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Május 9, a győzelem és a béke napja

Éljen a nagy Szovjetunió, a diadalmas
szociálizmus országa, a békének és
a népek függetlenségének biztositója!
A békét azonban nem csak akarni
kell, a békéért haiţolni is kell.

Május 9 ikét, a béke napját ajándékba kaptuk a Szovjetuniótól, méltók
Míjus 9, a béke emlékezetes napja, langja felé és hogy egyedül is meg »amerikai életforma" után, amelyrőlakkor leszünk rá, ha megvédjük elleni negyedik évfordulóját nemcsak az tudja semmisíteni a fasiszta haderőket, tudják, hogy nem más, mint a hitleri ségei ellen.

ékezés, hanem a békéért való harc
| jegyében is ünnepeljük.
Május 2>án szovjet katona tűzte
I ki i győzelem vörös lobogóját Berlin.
I ben i Reichstag épületére. A fasiszta
Itaevadatsaját barlangjában semmi
•tette meg a dicsőséges Vörös Had
Ineg. A szabadságszerető népek ösz
Befogása győzött a teuton barbárok
liött.

akkor szánták rá magukat a partraszállásra.
Viszont alighogy befejeződött a nagy
világégés, a halál kalmárai máris hoz
záfogtak a harmadik világháború kirobbantásának előkészítéséhez.
Még alig hegedtek be a sebek, amelyeket gyilkos kezek ejtettek az emberiségen, az ártatlanul meggyilkolt
emberek vére még fel sem száradt, a
,A szovjetnép Hitler Németország
szálló füst még ott imbolygott Auschösszeiörésével koszorúzott witz
Nagyfölött a fasiszta gonoszság elleni
idő Háborúja győzelmes befeje
tiltakozásul és még állottak a kretna
| üstnek emiekére, május 9 e általá
tóriumok, amelyeket a náci kannibálok

»uj európai tend« nek egy óceánon
A béke megvédése a világ összes
tuli változata.
népeinek ügye, szociálizmust épitő
Az egyszerű emberek az egész vi Népköztársaságunk népeinek is leglágon emlékeznek még rá, hogy a szentebb kötelessége. Mi nem vagyunk
békét kemény harccal küzdötték ki és pacifisták, akik megelégszünk a béke
tudják, ha azt akarják, hogy ez a egyszerű óhajtásával, mi készenlétbe»
béke tartóssá váljék, kemény harcot állunk és meg akarjuk és meg is fogkell folytatniok érte.
juk nyerni a békéért, az életért folyA békéért való harcnak az élén a tatott harcot z halál kalmárai ellen.
Szovjetunió áll, legyőzhetetlen had
1949 május 9, a béke napja ezt a
seregével, amelynek köszönhetjük mi
harci
fogadalmunkat jelképezi. g.
is a békét — május 9 örömsugaras
napját.
A nemrég lezajlott párizsi béke
világkongresszus
megmutatta az egész
iin
i népUnnepnapnak, a Győzelem emeltek
az „uj európai rend" na
világnak, barátnak és ellenségnek egyapjának nyilváníttatott
gyobb dicsőségére, — máris uj bar- aránt
a béketábor hatalmas növekedé
Míjus 9, a győzelem és béke napja, bárok léptek a régiek helyébe, az
Itoény harcok tüzében vált valósággá, oceánontuli barbárok, akik a milliók sét, százmilliós tömeges törhetetlen
a kul ura embereinek a
• szabadságszerető népek találkozásá megátkozta, átokban fogant, vérben és békevágyát,
munkások
millióival
egyesitett legyőz
Május 5, a szovjet, sajtó napja ma
1W született meg, akik azért, hogy sárban született, gyalázatban és bor hetetlen erejét.
zadályban
összedűlt
»uj
európai
renmár mindenütt a demokratikus sajtó
Legvalósitsák a békét, vállalták a har
A háborúra uszító imperiálisták szá ünnepnapja 37 évvel ezelőtt, 1912 mádet" a még ismeretlenül hangzó „ame
mot
keli, hogy vessenek a béketábor jus 5 én Lenin utasításaira, Sztálin kez
rikai
életformával"
készültek
helyet
[ 1945 április 25 én érték el a szovlegyőzhetetlen erejével, azzal, hogy a deményezésére az illegálitásban kezdte
«csapatok az Elba partját, Torgau tesiteni.
béke hivei „a háború ellen háborút meg működését a bolsevik Párt hivaItírosanál. A túlsó partra megérkeztek
Truman elvvel, Marshall tervvel, At üzentek" és elszánták magukat a béke
talos lapja, a Pravda. A szovjet-sajtó
s amerikai előőrsök, akik a találko lanti
sietnek az európai megvédésére
és különösen a nagy kedveltségnek
É feletti örömükben a folyóba ve- népekszerződéssel
>segitségérec. A busásan csak
Az imperiálista kalandorok két részre örvendő Pravda nem csak a forradanttik magukat és ugy ruhástul úsztak dollárban
megfizettetett selejtes árukért akarták szakítani a világot, egy nyu lom előkészítésében vette ki a részét,
ha szovjet katonákhoz. Szívből jövő a marshallizált
nem kér gati és egy keleti részre. Az imperiá hanem a forradalom utáni történelmi
Itesedéssel ünnepelték együtt a kö nek sem többet, országoktól
sem kevesebbet, csak listák újból rosszul számítottak. 4 vi fejlődésnek is egyik előkészítője és
• győzelem és a várva várt béke amyit, mondjanak le a szabadságuk- lág két részre szakadt, de nem föld
elősegitője volt.
Myszerü pillanatát. A legújabb szov ról, gazdasági és politikai független
viszonylatban, hanem két táborra,
•filmek egyike „Találkozás az Elbá ségükről, hogy mindezek helyett a rajzi
egytk oldalon a napról-napra fogyóA szovjet sajtó megmutatta, hogyan
•Ü" mesterien érzékelteti ezt a feled >nyug«ti civilizáció* áldásaiban része az
lehet a sajtó kollektív propagandista,
imperiálista
táborra, a béke ellensé
petlen képet.
kollektív agitátor és kollektív szervező.
; sülhessenek: a
válságokban, getre, a másik oldalon a demokratikus
A szovjet sajtóban nyoma sincs a nyuI Emlékezünk mi is, udvarhelyi dol amelyekből az óceánontuli >jótevők« táborra, a napról napra erősödő béke
gati sajtó szenzációhajhászásának, a
pók 1945 május 9 ike feledhetetlen a francia, ólasz és a többi marshalli hiveire, élükön a nagy Szovjetunióval.
gyilkosságok
leírásának és vérfagyasztó
fcjíra, a fáklyásmenetre, az öröm zált országok dolgozóinak fokozottabb
Amikor az Elba partján a szovjet
pmorban uszó városra, amely a győ kizsákmányolásával akarnak megsza és az amerikai katonák találkoztak, borzalmak közlésének, amivei a nyubadulni, a
munkanélküliség
•km és a béke napját ünnepelte.
az amerikai generális elkomorodva giti laptrösztök vonzóbbá és kelenI Nem mindenki örvendett azonban a ben, amely az éhség előhírnöke, de nézte a két nép katonáinak borátko dőbbé akarják tenni lapjaikat. A kapitalista sajtó: üzlet s ez látszik minMinek A profithajhászó pénzmág amely William Vogt ur, amerikai tu zását: „Ez a találkozás még sokba
lkok, a fegyvergyárosok és fizetett dós szerint a járványok és háborúk kerülhet nekünk" — mondotta segéd-den megnyilvánulásán A szovjet sajtó
ezzel szemben az állam életének hű
Ikenceik, az imperiálista kalandorok mellett elengedhetetlen feltétele az em tisztjének.
visszatükröződése, a cép fejlődésének,
beriség
létezésének.
Vogt
ur,
az
ame
• lakájaik, a minden rendű és rangú
Valóban ez a találkozás, a népek nevelésének és irányításának egyik
Bsiszták számára a béke nem a rikai imperiálizmus egyik főteoretikusa találkozása
került az imperiáliz eszköze. Az imperiálisták sajtója a
Ikvi várt jó hir volt. A béke olaj „sajnálattal" állapítja meg, hogy a musnak. A sokba
népek
beláttak az imperiáuszítás szolgálatában áll, mig
nval visszatérő fehér galamb a né háború és a német megszállás ember- listák kártyáiba. Saját erejükbe ve- háborús
a
szovjet
a világbéke megszitelenséget
valamint
Európa
népének
Bk felszabadulásának, egy uj élet rosszul tápláltsága ellenére e földrész tett hitük megerősödött és a biztos lárdításáértsajtó
harcol.
nyszerü elindulásának hozta el a lakossága 1936-46 között 11 millió siker tudatában, az imperiálista zsivá
Az igazi sajtószabadság is a Szovnt, ez pedig a történelem kérlelhe val növekedett.
nyok háborúra uszító szándékaival jetunióban
virágzott fel, mert nem a
•ka törvényei által halálra itélt ka
szembeszegezik legyőzhetetlen béke laptrösziök érdekét
szolgálják ki a la•ilista rendszernek, az ő világuknak,
akaratukat.
Eutópa népei nem vágyakoznak az
pok, hanem a sajtószabadság élő va• emberek kizsákmányolására és a
lósággá lett, megadva a tömegeknek
ipek elnyomására épült világnak a
a lehetőséget a sajtószabadság tény•etulását jelentette.
leges
érvényesítésére. A lapok az egész
1 Az angol amerikai imperiálizmus a
dolgozó
nép tulajdonát képezik, ami
ke esküdt ellensége. A hitleri táma
lehetővé
teszi, hogy szabadon, a nép
K az amerikai imperiálisták pénzérdekeinek
megfelelően fejtsék ki ném segítsége 'tette lehetővé. A máso
zeteiket.
• világháború alatt az angol ameri
A Szovjetunióban több, mint 31 mil• imperiáüs ák a fasizmus támoga
lió
pédányban jelenik meg 7000 új• Tollak. A Szovjetunió vereségere,
ság 80 különböző nyelven. Ezek kö(y legalább is legyengülésére szá
zött husza olyan
nép nyelvén is, ameUdvarhelymegye
rádióhallgatói
örömmel hallgatták
bukaresti
Wtak. A második front felállítását
lyeknek
a
forradalom
előtt még írásuk
al a szándékkal és óhajjal késlel rádió máius 4-iki híradását,
amikor megtudták, hogy
Udvarhelysem
volt
A
szovjet
a nemzeti
lik, hogy a saját erejére utalt Szov megye Muscel megye után a második helyre került az országban sajtó
a
jogegyenlőség és a virágzó
nemzeti
unó
i nem fog tudni ellentállni az vetési előirányzat teljesítése terén. Ez annál is nagyobb
'jelentőségű
kultura
sajtója
is.
bz Európa gazdasági erőforrásait
havasálji fekvésű,
ahol
A szovjet
sajtó néhány
példát mutat száSzovjetunió ellen mozgósító hitleri ereamény^ mert megyénk jónagyrésze
muntra. Mutatiasíksáaz utat, amelyen
héttel később tavaszodik,
mint a bánsági, vagy dunamelléki
adásnak.
haladnunk
kell, hogy a nép szolgálagokon
Legyenek
büszkék
megyénk
szegényés
közép
földművesei
Csak amikor látták, hogy a szovjet
tában állva a történelmi fejlődés előmert az ő munkájuknak
köszönhető
ez a nevelői ltdtereg győzelmesen és feltartóz at munkateljesítményükre,
segítői,
a nagy tömegek
itiütDUl közeledik • fenevad bar- szép eredmény.
hessünk.

