával rövid idő alatt olyan 
hatalmas fejlődésen  ment keresztül 
országunk, amilyenre a kapitálizmus 
soha sem képes. December 30 ikán, 
amikor a polgári demokratikus for-
radalom nálunk elérte tetőfokát, 
megdöntöttük a monarchiát, a ki-
zsákmányolás főbástyáját.  De nem 
volt megállás. Létrehozva a Román 
Népköztársaságot, átmentünk a szo-
ciálista forradalomba.  Előkészítettük 
és megvalósítottuk a főbb  termelő-
eszközök államosítását, amivel meg-
vetettük az alapját nálunk a szo-
ciálista társadalmi rend építésének, 
megerősítve népi demokratikus rend-
szerünket, amely ahogy Ana Pauker 
elvtársnő mondotta, sikeresen tölti 
be a proletár-diktatúra szerepét ha-
zánkban. 

A Szóvjetuniótól és személyesen 
Sztálin elvtárstól az aszályos idők 
nehéz körülményei között népünk 
testvéri és feltételnélküli  támogatás-

Az egész világ munkásosztálya és 
valamennyi becsületes dolgozó határ-
talan szeretettel és ragaszkodással 
fordul  ezen a napon a Kreml felé, 
ahol Sztálin elvtárs, a világ dolgozói-
nak zseniális vezetője, a békéért és a 
népek függetlenségéért  vivott harc 
nagy szervezője és irányitója, az em-
beri kultura és tudomány világitófák-
lyája, Sztálin elvtárs él. 

Nagy lelkesedéssel és lendületes 
szociálista munkaversenyekkel készült 
a munkásosztály Sztálin elvtárs 70-ik 
születésnapjának a megünneplésére. 
A munkásosztály elsősorban nagy-
szerű termelési eredményeivel köszönti 
nagy vezetőjét, ezzel is bizonyságát 
adva annak, hogy Sztálin elvtárs neve 
és személye összeforrott  az egész vi-
lág munkásosztályával. 

Országunk munkásosztálya is Pár-
tunk vezetésével, túláradó szeretettel 
és a munkaversenyek lázában készült 
erre a nagy napra, hiszen minden 
dolgozó tudja, hogy az imperiálista 
iga alól való felszabadulását  a Sztálin 
elvtárs által vezetett hős szovjet-nép-
nek köszönheti. 

hanem 4r6%-kal multák felül  a terv-
előirányzatot. Ezzel az eredménnyel, 
megyénk valamennyi üzemét megelőzve, 
az első helyre kerültek a lövétei bá-
nyászok. 

A csoportversenyben első lett a 26. 
számú csoport Török Lajos vezetésé-
vel, akik 61 1 százalékos előirányzat-
túlteljesítést értek el. A 8 számú csoport 
Lázár Lajos vezetésével 61 százalék-
kal, András György 11 számú cso-
portja 41'8 százalékkal, András János 
19 számú csoportja 36"6 százalékkal 
és Bencze Mihály 18 számú csoportja 
36'3 százalékkal teljesítette tul előirány-
zatát. 

A csillések közül egyéni versenyben 
Egyed Domokos lett az első 26 szá-
zalékos túlteljesítéssel, utána követ-
keznek András Dénes 24 százalékos 
és Balázs Lajos 13 százalékos tultel-
jesitési eredménnyel. A verseny során 
egyetlen munkás elvtárs sem maradt 
a norma alatt 

Megjavult  az ére 
minősége  is 

A lövétei bányászok nemcsak ter-

ban és harcában a szociálizmus 
építőjéért hazánkban. Ami népünk, 
a mi dolgozóink Sztálin elvtárs iráni 
a legnagyobb szeretettel és csodá-
lattal viseltetnek, ezért a 70-ik szü-
letésnapjának tiszteletére szervezett 
szociálista versenyekkel, a munka-
termelékenység emelésével, az ál-
lami terv túlteljesítésével ünnepel-
jük meg ezt a nagy napot. 

Szeretettel és bizalommal tekin-
tünk Moszkva felé,  mert tudjuk, 
hogy a Nagy Sztálin által vezetett 
harcunk egy jobb élet megvalósí-
tásáért eredményes lesz, ahogy Sztá-
lin elvtárs mondotta, — ami ügyünk 
igaz ügy és győzni fogunk. 

melésüket fokozták,  hanem ugyanak-
kor komoly mértékben megjavították 
az érc minőségét is. Ma már könnyeb-
ben dolgoznak a vlăhiţai üzem mun-
kásai, mert a kohók ajóminőségü va-
sat ontják. A csillések, akik eddig át-
lagosan 500 kg. vasércet szállítottak 
egyszerre, ma már 800—900 kilogram-
mot szállítanak. Ezek a nagyszerű 
eredmények az önköltségi ár csökke-
nését és a selejt csökkenését is ma-
guk után vonják. 

Mi szebbet adhattak volna a lövé-
tei bányászok Sztálin elvtárs születés-
napja tiszteletére, mint eme nagyszerű 
termelési eredményeket? Ezzel előre 
viszik országunkban a szociálizmus 
építését, hozzájárulunk a világbéke 
megszilárdításához és a dolgozók jó-
létének és boldogságának fokozásához. 

Ennek a harcnak pedig Sztálin elv-
társ a vezetője és ezért a legszebb 
ajándék a lövétei bányász elvtársak hő-
sies eredménye, amivel őt 70-ik szüle-
tésnapján köszöntik. fl. 

Példát  mutatnak  a 
lövétei  bányászok 

A lövétei vasérckőbánya munkásai, 
akik már szeptember 20-án befejezték 
egyéves állami tervünk előirányzatát, 
vállalták, hogy Sztálin elvtárs születés-
napjának tiszteletére 40°/o kai túlha-
ladják a tervelőirányzatot. 35 bányász-
csoport állott egymással szociálista 
munkaversenyben és december 17-én 
estére túlteljesítették munkavállalásu-
kat is, amennyiben nem 40°/O"kal, 

Megyénk kulturotthonainak körzeti-versenyei 
Sztálin elvtárs születésének 70. évfordulójára 

Sztálin elvtárs mutatott rá arra, 
hogy a műveltség állandó növelése 
nélkül nem lehet épiteni a szociáliz-
must. Kulturforradalmunknak  uj len-
dületet adott a Sztálin elvtárs 70-ik 
születésnapjára rendezett kultur-

cA  parajdi  sóbánya  munkásai 
Sztálin  elvtárs  születésnapja  tiszteletére 

A parajdi sóbánya munkásai, ami-
kor a bánya tárnáiban nincs szükség 
munkájukra, mert a versenyszerű ter-
melés következtében sok az elszállí-
tásra váró só, külső munkát végeznek. 
Víztelenítik a bánya területét. A bá-
nyamunkánál Pártunk utmutatásai 
szerint megkezdett versenyeket a víz-
telenítési munkánál folytatják.  A Sztá-
lin elvtárs születésnapja tiszteletére folyó 
versenyek során hét egyéni verseny-
ző és hat, egymással versenyben lévő 
munkáscsoport dolgozik a nyáron a 
Korond pataktól elmosott partok meg-
javításán. Hogy a Korond-patak a jö-
vőben ne veszélyeztesse a bányát, 
szabályozzák a patak medrét. Eddig 
690 folyométer  partvédő-gátat építettek. 
Ezt a munkát, akárcsak az uj akna 
víztelenítési munkálatait versenyszerű-
en végzik. Ezek a versenyző munká-
sok december 11-ikén már elvégezték 
a december 21-re, Sztálin elvtárs szü-
letésnapjára vállalt munkát. A csopor-
tok közül az uj aknánál dolgozó cso-
port vezet, 40 százalékkal haladva tul 

a december 21-re előirányzott munkát 
Pártunk rámutatott arra, hogy hiá-

nyos volt a bányászok és külső mun-
kások politikai nevelése Ennek'a hi-
ányosságnak pótlására most esti tan-
folyamokat  indítottak. Ezenkívül a já-
rási, a falusi  és üzemi alapszervezetek 
titkárai komoly megbeszélésen elhatá-
iózták, hogy 20 agitátort szerveznek 
be. A ne-, élőmunkába állított agitáto-
rok vállalták, hogy december 21-ike 
tiszteletére 80 pártonkívüli munkás-
társukkal ismertetik' Sztálin elvtárs 
életrajzát. 

— Remek munka, lelkesedik Lőrincz 
Károly elvtárs, az egyik agitátor -
Sztálin elvtárs élete olyan érde<es, 
olyan gazdag, hogy akár a munka-
helyeken, akár a munkások otthonaiban 
beszélünk róla, örömmel hallgatják. 

Lőrincz elvtárs szavaiból kitűnik, mi-
lyen megtiszteltetés számukra Sztálin 
elvtárs születési évfordulójára  annak 
az élettörténetével foglalkozni,  akit az 
egé-z világ dolgozói végtelen szeretet-
tel köszöntenek. 

verseny, amelybe megyénk majd-
nem minden kulturotthona bekapcso-
lódott. Dolgozó parasztjaink megér-
tették, mit jelent számukra a művelő-
dés es ezért nagy szeretettel támo-
gatták a kulturotthonoknak, Pártunk 
iiányiiása mellett, végzett munkáját. 

A rossz idő sem akadályozhatta 
meg a kuliurversenyeket, mert néhány 
kuiturotthon kivételevel, a téii havas 
eső ellenére is elmentek a körzeti 
központokba, hogy tudásukat bemu-
tassák és kicsereljék tapasztalataikat, 
munkamódszereiket megvitassák és fo-
kozott munkával teljesíthessék nagy 
feladatukat  a téli idény folyamán.  33 
körzetben tartották meg a kulturver-
senyeket több, mint 300 kulturcso-
port résztvételével. A kulturcsoportok 
lelkes munkájukkal megmutatták Sztá-
lin elvtárs iránti szeretetüket és ha-
tártalan bizalmukat, mert megyénk 
legeldugottaob és legkisebb szórványai 
is, mint Irigyvesze és Sikaszó is ugy 
szerepeltek, mintha Sztálin elvtársnak 
mutatnák be tudásukat. 

A kulturversenyek részletes kiérté-
kelésére még visszatérünk, hogy rá-
mutassunk a hibákra és hiányossá-
gokra is, hogy azokat kuiturcsoport-
jaink tnáskor elkerülhessék. K—a. 

Kalányos Nicolae, invalid de război, 
domiciliat in comuna Simoneşti, Jud. 
Odorhe u, pierzând titlul de pensiune 
No. 14.169—1925, împreună cu Liv-
retul de Pensie Tnmtstrială No. 
155 905, sunt declarate nule şi fără 
valoare. 



Sztálin elvtárs születésnapja tiszteletére 
megyénk nehézipari üzeme, a Vlahita-i 
vasgyár fokozott StemS munkát végzett 

Megyénk nagyipari üzemében és 
legnagyobb gyárában, a Vlăhiţa i vas-
gyárban is fokozo  t munkával és uj 
versenyekkel készültek a munkások 
Sztálin elvtárs 70-ik születésnapjának 
megünneplésére. Ezeknek a munka-
versenyt knek a során nagyszerű 
munkaeredményeket értek el az egy-
mással egyéni versenyben álló mun-
kások. 

A legszebb eredményt az egész 
gyárban az öntöde és a szerelőmű-
hely érte el. ahol az egyéni versenyek 
során a legszebb munkateljesítmények 
születtek Az öntődében az összes 
munkacsoport versenyben állott egy-
mással s ezeknek a során első lett a 
Pálgábor  Dénes  vezette Filimon Sârbu 
ifjúsági  munkacsoport, amelyik 125 
százalékban teljesítette az előirány-
zatot 

Egyéni versenyben 41 munkás ál-
lott az öntődében, akik közül első lett 

Bardócz  Márton  178%-os teljesít-
ménnyel, második Sánáor  Lajos  169% 
teljesitménnyel. Mihály  Imre  166, Ke-
lemen  Imre  156, Indacsek  András  154, 
Tókos  Lajos  151 százalékos ered-
ményt ért el és még sokan teljesítet-
ték tu a normát 

A szerelőműhelyben az egyéni ver-
senyek során kitűntek Egyeá  János, 
Péter  Ferenc  és Szőcs  József,  vala-
mennyien 180 százalékban teljesítvén 
előirányzatukat 

A hámorban is szép eredményeket 
értek el a Sztálin elvtárs születés-
napja tiszteletére rendezett munka-
versenyek során, id. Orbán Mihály 
136, id. Égei Lajos 133 százalékos 
munkaeredménnyel. A vasgyár többi 
műhelyeiben sem lankadtak a munka-
versenyek, amelyek során a gépkocsi-
vezetők közül Ltczkovits Károly 126, 
Papp Ferenc 120 és László Ferenc 
119 százalékos teljesítményt értek el. 