Május 5,

a szovjet-sajtó napja

A vetési munkálatok teljesítésében
Udvarhelymegye az ország második
megyéjévé küzdötte fel magát

E!

Az UMGISz „Májas l.«
üzemének felavatása

deraia nevében llyés Imre mondott
üdvözlő szavakat.
Az Umgisz munkásainak nevében
Szalay Ferenc mondott köszönetet
Pártunknak és kormányunknak, hogy
mindenkor készséggel segítették az
Umgiszt céljai megvalósításában és
egyben köszönetet mondott az Umgisz
dolgozóinak, hogy 1200 önkéntes mun
kaóra vállalásával az uj ipartelep élet
rehivását elősegítették. ígérte, hogy
szorosan bekapcsolódva az egyéves
tervbe, leküzdenek minden nehézséget,
az eddig kiemelkedő élmunkásokat
követve, normadöntésekkel komoly té
nyezői akarnak lenni a szociálizmus
épitésénef
Igy az U ngisz betölti azt a híva
tást, amit gazdasági életűnk megerősítéséért vállalt és osztályharcos öntudattal még szorosabban kapcsolódik
be a szociálizmus építésébe.

A RDNSz munkája
Április 29 én, Veres Margit elvtársné,
központi kiküldött részvéelével <
RDNSz megyei bizottsága értekezletet
tartott. Lusács Jolán elvtársnő, szer
vező felelős az u'olsó 3 h6nap mun
kájáról adott beszámolót Vázolta, mi
lyen eredményeket ért el a szervezet
politikai, gazdasági, szociális és művelődési téren a nők tömegeinek moi
gósitása által. Az eredményei azonbu
korántsem merítik ki a lehetőségeket
Tagjaink maguk is látják, hogy sok
kai többet lehetne megvalósítani, ta
minden teg megértené, hogy a szer
vezet megerősödését szolgálná, k
nem csak a tagsági könyvet tartan
a zsebében, hanem a munkában tény
leges segítséget is nyújtana.
A napirendi pontok között szerepel
a megyei bizottság átszervezése is. k
átszervezésre a javaslatot Szikszq
Katalin elvtársnő, megyei titkár telt
meg, ismertetve a tagok eddigi teii
kenységét és az átszervezés szükd
gességét.
A javaslatokat egyhangúlag elf»
gadták A hozzászólásokból ki kk
emelnünk Miklós Jánosné csekefali
Sándor Gyuláné homoródalmási <
Jónás Andrásné székeiyudvarhelyi k
küldöttek beszédét.
A gyűlésen a megyei bizottság t
mertette a május 1 tói augusztus 23
terjedő időre lefektetett munkatervi
majd kül és belpolitikai beszámol
következett.