Ay ifjúmunkások  szép munkateljesítményei 
Pártunk utmutatásai szerint október, 

5 ikén a Vlăhiţa-i ifjúmunkások  öt 
munkabrigádot alakitotak, Ezek a 
munkabrigádok egymással mind ver-
senyben állottak, hogy Sztálin elvtárs 
születésnapját minél szebb munkatel-
jesítménnyel ünnepeljék meg. 

Ezek közül az ifjúsági  csoportok 
közül a II. számú Filimon Sárburól el-
nevezett Pálgábor Dénes vezette 
munkabrigád érte el az egész üzem-
ben a legszebb eredményt, 125 szá-
zalékban teljesítve az előirányzatot 
és ezzel a teljesitménnyel az első 
lett ez az ifjúsági  brigád az összes 
nnrakacsoportok között. 

A IV. számú ifjúsági  munkabrigád 
114 százalékban teljesítette az elő-
irányzatot, a III számú pedig 108 
százalékban. Ezekben az ifjúsági 
munkabrigádokban nagyrészt olyan 
ifjak  dolgoznak, akik 6 hónapos öntő-
tanfolyamon  sajátították el a munka-
módszereket és közülük többen ko-
molyan veszik a tanulást és az ön-
képzést, ami munkájuk eredményén is 
meglátszik. Sztálin elvtárs születés-
napja liszteletére ilyen szép eredmé-
nyeket értek el az ifjúsági  munkabri-
gádok, ezzel is megmutat̂  nagy ta-
nitómesteiünk iránti szeretetüket 

Rekord-versenyt rendeztek 
A Vlăhiţa-i vasgyár öntudatos mun-

kásai december 16 ikán Sztálin elvtárs 
születésnapja tiszteletére munkatelje-
sitnaény-javitási versenyt rendeztek. 

Ennek során az öntődében Pálgábor 
Dénes  és ifj.  Márton  Dénes  elvtársak 
vállalták, hogy előirányzatukat 200 
százalékban teljesitik A verseny során 

kokila-öntésben ezen a napon 300 
százalékban teljesítették normájukat, 
mig a verseny többi résztvevői, akik 
100 százalékos teljesítést vállaltak, 
200 százalékos eredményt értek-el. 

A hámorban a rekordjavitási ver-
seny során, december 16 ikán Laáó 
Péter  B.,  Márton  Károly  és Fancsali 
Gergely  elvtársak 220 százalékos szép 
teljesítési eredményt értek el, mig 
Hrnyák  Ferenc,  Péter  Ferenc  és Lá-
zár  Lajos  elvtársak 216 százalékos 
teljesítményt. 

A Vlăhiţa-i vasgyárban Sztálin elv-
társ születésnapja tiszteletére rendezett 

versenyekben az elvtársak nagy mun-
kakészséggel és lendülettel vettek részt. 
A versenyek során azonban hiányos-
ságokat is lehetett tapasztalni, ame-
lyeknek okai elsősorban az ideológiai 
és politikai ismeretek hiányában ke-
resendők. Az elvtársak közül még so-
kan nem értették meg, milyen gyakor-
lati eredménnyel jár a termelésre 
nézve is a politikai és ideológiai szín-
vonal emelése és ezért elhanyagolják 
az önképzést és ismereteik gyarapí-
tását. 

Sztálin elvtárs arra tanított, hogy a 
tudás gyarapítása elengedhetetlenül 
szükséges ahhoz, hogy épitői lehes-
sünk a szociálizmusnak. Ezt kell első-
sorban minden Vlăhiţa-i munkásnak 
szem előtt tartania, amikor nagy ta-
nítómesterünknek és példaképünknek 
70 ik születésnapja alkalmából foko-
zott munkateljesitményünkkel kívánunk 
hódolni. 

Versenyek és munkavállalások 
A parajdi IPEIL 

dolgozói Pártunk utmutatásai szerint 
minden egyes munkahelyen, vállalták 
a munkateljesitménynek átlag 5 szá-
zalékos tulhaladását. Kitűnt a munkák 
során az ács elvtársak csoportja, a-
mely vállalta, hogy december 20-ig 
körülkeríti az egész üzemet és két uj 
kaput készít, egy műhelyépületet ké-
szít fából,  az üzem összes épületeinek 
tetőzetét megjavitja. Munkavállalásai-
kat teljesítették. A versenyben kitűntek 
és példaképpen állanak minden dol-
gozó előtt Tóáor  Károly,  Cseresznyés 
Albert  gáteres, Zsombori  Gábor  laka-
tos, Murvai  Ferenc  rönkölő, Duka 
Károly  szénrakó elvtársak, valamint 
Máthé  Sánáorné  elvtársnő. 

Az állami gazdaságok 
is ujabb munkavállalásokkal kapcso-
lódtak bele a Sztálin elvtárs születés-
napjára szervezett szociálista munka-
versenyekbe, amelyek során élmun-
kásokként tűntek ki az udvarhelyi gaz-
daságban: id.  Bálint  Forró  Pál  te-
henész elvtárs, aki egymaga 25 tehe-
net gondoz és vezetése alatt a tejter-
melés 55 százalékkal túlhaladta a ter-
vet, Benedek  Sánáor  elvtárs, aki a 
kénosi állami gazdaságban lelkiisme-
retes és pontos munkájával járul hoz-

zá az őszi velési terv megvalósításá-
hoz. Kobátfalván  Kozák  Lajos  gazda-
sági felelős  elvtárs, Bencéden Török 
László  gazdasági felelős  tűntek ki. 
Szorgalmas, lelkiismeretes munkájuk-
nak köszönhető, hogy gazdaságuk a 
termelés terén a normát túlszárnyalta. 

Az ndvarhelymegyei 
ideiglenes bizottság 

dolgozói is belekapcsolódtak a Sztá-
lin elvtárs születésnapjára szervezett 
munkaversenyekbe. Különösen kitűn-
tek ennek során a gépkocsivezető elv-
társak, akik önkéntes munkával 
üzembehelyezték a garázs benzin-
kútját és a mentőkocsit és részben 
kikövezték a garázs körüli udvarrészt. 

Az itt említett munkavállalások és 
versenyeredmények nagyban hozzá-
járulnak a szociálizrrus építéséhez 
hazánkban és azt b'zonyítják, hogy a 
dolgozók megértették a szociálista 
versenyek jelentősegét Udvarhelyme-
gyében is nagyszerű eredményekhez 
vezetnek azok a szociálista munka-
versenyek, amelyekbe a dolgozók 
nagy tömegei kapcsolódtak bele, ez-
zel is kifejezésre  juttatva a népek 
nagy tanítómestere és vezetője, Sztá-
lin elvtárs iránti határtalan szeretetü-
ket Demeter  Anárás 

Kulturotthonaink dolgozói üdvözlik 
Sztálin elvtársat 

Az udvarhelymegyei kulturotthonok december 18 iki körzeti versenyeiről 
köiségeink dolgozói meleghangú, szeretetüket kifejező  leveleket írtak nagy 
tanítómesterünkhöz, Sztálin elvtárshoz 70 ik születésnapja alkalmából. Lapunk 
terjedelme miatt csak egy levél részletét közölhetjük itt, pedig ezek a levelek 
hü kifejezői  dolgozó népünk ragaszkodásának a dolgozó nép vezetője iránt. 

Szeretett  Sztálin  Elvtársi 
Kányád  község  dolgozói  a vendégszereplő  székelydályai,  égei,  pe-

teki  és szíkelydetzsikulturcsoportok  tagjaival  meleg  szeretettel  üdvözöl-
jük  70-ik  születésnapján,  mint  nagy  tanítómesterünket  és a dolgozó 
nép  békéjének  védő  bástyáját. 

Mai  ünnepünkön  fogadalmat  tettünk,  hogy  művelődésünk  fej-
lesztésén  keresztül  is  nagy  példáját  követjük  és megvalósítjuk  Román 
Népköztársaságunkba  is  a szociálizmust. 

Éljen  sokáig  jó  egészségben,  hogy  sokáig  vezethesse  a béke-
tábor  harcát  a háborús  uszitók  ellen! 

Éljen  a Szovjetunió  dicsőséges  Kommunista  Pártja  ! 
Sokáig  éljen  Sztálin  Elvtárs,  azt  kívánjuk  70-ik  születésnapja 

alkalmából. 
Kányád,  1929  december  hó  18-án. 

Toró  Domokos  Toró  Ibolya  Kelemen  Dénes 
Nagy  Ferenc  Sebestyén  Gyula  Dénes  András 
György  Sándor  Derzsi  Domokos  Dénes  Sára 
Miklós  Vilma  Incze  László  Kiss  László 

és még  több,  mint  200  aláíró. 

Joszif  Visszárionovics Sztálin 70. születésnapja tiszteletére 
az Állami Könyvkiadó kiadásában 

magyar nyelven megjelenik: 
Nikoláj Virta: 

A SZTÁLINGRÁDI CSATA 
Filmszcenárium. 

Már  most  jegyezze  elő  a könyves-
boltban. 

az «Orosz Könyv» kiadásában 
meg j e l en ik : 

J. V. S Z T Á L I N , 
népünk felszabaditója 

és legjobb barátja 

Az 

ALIMENTARA 
á l l a m i ü z l e t 

minden fióküzletében kapható zabpehely, elismert kitünőségü 
gyermektápszer, különösen a csecsemők részére pótolhatat-
lan, negyedkilós csomagolásban kilógrammonként 138 lejért, 

az egészségre is kiváló hatású Matild és Előpataki 
ásványvizek, csereüveg ellenében, 1 literes üvegekben 
19 lejért. 

Ugyanott nagy választékban kaphatók gyümölcsizek, kü-
lönböző cukorkák, fondantok, szabad cukor, keksz, nápolyi-
szelet, rahát, torta-lap, málna-, citrom- és narancs-szörpök, 
többféle kávépótlék, rizskása (szabad), árpakása, konzervek, 
ecet, 80 százalékos ecetszesz, kimért és üveges mustár. 

Ugyancsak állandóan kaphatók különböző likőrök, wer-
mouth-ok, küküllőmenti különleges és csemegeborok, ezen-
kivül az összes monopol-ital-különlegességek. 
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Joszif Visszárionovics Sztálin 
(2. közlemény) 

A jobboldaliak elleni harcokban 
Sztálin tömöritette az egész Pártot és 
rohamra vezette a kapitálista kizsák-
mányolásnak országunkban megma-
radt utolsó védbástyája ellen. Sztálin 
lángesze, tántoríthatatlan akarata és 
bölcs éleslátása biztosította a forrada-
lomnak uj, magasabb színvonalra eme-
lését 1929-ben, az Októberi Forrada-
lom 12- ik évfordulójára  írott, „A nagy 
fordulat  éve" cimü történelmi jelen-
tőségű cikkében Sztálin ezt irta : 

„Az elmúlt év a nagy fordulat  éve 
volt a szociálista építőmunka összes 
frontjain.  Ez a fordulat  a szociálizmus 
döntő támadásának  jegyében ment és 
megy végbe a város és falu  kapitá-
lista elemei ellen. Ennek a támadás-
nak az a jellemző sajátossága, hogy 
máris számos döntő sikert  hozott szá-
munkra népgazdaságunk szociálista új-
jáépítésének (rekonstrukciójának) fő-
területein." 

Határozott fordulatot  éi t el a párt a 
munka termelékenységének terén. A-
lapjában megoldást nyert a szociálista 
iparosítás egyik legnehezebb feladata: 
az a feladat,  hogy a nehézipar felépí-
téséhez felhalmozzuk  a szükséges 
anyagi eszközöket Gyökeres fordulatot 
ért el a párt földmüvelésünk  fejlesz-
tése, parasztságunk fejlődése  tekinte-
tében. Viharos gyorsasággal kezdett 
kibontakozni a kolhozmozgalom, fejlő-
désének üteme szempontjából maga 
mögött hagyva még a nagyipart is. 
Ez volt a kezdete a tömeges kolhoz-
mozgalomnak. 