Május 1 ének, a dolgozók egysége ményes munkáért, ami mindannyiunk
nemzetközi napjának tiszteletére, az nak büszkesége. A szövetkezeti mun
Umgisz vezetősége és dolgozói" rendbe- kában megyénkben az Umgisz úttörő,
hozták, kijavították, átalakították a több, mert termelő szövetkezetein keresztül
mint két évtized óta pusztulásra ítélt értékes, példamutató munkát fejtett ki.
Az eddig elért eredmények biztos ut
volt bőrgyár épületét.
Az üzemavató ünnepség megkez mutatást nyújtanak a szociálista terdése előtt, igen értékes, komoly ered melés bevezetésének módjára. Ezzel az
ményeit láttuk az Umgisz eddigi uj kollektív termeléssel megváltozik a
működésének, az uj üzemi épület munkások életmódja és gondoltrozási
nagytermében kiállított saját készítésű módja is. Végül azt kívánta, hogy az
ipari termékek és az Ungisz értéke üzem legyen méltó uj nevéhez, május
si'.ő szövetkezeteiben kapható keres- 1 hez.
kedelmi cikkek kiállított sokaságában.
A Megyei Szaktanács és a SzakLáttunk BZ Uaigisz szabómühelyében szervezetek nevében Bilásy Jenő, a
készült ruhákat. Kifogástalan anyag, RDNSz nevében Lukács Jolán, az
kifogástalan munka. Nem rendelésre, IMSz részéről Matus Levente, a Fe
Erdész Emil
nem a kiváltságosak részére készült
ruhadarabok ezek, hanem minden dol
gozó számára, aki munkájával meg
érdemli, hegy olcsó, szép és jó ruhája
legyen.
A szakszervezeti választások még nak olyanok is, akik a szociálista fej
Nagyon jó benyomást tett mindenkire az Umgisz asztalos műhelyében folyamatban vannak, A vas és fém , lődést hátráltatják. Kívánatos volna
készült népbutorkiállitása. Mindnyájan a fa- és építőipari munkások szak ezeket a kérdéseket megr.ézni, hogy
gyönyörködtünk jól képzett asztalosa- szervezetei és a ruházati szakszerve- a vásárhelyi központ tegye meg az
in* szép munkáiDan, a típus népi háló- zetek megválasztották uj vezetőségei- intézkedést a hiányosságok felszámolására.
ket.
berendezésben.
A ruházati szakszervezet is elin
Láttuk a deszka és ládaüze n gyárt- A vas- és fémmunkások uj vezetőmányait, a kefe és seprüüzem, » tégla sége május elsejére az ünnepség nagy- dult a fejlődés utján. Az UMGISz
és cscrépgyár termének, az Ungisz részét megszervezte és el is végezte. szövetkezetnél dolgozó elvtársak is
kenyérüzemeinek készítményeit. Min A délutáni sport és népünnepélyt, ehhez a szakszervezethez tartoznak
den üzem kiállított anyagánál az volt karöltve a rutiázati szakszervezettel, és a munkát elég jól végzik. Azonban
az érzésünk, hogy az Umgisz alkal irányították és szervezték. A végrehaj az inkadrálásoknál hibák voltak, mert
mazottai tudják, kinek és miért dol tásban voltak hiányok, amennyiben a az igazgatóság nem vette fel a kapgoznak. Tudják, hogy városunkban vezetőségnek a tagjai nem dolgozták csolatot az üzemi bizottsággal és dik
A székelyudvarhelyi népbirós
ők a szociálista ipar előharcosai, meg- fel kollek iven az összes tagelvtársak- tatórikusan intézkedve, a munkássá
alapozói. Pártunk irányítása mellett, kai a feladatot és igy a tagok nem got nem a szociális helyzetnek meg mint szabotázs bíróság MagyariÁr)
felelőleg kezelte ezekben a kérdések 25 éves orosz^egyi lakost és Mk
i
feiszámolói az ember ember által való vették ki részüket a munkából, ha- ben.
A többi szakszervezetnél, ahol Antal 25 éves farkaslaki lakost tili
nem
a
vezetőség
néhány
lelkes
tegja
kizsákmányolásnak.
emiatt emberfeletti munkát. A még nem történtek meg a választások, üzérkedés miatt 4 000, illetve u»6t
Beszédes számokkal igazolja az végzett
kitűntek : Pal József, a munka nem megy a legjobban. Pl. 10 000 lej pénzbirságra Ítélte s egyl
Ungisz fejlődését és létjogosultságát munkálatokban
Szente
Gyula,
Orbán
Albert, Lántzky az egészségügyi szakszervezetnél a elkobozni rendelte a bűnjelként szeri
a kiállított grafikon. 1945 ben 25 al Sándor. Kis Károly, Selyem
István és reszortok nem dolgoznak kollektiven lő 15 illetve 79 m. szövetet.
k&lmazottal dolgozott az Umgisz, ma Deák Ferenc. A fa- és építőipari
mun és a szektáriánus munka a szakszer
376 a dolgozók és alkalmazottak száma. kások szakszervezetének hatáskörébe
vezetre hátrányos. A mezőgazdasági
Hisonló emelkedést mutat a grafikon tartozik az állami IPEIL faüzem, ahol bérmunkások szakszervezeténél a
Értesítés
a vállalkozások és áruforgalom, vala százon felüli létszámmal dolgoznak. munka szintén elindult, azonban á!ta
A
vármegyei
hivatal kö
mint az ipari vállalkozások és keres A munkásság politikai fejlődése jó lánosságban a munkálatokban még az érdekeltekkel,főorvosi
hogy
a
D 2 elátl
fceáések kimutatásában.
irányban halad, azonban ez nem min- sok a kívánni való.
jegy márciusi 4 sz. szelvényére gr
Az Umgisz termelőszövetkezeteibe den tisztviselőről mondható el, akad(zsemlekását) osztanak és pedig i
Lörincz András.
tömörült kisiparosok példát mutatnak
éven aluli gyerekednek havi 1 kg-i
az iparosítás fejlesztése terén. 0$
a két éven felülieknek pedig 500 gi
megértették, hogy Pártunk irányítása
ugy falun, mint városon. A fenti gn
és vezetése mellett, kormányunk tá
mennyiséget máius 15 ig lehet ki«l
mogatásával tudjuk elérni, hogy a régi
tani az állami füszerüzletben.
rendszer kizsákmányoló gazdsságpo
Szilasi András k
litikája miatt leromlott gazdasági és
vm. főorvos
kulturszinvonalunkat, a szociálistatár
sadalmi rendszerben megfelelő színvoRPR
nalra emeljük.
Sediul
Secundar
de Judecată Uüelf
Alig néhány hónapja kezdett a vas- el, akkor léptek felfedezésükkel a nyilAz uj üzemi épület udvarán került
judeţul
Odorheiu.
sor a felavató ünnepségre. Az Umgisz öntői munkához Szentkereszbányán vánosság elé.
Ügycsomószám
:
3—1949
Űj munkamódszerük abban áll, hogy
igazgatóságának nevében Fekete János 26 lány. Még el sem végezték a 6
elvtárs mondott megnyitó és avató hónapos vasöntő tanfolyamot s máris egy öntőkeretbe nem 8 hegesztőpálcaIdézés
beszédet. Nagy vonalakban ismertette az egész üzem munkásságának figyel- mintát helyeznek el, hanem 16 ot és
Kelt 1949 év IV. hó 20 napján
az Umgisz eddigi működését, kihang mét felkeltő és országos jelentőségű ezt egyszerre öntik ki. Azonkivül nem
súlyozva, hogy a szövetkezet eddig is újítást kísérleteztek ki és valósítottak ürítik ki egészen az öntőkeretet, mint szám alatt Pál József lakhelye iu
azt eddig tették, hanem csak a meg retlen lakost, alperesként megidézi
dolgozott, de a jövőben megsokszoro meg.
száradt homokot szedik le néhány 1949 év május hó 11 napjának d. J
Amikor
a
hegesztőpálcák
öntéséhez
zott munkával fog dolgozni az uj
üzemi épületben a szociálista fejlődé- tették a lányokat, eleinte még férfi- öntőmozdulattal és pótolják friss homokkal. órájára, e bírói hatóság elé Kócs li
sért. Ennek jelképéül az uj üzemi hordta számukra az izzó vasat a ka Ez a kettős újítás párosulva biztos felperes válás ügyben kitűzött lám
épület a Május 1 nevet fogja viselni. nálban, annyira idegen volt a «mes- kezükkel, ahogy a hegesztőpálcamin- lására.
terség.* Nemsokára azonban megba- tákat kiveszik, tette lehetővé a munka Meg nem jelenés esetén a birn
Szilágvi Ignác elvtárs, a vármegye rátkoztak
gyár, addig idegen leve- termelékenységének ilyen jelentős fo- a tárgyalást a polgári perrendtuj
ideiglenes bizottsága nevében üdvö- gőjével ésamáris
152 § a alapján felek távollétébal
uj módszereken gon kozását.
zölte az Umgiszt.
megtartja.
dolkoztak, amivel a munka termeléEddig titokban kísérletezett Sándor
A RMP nevében Keíntzel József kenységét emeljék, hogy az előirányElnök, Balogh József dr.
Regina
és Egyed Rozália, most azon
elvtárs üdvözölte az Umgisz dolgozóit, zatot túlteljesítsék.
ban látható büszkeséggel és önbizaJegyző, Carol Satój
vezetőit és a vendégeket. Rámutatott
Regina szentegyházasfalvi lommal töltötte el őket nagyszerű ujiaz Umgisz utóbbi fejlődésére, amellyel ésSándor
Egyed Rozália lövétei származású tásuk és szívesen tanítják a többi önHirdetmény
bebizonyította életképességét «és létjo munkáslányok
nem nyugodtak bele tőt is uj munkamódszerükre. Ma már
A székelyudvarhelyi dolgozók a
gosultságát, ami a jövőben gazdasági abba, hogy a munkások
hosszú mind a 26 fiatal öntő lány az uj mun- ves tudomására hozzuk, hogy nijl
életszinvonalunk feltétlen emelkedésé során naponta 15—16 kg.évek
hegesztőkamódszerrel dolgozik, amely nemcsak 3 tói kezdődőleg naponta friss púi
hez fog vezetni. A termelés fokozatos
a munka termelékenységét emeli 100 törizált tejet szállítunk SzékelyuM
irányításával a termelőeszközök kike pálcát öntöttek ki.
százalékkal, hanem azt könnyebbé is helyre.
Újításon
törték
a
fejüket,
ami
az
rülnek a kizsákmányolók kezéből, ná
teszi.
első
időben
nem
tetszett
az
öntőmes
A tejet az «Ardealul* állami la
)unk éppen ugy, mint a szomszédos
Igy lett Sándor Reginából és Egyed árusitja Szabadság tér 11 szám ila
demokratikus államokban. A tervsze ternek, panaszkodott is rájuk, hogy
rüségen keresztül tökéletesíteni fogjuk nem ugy csinálják, mint régen. Mégis Rozáliából, a két szegény falusi lány- hátul az udvarban (Sámson-üdv»)]
Egyelőre korlátozott mennyiségi»
a munkát a szociálizmus végső győ- vállalták a szófogadatlanság vádját és ból, akikből a régi rendszerben legtitokban tovább kísérleteztek.
feljebb >cseléd« lehetett volna, mun szállítunk tejet, de amint a vásáriéi
zelméig.
Most, amikor uj munkamódszerükkel kásujitó és a munkások büszkesége, zönség részéről nagyobb kereslet DI
Ezután Imets János, a megye nem100
százalékkal haladják tul a normát akik nemcsak kezük munkájával, de vánul meg, a napi felhozatalt a
zetgyűlési képviselője mondott meleg
Transsylvania Vajgyii]
üdvözletet az Umgisz dolgozóinak és és 8 órai munkaidőben kevesebb fá- leleményességükkel is elősegítik a szo- véljük.
Székelykeresztur.
vezetőségének az eddig kifejtett ered radsággal 30—22 kg. öntvényt értek ciálizmus építését.