„Az uj és a döntő a mostani kol-
hozmozgalomban az — irta Sztálin —; 
hogy a parasztok nem egyes csopor-
tokban lépnek be a kolhozba, mint 
azelőtt, hanem egész falvak,  járások, 
kerületek, sőt egész körletek paraszt-
sága lép be egyszerre. Ez pedig mit 
jelent ? Ez azt jelenti, hogy a középpa-
raszt  megy  már  a kolhozba.  Ez a lé-
nyege annak a mezőgazdaságfejlődé-
sében beállott gyökeres fordulatnak, 
mely a Szovjethatalom rendkívül fon-
tos vívmánya..." 

Igy lett előkészítve Sztálin vezetése 
alatt a történelmi fordulat  a kulák 
elemek korlátozásának és kiosztásának 
politikájától akulákságnaV.mint osztály-
nak a teljes kollektivizálás alapján 
való felszámolása  politikájához. 

Sztálin elvtárs nagy érdemének kell 
tekinteni azt a tényt, hogy ebben az 
időszakban, az iparosítás és kollekti-
vizálás első nekiinduiásának időszaká-
ban, amikor a nép minden munkál-
kodó erejét nagy feladatok  megoldá-
sára kellett mozgósítani, élére állította 
a nőkérdést. a nők helyzetének, a 
női munkának, ama rendkívül fontos 
szerepnek kérdését, melyet a nők 
— munkásnők és parasztasszonyok — 
a társadalom gazdasági, társadalmi és 
politikai életében betöltenek és, a kellő 
színvonalra emelve ezt a kérdést, he-
lyesen meg is oldotta azt. 

„Az emberiség történelmében az el-
nyomottak egyetlen mozgalma sem 
zajlott le — mondotta Sztálin — a 
dolgozó nők részvétele" nélkül. A dol-
gozó nők, az összes elnyomottak leg-
elnyomottabbjai, soha sem maradtak és 
maradhattak távol a felszabadító  moz-
galom országutjától. A rabszolgák fel-
szabadító mozgalmában, mint ismere-
tes, százával és ezrével szerepelnek a 

női vértanuk és hősnők. A jobbágy-
ság felszabadító  küzdelmének harco-
sai közt tízezrével voltak a dolgozó 
nők. Nincs csodálkozni való azon, 
hogy a munkásosztály felszabadító 
mozgalma, az elnyomott tömegek sza-
badságmozgalmainak legh&talmasab-
bika, a dolgozó nők millióit gyűjtötte 
a maga zászlaja alá." 

„A dolgozó nők — mondja tovább 
Sztálin — a munkásnők és paraszt-
asszonyok a munkászosztály hatalmas 
tartalékai. Ez a tartalék a lakosságnak 
jó felét  teszi. A munkásosztály pártján 
lesz-e a női tartalék, vagy ellene — 
ezen fordul  meg a proletármozgalom 
sorsa, a proletárforradalom  győzelme 
vagy veresége. Ezért a proletáriátusnak 
és élcsapatának, a kommunista párt-
nak elsőrendű feladata  az, hogy eré-
lyes harcot indítson a nők, a munkás 
nők és parasztasszonyok felszabadítá-
sáért a burzsoázia befolyása  alól, 
a munkásnők és parasztasszonyok po-
litikai felvilágosításáért  és megszerve-
zéséért a proletáriátus zászlaja alatt" 

„De a dolgozó nők — folytatja 
Sztálin — nemcsak tartalékot alkot-
nak. A munkásosztály helyes politi-
kája esetén a dolgozó nők a munkás-
osztály igazi, a burzsoázia ellen mű-
ködő hadseregévé válhatnak. A női 
munkástartalékból a munkásnők és 
parasztasszonyok olyan hadseregét 
kikovácsolni, amely a proletáriátus 
nagy hadseregével vállvetve küzd — ez 
a munkásosztály második és döntő 
feladata." 

Ami a nőknek a kolhozokban való 

Rövid életrajz. 
szerepét illeti, erről Sztálin a roham-
munkás kolhozparasztok első kon-
gresszusán a következőket mondta: 

„A nőkérdés a kolhozokban—mondta 
Sztálin — fontos  kérdés, elvtársak. 
Tudom, hogy sokan közületek lebe-
csülik a nőket, sőt tréfát  űznek belő-
lük. Ez azonban hiba, elvtársak, még-
pedig komoly hiba. Nemcsak arról 
van itt szó, hogy a nők a lakosság 
felét  alkotják. Mindenekelőtt arról van 
szó, hogy a kolhozmozgaiom a kiváló 
és tehetséges nők egész sorát vezető 
állásba emelte. Nézzétek a jelen kon-
gresszust, annak összetételét és látni 
fogjátok,  hogy a nők az elmaradottak 
soraiból már régen az élenhaladók 
sorába léptek elő. A kolhozokban a 
nők nagy erőt képviselnek. Ezt az erőt 
véka alatt tartani — bün. Kötelessé-
günk az, hogy a nőket a kolhozokban 
előtérbe toljuk és ennek az erőnek 
teret engedjünk." 

„Ami magukat a kolhozok női tagjait 
illeti — folytatja  Sztálin — azoknak 
gondolniok kell arra, hogy milyen 
ereje és jelentősége van a kolhoznak 
a nők számára, gondolniok kell arra, 
hogy csak a kolhozokban válhatnak 
egyenlőkké. Ha nincs kolhoz: egyen-
lőtlenség van, a kolhozban: egyenlő a 
jog. Gondolják ezt meg a kolhozbeli 
nők és vigyázzanak a kolhozrendre, 
mint a szemük világára." 

Országunk legszélesebb néptöme-
geinek, köztük a régebben elnyomott 
és elmaradt ne/nzetek dolgozóinak is 
bevonása a szociálizmus építésének 

müvébe, a szovjetideológiának, meiy 
a tömegekben látja a történelem igazi 
alkotóit, óriási győzelmét jelentette 
a burzsoá ideológia felett,  mely min-
denféle  badarságokat terjeszt arról, 
hogy a tömegek az életnek semmiféle 
terén sem képesek önálló alkotásra. 
Sztálin elvtárs leleplezte annak az 
„elméletnek" reakciós voltát, amely 
szerint a kizsákmányoltak nem tudnak 
meglenni a kizsákmányolók nélkül. 
„Az Októberi Forradalomnak — Irta 
Sztálin elvtárs — egyik legfontosabb 
eredménye az a tény, hogy erre a 
hazug elméletre halálos csapást mért". 

Sztálin elvtárs leleplezte azt a re-
akciós legendát is, amely szerint a 
népek felsőbb  és alsóbb fajokra  osz-
lanak. 

„Azelőtt „szokás volt" azt gondolni, 
hogy a világ örök idők óta alsóbb és fel-
sőbb rendű fajokra  oszlik, feketékre  és 
fehérekre,  akik közül az előbbiek kép-
telenek a civilizációra, s arra vannak 
kárhoztatva, hogy kizsákmányolják 
őket, az utóbbiak pedig a civilizádó 
egyedüli hordozói és arra vannak hi-
vatva, hogy az előbbieket kizsákmá-
nyolják. Most ezt a legendát szétra-
zottnak és sutba dobottnak kell te-
kinteni. Az Októberi Forradalom egyik 
legfontosabb  eredménye az a tény, 
hogy erre a legendára halálos csapást 
mért és tettleg megmutatta, hogy a 
szovjetfejlődés  medrébe belevont, fel-
szabadított nemeurópai népek éppúgy 
előre tudják vinni a valóban  haladó 
kulturát és valóban  haladó civilizációt, 
mint az európai népek." 

Uj munkalendület Sztálin elvtárs születésnapja 
tiszteletére az IPEIL-nél 

Az IPEIL székelyudvarhelyi üzemé-
nél fokozott  ütemű munka folyik 
Sztálin elvtárs 70-ik születésnapja 
tiszteletére Pártunk utmutatásai sze-
rint 

November 28-ika óta, amióta llyés 
Lajos elvtársat nevezték ki az üzem 
igazgatójává, emelkedett a munka 
lendülete. A felépült  fürészcsarnokban 
versenyezve szerelik a gattereket. Be 
is fejezik  december 21. tiszteletére, 
ha minden szükséges anyagot meg-
kapnak. 

Mostanáig a kellőképpen meg nem 
szervezett szénégetési munka miatt, 
az IPEIL nem tudta biztositani a Vlá-
hiţa-i vasgyár napi szénszükségletét, 
llyés Lajos munkásigazgató maga 
ment ki az erdőben dolgozó szénége-
tőkhöz ellenőrizni a munkamódszerü-
ket. Első pillanatra látta, hogy a 
munkafolyamatban  van a hiba. A szén-
égetők minden „boksá"-nál megvár-
ták, amig kiég s csak azután kezdtek 
másik boksa rakásához. Ezen azon-
nal változtattak és biztosították a szén-
égetés folytonosságát.  A munkamód-
szer megváltoztatásával 40 százalék-
kal emelkedett a faszén  termelés. 
Most már nem kell a Vlâhiţa-i üzembe 
Parajdról szállítani a szenet. 

A szállításnál sok nehézséget okoz-
tak a rossz erdei utak. December 21-re, 
Sztálin elvtárs születésének 70 ik év-
fordulójára  versenyben javítják meg 

az erdőmunkások az erdei utakat 
Harminc munkás egy 3 kilóméteres 
padolt utat készit 

Ujabban Pártunk irányításával a 
munkásoknak Sikaszón munkáslakást 
építettek, 30 munkás befogadására 
alkalmast. Istállót is építettek a 60 
lónak, ezenkívül egy kovács és egy 
kerekes műhelyet. Ezeket a faépülete-
ket mindössze két hét alatt építet-
ték fel. 

A munkások élelmezésén is javí-
tottak. A műúttól távol dolgozó em-
bereknek olyan barakkokat építettek, 
amelyekben kályhákon a kapott élel-
met fel  lehet melegíteni, vagy meg 
lehet főzni. 

Ahogy Pártunk irányításával segít-
séget kapnak a munkások a terme-

lés fokozásához,  éppúgy megkapják a 
támogatást egészségügyi helyzetük 
megjavításához is. Ezután a Viăhiţa-i 
üzemi kórház egyik orvosa az IPEIL 
erdőmunkásait minden héten sorra 
látogatja, a betegeket megvizsgálja 6 
ha erre szükség lesz, a Vlăhiţa-i 
kórházban fogják  ápolni. Egészségügy-
őröket is képeztek ki a munkások 
közül. Ezek az elvtársak minden hé-
ten fertőtlenitik  a munkás-szállásokat, 
gondoskodnak arról, hogy a minden 
munkahelyen újonnan felszerelt  első-
segély-ládák gyógyszerkészlete ne le-
gyen hiányos. 

Pártunk irányítása szerint a szak-
szervezetek segítségével igy emeli fo-
kozatosan a munkásvezetőség az er-
dei munkások életszínvonalát —a. 

Mit  olvassunkP 
Sztálin elvtárs születésnapjának tiszteletére a Román Munkáspárt kiadó-

hivatala Sztálin elvtárs müveinek egy részét olcsó brosúrákban bocsátotta a 
lanulnivágyó munkástömegek rendelkezésére. Székelyudvarhelyen ezek a bro-
súrák a „Könyvesboltunk"-ban kaphatóit. 

SZTÁL I N: A nagy fordulat  éve. 
„ Az Ok'óberi Forradalom nemzetközi jellege. 
„ Uj helyzet, uj feladatok. 
„ A dialektikus és történelmi materiálizmusról. 
„ A gazdasági vezetőkáderek feladatairól. 
n A leninizmus kérdéseihez. 
„ Hogyan értelmezi a szociáldemokrácia a nemzeti kérdést? 



Minden erőmmel a békét akarom szolgálni 
Irta: Ágotha Endre nyárádselyei esperes-plébános. 

Sztálin  elvtárs  70-ík  születésnapjának 
megünneplésére  készül  a RDNSz 

Ogy székelyudvarhelyi dolgozó kis-
iparos család fia  irja az alábbi 

sorokat. 1889 julius 31-én születtem, 
bosszú évtizedek tapasztalata mögöt-
tem, egy olyan emberi élet, meiy min-
den időben igyekezett a becsület ut-
cain járni. 

Dolgozó emberek keze kereste meg 
a beté/ő falatot  számomra, különös-
képpen pedig a taníttatásomhoz szük-
séges pénzt. 1909-ben léptem a papi 
pályára. Ez időtől fogva  ugy érzem, 
nem csak római katólikus híveimnek 
voltam tanítója, de igyekeztem tanitó-
iá/á lenni a kicsiny falu  minden la-
icójának. Eljártam és eljárok azokra a 
sryüiésekre, ahol a falumbeli  dolgozók 
-tanulnak, erőt mentenek harcuk meg-
vívásához. Nemcsak mint pap, hanem 

* mint ember is a békét hirdetem, val-
lom erős meggyőződéssíi, hogy :sak 
a béke utján építhetjük Román Nép-
kö2társaságunkat és a szociálista ha-
ladás utján teremthetünk magunknak 
ós a jövő nemzedéknek is boldogabb 
•jövőt. Borzalom rágondolni is, hogy 
még egy ujabb vérfürdőt  árasszanak 
ránk az imperiálisták. 

A romokat, amelyeket a második 
világháború hátrahagyott a Román 
Munkáspárt irányításával és vezetésé-
vel takarította el a békeszerető nép. 
Ugyanezt végzi a többi népi demokrá-
cia is, amelyek a Szovjetunió körül 
tömörül'e, a béke utján haladnak. 
Mint újságot olvasó ember, azt látom, 
ihogy az Egyesült Nemzetek tárgyalá-
ssain Visinszkij szovjet külügyminiszter 
a leghatározottabban állást foglalt  a 
béke melett. Hatalmas megmozdulás 
volt a béke párizsi és prágai világ-
kongresszusa. Szerény nézetem szerint 
nem lett volna szabad megakadályozni, 
íiogy Párizsban mind összegyülhesse-

« aek a békét óhajtó népek kiküldöttei. 
Azt látom ebből, hogy az imperiálista 
kormányok nem akarják engedni a 
• dolgozó nép megerősödését, fejlődé-
sét, a békevédő tábor munkáját. 

A falu  dolgozó földműveseivel  együtt 
nem szünök meg hirdetni a békéért 
való harcot és ezen tul is, minden 
összejövetelen hangosan kinyilvánítjuk 
és Írásban is lefektetjük,  hogy békét 
akarunk és elitélünk minden el-
lenkező megnyilvánulást, mely a békés 
fejlődést  csak egy pillanatra is hátrál-
tatni próbálná. Nem kell a dolgozó 
népnek, tartoznék az a munka bármely 
ágához, a katolikus hivek túlnyomó 
többségének sem a nyomor, a keserű-
ség, a veszteség, mely a háború kö-
vetkezménye 1 

A Román Népköztársaság minden 
működése, alkotása a legteljesebb 
megelégedést váltja ki belőlem. Az 
1948. évi Nagy Nemzetgyűlés alkot-
mányt adott, amely biztosítja a vallási 
és nemzetiségi szabadságot Ezu'óbbi 
különösen fontos,  mert a reakciós ura-
lom nem a békét szolgálta, hanem ki-
élesitette a faji  gyűlöletet 
JUfint  pap, teljesen zavartalanul foly-

tatom minden papi ténykedése-
met Soha senki sem gátolt ebben. 
Államsegélyt élveztem 1949 májusig 
és örültem neki. Az örömet azonban 
bánat váltotta fel.  Utasítást kaptam 
egyházi elöljáróságomtól, hogy ha fel-
vettem állansegélyem, letétbe kell he-
lyeznem a pénzügyi ̂ azgatóságnál. 
Nyilvánvaló, hogy parancsra fizettem 
vissza, illetve helyeztem letétbe. Hadd 
mondjam meg azt is, hogy ez az in-
tézkedés nélkülözésbe taszított, — de 
nemcsak engem, hanem sok-sok pap-
társamat is. 

227 hívem van. Ezek is nehéz mun-
kával, a községtől távol, szénégetéssel 
keresik önmaguk és családjuk fenn-
tartására a mindennapi kenyeret. Van-

. nak pléöánai javadalmak, amelyek 
•nem biztosítják a pap egyszerű ellá-

tását sem. Amikor köztudomásu lett, 
hogy az egyházmegyei hatóság pa-
rancsára államsegélyünket vissza kel-
leit adnunk, a hivek is rosszalásukat 
fejezték  ki. Az egyházmegyei hatóság 
miatt reájuk háruló terhet nem szive-
sen vállalják. 

Mindig hirdettem, hogy nekünk pa-
poknak hűségeseknek kell lennünk 
Román Népköztársaságunkhoz. Most, 
hogy önhibámon kivül nem élvezem 
államsegélyemet, melyet Népköztársa-
ságom adott, most is csak azt vallom: 
hlség mindenben, a rendeletek pon-
tos megtartásában, hiveim és a köz-
ség más vallású lakosságának tanítá-
sában. Telje? meggyőződésemmel tá-
mogatom a kormányt minden műkö-
désében, mert a korminy — a Román 
Munkáspárt vezetése, irányítása alatt — 
a dolgozó nép teljes boldogitására 
törekszik, kommunista elvek alapján. 
Bárcsak minden paptestvérem ezt az 
irányt követné és vallaná erős meg-
győződéssel. Mindnyájan együtt kell, 
hogy építsük Román Népköztársasá-
gunkat és résen kell állnunk minden 
külső és belső veszéllyel szemben, 
mely Népköztársaságunkat fenyegetné. 
Nekünk papoknak csak a békét sza-
bad szolgálnunk és minden háborús 
uszitást vissza kell utasítanunk. 

Ősztnte híve vagyok annak, hogy 
egyházam — a többi egyház példáját 
követve, — beilleszkedjék Népköz-
társaságunk törvényes kereteibe. Újsá-
got olvasva azt látom, hogy az erre 
irányuló tárgyalás megakadt az egy-
házmegy -i hatóság merev állásfogla-
lása miatt. 

Csak a magam nevében nyilatkozom, 
de azt hiszem, paptársaim több-

ségének gondolatát fajeztem  ki, ami-
dőn azt mondom, hogy nagyon sze-
rettem volna, ha egyházmegyei ható-
ságunk a mi érdekünkben és hiveink 
érdekében a Román Népköztársaság 
kormányával rendezte volna helyze-
tünket 

Hangsulyozya kijelentem, hogy egy-
házmegyei hatóságomnak engedelmes 
papja voltam min lég, de elitéltem és 
elitélem a háborús uszítókat Nekünk 
papoknak is tiltakoznunk kell minden 
olyan törekvés ellen, amely a világ 
békéjét, az emberiség legdrágább kin-
csét veszélyeztetné. Minden erőmmel a 
békét akarom szolgálni és híveimnek 
is békességet hirdető tanítója akarok 
lenni továbbra is, hogy békességben 
építsük Rámán Népköztársaságunkat 

(A  Romániai  Magyar  Szó  áecember 
7-iki  számából). 

pofozott Btcmbcn folyiţ 
a j)tttta-feKetetctijtri. 

csatorna (pitise 
A Sztálin elvtárs 70 ik születés-

napja tiszteletére rendezett munkaver-
senyek hatalmasan fellendítették  a 
Duna-feketetengeri  csatorna épitésének 
ütemét. Ez a csatorna, amelyik nem 
csak a közlekedési ut megrövidítését 
szolgálja, hanem Dobrudzsa hatalmas 
kiterjedésű, terméketlen területeit teszi 
müvelhetővé, óriási vívmánya a Pár-
tunk által vezetett szociálista építésnek 
hazánkban. Az ország egész területé-
ről összegyűlt különböző nemzetiségű 
munkások egységes munkairamban 
dolgoznak. Ifjúsági  brigádok alakultak 
az IMSz vezetésével. A munkások vál-
lalták, hogy Sztálin elvtárs 70 ik szü-
letésnapjának tiszteletére határidő előtt 
teljesitik az 1949 évi tervet és jelen-
tékeny nyersanyag- és pénzmegtaka-
rítást értek el. 

Az egész világ dolgozói nagy lel-
kesedéssel és munkavállalásokkal ké-
szülnek Sztálin elvtárs hetvenedik szü-
letésnapjának méltó megü meplésére. 
A RDNSz székelyudvarhelyi városi 
szervezetének I. kerülete tervbevette, 
hogy Sztálin elvtárs születésnapja tisz-
teletére minden utcában olvasóköröket 
szervezünk, hogy ezeken dolgozó nő-
inkkel ismertessük az előttünk álló 
feladatokat.  A szegénysorsu iskolás-
gyermekek részére ugyancsak dec. 21. 
megünneplésére ebédet adunk, hogy 
érezzék a gyermekek, hogy ezt is, 
akárcsak szabadságunkat, Sztálin elv-
társnak köszönhetjük. 

Sztálin elvtárs ünneplése céljából 
vörös sarkokat állítunk fel  székházunk-
ban, az aggmenházban, a szülőott-
honban, a napköziotthonokban, ame-
lyek szintén azt a célt szolgálják, hogy 
Sztálin elvtárs életét ismertessék meg 
a dolgozókkal. 

Úgyancsak Sztálin elvtárs születés-
napja tiszteletére a napközi otthonok-
ban és iskolákban szegényebb gyer-
mekeket juttatunk ruhához. 

Sztálin elvtárs mutatta meg nekünk, 
nőknek is azt az utat, amelyen ha-
ladnunk kell. Nek! köszönhetjük, hogy 
a nők egyenjogúságát biztosította, hogy 
mindnyájunkat felszabadított  a dicső-
séges szovjet-hadsereg a tőkés elnyo-
más és kizsákmányolás alól. Sztálin 
elvtárs vezeti a világ békéjéért har-
coló demokratikus tábort, hogy a há-
borús uszitó imperiálisták terveit meg-
hiúsítva megakadályozza, hogy mi öz-
vegyen maradjunk, gyermekeink pedig 
árván. 

Minden dolgozó asszonynak köte-
lessége, hogy munkánkat támogassa, 
mert mi is harcolunk a háborúra uszi-
tók ellen s Ígéretet teszünk nagy ta-
nítómesterünknek, Sztálin elvtársnak, 
hogy az általa megmutatott uton já-
runk s minden erőnkkel azon dolgo-
zunk, hogy hazánkban is minél hama-
rább megvalósíthassuk a szociálizmust 

Sokáig éljen a mi nagy tanítómes-
terünk, Sztálin elvtárs ! 

Bugyi  Rózdlia 

„Sztálin  elvtárs  születésnapján  megmutatjuk...4 

Sztálin elvtárs 70-ik születésnapja 
tiszteletére a kulturotthonok egész Ud-
varhelymegyében fokozott  munkába 
kezdtek. Ennek a munkának az elő-
mozdítására Pártunk irányítása sze-
rint ki kellett képezni a kullurotthonok 
tánc- és színjátszó csoportjainak ne-
velőit. 

Hél napos komoly elméleti és gya-
korlati tanulás után, nemrég tartotta 
meg vizsgáját és záróünnepélyét a 
megyei ideiglenes bizottság kulturosz-
tályának Pártunk utmutatásai szerint 
rendezett színjátszó csoport-vezetői 
tanfolyama  Székelyudvarhelyen, ame-
lyen 111 falusi  fiu  és leány vett részt 
Félénkek, bizonytalanok voltak, ami-
kor összegyűltek ezek a fiatalok  s egy 
hetes együttlét, együttes tanulás után 
tele önbizalommal, hittel, tettvággyal 
jelentek meg a záróünnepélyre. 

— Megtanultunk: tanulni — mondja 
Máthé Vilma, tan olyamhallgató elv-
társnő s megtanultunk még sok min-
dent. Most már tudom, hogyan lehet 
érzékeltetni a nézőkkel azt a külön 

világot, amelyet a színpadról mutatunk 
meg. Egészen másképpen Iá om a 
színjátszást, alakítást, stb. Meg sem 
tudom köszönni a Munkáspártnak, 
hogy minket, elnyomott, falusi  fiatalo-
kat felkarolt,  nevel. A mi 350 lakosú 
községünkben, Kénoson, kisszámú az 
ifjúság,  de a felnőtteket  is bevonjuk a 
kulturmunkába s megmutatjuk a Sztá-
lin elvtárs születésnapjára rendezett 
ünnepélyen, mit tudunk. 