A szakszervezetek működése

Szabotázs-i téletek

Sándor Regina és Egyed Rozália

vasöntőiányok országos jelentőségű njitása

emelése, a szociálizmus épitésének
egyik célkitűzése. Az ideiglenes bizottságok vezetése és közvetlen ellenőrzése mellett kell harcoljunk a megyei
mezőgazdasági tervek teljesítéséért.
Vezetésük alatt áll nagyszámú helyi
érdekű vállalat, aoaely a dolgozók
közvagyonát képezi, igy : községi üzemek, sütödék, vágóhidak, malmok,
olajprések, fürdők, bölcsődék, napközi
amit
méltán
elvárhattak
volna.
Az
elég
Megyénkben még soha ilyen óriási gozók sorait tarkították, külsőségben csekély számú rendező csoport nem otthonok, színházak, kulturotthonok
lelkesedéssel és ilyen hatalmas tömegek is kifejezve ezzel, hogy a hadsereg a volt
A megyei mezőgazdasági terv
képes hibátlanul kielégíteni a stb.
lésztvételével nem ünnepelték meg népé és a nép érdekeit szolgálja.
teljesitését és a helyi érdekű vállalanagytömeg
igényeit
és
amig
egyesek
május elsejét, a munka ünnepét, a Délután folytatódott az ünnepség a
működését, a tervszerűség szelleerővel dolgoz'ak, sokan, tot
mében
kell megszervezni, a dolgozóit
dolgozók nemzetközi szolidáritásának városi sporttelepen és a sétatérén. emberfeletti
Sportolóink nagy tömegei mutálták be akiknek segiteniök kellett volna, nem általános érdekeinek és a terv közl napját.
tették meg azt.
ponti elveinek szemelőtt tartásával.
Szombaton délutánra a város már tudásukat és ügyességüket, a kultur
csoportok
pedig
folytatták
délelőtti
Az
elsorolt
hibákat
kivéve,
(amiket
diszbe öltözött. Az utcákon, a tereken,
A megyei ideiglenes bizottságok
a jövőben feltétlenül ki kell küszöböla középületeken hatalmas jelmondatok előadásukat,
egyik
alapvető feladata, a helyi erőforni)
megállapíthatjuk,
hogy
1949
május
Nagy tömeg volt a népünnepélyen,
éltették május elsejét. A szakszervezet
fúvós zenekarának ébresztője már tal azonban nem találtuk helyesnek, hogy elsejét városunk és megyénk olyan fény rások felszínre hozásában rejlik.
Ebben az országban annyi fel nem
pon találta az egész várost. Az ün- a rendezőség a délutáni népünnepélyre nyel és lelkesedéssel ünnepelte meg,
tárt kincs van, annyi bőség, amit a
aeplő dolgozók ezrei nyüzsögtek az belépőjegyeket árult. Ezzel dolgozóink amilyenre még nem volt példa. Bi
«teákon. Zaszlóerdőket lengetett a má egy részét elzárták attól, hogy élvez zonysága ez annak, hogy dolgozóink múltban nem vettek figyelembe, mert
jusi enyhe szól és a májusi napsugár hesse sportolóink és kulturcsoportjaink megértették az ünnep jelentőségét, az ország eddigi urainak és ez urak
megértették, hogy Nép^özársaságunk, parancsolóinak nem volt érdekük azoragyogó fénye öntötte el az ünneplő tudását és művészetét.
amelyik a szociálizmus építésének az
várost. A szociálizmus építésének a
Nem értette meg a rendezőség tel- u'jára lépett, biztosan halad kitűzött kat felszínre hozni. A tőkések csak
jegyében először ünnepeltük május jesen a május elsejei ünnepségek igazi célja felé, a Szovjetunió támogatásá ott helyezték el tőkéiket, ahol bizonyovoltak, hogy profitvágyaikat kieelsőét.
jelentőségét. Ezen a téren a jövőre val és a Rámán Munkáspárt vezeté sak
légíthetik,
a külföldi trösztök pedig
Egymásután érkeztek a szakszerve- vonatkozóan feltétlenül fel kell hasz sével és irányításával, dolgozó tömé- ellenezték az
ország iparosítását, mert
zeti és intézményi csoportok zászlók nálni az idei tanulságokat.
geink felemelésének az érdekében.
az
volt
érdekük,
hogy áruikat rablókai, jelmondatokkal a szaktanács
Falusi vendégszereplő kulturcsoport
áron
adják
el
ós
igy hozzájukkölve
flBékháza elé, ahonnan együttesen in- jaink sem érezték azt a gondoskodást,
tartsanak
bennünket.
Ma, a munkásdultak a népgyűlés színhelyére.
osztály és a Párt harca ezeket az
Háromnegyed tizenegy órakor elakadályokat elsöpörte. Nehéz, kemény
indult a végeláthatatlan tömeg a Sza
munka vár ránk, hogy a századok
badság-tér felé, ahol az ünnepségek
óta a föld mélyén, vagy éppen a felelső része folyt. A zenekar hangjait
színen heverő végtelen gazdaságokat
tilharsogta az ünneplő tömeg éljen
kiaknázzuk és a dolgozó nép szollése, éltetve a Szovjetuniót, nagy ve
gálatába állítsuk. Az ideiglenes bizetőjét Sztálint, Népköztársaságunkat
Május elsején, a dolgozók nemzetközi szolidáritásának napján megnyílt zottságokra vezetőszerep var ebben
és vezető erejét, a Román Munkás városunkban a Dósa György Népi Athenaeum könyvtára.
a munkában. Tanulmányozniuk kell
pártot.
Szilágyi Ignác, a megyei ideiglenes bizottság elnöke, Vántsa László dr. az általános fontosságú kérdéseÓriási tömeg gyűlt össze a térre, a Népi Athenaeum igazgatója és Bokor Mózes, a RMP megyei titkárhelyettese ket a földalatti kincsek kiaknázására,
•hol tapsorkán és éljenzés fogadt* az megnyitó beszédeikben, rámutattak a könyviár jelentőségére. Ma, amikor a a közlekedési utak fejlesztésére, eremelvényre lépő vezetőket, a RMP világ do'gozói a tartós békéért küzdenek, a Népi Athenaeum könyvtára ide dősítés, gátépítés, vagy nagyterületek
megyei titkárságának a tagjait, a had ológiai és szépirodelmi müvekkel hivatott elősegíteni olvasói helyes szociálista öntözésére vonatkozóan és javaslatokat terjesztenek elő a központi hatósereg, az intézmények és a tömegszer fejlődését, hogy öntudatosan válhassanak a béke táborának harcosaivá.
vezetek képviselőt.
A Malinovszbi tér 5 szám alatt levő könyvtár 10.500 könyvből áll. Ennyi ságoknál ezek megvalósítását illetően.
Az ünnepséget Szőcs Károly, az régi- és modern, részben magyar, részben román nyelvű szépirodalmi és ide
Mindezeket és sokegyebet is meg tuideiglenes megyei bizottság titkára ológiai mű a Romániai Demokrata foők Szövetsége udvarhelyi tagozata, a
nyitotta meg román ós magyar nyel Kereskedőkör és volt Polgári Önképzőkör egyesitett könyvtárából került ki. dunk valósítani mi magunk, a saját
ven, majd Balázs Antal, a RMP mé Ehhez járult még az Ifjumunkás Szövetség gyűjtése és a régebbi könyvna erőnkből, a saját eszközeinkkel, fis
meg is valósítjuk I Fokozatosan vagyei bizottságának tagja román nyel- pok alkalmával összegyűjtött könyvek.
A Dósa György Népi Athenaeum könyvtárát díjtalanul látogathatja min lósítjuk meg, először a nehéziparra
ven, Keintzel József, a RMP megyei
erőinket, a bányász- és
titkárságának a tagja magyar nvelven den dolgozó. Könyvtárszolgálat v*n hétfő kivételével a hét mirden napján, összpontosítva
fémiparra,
hogy
ipari fejlődésünk
•éltatta május 1 jelentőségét. Beszé beleértve a vasárnapot is A könyvek kikölcsönözhetők két heti határidőre anyagi alapjait megteremtsük.
dükben kiemelték, hogy ez az első indokolt esetben hosszabb időre is.
.
eset Népköztársaságunk életében, hogy
Legyünk: a Dósa György Népi Athenaeum könyvtárának gyakori vendégei, Tudjuk felhasználni teljes egészé
május elsejét a szociálizmus építésé szorgalmas olvasói 1 Terjesszük hirét széles körökben, mint ujabb lehetőségét ben a helyi erőforrásokat, legyenek
nek a jegyében ünnepelhetjük. A a művelődésnek s a dolgozók művelődési színvonala emelésének.
U- M azok — látszólag — bármilyen jelenSzovjetunió hatalmas segítségének és
téktelenek is. Tanuljuk meg azt a
Muníáspártunk következetes harcának
tüzelőanyagot felhasználni, ahol éppen
köszönhetjük, hogy ezt megérhettük.
vagyunk — legyen az fa, tőzeg, vagy
Azok az eredmények, amiket Népközföldgáz — hogy ezzel is megtakaríttársaságunk Pártunk vezetésével el
suk a távolabbról való szállítás költért, lehetővé tették, hogy nekifog
ségeit, ami a termékek önköltségi árát
jutunk országunkban is a szociálizemeli. Tanuljuk meg a helyi szükségmus építésének. Ennek nagy jelentő
letek kielégítésére felhasználni a vízségé: csak akkor foghatjuk fel, ha isNagy felelősséggel járnak azok a Gvárak épülnek, utak és vasutak ké eséseket, kőzeteket ós a helyi nyersmerjük a szentkeresztbányai vasgyár feladatok, amelyek a dolgozókra, a síüinek, iskolák, kórházak, kulturott anyagokat. Az ideiglenes bizottsáfellendülését, a parajdi sóbánya mo dolgozó parasztokra ós a néphez kö honok emelkednek. Az ideiglenes bizott- gok a munkásosztály gazdaszemével
fcrnizálását és az oly nagy jelentőtött értelmiségiekre hárulnak, akiket ságok tagjainak pontosan ismerniük tekintsenek körül, tisztán a munkások
ségU altalaji kutatásokat. Kifejtették, azzal a becsületbeli küldetéssel bíztak kell mindazokat a feladatokat, amelye módjára gondolkozzanak. El fogunk
hogy a béke erői az egész világon meg, hogy az ideiglenes bizottságok ket az állami terv és a helyi terv ke- csodálkozni azonon a lehetőségeken,
ériási mértékben megerősödtek, ami által, a városokban és falvakban, rületükre kirótt; követniük kell nap- amelyeket fel fognak tárni.
aek élő példája a párizsi világbéke- az államhatalmat gyakorolják. Az uj nap után a terv teljesítését és támo
Tanulmányozzuk a Ssovjet Hataériekezlet, ahol az egész világ dolgo államgépezet köré kell csoportosi gitniuk kell azoknak kedvező menetét. lom
helyi szerveinek gazdag tapaszxói és haladó értelmiségiéi 600 millió taniuk a városok és falvak dolgo Ebből a célból az összes erőket, az talatait
igyekezzünk azokat orszáember nevében követelték a tartós zóinak milliós munkástömegeit; az összes erőforrásokat és az összes he gunkbanósalkalmazni.
lyi
kezdeményezéseket
mozgósítaniuk
államhatalom
minden
egyes
szervéből,
bé«e megszilárdítását.
A dolgozók százezreinek a közélet
Az ünneplő közönség soraiból spon minden ideiglenes megyei, járási vagy kell.
A helyi pártszervezetekkel és vezetésébe való bevonásával mindjobtán alakult szavaló karok hangoztatták községi bizottságból, az ideiglenes bi
zottság minden osztályából, a jó ve szakszervezetekkel való szoros együtt- ban kifejtesz jün városainkat és fal•inden becsületes dolgozó igazi óha
zetésnek és gazdálkodásnak istola működéssel az ideiglenes bizottsá- vainkat, a munkásosztálynak és a
ját: »tartós békét akarunk*.
Ezután kulturmüsor volt, melyen a példáját kell, hogy nyújtsák. Értékes goknak mo7gósitaniuk kell az ösz Pártnak ujabb hatalmas htrcifegyvere•egye legjobb kultur csoportjai léptek fegyverré kell tegyék ezeket a szerve- szes helyi erőket a környék közieke ket adunk eddigi eredményeink meglel. Eisönek a korond', alsósófalvi és ket a kizsákmányoló osztályok g<z dési hálózatának megjavítására, vagy szilárdításához ós Népköz-ársaságunkpálpataki földműves tá cosok mutatták dasági poziciói elleni harcban, hogy építésére, összeegyeztetve ezt a mű nak a szociálizmus épitésének nagyszerű útjában ujhbb fejlődést biztobe ősi népi táncaikat, majd a s&celi elfojtsanak minden olyan kísérletet, veletet az állami terv feladataival.
(Scânteia)
Az ideiglenes bizottságoknak, mint sítunk.
román kulturcsoport lépett az emel ami a régi rendszer visszaállítására
irányulna.
Ezek
az
állami
szervek
ha
az
államhatalom
helyi
szerveinek,
vényre, hogy bemutassa a román nép talmas lendületet kell adjanak orszá
foglalkozniuk kell a dolgozók élet6si táncait. A kultur csoportokat a dol gunk szociálista építéséhez.
x Ládák minden méretben és
feltételeinek megjavításával, valamint
gozók hosszasan ünnepelték.
mennyiségben
éa minőségben az álLegfontosabb feladataik közé az egészségügyi ós kulturális viszoEzek után kezdődött az ünnepi fel
lami
texmüzet
nagybani lerakatánál
tartozik, hogy mint az államhatalom nyaikkal. Mndezeket a kérdése
vonulás. A városházánál levő emel
ket
osziályszempontból
kell
megvizs
o
csó
áron
k»p
a'ók.
3—3
vény előtt egy másután vonultak fel az képviselői, mozgósítsák az összes gálniok, ugy, hogy megvédjék a dol
helyi
erőket
és
erőforrásokat
az
állami
ifjúság, a dolgozók és sportolók stb
gozók érdekeit, s lesújtsanak az osz
tirei. Soha ilyen seregszemléje még terv és helyi terv megvalósításáért.
Az ország minden részében az ál tályellenségre, a tő*és osztályra.
nem volt udvarhely dolgozóinak. De
Mert a dolgozók életszínvonalénak
mokraiikus hadseregüna katonái a dol- lami terv végrehajtásán dolgoznak.