A hallgatók nevében B. Buzogány 
Lajos elvtárs, ujszékelyi ifju  ígéri, 
hogy kulturotthonaikban minden lehe-
tőt megvalósítanak a tanfolyamon  ta-
nultak ból s arra törekszenek, hogy nagy 
tanítómesterünk, Sztálin elvtárs szü-
letésnapi ünnepén minél szebb műsort 
mutassanak be. Nem elégszenek meg 
azonban azzal, amit itt tanultak, to-
vább fejlesztik  tudásukat. 

— Igaza van Kósa elvtársnak, — 
fejezi  be szavait B. Buzogány Lajos 
elvtárs — az igazi vizsgát nem itt, 
hanem otthon tesszük le. És mivel 
Pártunk támogat otthon is, jól fogunk 
vizsgázni. 

A Dózsa György Népi Athenaeum 
irodalmi pályázatának határidejét 
február  l-ig meghosszabbitották 

A napokban foglalkozott  a biráló 
bizottság a Dózsa György Népi At-
henaeum 1949 december 10-iki ha-
táridővel hirdetett irodalmi pályázatára 
beérkezett pályamüvekkel. Az ered-
mény az, hogy a Népi Athenaeum a 
biráló bizottság javaslatára elhatározta, 
hogy a pályázat határidejét 1950 
február  1-jéig  meghosszabbítja, ezen 
az időn belül tehát még küldhetők be 
a babona  elleni  küzdelem  szellemiben 
íródott színdarabok, novellák, versek 
a Dózsa György Népi Athenaeum cí-
mére Székelyudvarhelyre, a név nyílt 
közlése nélkül, a nevet tartalmazó jel-
igés zárt borítékban. 

Az elhalasztás oka, hogy a bíráló 
bizottság a beérkezett pályamüveket 
sem mennyiségben, sem minőségben 
nem találta kielégítőknek, a művek 
közül egyet sem érdemesített jutalma-
zandónak, habár közülük nem egyben 
figyelemre  méltó irói készség is nyil-
vánult meg. Ezek hibája azonban vagy 
az volt, hogy a munka szerkezetileg 
elnyújtott, széteső volt, vagy az, hogy 
tartalmában, szellemében teljesen tá-
volállott az élet, a mai haladó kor 
kívánalmaitól, mintha száz évvel eze-

lőtt íródott volna és volt olyan, hogy 
nem felelt  meg a pályázat fő-kiköté-
sének, hogy a mű a babona  ellen  irá-
nyuljon. Voltak azután olyanok is, akik 
nem törődtek a pályázat titkos voltá-
val jeligés levél nélkül, nyilt névalá-
írással küldték be munkájukat, vagy 
mellékeltek ugyan jeligés levelet, de 
vagy arra, vagy a borítékra ráírták a 
nevüket is, nem gondolták meg, hogy 
a pályázat titkossága a bírálók elfo-
gulatlanságának a biztosítására való, 
hogy csak az elbírálás után felbontott 
jeligés levélből derülhessen ki a neve 
a pályázónak. Az ilyen hiba miatt 
természetesen azt a pályamüvet ki 
kell zárni a titkos pályázatból. 

A Sztálin elvtárs tiszteletére orszá-
gokszerte rendezett legkülönbözőbb, 
nagysikerű munkaversenyek, remélhe-
tőleg, a magukban íráskészséget érz5 
dolgozókat arra fogják  buzdítani, hogy 
minél, nagyobb felkészültséggel  és len-
dülettel vegyenek részt a meghosszab-
bított határidejű pályázaton. A pálya-
dijak maradnak a korábban jelzett 
összegűek, az egyfelvonásos  színdarab 
dija 7000 lej, a novelláé és versé 
4000 -4000 lej. 



Kosztov és kémbandája bQnpere 
December 13-án, kedden fejeződött 

be a bolgár hazaárulók pere, 7 napig 
tartó tárgyalás után. A Bolgár Nép-
köztársaság legfelsőbb  bírósága szer-
dán hirdetett Ítéletei Trajcso Kosztov 
és áruló kémbardájának bünperében. 
A legfelsőbb  bíróság Kosztov vádlottat 
halálra ítélte, 6 vádlottat, köztük Ste-
fanov  volt pénzügyminisztert életfogy-
tiglani fegyházra,  a többi vádlottakat 
— számszerint ötöt — 15 évi, 12 évi 
és 8 évi fegyházbüntetésre  Ítélte. 

A budapesti Rajk- banda leleplezése 
után rövid idő alatt ujabb súlyos csa-
pás éri az imperiálistákat, Kosztov és 
cinkostársai leleplezésével. A tárgya-
láson kiderültek az áruló Kosztov 
kapcsolatai az angol-amerikai kém-
szolgálattal és a jugoszláviai aljas 
bűnszövetkezettel. 

A hazaáruló összeesküvők Bulgária 
Népköztársaság területi épségére törtek 
és a bolgár nép nagy tanítójának és 
vezérének, Georgi Dimitrovnak meg-
gyilkolását tervezték. 

A birói eljárás során bebizonyoso-
dott, hogy az összeesküvés célja Bul-
gária törvényes állami rendjének erő-
szakos megdöntése, a nemzeti függet-
lenség megsemmisítése volt. A vád-
lottak az angol-amerikai imperiálisták 
ügynökei voltak és Tito Jugoszláviá-
jának katonai beavatkozására számí-
tottak. 

A Rajk- és Kosztov-féle  összeeskü-
vés az imperiálisták szovjetellenes ter-
vének egy része volt, amit hosszú 
éveken át a legaprólékosabb részle-
tekig kidolgoztak, és amely, mint egy 
kártyavár, omlott össze a kommunista 
és munkáspártok és azok vezetőinek 
ébersége foly.án. 

Az imperiálisták gyalázatos terve 
ma már világosan áll a világ előtt 

A Szovjetunió és a népidemokráciák 
elleni cselszövéseikben először a Kelet-
és Közép-európai államok burzsoá-
reakciójára építették terveiké t, Maniura, 
Mikolajczykre, Nagy Ferencre, Petkovra 
és társaikra és amikor kiderült, hogy 
ezeknek a népellenes poli ikusoknak 
nem áll tömeg a hátuk megett és kép-
telenek beváltani az imperiálisták hoz-
zájuk fűzött  reményeit, utolsó kártyá-
jukat, a Tito-klikket vették elé. Troc-
Irista kalandorokat, árulók és kémek 
aljas társaságát, akiknek a segítségé-
vel a népi demokratikus kormányokat 
akarták megbuktatni, hogy helyükbe a 
Szovjetunióval ellenséges kormányokat 
állítsam k. 

Féltve őrzött tervüket idejeben le-
leplezték. Ezért tagadják le a kém-
bandával való minden kapcsolatukat, 
még a csillagot is az égről. Ezért ki-
áltanak kígyót békát a népi demokrá-
ciák igazságszolgáltatására. Nem cso-
dálkozunk ezen, hiszen évtizedes „ke-
serves munkájuk" veszett kárba jóvá-
tehetetlenül. 

A Rajk-kémbanda pere és a Kosz-
tov-kémbanda pere sok hasonlóságot 
mutat, vezetőik is majdnem azonos 
„karriert" futottak  be. Mird a ketten 
aljas trockisták, akiknek egyetlen el-
vük — az elvtelenség, a gátlás nélküli 
hatalomra törés, hazát, népet s a mun-
kásosztályt, amelynek soraiba álnokul 
befurakodtak,  elárulni készek. 

A R jknál idősebb Kosztovnak fia-
talabb a múltja, de ugyanolyan dics-
telen. / 

1942 ben letartóztatták a Bolgár 
Kommunistapárt Központi Vezetőségé-
nek számos tagját, köztük KoS2tovot 
is. Gesev, a bolgár titkos rendőrség 
vezet/1 je, magi is angol kém — a 
karrierista és régi trockista Kosztovban 
megtalálta a maga emberét. Trajcso 
Kosztov ráállt az alkura és a munkás-
osztálynak, pártjának árulójává lett. 
írásban kötelezte magát a cári bolgár 
lendőrséggel való együttműködésre. 

Gesev kieszközölte az áruló számára 
a kegyelmet. Társait kivégezték, mig 
Kosztovot életfogytiglani  fegyházra 
Ítélték. 

A felszabadulás  után Georgi Dimitrov 
távollétében, mint az illegális Párt „har-
cosa" átvette a Pán vezetését. Tagja 
lett a kormánynak miniszterelnökhelyet-
tesi minőségben, fi  z angol kémszolgá-
lat csakhamar felkereste  és birtokában 
a Gesevnek adott nyilatkozattal, a Rajk-
ügyből is már ismert módszerrel „be-
szerve; te" az árulót a további mun-
kára. Később az imperiálisták terve 
szerint hozzácsatolták Titóhoz. 

A nagy tapasztalatokkal rendelkező 
angol kémszolgálat és az amerikai 
kémügynökségek mindent alaposan 
kiterveztek. Csak egyre nem számítot-
tak, — a komn unista pártok és veze-
tőik éberségére és arra, hogy számí-
tásaikat újra a dolgozó tömegek nél-
kül csináliák. 

A vádlottak a bizonyítékok megsem-
misítő súlya alatt kénytelenek voltak 
beismerni bűnösségüket. A legfelső 
bíróság könyörületéért folyamodtak. 
Stefanov  vádlott ezt mondotta: 

„A legsúlyosabb bűncselekmények 
egyikét követtem el, amely nagy ár-
talmára volt a bolgár nép és a bolgár 

állam létérdekeinek. Minden büncse-
le<ményemet, az összeesküvésben való 
részvételemet, a kémkedést és szabo-
tázst Trajcso Kosztovval együtt kö-
vettem el." 

Kosztov, akiről a tárgyalás során 
szolgáltatott bizonyítékokból, a tanuk 
vallomásaiból, vádlott-tát sainak elis-
meréséből bebizonyosodott, hogy a 
bolgár királyi rendőrség ügynöke volt, 
hogy részt vett az államellenes össze-
esküvésben, hogy kapcsolatot tartott 
fenn  az angol-amerikai kémszolgálat-
tal és annak belgrádi ügynökségével, 
Tito fasiszta  klikkjével, képmutatóan 
és gyáván viselkedett a tárgyaláson, 
szeretett volna kibújni a felelősség 
alól. Ez a magatartása még cinkos-
társát, Stefanovot  is meglepte, aki erre 
azt mondotta, hogy mélyen felháborítja 
Trajcso Kosztov magatartása. 

A bolgár népi igazságszolgáltatás 
keze lesújtott a hazaáruló kémt andára. 
A bolgár dolgozó nép, a népi de-
mokrácia dolgozói megnyugvással vet-
ték tudomásul az Ítélet hirét. Ebből 
is látják, hogy a kommunista és mun-
káspártok és azok vezetői éberen őr-
ködnek a munkásosztály vívmányai 
felett  és megvédik azokat az imperiá-
lislák aljas cselszövései ellen, könyör-
telenül sújtva le a kémekre és áru-
lókra. 

A gyilkos  kulák  és  felbujtója 
szigorú  megbüntetéséi  kívánják  a dolgozók 
Megyeszerte nagy megdöbbenést 

keltett Fancsali Balázsnak, Pártunk él-
harcosának orvul történt meggyilkolása. 
Már az első pillanatban látszott, hogy 
a gyilkos kulák, Sebestyén János és a 
felbujtó  Sebestyén Ignác a demokrácia 
egyik kiváló harcosát akarták eltenni 
láb aki, mert benne látták osztályuk 
kizsákmányolói lehetőségének mega-
kadályozóját. 

Hogy mennyire tipikus példája Se-
bestyén Ignác és fia,  Sebestyén János 
a kizsákmányoló kuláknak, az kitűnik, 
ha megvizsgáljuk anyagi körülménye-
iket is. Sebestyénnek összesen 15 és 
fél  hektárnyi birtoka van, amiből 7 és 
fél  hektár szántó, 5.hektár kaszáló, 
több, mint eg\ nektár gyümölcsös, a 
többi pedig erdő és belsőség. Mindezek 
a birtokok azonban a különben szegény 
község 1 gjobb helyein feküsznek. 
Módosságukat mutatja még az istálló-
jukban 9 szarvasmarha, 13 juh, 4 hí-
zósertés. 