Udvarhelymegyében a dolgozók
hatalmas tömege lelkesedéssel
ünnepelte május elsejét

Megnyílt a székelyudvarhelyi
Népi Athenaeum kölcsonkonyvtára

Az ideiglenes bizottságoknak értékesíteniük kell a lielyi erőtorrásokat
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Helyzetjelentés a vetési csatáról
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100 24 10000 100 00 100,00 102,31
98 72 10000 100 00 107 33 100 00
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100 34 105,63 108 31 101 21 100 00
96,60 96,73 100,91 107,00 102.00 100,09
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42 00
99.95
97 89
162 52
92 93
99,56
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107 33
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A székelykereszturi
„Művészek Háza"
megnyitása
A székelykereszturi „Május 1. Ac
f
henacum" keretén belül alapított „Ml
veszeh Háza" a május 1 i ünnepségek
kel kapcsolatban tartotta ünnepélyei
megnyitását. Szép számú közönség jelenlétében Dávid Livia, az Athenaeum
Igazgatója ismertette a „Művészek ht
za" célját, kollektív munkára összefogni a város művészeit munkájuk vég
zésére alkalmas helyen, ahol egymík
ideológiailag képezhetik, irányitiiatjü
és a város tehetséges festő, dis
szobrász ifjai részére tanfolyams«..
iskolát létesíthetnek, a lakosság művészet iránti érdeklődésót és Ízlését fej
leszthetik és nevelhetik.
A megnyitás alkalmával kiállítást R
rendeztek a város művészei.
Péterffy
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vizsgálatából kitűnik, hogy 1949 április hó 30 ig, megyei viszonylatban a vetési munkálatok el
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második he'eaz

Uj székház, uj élet

, ' l : ' k ( h d y eUtd Va akr eh rCel sy zÍ m8rl Si Óf e Jl Sá Őr á Sj á 9r á6s7 13 0S0Z9á1 , "ázalékkai,
a negyedik helyet a parajdi járá 10009 s'zT
ÁZ^lékk , Az
A elért
^ "megyei átlag pedig 102,73 százalék.
" é Í k a I ' * hatodik helyet pedig az udva
já á sszókelyudvarhelyi
J he ^ Íelső
A MNSz
százalékkal.
m