Sebestyén Ignác kulák-természete 
kiütközött rajta akkor is, amikor a 
közbirtokosságban vitt vezetőszerepet. 
1943 ban 440 pengő napidijat vett fel, 
anélkül, hogy fe)  lenne tüntetve, milyen 
teljesítményért. A szegényebb közbir-
tokossági tagoktól összevásárolta a 
fajutalékukat  és azon busás haszna 
volt. Amikor a közbirtokossági üeyek 
rende éséről volt szó, gyakran számolt 
el olyan ital költségeket, amiknek az 
eredete homályos volt. 

A demokrácia sehogy sem izlett Se-
bestyén Ignácnak, mert mind kevesebb 

lehetősége nyilt a kizsákmányolásra. 
Ha már mással nem árthatott demok-
ratikus rendűnknek, megpróbált szabó 
tálni. Nem tett eleget a 4 fejőstehén 
után 1949 re előirt tejbeszolgáltatási 
kötelezettségének, mert 2 228 liter he-
lyett, csal 227 liter tejet szolgáltatott 
be. Az őszi vetési és szántási előirány-
zatot is csak akkor teljesítette, amikor 
szabotázsjegyzőkSnyvel fenyegette  meg 
a járási ideiglenes bizottság elnöke. 

A gyilkosnak és felbujtójának  hoz 
zátartozc'i szeretnék most ugy feltün-
tetni a gyilkosságot, mintha régebben 
egy táncban történt eset miatt lett volna 
harag a két család között s igyekeznek 
a gyilkosság po'itikai, osztály-jellegét 
elkendőzni. Azonban a fancsali  lakosok 
jól ismerik Sebestyén Ignácot és fiát, 
ha utána gondolnak, emlékeznek ki-
zsákmányolási módszereikre és tudták, 
hogy azért kellett Fancsali Balázsnak 
gyilkosság áldozatául esnie, mert az 
embernek ember által történő kizsák-
mányolását akarta megszüntetni s ezzel 
veszélyeztette a Sebestyén- családn; k 
és minden kuláknak az egyéni érde-
keit 

Különösen felháborodást  keltett a 
dolgozó falusi  lakosságban a gyilkos-
ság kegyetlen módja, megvetés éledt 
minden becsületes ember szivében az 
aljas gyilkosok eilen és egyöntetűen 
kivárják a gyilkosok szigorú megbün-
tetését, hogy halállal lakoljanak az 
embertelen tettesek. 

gu-

Szívesen jegyeztünk a Scánteia-Házra 
Mi, felsősófalvi  lakosok tudjuk, hogy a Scânteia újság nekünk dolgozók-

nak a javát szolgálja. Azt is tudjuk, hogy sok hasznos könyvet nyomtatnak 
abban a nyomdában. Ezért szívesen adjuk azt a kis összeget, ami szegény-
ségünkből telik. Én szegény özvegy asszony vagyok, aki iskolai altiszti fize 
tésemből nevelem négy kis gyermekemet. Ezekből egy a marosvásárhelyi mü 
vészeti iskolában van, kiről az állam, a dolgozók állama gondoskodik. De 
nemcsak az enyém van ott, hanem sok-sok más szegény ember gyermeke is, 
és nemcsak ott, hanem más iskolákban is, levéve ezzel a szegény munkás 
emberek válláról a teher egyik részét. Ezért kell nekünk is sietnünk adomá-
nyainkai olyan megvalósítások létesítéséhez, melyek mindnyájunk előhaladását 
és a szociálizmus megvalósitását szolgálják. 

Felsősófalva  1949. december hó. Szövérdi  Róza 

Az állami textil-
üzlet munkája 

A Sztálin elvtárs 70-ik születésnap-
ja tiszteletére rendezett munkaver— 
senyekbe a székelyudvarhelyi állami' 
textilüzlet is igyekezett bekapc olódniV 
mert az üzem dolgozói is fokozottabb 
munkateljesítménnyel akarták szerete-
tüket megmutatni, amit a világ dol-
gozóinak nagy vezetője iránt éreznek. 

Az állami textilüzlet 15 alkalmazottja 
állott ezalkalommal egyéni versenyben, 
csoportversenyben pedig 26 elvtárs vett 
részt. A verseny célja az volt, hogy a•.. 
beszerzési és forgalmi  tervet minél na-
gyobb százalékban teljesitsék és a. 
versenyek során sikerült a tervet jól 
tul is szárnyalni. 

December 21 méltó megünneplése-
végett az üzem kulturcsoportja 5 he-
tes külön művelődési terv keretében 
miiden héten tartott egy előadást éŝ  
az aktuális politikai kör is kibővült ujj.; 
tagokkal. 

A fenyédi  malom dolgozó-
inak  munkavállalása 
SZTÁLIN  ELVTÁRS 

születésnapja  alkalmával 
A fenyédi  malom 14 dolgozója Pár-

tunk iránymutatását követve, Sztálin 
elvtárs 70 ik születésnapja tiszteletére 
vállalta önkéntes munkával egy gát 
építését. Ez a gát lehetővé teszi a Kü-
küllő egész vizének a felfogását  és a. 
malomkerékre való irányítását s igy a 
malom termelését 6 százalékkal emeli.. 
Ugyancsak december 21 ikére vállal-
ták. hogy a műútról a malomig vezető-
200 méternyi útszakaszt rendbehozzák,. 
feltöltik. 

Ezzel a munkavállalásukkal a fe-
nyédi malom öntudatos dolgozói Sztá-
lin elvtárs iránti szeretetüket kívánják /» 
kimutatni s egyben a szociálizmus épí-
téséhez akarnak hozzájárulni. 

Festő  Péter. 

Az állampolgárság  rende-
zésének  utolsó  ideje: 

december  3 í . 

Felhívjuk az érdekeltek figyelmét., 
hogy az állampolgársági listába valé-
felvétel  utolsó hátárideje 1949 decem-
ber 31-ike. Mindazok, akiknek rende-
zetlen az állampolgársága, kérésüket 
a lakhely szerint illetékes ideiglenes 
néptanácshoz nyújtsák be, ahol a szük-
séges felvilágosítást  is megadják. 

Sakkverseny 
volt f  hó 4-ikén Székelyudvarhelyen 
és 11-ikén Székelykereszturon a két £ 
város szakszervezeti sakkozói között, 
ami megyénkben is a sakk-élet örven-
detes fejlődését  mutatja. A kezdemé-
nyezés a keresztúri munkásifjak  tót 
származik. Ezzel példát mutattak mind-
azoknak, akik a sakkozás tömegsporttá, 
való fejlesztése  terén Népi Köztársa-
ságunkban is, a Szovjetunió mintájára, 
Pártunk utmutatásai szerint járnak el. 

A kezdeményezést Székelyudvarhely 
szakszervezeti sakkozói siettek minél 
előbb viszonozni, 8 napon belül sor 
került már a visszavágó mérkőzésre is. 

Csak  ritkitottan  — hármas 
sortávolságban  — gépelt 
vagy  teljesen  jólclvasbató, 
nagybetűs  kézirásu  cikke-
ket  fogadhatunk  el  lapunk 
részére  kézirat  gyanánt. 
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számol be a kulturmunkáról és az 
eíti tanfolyamról.  Az ifjúság  művelő-
dési munkájának hatalmas lendületet 
.adott a Sztálin elvtárs 70 ik születés 
napjára rendezett kulturverseny. A 
körzeti versenyh'1 nyertesen akarnak 
kikerülni, mert tudják, hogy tanulá-
sukkal a szociálizmus építését szol-
gálják és tudatlan enberekkel nem 
lehet szociálizmust épiteni Az esti 
tanfolyam  37 hallgatója közül többen 
hiányosan látogatják az előad isokat. 
Ezek az elvtársak nem tudják érté-
kelni azt a lehetőséget, amit a Román 
Munkispári ad ahhoz hogy tudásun-
kat fejlesszük  és tanulhassunk, hogy 
másokat is taníthassunk. 

Sikaszóból Karácsony Ger-
-goly ir arról, hogy nemrég alakult 
meg a kulturtanács s igy ide is e ju-
tott a kultura fénye,  amely település 
olyan messze esik a községtől és 
nincs autóbusz-összeköttetés sem s 
•igy nagyon nehezen megközelíthető. 
-Egy néhány hete többször kerestek fel 
kulturcsoportok. «Sztálin elvtárs szüle-
tésnapjára mi is fokozott  művelődési 
.munkát végzünk, irja Karácsony Ger-
gely. az ifjúság  minden este fonót 
tart a kultúrteremben, majdnem min-
• den héten színi előadást tartunk, ol-
vasunk, éneket tanulunk és igy lassan 
megismerjük, milyen babonák köze 
pette éltünk mostanáig®. 

Korondról Haáz Sándor 
számol be arról, milyen segítséget je-
lentenek a kultúrotthon munkájában 
azok az ifju  tánc- és színjátszó cso-
port-vezetők, akiket nemrég Székely-
udvarhelyen Pártunk irányítása alap-
ján egy tanfolyamon  képeztek ki. Ezek 
az ifjak  hazaérkezésük után azonnal 
hozzákezdtek a tanfolyamon  vállalt 
munkához. Kezd megvalósulni, hogy 
az ifjúság  Pártunk utmutatásai szerint 
sajátmaga irányítsa művelődése fej-
lesztését. Sztálin elvtárs születésnapja 
tiszteletére rendezett versenyek külö-
nös lendületet adtak a kultúrotthon 
munkájának. 

Bágyból Balási László írja le, 
milyen átalakuláson mentát a község 
élete az ideiglenes bizottság munká-
balépése óla. Az ideiglenes bizottság-
nak Pártunk utmutitásai szerint vég-
zett munkája folytán  a bágyi dolgozó 
földművesek  csatlakoztak a gyárakban 
dolgozó munkás elvtársakhoz és a 
szociálizmus építésében azok oldalán 

-vették ki a rész ket. A munkás-pa-
raszt szövetség lényegét megértve, 
hogy minél több kenyeret juttathas-
sanak a városi do'gozóknak, ti Iszár-
nvalták az őszi vetési előirányzatot és 
az őszi mélyszántás előirányzatát is. 

Ugyancsak Bágyból ifj  Bencze 
Géza az ARLUS ünnepélyéről szá-
mol be, amelyen a sztálini alkot-
mányt ismertették a dolgozó földmü-
vesekkel, Nagy  Károly  a burgonya-
beszolgáltatásról ir. 

Petekről Mánya István írja' 
le, milyen komoly munkával készülnek 
a község dolgozói Sztálin elviárs szü-
letésnapjának méltó megünneplésére 
a Párt irányítása mellett A művelődési 
murka területén folyik  különösen nagy 
tevékenység. A Ron án Munkáspárt-
nak és a MNSz-nek az esti tan-
folyama  is a dolgozók nagy érdeklő-
dése mellett folyik. 

Székely keresztárról Farkas 
Jenő közii a keresztúr i a só 
és felső  járá ok nevelőinek nagygyűlé-
sét, melyen több, mini 200 an veitek 
részt a két járásból. Az érdekes be-
számolók sorén az iskolák kiküldöttei 
elmondták, milyen módon készülnek 
Sztálin elvtárs 70 ik születésnapjának 
megünneplésére. A Sztálin elvtárshoz 
irt levelekből sugárzott az i juság Sziá-
lin elvtárs iránti véitelen szeretete. 
A gyűlésen a bírálat és önbirálal szel-

lemében sor került a hiányosságok 
feltárására  is s igy közelebb jutottunk 
azok felszámolásához  is. 

A székelykereizturi vegjes liceum 

Udvarhelymegye 
minden részéből... 

fizikai  köre Sztálin elvtárs születés-
napja tiszteletére Pártunk utmutatásai 
szerint elhatározta, hogy a vidéki má-
sodik tagozatú iskolák fizikai  és ké-
miai eszközeinek hiányát próbálja meg 
házilag gyártott eszközökkel pótolni. A 
lelkesen folyó  munka eredményeképpen 
anapokb?n 10 másodfokú  falusi  iskola 
már meg is kapta a legegyszerűbb fizikai 
és kémiai eszközöket 100 fizikai  és 
kémiai kísérlet pontos leírásával. 
Ezzel a munkájukkal a fizikai  kör 
tagjai nagyban hozzájárultak a vidéki 
iskolák természettudományos nevelé-
sének az elősegítéséhez. 

Szederjesről Máté Mihály 
irja le, hogy Pártunk irányítása mellett 
a dolgozó fötdmüvesek  között terjed 
a kollektív gazdálkodás iránti érdek 
lődés. 52 szegény és középparaszt 
vállalkozott arra, hogy a szászkézdiek 
által évtizedek óta parlagon hagyott 
175 holdnyi területet közösen vetik be 
búzával. Ez a lépés a kollektív gaz-
dálkodás felé  megmutatja a dolgozó 
földműveseknek,  hogy csak a nagy 
kollektív gazdálkodással tudnak a nyo-
mortól megszabadulni. 

Kápolnásfalnról  M o l n á r 
István levelező számol be részletes 
levélben arról, hogy ennek a havas-
aljai községnek dolgozó földművesei 
Pártunk irányításával milyen nagysza-
bású önkéntes munkával járultak hozzá 
az ország újjáépítéséhez. Már április-
ban 606 napot dolgoztak az erdőtisz-
titással és 920 napot ugyancsak ön-
kéntes munkával a csemeteültetésnél, 
még nagyobb munkát végeztek a 
legelőtisztitás és rendbehezás terén, 
1348 önkéntes munkanapot dolgozva. 
Az apaállat-istállót is házilag építették 
fel  a dolgozók anyagi hozzájárulásá-
val és munkájával. Ezen kivül az 
utóbbi hónapokban 250 önkéntes 
munkanapot dolgoztak a cseremakk 
ültetésével és követ hordtak a Lövéte 
felé  vezető útra. 

Korondról Máthé Margit és 
Boros Gábor levelezők számolnak 
be az ARLUS által rendezett ünnep-
ségről és arról, hogy a Vörös csillag 
edénygyár munkásai készülnek Pártunk 
irányítása szerint a dolgozó földműve-
sekkel együtt Sztálin elvtárs születés-
napjának méltó megünneplésére. 

Lövétéről Markó Gábor közli, 
hogy nagyarányú előkészületek folynak 
Sztálin elvtárs születésnapjának meg-
ünneplésére Pártunk iránymutatása 
szerint A Párt esti tanfolyamára  járó 
36 hallgató pontosan látogatja az elő-
adásokat, akárcsak a 4 olvasókör tag-
jai is. Megtudjuk azt is leveléből, hogy 
a község dolgozói örömmel vették 
tudomásul, hogv Pá tunk utmutatásai 
szerint kormányunk az ufóbbi  3 hó-
napban nagy értékű ajándékkal hal-
mozta el a községet. Igy kaptak mo-
zigépet, a második ciklus bentlakd 
tanulói részére 30 ingyen ruhát, ba-
kancsot, fehérneműt,  azon kivül iskolai 
felszereléseket,  tankönyveket, 30 ta-
nuló részére ösztöndijat, ugy, hogy 
teljesen ingyen Htják el a bentlakás-
ban. Mindezt csak akkor tudják meg-
hálálni, ha az ország fokozottütemtt 
építésével ünneplik meg Sztálin elv-
társat születésnapja alkalmából. 

Ugyancsak Lövétéről Biró 
Dénes beszámol az ARLUS szép 
ünnepélyéről, az ujságakcióról és a 
Balázs Pál állami malom árkán vég-
zett önkéntes munkáról, amelynél ki-
tűntek : Pál Domokos, Mag Márton, 
Tókos György elvtársak és még töb-
ben. Ezzel az önkéntes munkával le-
hetővé tették a község dolgozói, hogy 
a malom télen is működjék. 

A fiatfalvi  állami gazdaság munkavállalásai 
Sztálin elvtárs 70 ik születésnapja tiszteletére 

Sűrű cseppekben esik az őszutói 
havas eső, amikor megérkezünk a fi-
atfalvi  állami gazdaságba. Ilyenkor fa-
luhelyen nyakig ér a sár, da az ud-
varpéldás rendben, frissen  takarítva fo-
gad bennünket. Köröskörül a frissen 
meszelt és kijavilott gazdasági épüle-
tek fehérlenek.  A kijavitott tetőzetek 
ellent állanak a kitartóan hulló esőnek. 

Az udvar közepén áll az állami gaz-
daság munkásainak székely faragással 
diszitelt faliújsága.  A tábla felső  bal-
sarkában a dicsérő sarok, ahol a Pár-
tunk utmutatásai szerint folyó  munká-
ban és tanulásban kitűnt elvtársakat 
mutatják be, ugyanazon az oldalon 
van a szégyensarok, ahol azoknak az 
alkalmazottaknak a nevei szerepelnek, 
akik nem szolgálják kellő odaadással 
a szociálizmus épitésének nagyszerű 
müvét 

A dicsérő sarokban első helyen áll 
Solymosi  Ferenc  traktorista elviárs ne-
ve, aki az őszi vetési és szántási mun-
kában végzett odaadó munkájával el-
sőrendű részese annak, hogy az álla-
mi gazdaság 100 százalékban teljesí-
tette az őszi szántási előirányzatot. Ott 
látjuk mellette Kibédi  Miklós  öreg nap-
számos elvtárs és Kelemen  Júlia  elv-
társnő nevét is, akik, amellett, hogy tel-
jes mértékben elvégezték munkájukat, 
az önnevelés terén is nagyszerű fejlő-
dést mutatnak. 

A szégyensarokban szerepel Serban 
Constantinescu  raktárnok neve, aki a 
kiutalt anyasokkal nem tudott elszá-
molni és 15.000 lej hiánya van. 

Munkavállalások 
Sztálin elvtársunk szü-
letésnapjának tisztele-
tére 

Az állami gazdaság munkaközössé-
ge áthatva a Sztálin elvtárs iránti mély 
szeretettől, Pártunk irányításával uj 
szociális-a munkaversenyekkel készül 
Sztálin elvtárs 70 ik születésnapjának 
méltó megünneplésére Egyén-egyén-
nel, gazdaság-gazdasággal versenyez. 

Az állami gazdaságok munkásai vál-
lalták a gyümölcsfák  megtisztítását, 
az őszi szántás bevégzését, amit már 
teljesítettek is 100 szazalékban, az ál-
latok fokozottabb  gondozását, a me-
zőgazdasági gépek jókarbahelyezését, 
a traktorok kijavítását és a faliújság 

körüli térség parkírozását önkéntes 
munkával. 

Az  őszi  szántási  é"  vetési  munká-
latoknál  kitűntek  Máthé  Gergely  és 
Venczel  István  kocsis elvtársak, akik 
az állatok erőnlétének a legteljesebb 
megtartásával a legtöbbet dolgoztak. 

A cukorrépa szedésénél első lett 
Győrffi  Lajos  elvtárs  csoportja,  amelyik 
átlagosan 30—40 százalékkal multa 
felül  előirányzatát. 

Foáor  János  tehenész a keresztúri 
gazdaságból olyan gonddal és szere-
tetlel kezeli a rábízott állatokat, amilyen 
csak egy öntudatos, Pártjához hü 
elvtárstól telik ki. 

Kovács  B.  György  elvtárs a betfal-
vi gazdaság adminisztrátora készíti el 
a legpontosabban számadásait Su-
mánszki  János  napszámos elvtárs, aki 
jelenleg a szenterzsébeti gazdaság kan-
tinját vezeti, pontos és becsületes mun-
kájával tűnt ki. 

Az állami gazdaság kovácsmühelye 
már 1950-re termel. Itt dolgozik Bea-
kő  Ferenc  kovács elvtárs, aki egyben 
az alapszervezet titkára is. A műhely-
ben már egymás mellett sorakoznak a 
jövő nyárra elkészített patkók és sza-
kadatlanul végzik a szerszámok iavi-
vitását. Jó segítőtársa Szatmári Dénes 
ifjumunkás  elvtárs, aki annak ellenére 
hogy csak négy hónapja dolgozik eb-
ben a szakmában, nagyszerű munka-
társnak bizonyult. Minden vágya az, 
hogy tovább tanulhasson, hogy mint 
képzett szakember szolgálhassa a szo-
ciálizmus építését. 

Az állami gazdaság munkásai érzik, 
mennyire fontos  Pártunk utmutatásai 
szerint politikai színvonaluk emelése. 

A politikai s z i n v o n a l 
emelése a téli időszak-
ban 

Tudják azt is, hogy erre a legalkal-
masabb időszak a tél, amikor bő al-
kalom kínálkozik a tanulásra. Már 
meg is indult a gazdasági munkások 
esti tanfolyama,  ahol heter ként kétszer 
nyilik alkalmuk Marx, Engels, Lenin 
és Sztálin nagyszerű tanításainak el-
sajátítására. Itt részletesen megismer-
kednek Pártunk harcával is, amit a 
dolgozók életszínvonalának az emelé-
séért, a boldog és szabad szociálista 

élet megvalós'tásáért vivott és viv. 
Hallanak itt azokról a csodálatos ered-
ményekről, amiket a Szovjetunió ért 
el a mezőgazdaság, az ipar és a kul-
tura terén Sztálin elvtársunk zseniális 
vezetése mellett 

Az esti tanfolyamokon  kivül rend-
szeresen tartják a napi újságolvasá-
sokat és megkezdődött egy téli sakk-
iskola is, ahová különösen az ifjak 
nagy kedvvel járnak el. 

A fiatfalvi  állami gazdaság dolgozói 
megértették, mit jelentett számukra a 
felszabadulás  a földesúri  kizsákmá-
nyolás alól és ezért készülnek olyan 
lelkesedéssel Sztálin elvtárs 70 ik szü-
letésnapjának a megünneplésére. Tud-
ják, hogy Sztálin elvtárs, a világ dol-
gozóinak vezércsillaga, aki diadalra 
vezeti a munkásosztályt szövetségoen 
a dolgozó parasztsággal, az imperiá-
lizmus, a kapitálista és földesúri  rend-
szer ellen. fl. 

A Terv sikeres túlteljesítésének 
eredményeképpen a székelyud-
varhelyi 

„SECERA" 
állami kereskedelmi vállalat 

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

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

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

Judecătoria populară Mixtă Odorheiu. 
Dos, No 2235-1949. S lui Pakot 
Grigorie din Bulgâreni, conform  cererii 
inreg. la această judecătorie sub Nr. 
2235 1949, in baza legii No. 293-1944 
cere declararea morţii prezumate a Iui 
Pakot Grigorie, născ. in anul 1911 in 
Lupeni, care fiind  mobilizat pe front; 
a murit in Corosteni in anul 1945 
Invităm pe cei cari au ştiri despre 
dispărut, să anunţe Parchetul Trib. 
Odorheiu, care face  cercetările res-
pective. Judecător-şef  dr. Balogh. Gr©-
fier-principal,  Carol Sabău. 



Sztálin elvtárs születésnapját 
ünneplik az egész világ dolgozói Nem volt még arra példa a világ-

történelemben, hogy olyan elemi erő-
vel és egységesen nyilvánuljon meg a 
dolgozó emberek százmillióinak sze-
retete és ragaszkodása egy vezető-
egyéniség iránt, mint most Sztálin 
elvtárs iránt 70-ik születés-
napja alkalmából. Nem csak a szo-
ciálizmus országában és a szociáliz-
must épitő népi demokráciákban, ha-
nem a kapitálista országok munkásai-
nak és haladó értelmiségieinek a kö-
rében is óriásivá nőtt az a mozgalom, 
amellyel Joszif  Visszárionovics Sztálin 
iránti szeretetüket és ragaszkodásukat 
mutatják meg a világ dolgozói. 

Nincsen hely ezen a földön,  ahol 
ezekben a napokban ne emlékez-
nének meg szeretettel Sztálin elvtárs-
ról és ahol ne foglalkoznának  az ő 
kivételesen nagy egyéniségével. 

A Szovjetunióban 
J. V. Sztálin küszöbönálló születés-
napja alkalmából a szovjet városok 
klubjainak tízezreiben hallgatnak elő-
adásokat a szovjet nép nagy vezető-
jének életéről, akárcsak a legtávo-
labb eső kolhoz kulturotthonában is. 
Ez alkalommal ezerszámra adják elő 
a színdarabokat és forgatják  a filme-
ket, amelyek Sztálin elvtárs életét mu-
tatják be. 

Az összes moszkvai könyvtárak ki-
állítják Sztálin müveit. A munkásklu-
bokban külön táblák mutatják a Sztá-
lin elvtárs születésnapjára rendezett 
nagyszerű munkaversenyek eredmé-
nyeit Hangversenyeket rendeznek erre 
az alkalomra, filmünnepségeket  tarta-
nak, tömegesen látogatják a dolgozók 
azokat a muzeumokat, ahol a Sztálin 
elvtárs életével kapcsolatos okmányok 
láthatók. A dolgozók a levelek tízez-
reivel keresik fel  szeretett vezetőjüket, 
Sztálin elvtársat, amelyben elmond-
ják, mit köszönhetnek neki és mi-
lyen ujabb munkára serkenti őket éle-
tének példamutatása. 