d

Gyula

az Athenaeum titk

várat
szervezete uj munkalendülettel Indul
azon az
az okuton, amelyet a RMP ve
lándi iárásbl| m r,«hh! 0 Í, b a n -í Í i Ü ^ é S i m ! g y e Í V Í S Z O n V l a t b a n 8 Z e I s ő h e ' y e t
ei Homoródszentpál el
község
kÖZÜ'
zetésével a szociálizmus győzelmes k
K ^
" — k
Kissolymost, Nagysolymost, Felsőrákost, Énlakát,
diadalmas felépítéséért folytatunu.
A munkálatok elvégzésében a dolgozó parasztság közíll a következői tűntek ki: Török Zíigmond és Cíáki
Miért kell uj élet, uj lendület,
radalmi
hév a MNSz szervezetébe
moTól ö T T r V ? i I T J á n 0 S é S S Í m Ó S 4 n d 0 r
Asztalos Mózes és Pani J z^f Nagyso
Í
Azért, mert csak igy tudja betol
F ő I S ~
Sámuel r e f ^ r ^
*
Török hivatását szervezetünk ós e hév
kell harcolnunk a még létező kiz'
A Z C g y Í l e S á i l a í " i t e r v kereté ben megyénk mezőgazdasági szektorára többek között az a feladat hárult
L.
mányolók ellen.
hogy megszervezzük az egész vetési kampány menetét és hogy a munkálatokat a legjobb feltételek mellett és mentői
Azonban felkészületlenül nem tuhamarább fejezzük be, de legkésőbb május 10-ig. Minden munkanapnak megvolt a miga programija terve
dunk harcolni .Ideológiai felkészültségre
f/»rt»»t h tervek kidolgozása ós átvétele után, a dolgozó parasztság elhatározta, hogy nemcsak teljesiti az előirány- kell, hogy szert tegyünk. Tisztán kd
zott tervet, hanem tul ,s lép, azt, a tervben meghagyott ugarterületek rovására s ami a legfontosabb, tervbe vette látnunk az imperiálista országok hlborús mesterkedéseit, párhuzamot kel
egyben az előirányzat megdöntését május 1 tiszteletére.
tudjunk vonni a népi demokratika
, „ , n „ A A . m Í f l á ' h a t l U ! ' 4 B f Z e r V e Z e t t m u n k a következtében, dolgozó parasztságunknak sikerült a tervet országok,
túlhaladnivalamint az imperiálista or
szágoa
között.
ü
a
n
e
8
l
t
e
gásénak napját ^
P
1 ét, minden dolgozó nemzetközi összefő
Síékelyudvarhelyen is elkészült i
Horváth Géza
MNSz uj szókháza (Kossuth utca I
sz. Flórián ház). Tárt ajtókkal várja
a Magyar Népi Szövstség minden tagRPR. Dos. 2252—1947.
Judecătoria Populară Mix ă Odorheiu ját
Az uj székház fog szolgálni testvélui Gedő Bálint, răscu'ă Bíran e m z e t g a z d a s á g u n k szociálista básSoţia
reinknek
második otthonául. Di, hogy
Berta, dom. în O lorheiu, în baza
valóban
minden
testvérünknek ottho
art.
1
din
legea
Nr
173
şi
art.
1
din
építésének szabotálóit
legea Nr. 293-1944, cere a declara nává váljék, szükséges, hogy ezt
gyűlések alkalmával vagy
A hivatalos közlöny április 30 án torában egyénenként vagy tömegesen mort pe so{ul ei Gedő Bálint r.ăscut székházat
más alkalmakkal is minél többen l<
la
5
Febr.
1
9
0
5
in
com.
Zágon
jud
megjelent 25. száma a Nagy Nemzet- arra
ösztönzik az alkalmazottakat, Treiscaune, aiă âid că soţul ei îa anui togassák, s az itt hallottakat testvéregyűlés Elnöki Tanácsának törvény- hogy ne
a kollektivszerző 1944 luna August a fost mobilizat de ink vigyék ki mindazok közé, akit
rendeletét közli, mely szigorú bünte désben ateljesítsék
termelés
biztosítása
érdeké armata maghiară şi plecând pe front társadalmi helyzetüknél fogva hoziáal
téseket ir elő a gazdasági jellegű vét- ben vállalt feladataikat, valamint
azo a murit in timpul războiului in comuna tartoznak. Minden becsületes magyu
ségek és bűncselekmények megtör- kat,
akik
az
ösztönzésnek
engedve,
tu
dolgozónak a Magyar Népi Szövetségíására.
datosan megtagadják a kollektivszer- Bicaz jud. Ciuc.
ben
van a helye.
Invităm pe cei, cari au ş'iri despre
A törvényrendelet első szakasza ződésben vállalt fenti feladatok teljeIlyen gondolatokkal készült el ri
dispărutul Gedő Bálint din Odorheiu
értelmében a nemzetgazdaság fejlődé
sítését.
a le comunica de urgenţă Parchetului székházunk, amely teljesen berendez»
sének ós a gazdasági terv teljesítésé
Hat hónaptól hat évig terjedő fog
Trib. Odorheiu, care face cerce ările áll tagjaink rendelkezésére. Éppa
nek, valamint az állami javak lelkiis
meretes kezelésének biztosítására szi házzal és 100.000 lejig terjedő pénz- respective. Jud. şef: Andrei Doncilă. ezért kérjük testvéreinket, jöjjenek fe
együtt próbáljunk dolgozni, harcol»
goru büntetésekkel sújtják mindazokat, büntetéssel sújtják azokat, akik meg
x Szőke tonkaorru yorkshirei mala- i mindannyiunk, családunk boldogsági
akik cselekedeteikkel gátolják a dol szegik az árakat és a megengedett cözó
tenyészkocát felestartásba adok ! ért, gyermekeink jobb jövőjéért.
gozóknak a Román Népköztársaság hasznot szabályozó intézkedéseket, tul Kossuth-utca
25 szám.
szociálista gazdasági rendszere épité lépik a megállapított árakat és bár
Buzogány Lajos
milyen
formában
árdrágítást
idéznek
sóért kifejtett erőfeszítéseit.
elő, a vevők megkárosítására, csalnak
Egytől tizenkét évig terjedő börtön- a mérésnél, áruhamisitványokat hoznel és 100.000 lejig terjedő pénzbün nak forgalomba, valamint azokat, akik
tetéssel sújtják azokat, akik nem tart nem tartják be az állami szabványoják tiszteletben a minisztertanácsnak, sítási rendeleteket és készakarva,
a minisztériumoknak és az államhata vagy felületességből rosszul ügykeze- hoev Î RomfnM.S^w t e r V S Z e r Ü feJ'es*ésóveI arra törekszik kormányunk,
lom helyi szervezeteinek az állami lik az állami gazdasági egységek tu- S
& J í u S T Í M u ? l á f P 4 r t "itatásai alapján mezőgazdasági Képekkel!
terv végrehajtásával kapcsolatban ho lajdonát képező javakat.
zott határozatait, továbbá a gazdasági
5—10 évig terjedő kényszermuntervben nem szereplő olyan határozatokat, amelyeknek célja irányítani, kával és 200 ezer lejig terjedő pénzmegszervezni és ellenőrizni a termelést büntetéssel sújtják azokat, akik a
gépek között vannak váltóekók, különböző ekealkatrészek
gazdasági tervet érdeklő ügyiratokba vágókE lókapák,
és az árucikkek forgalmát.
kétsoros kukorica vetők,' vasboronák, p e r m e f ^ k
tudatosan hamis, a valóságnak meg
V a S Ü ? C t f 6 l ? Í v J s 8 ügyeimét azoknak a szövetkezetek
Hasonló büntetéssel sújtják azokat, nem felelő és elferdített adatokat irnak nek
akik a gazdasági tevékenység bizto- be, akik az állami gazdasági egysé í&uA?
Cd-fâle xUtján rendelte*
mezőgazdasági gépeket, hogy azotat
sítása érdekében lefoglalt javakkal geknek szánt pénzösszegeket elsikm
é
g
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ö z b e n « szövetkezét vezeSS
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kapcsolatos határozatokat nem telje kasztják, az árurejtegetőket, vagy az S o z o í
sitik és számlákat, élelmiszerjegyeket árucikkek meghamisitóit.
és más hasonló közokiratokat hamiA fentebbi törvényrendelet csak átA mezőgazdasági gépeken kivül nagymennyiségű üvegáru is érkezett..
sítanak.
meneti jellegű és az az egyéves gazTizenkét évig terjedő fogházzal bün- dasági terv időtartamára marad értetik azokat, akik az állami, szövetke- vényben.
zeti, vagy magángazdaság szekC B é t v i o l ' i r e s , S k e k ;
í> pálinka, Ukei-izesilSk, „.

Szigorú büntetéssel sújtják

Állandóan fejlődik az állami vasüzlet

í w s í ^ ' f c s í g

A MNSz nagyszabású gyűléseken

Ismertette a falu gazdasági, kulturális és
politikai felemelkedésének utiát

valósítani: az állatállomány mennyiségi, de főképpen minőségi feljavítása,
a takarmánytermesztés fokozása, az
ipari növénye* fokozottabb termelése,
a gyümölcstermelés és feldolgozás fejlesztése, a méhészet megszervezése,
kerti vetemények nagyobb mennyiségben való termesztése, stb íme néhány,
a vidékünknek megfelelő termelési ág,
melyet szakszerű irányítással jövedelmezőbbé tudunk tenni.
Az átszervezést tehát nemcsak az
teszi szükségessé, hogy többet és job
bat kell termelnünk, az egyre növekvő
keresletnek, hanem az a belátás, hogy
a falu dolgozóinak életszínvonalát más
uton felemelni nem lehet, illetve jöve
delmező, korszerű gazdálkodás nélkül
nem lehet földműveseink értékes nagy
táborát munkájához méltó sorsba juttatni.
Valóban kulturforradalmat kell bevinni a falu életébe. Nemcsak a babonát, előítéleteket, a sötétben botorkáIást kell megszüntetni, hanem a technika vívmányaival, uj munkamódsze
rekkel, az állam és munka iránti uj magatartással kell falvaink dolgozóit egy
békés, gondtól mentes, bo'dog élet
felé vezetni.