Fel sem lehet sorolni a szovjet-nép-
nek azt a sok szeretetmegnyilvánulását, 
amivel születésnapja alkalmával elhal-
mozzák Sztálin elvtársat. 

Hazánkban 
az üzemek és vállalatok munkásainak 
nagyszerű munkavállalásai és munka-
teljesítményei mutatják, hogyan ün-
neplik meg dolgozóink Sztálin elvtárs 
születésének 70-ik évfordulóját  A 
Breiner Béla brassói gyár felhívása 
nyomán ezek a munkaversenyek még 
fokozódtak  s ezeknek során kiváló 
mnnkaeredmények születtek a külön-
böző vállatokban. 

Óriási méreteket öltött a Sztálin 
elvtárs életét tanulmányozó körök mun-
kája is. Nem tudják a nyomdák kellő 
számban előállítani Sztálin elvtárs élet-
rajzát s a különböző kiadásokban 
megjelent Sztálin- müvek ma a legke-
resettebb olvasmányok. Csak majd a 
Scânteia-Házban felállítandó  grafikai 
központ lesz képes népünk kulturigé-
nyét sajtótermékekkel ellátni. 

Az ország minden részéből össze-
gyűltek azok az ajándékok, amelyek-
kel a legeldugottabb községektől a 
legnagyobb gyárüzemekig mindenün-
nen a dolgozók anyagba vésett, tárgy-
ban megörökített jókívánságait, 
nagy szeretetét fejezték  ki J. V. Sztálin 
iránt. Az ajándéktárgyakat nagysza-
bású kiállítás után külön vonat vitte 
Moszkvába, ahova a munkásosztály 
legjobbjai is elkísérték azokat, hogy 
személyesen tolmácsolják népünk jó-
kívánságait Sztálin elvtársnak. 

Kiállítások százai mutatják be or-
szágszerte Sztálin életét, naponta majd-

nem minden községben előadások 
hangzanak el Sztálin életével kapcso-
latban és el sem számolhatók a dol-
gozó népnek Sztálin elvtárs iránti 
szeretet megnyilvánulásai. 

A Magyar 
Népköztársaságban 

Nemrég nyitották meg Budapesten 
azt a nagyszabású kiállítást, amely 
Sztálin elvtárs életét mutatja be, útnak 
indították azt a vonatot is, amelyik a 
magyar nép Sztálin elvtárs iránti sze-
retetéből keletkezett ajándékait szállí-
totta Moszkvába. 

A Sztálin elvtárs születésnapjára 
rendezett szociálista versenyeken már 
eddig is sok kiváló eredmény született, 
azonban a magyar dolgozók december 
21-ikén minden eddiginél lendülete-
sebb munkával akarják bebizonyítani 
izzó szeretetüket a dolgozók nagy ta-
nítója, Sztálin elvtárs iránt. Rákosi 
elvtárshoz egymásután érkeznek a dol-
gozók levelei az ország minden részé-
ből, amelyek ujabb nagyszabású mun-
kafelajánlásokat  tartalmaznak a «sztá-
lini müszakra«. 

December I. óta a székelyudvarhelyi 
Munkásnyomda munkásai versenyben 
állanak a csíkszeredai Haladásnyomda 
munkásaival Sztálin elvtárs születés-
napjának a tiszteletére. A verseny célja 
a termelés minőségének és mennyisé-
gének a fokozása,  az akkord-munka 
rendszeresítése, anyagmegtakaritás, a 
holtidő kiküszöbölése. 

A versenyen kivül azonban a Mun-
kásnyomda öntudatos munkásai más 
munkát is vállaltak Pártunk utmutatá-
sai szerint, Bálint  Sándor  munkásigaz-
gató irányítása mellett. 

Látva azt, hogy nehézségek 
merülnének fel  a Szabadság lap-
nak Sztálin elvtárs születésnapjára va-
ló megjelenése körül mert a lap meg-
jelenését két nappal kellett előbbi idő-
pontra tenni, hogy idejében kijusson 
a falura,  önkéntes munkát vállaltak, 

A Lengyel 
Köztársaságban 

december 13 ikán nyilt meg Varsóban 
a Sztálin elvtárs születésnapjára ké-
szített ajándéktárgyak kiállítása. Ez al-
kalommal Bierut köztársasági elnök a 
kiállítás emlékkönyvébe ezeket a sza-
vakat irta: »A Sztálin elvtárs számá-
ra készített ajándékok kiállítása or-
szágunk dolgozóinak, a világ dolgozó 
tömegeinek nagy vezetője és a Lengyel 
Köztársaság nagy barátja, Sztálin elv-
társ iránti érzéseit tükrözi.« 

Kínában 
a Kinai Szovjet Baráti Társaság de-
cember 15-ikén minden városban nagy-
szabású ünnepségeket rendezett Sztá-
lin elvtárs születésnapjának tiszteletére 
és nagyarányú készülődés folyik  an-
nak az államférfiunak  az ünneplésére, 
akinek Kina népe nagyon sokat kö-
szönhet a kizsákmányoló, imperiálista-
bérenc, Kuomintang-elnyomás alól va-
ló felszabadulása  terén. 

A kinai irók művészi kiállítású köny-
veket küldtek Sztálin elvtársnak szüle-

hogy ezzel segítsék elő idejében való 
megjelenését December 17-ikén már 
hajnali 4 órakor munkában állottak a 
nyomda munkásai közül többen és 
négy órai önkéntes munkát végeztek. 
Vá'lalták a munkások azt is, hogy 
vasárnap is dolgoznak, hogy ezzel is 
kimutassák Sztálin elvtárs iránti sze-
retetüket. 

Az akkord-rendszer 
bevezetését 

eleinte bizalmatlanul fogadták  az elv-
társak, de rövidesen megbarátkoztak 
ezzel, látva milyen termelési eredmé-
nyekre vezet. Az akkord-munka során 
még inkább kiemelkedik az elvtársak 
teljesítménye, amivel Pártunk irány-
mutatása szerint mind a szociálizmus 
építését szolgálják. 

Nagyszerű munkateljesítmények szü-
lettek a Breiner Béla-gyár brassói üzem 

tésnapja alkalmából. A könyvekben! 
minden számottevő kinai iró és költő-
képviselve van. 

A kinai nép hódolatának és szere-
tetének tolmácsolása végett Mao-Ce-
Tung, a Kinai Kommunista Párt veze-
tője, a kinai nép legjobb fia,  személye-
sen keresi fel  Sztálin elvtársat 

Hollandia 
dolgozói is lelkesedéssel készülnek a. 
nagy Sztálin 70-ik születésnapjának: 
megünneplésére. Néhány nappal ez-
előtt nyitották meg Amszterdámban s. 
holland dolgozók sztálini ajándékainak 
kiállítását. Az itt kiállított ajándéktár-
gyak a holland dolgozóknak Sztálin 
elvtárs iránti szeretetéről és odaadá-
sáról tanúskodnak. 

Igy általában soha nem látott mé-
retekben bontakozik ki a világ dolgo-
zóinak szeretetmegnyilvánulása az: 
iránt a férfi  iránt, akiben minden dol-
gozó a világ békéjének őrét, a dol-
gozók nagy tanítómesterét, a boldo-
gabb jövőt teremtő szociálista társa-
dalom legfőbb  építőjét látja. 

felhivása  nyomán a székelyudvarhelyt 
Munkásnyomdában megindult fokozot-
tabb munkaversenyekben, amelyeknek 
céljuk, hogy Sztálin elvtárs születés-
napja tiszteletére a legnagyobb egyé-
ni teljesítményeket érjék el. 

Ezeknek során Péter  Sánáor  elvtárs 
a táblázat-szedésben 121 százalékos 
normatulteljesitést ért el, Papp  Anárás 
elvtárs pedig a kompressz-szedésben 
ért el 76 százalékos, llyés  Sánáor  elv-
társ pedig 62 százalékos normán-fe-
lüli eredményt. Péter Sándort az üzem 
élmunkásnak javasolta s fel  is terjesz-
tette a szaktanácshoz. 

— Szeretem a munkát — mondja 
szerényen Péter Sándor, amikor nagy-
szerű munkateljesítményének oka felől 
érdeklődünk — és lelkesített a Breiner 
Béla-gyár munkafelhivása,  hogy Sztá-
lin elvtárs születésnapjának a tisztele-
tére szebb munkaeredményt érjünk el 

Ezért feszitettem  meg minden erő-
met és szedlem össze figyelmemet  s igy 
sikerült ezt az eredményt elérnem. 

— Öreg vagyok — mondja Papp 
András — de fiatalos  munkakedvvet 
láttam a munkához és fiatalos  serény-
séggel, hogy Sztálin elvtárs születés-
napját minél szebb eredménnyel kö-
szöntsem. Átérzem, milyen fontos,  hogy 
a falusi  dolgozók idejében kapják ke-
zükhöz a lapot, ezért örömmel végez-
tem ma hajnalban is 4 órától kezdve 
önkéntes munkát. 

Peihö  Ambrus  gépmester elvtárs és 
Szabó  László  né,  Verest  óy Dénesné  és 
Szalai  Béláné  berakó elvtársnők 32 
százalékkal teljesítették tul az előirány-
zatot, mig a könyvkötészetben Dták 
István  elvtárs vezetése mellett Szabó-
Istvánné  és Bencze  Imre  elvtársak ér-
tek el szép eredményt. Azonban a 
nyomda és a könyvkötészet többi mun-
kásai is követték Pártunk iránymuta-
tását és az előirányzat túlteljesítésével 
készültek Sztálin elvtárs 70-ik szüle-
tésnapjának megünneplésére. 

A Magyar Népi Szövetség 
udvarhelymegyei hetilapja 

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

Székelyudvarhely, Kossuth-utca 34. 

J.  V.  Sztálin  Elvtársnak 
Nem  lehet  leírni  azt  a szeretetet  és hálát,  amit  Sztálin  elvtárs 

és az  egész  szovjet-nép  iránt  érzek.  1932-től  kezdve  a rádión  ke-
resztül  ismertem  meg  a szovet-nép  harcát,  amit  Lenin  és Sztálin 
utmutatásai  szerint  vivott  és 1944-töl  megismerkedtem  közelebbről  is, 
amikor  felszabadított  minket,  a dolgozókat  a kizsákmányoló  tőkés 
osztály  elnyomása  és a német  fasiszta  banda  igája  alól.  Azóta 
érezzük  mi,  munkások,  hogy  emberek  vagyunk  és érezzük  nap  nap 
után  Sztálin  elvtárs  őrködő  szeretetét  magunk  felett.  Sztálin  elvtárs-
nak  a dolgozók  iránti  nagy  szeretetét  és nagy  cselekedeteit,  amiket 
értünk,  dolgozókért  tett,  csak  ugy  tudjuk  meghálálni,  hogyha  min-
den  erőnket,  ha  kell,  életünket  is  áldozzuk  azért  a nagv  célért,  amit 
nekünk,  dolgozóknak  Lenin  és Sztálin  elvtársak  mutattak  meg. 

Sztálin  elvtársnak  boldog  és hosszú  életet  kívánok  70-ik  szü-
letésnapja  alkalmából,  kívánom,  jó  egészségben  éljen  sokáig,  hogy 
a Lenin  elvtárssal  együtt  megszabott  tervet  megvalósíthassa  az  egész 
világ  dolgozói  számára.  Szeretett  Sztálin  Elvtárs,  fogadja  legőszintébb 
szerencse-kivánatomat  születésnapja  alkalmával,  ugy  magam,  mint 
családom  részéről. 

Éljen  a dicsőséges  Szovjetunió  Kommunista,  Bolsevik  Pártja, 
élén  Sztálin  elvtárssal. 

Székely  udvarhely,  1949  december  14-én 
Szikszay  Mihály 
Vlăhita-i munkás, 

a megye ideiglenes bizottság alelnöke. 

Sztálin elvtárs 70-ik születésnapjának tiszteletére 
szép munkateljesítmények a székelyudvarhelyi Munkásnyomdában 
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