Vezető pártunk, a RMP 1949 már- nyerte szövetségesnek a számbelileg
és megérti a jövő termelési
cius 3—5 iki határozata alapján megin kevesebb, de harci tapasztalatban és dálkodása
módszerének
óriási felsőbbrendűségét,
dult a küzdelem országunk mezőgaz elméleti ismeretekben gazdagabb mun nem fog visszariadni
az újításoktól.
dtságénak átszervezéséért.
kás osztályt, mely biztosilék arra, Módosítások, újítások és a megfelelő
Az az örvendetes tény, hogy orszá hogy a kizsákmányolástól, a nyomor termések fokozottabb bevezetésével
gunk munkásosztálya a dolgozó pa- tói megszabaduljon.
még a mi hegyes völgyes vidékünkön
rasztsággal együtt megszerezte a po
A hozzászólásom arra mutattak, hogy is bőven lehet találni eddig ki nem
litikai hitalmat, lehetővé tette, hogy a kérdés megbeszélése u'ái egészsé használt lehetőségeket. Ezeket a lehe
az ipari termelés döntő részének szo ges irányban folytatódnak a viták és tőségeket az értelmes gazdák máris
eiáüsta alapra történt átszervezése még sok olyan kérdést vetnek fel, emlegetik és tanulmányozzák. Az
után a mezőgazdasági termelés kor mellyel megkönnyítik a helyenkénti utóbbi időben felvetett néhány ilyen
szerüsítésére is sor kerülhessen.
alkalmas megoldás megtalálását. Bizo kérdést emiitünk meg, melyeket a szö
nyára
az a kis és szegény gazda, ki vetkezeti élet megerősítése során kü
E nagy harci feladat megvalósítása
Uivarhelymegyében, április 24 ón szó nek nem jövedelmező az egyéni gaz- lönösebb nehézségek nélkül meg lehet
leskörü felvilágosító munkával indult.
Megyénk minden közs&gt bm a M jgyar
Nepi Siövetsóg taggyűlései keretében
föld nüves, munkás és más társadalmi
réteghez tartozó, de a nép érdekében
folyó küzdelemben résztvevő elvtársak
ismertették a mezőgazdaság átszerve
zísével kepcsolatos nagyjelentőségű
A lövétei vasórckőbánya munkás-csoportjai versenyben voltak egymás
határozatot.
között május 1 tiszteletére és szép eredménnyel multák felül az előirányzatot.
Imets János
A csoportversenyekben első lett a Törö-c Jáno3 által vezetett 5. számú csoHogyan szabadulhat meg port
46 8 százalékos normatulteljesitéssel, másodiS lett a 14. számú csoport,
a dolgozó földműves a amely Lázár Dénes vezetésével 43 7 százaléskai multa felül a normát, har
madik András Lajos 8. számú csoportja 41 százalékos tulteljesitménnyel. A
nyomortól
többi munkacsoportok is szép eredményeket értek el: Kelemen György 21.
Mezőgazdaságunk átszervezését, mely s'
.ámu munkacsoportja 35*7 százalékos, Lázár L«jos 1. számú munkacsoportja
a megye lakosságának majdnem 80 30
2 százalékos normatulteljesitéssel tüntak ki. Mihály Lássló 17. számú cso
százalékát közvetlenül érinti, az em portja 90 százalékban. Márton János 15 számú csoportja 94 2 százalókban
litett napon 14.500 rész vevő előtt élő teljesítette az előirányzatot.
szóval ismertettüt. A részletes ismer
Május 1 alkalmával NépköztársasáMájus elsejét ilyen szép munkateljesítménnyel köszöntötték a lövétei
tetés után, számtalan kérdésben és
vasérckőbánya szorgalmas munkásai, akin ezzel a teljesítményükkel is hozzá gunk kormánya Udvarhelymegvében
hozzászólásban kívánták földművese
több élmunkást tüntetett ki a Munka
n
i k megismerni, illetve a látszólagos járullak a szociálizmusnak hazánkban való építéséhez.
Érmével.
akadályok elhárítására a módozatot
Az ipari termelésben kitűntek normegtalálni. Igy felvetődött a tegositás
mán felüli nagyarányú termeléssel
kérdése, amelytől joggal félt a szegény
paraszt, mert az elnyomó rendszerben
a lövétei vaskőbánya munkásai kötörtént régi tagosítások során, a távol
zül : András Ferenc Pista bányász, id.
ÍSÍ. legterméketienebb helyen kapta
Bencze Mihály, a 12 es csoport vezemeg a részét, ami a zsiros paraszttal
tője, Lázár Dénes bányász, Steük
aló függését, eladósodását, örök nyo
csillés, Lázár József Tamás, ifj.
Beszámoltunk már lepünk hasábjain arról, hogy a parajdi sóbánya mun- Lajos
orát pecsételte meg. Birtokosai léAndrás
András bányamesterhelyettes,
tén a hatalomnak, a dolgozók ma kásai május 1 tiszteletére vállalták, hogy elkészítik önséntes munkával a
korszerű sporttelepet. Ezt az elhatározást tett is követte és május elsején a
a szentkeresztbányai vasgyár munttraiészetesen arra fogják azt felhasz
.ílni, hogy megerősítsék az eddig feldíszített sporttelep várta az ünneplő közönséget, hogy a sporton keresztül kásai KÖZÜI: Bijcsi Sándor villanyszeomorban élő, egyéni gondoktól ter is folytatód lásson a dolgozók életszínvonalának emelése, amit Pártunk kezde relő, Pavelka Ödön vasesztergályos,
Boros Domokos vasesztergályos, Mihelt, jogaiból kiforgatott falusi dolgo ményezésére és irányításával kormányunk célul tűzött ki.
;kat, Részletesen érdeklődtek a fel
A parajdi sóbánya dolgozói, napi nehéz és fáradságos munkájuk után, hály Ottó lakaios, Vidán János lakamester helyettes, Orbán Ferenc
alók a kollektív termelés mellyel gazdasági tervünk túlteljesítéséért küzdenek, még csákányt, ásót és la- tos
öntő,
Negre József öntőmester-helyetpátot
vettek
a
kezükbe,
hogy
önkéntes
munkával
megépítsék
a
sporttelepet,
tagszervezésének módjáról, a terme
tes,
id.
Szőcs Lajos öntő,
, illetve a jövedelem elosztásáról, amit eddig annyira nélkülözött Parajd lakossága.
omborodott ami nagy segítség jeA bánya munkásai 6000 munkaórát dolgozva megvalósították azt, amit
a parajdi sóbánya munkásai közül:
tősége, melyet a mezőgazdasággá célul kitűztek és május 1-én délután a sportkedvelők óriási tömegei vettek részt Biro Dénes bányász, Tóth András ács,
esitése nyújt a dolgozó földművesek a sportbemutatókon. Eljöttek a környező falvak lakosai is, hogy tanúi lehes Svoronos András főmérnök, Fülöp
k s amelyet csak a nagybani (szö senek a nagy eseménynek. A dolgozók széles tömegei beléptidij nélkül gyí- Kálmán bányász, Bakó Mihály bákezeti) gazdálkodás mellett lehet nyörködhettek a sportolók tudásában és ügyességében.
nyász, Szász Gergely munkás, Kacsó
'..ositani, de csak abba a a gazda
A sporttelep építéséhez nagy segítséget adtak a parajdi IPEIL dolgozói Tamás bányász, Farkas János bá
íjban, ahol a tagok a teljesített mun- is. Nem mondhatjuk ugyanezt az ifjúságról, amelyik habár résztvett a munká- nyász, Hajdó Sándor bányász, Szász
ka arányában kapják a részesedésüket. latokban, de nem olyan lendülettel és lelkesedéssel, mint azt méltán elvárhat- Sándor iparos, Székely Aladár gó
pész,
Megismerték kormányzatunk azon ták volna, pedig tulajdonképpen nekik készült a sporttelep.
épzeiéseit, melyekkel segítséget kiaz IPEIL munkásai közül: Zsom51 százalékkal
az előirányzaton
felül
adni a létesítendő kollektív gazbori
Gábor lakatos, Deák Sándor ergoknak, ahol nem lesz többé kiA bánya dolgozói azonban nemcsak a sporttelep elkészítését vállalták, dőmunkás.
kmányolási lehetőség. Tudomást hanem az áprilisi termelési előirányzatot is túlteljesítették 51 százalékkal máA mezőgazdasági munkában kiztek arről, hogy a társulás csak jus 1 tiszteletére.
tűnt:
Horváth Géza udvarhelyi meéntesen, tehát meggyőződésből törKacsó Tamás 73. számú robbantó csoportja 96 százalékkal multa felül
zőgazd.
ig., agrármérnök,
etik, és csak akkor kaphat jóvá
normáját. Falfaragásnál ugyanez a csoport 59 százalékkal.
Bakó Mi
;á8t, ha a szükséges előfeltételekhály 71. számú csoportja 54 százalékkal
teljesítette tul normáját. Az
Művelődési és politikai téren kirendelkeznek.
ácsoknál Tóth András csoportja 59 százalékkal, a külső és belső tűntek
szállítók
: Pavai Ferenc, a gagyi kultúr42 százalékkal, a főtér faragók 41 százalékkal és a szélesitők 54 otthon
száza- karmestere, Vajna Albert, a
Együtt menetel a falu és
lékkal teljesítették
tul feladatukat.
RMP titkárságának tagja, aki anyagvaros dolgozója
Az elektromos felvonó építésénél 16 munkás dolgozik, akiknek erőltetett megtakarítással, jól megszervezett mun8 métert kellett volna április hó folyamán haladniok, május 1 kával a termelésben is kitűnt.
Megelégedéssel vették tudomásul a munkamenetben
tiszteletére
9
és
fél
métert haladtak lefelé a föld gyomrába.
» . . . Nálunk a munkának társadalmi
gazdák, hogy nekik, mint akik
elentősége
van ... a munka nálunk
Az uj aknához vasutat kellett épiteni, aminek szintén május l-re kellett
ádjukkal együtt dolgozzák meg
becsüiét
és
dicsőség dolga... Itt a
volna
elkészülnie,
azonban
április
29
én
a
csillék
már
vigan
jártak
az
elükét, helyük van a munkás padolgozó
embert
megbecsülik. Itt a dolkészült
vonalon.
1 szövetségben, őiet nem lehet
gozó
nem
kizsákmányolók
javára doloknak, kizsák mányolóknak tekin
Tiaenegy munkás munkaérdemrendet
kapott
gozik,
hanem
sajátmaga,
saját
osztálya
sem azok soraiba előléptetni, vi
avára, a társadalom javára.. Es ha
Azok
az
eredmények,
amiket
a
bánya
dolgozói
elértek,
visszhangra
ta:t a tényleges kulákokból még egy- láltak kormányzatunknál is, bizonyságául annak, hogy ma mennyire értékelik ól dolgozik, ha megadja a társadalomsem szabad bekerülnie az alaki
becsületes, öntudatos, lelkiismeretes munkásokat. A bánya tizenegy kiemel- nak azt, amit adhat — a munka hősi6 gazdaságokba, szövetkezetekbe. a
kedő élmunkását tüntették ki a munka érdemrendjével. A kitüntetettek között nek számit, dicsőség övezi« — monTovább kell tudatosítani azt, hogy találjuk Kacsó Tamást, a normadöntőt és társait: Bakó Mihályt, Biró Dénest, dotta a világ dolgozóinak nagy tanítóöztársaságunk vezető ereje, a Fülöp Kálmánt, Hajdó Sándort, Farkas Jánost, Székely Aladárt, Tóth Andrást mestere, Sztálin, a sztáhánovista Al'n Munkáspárt védelmezője min és Szász Sándort. De ott találjuk Svoronos András bányaigazgatót és Szász munkások első szovjetuniói értekezletén.
dolgozónak, aki a haladás mellett Gergely szakszervezeti vezetőt is. Mindnyájuk mellén büszkén csillog az érEzeknek a sztálini szavaknak a szel
és harcol a munkás paraszt szö demrend, hirdetve, hogy Népköztársaságunk minden szeretete és megbecsüemében
köszöntjük megyénk kitüntemegerősítéséért. A dolgozó pa- lése azok felé a dolgozók felé fordul, akik minden erejüket és tudásukat latba
tett
dolgozóit,
a Munka Érmének
hatalmas tábora tehát meg- vetve dolgoznak tervünk sikeres megvalósításáért.
//.
első tulajdonosait.

A lövétei vasérckőbánya
május 1-1 munkaversenyei

Udvarhelymegye
kitüntetett élmunkásai

6000 önkéntes

májas L tiszteletére

munkaórát
a parajdi

dolgoztak

sóbánya dolgozói

Ismerjük meg a szociálizmus hazáját
Maxim Gorkij, a gyermekek nagy barátja,

a pionérekről

a felső iskolákat végzett emberek, va- |
lamint a képzett tudósok tízezreire é>
százezreire van szüksége.
A Szovjetuniónak orvosok, szinászek,
költők és irók hatalmas tömesére va»
szüksége, amely feltárja és feldolgozza
a szovje -föld rejtett kincseit.
Ki kell irtanunk államunkban az |
emberek egészségét veszélyeztető bacitlusokat, a föld nedvét pusztító gazt I
és az élősdieket, melyek kárt tesznek [
erdőinkben és mezőinkben.
Országunkat hatalmas kertté kel 1
varázsolnunk. Csapoljuk le a mocsa-|
rakat, öntözzük a homokpusziákat. f
Csatornázzuk és bővítsük a folyókat, I
Építsünk miilió és millió kilómétet |
hosszú utakat és gondozzuk hatalmai
kiterjedésű erdőinket. De ez mégl
nem minden. Még minden vonatko f
zásban sok munkára van szükség ah-f
hoz, hogy felépítsük az első szocii
lista államot.
Ez a munka rátok vár és egy
több tudományos ismeretet követ«||

tudatlanságukat és analfabétizmusukat.
Minden gyermek ismeri és szereti ki nektek : tovább kell folytatnotok a
Tudatiénságban tartották és elnyomMexim Gorkijt, a nagy irót, akit a szüléitektől megkezdett, magasztos ták a parasztok és mun» ások gyer
igazságos
és
dicsőséges
munkát.
Bzovjet-nép joggal tekint a «forradalom
mekeit, akisnek nem nyújtottak módot
A ti figyelmeteket semmi sem ke- a
prófétájának* és a szovjet irodalom
tanulásra, legfeljebb két falusi osz
rülheti el, ismerjetek meg mindent, tály
meg' eremtójének.
elvég? ését, vagy a papok és az
Gorkij nagyon szerette a gyermeke vértezzétek fel magatokat minél több országot uraló gazdagok vezette egyket. Állandóan figyelemmel kisérte, ismerettel és semmilyen munkát ne házi iskolák elvégzését engedélyezték
miképpen tanulnak, hogy gazdagítják becsüljelek le. Nektek, pionéreknek és ezzel a kizsákmányolók a kultarát
eszüket és lelküket és hogyan örven tovább kell haladnotok a nagy Lenin is uralták.
denek minden ujabb sikerüknek. A által megnyílott uton.
A hatalmat kiragadva a kizsákmá
Pionérek, előre 1*
gyermekek nagy szeretettel közölték az
nyolók kezéből, szüleitek megnyitották
E lendületes felhívás után, amelyet számotokra a tudomány végtelen csu
Íróval bajukat és bánatukat és a Gorkijhoz intézett egyetlen levél sem ma- Gorkij 1929 ben intézett a Szovjetunió csaihoz vezető utat.
pionérjeiaez. ime egy részlet az irkucki
radt válasz nélkül.
A ti hivatásotok a szülőitek által
•Szívből üdvözöllek, ti jövendőbeli 5. számú Gorkij középfokú iskola ta megkezdett munkát folytatni. A hősies
dofctoro*, mérnökök, költők, tankosok, nulóihoz intézett leveleből.
munkában eltelt 18 év élő bizonyítéka
•Nagyon örvendtem, amikor meg- annak,
repülők, tanitók, művészek, feltalálók hallottam,
mire képes a tudomány támo
milyen szorgalmasan, lendü gatta proletáriátus,
és geológusok* — irta Gorkij az északi lettel tanultok.
amely saját orszá
Igy helyes. Kedveljétek gának ura.
sarkon lévő Igarka város pionérjainak, a tudományt, mert
az az emberiség
•kik elhatározták, hogy könyvet irnak legerősebb és legyőzhetetlen
És csak a kezdetén vagyunk.
fegyvere.
• Sarkkörön tul élő gyermekek éle
A dolgozók súlyosan megsínylették
A Szovjetunió hatalmas országának tőletek. (Pravda, 1936. november 2l}\
téről.
•Kössetek barátságot, dolgozzatok
ezért nem kímélik a görög hókéról
Jó kedvvel és odaadással és tanuljatok AL. TEK0VICS1:
köteleihez a szuppant."
szorgalmasan* — fordult felhívással
Európa összes dicső népei bépvise
Gorkij a Szovjetunió pionérjaihoz.
lőinek üzenjük innen : «Vjdelniezzl
Gorkij arra törekedett, hogy a gyer
meg közös javairkat, védelmezzül|
mekek minél komolyabb magatartást
Az
emberek
mér
a
régi
időkben
is
küzdöttek
az
aszály
ellen,
de
lénye
neg régi kulturánkat.»Ezt a felhivi
tanúsítsanak az iskola iránt. Arra ser
kentette őket, hogy minél többet ol ges eredményi nem érhettek el, mivel a földek magántulajdont képeztek és nemcsak a hozzánk hasonlóan gi
vassanak és a bátorság, a becsület, igy a természetnek a közösség hasznára való átformálása állandó akadályokba dolkozókhoz, hanem minden jó
mü emberhez intézzük, akár marxi
valamint a munka iránti szeretet ne- ütközött. ^ S z 0 V j e t u n i ó b a n nemcsak a szárazság következményeinek kiküszö
mes szellemében növekedjenek, mert bölése van folyamatban, hanem azokkal a nagyszabású technikai eszközökkel, vagy Kant hive, szabadgondolki
csak igy válhatnak igazán »az uj élet amelyeket a szociálista rendszer bocsát a nép rendelkezésére, megszüntetik a vagy ka ólikus.* Beszédét igy végezte:
építőivé* és a szociálista haza méltó szárazság okait is. Éppen ezt célozta a Szovjetunió Kommunista (bolsevik) •Békesség az emberiségnek*
A béke világkongresszus népgyül
állampolgáraivá.
Pártjának Központi Bizottsága ós a Szovjetunió Minisztertanácsa által ez év
sét
Frederic Judot Curie, a világ!
őszén
»A
művelhető
területek
erdősítéséről,
a
gabona
és
takarmánytermő
te
Különösen két levelében domborodik
francia
atom fizikus nyitotta meg
ki Gorkij atyai szeretete: az egyiket a rületeken bevetendő váltógazdaságokról, a fokozott és állandó terméseredmény ezer ember
jelenlétében.
biztosítására
szolgáló
tavak
és
víztartályok
létesítéséről
a
Szovjetunió
európai
Szovjetunió pionérjaihoz intézte, a
»A
reakciós
sajtó által megtéve:
másikat pedig az irkucki 15. »Gorkij* részének sztyeppe vidékein* cimen kidolgozott terve. Ennek az érdekes becsületes emberek
is
középfokú iskola pionérjainak küldte. tervnek a részleteit és az erdősitendő területek térképét tartalmazza Al. Teko mondotta — máris a nagyrésze
mi táborunkl
vicsi:
»Az
aszályos
vidékek
erdősítése
a
Szovjetunióban*
cimü
munkája,
mely
A »pionér« fogalmát taglalva, Gorkij »Az Orosz Könyv — Arlus Könyvek* sorozatában jelent meg. Ez az érdekes kezd csatlakozni*.
leveleiben a szovjetgyermekek milliói m
A népgyűlésen felszólaltak : Zilí
hogy a Szovjetunióban 15 év alatt — 1965 ig — 6 millió
hoz szól, akik előtt megvilágítja az uj 15ű0 megmutatja,
az angol küldöttség tagja, aki ha:
ezer
hektáron
5320
km.
hosszúságban
erdőt
ültetnek,
mely
120
millió
és szebb élet felé vezető utat. íme hektár mezőgazdasági területet vesz körül.
súlyozta, hogy ez a népgyűlés
néhány jellemző részlet Gorkij leve
moly figyelmeztetést jelent a háboi
Ilyen óriási méretű és a történelemben példátlanul álló munkát csak uszítók számára. »Nem tévedek,
leiből:
szociálista állam szervezhet meg és hajthat végre. E terv teljesítésével, mely azt állítom — mondotta —
— A pionérek.
ben
az összes szovjetdolgozók résztvesznek, leküzdik az aszályt, a föld ter- nagyszerű béketüntetés a francia
Mit is jelent a »pionér« szó? Egykor az alig felfedezett földeken kalan mését nem fenyegeti többé veszély és a nép anyagi jóléte szakadatlanul válasza az Atlanti paktumra.*
dozó és uj életet kereső embereket növekszik.
Howird Fast amerikai iró el
nevezték igy.
dotta, hogy az amerikai nép szereti
szabadságot és a békét és harcol
De pionéreknek neveztek számos
ezekért, de Amerikában a szabat
tudóst is. Ilyen például Louis Pasteur,
veszélyben forog.
• bakteriológiai tudományok megalaFagyejev szovjetiró emléki
pítója, Curie, aki feltalálta a rádiumot,
arra,
hogy a jövőben bizó szovji
sei — megrázó szavakkal idézte az
Dokucsajev tudós, aki Oroszország
ii.
óhaját
tolmácsolva J V. Sztálin
asszonyokat
a
béke
táborába,
*azok
földtani viszonyainak feltárásával uj
A párizsi béke világkor gresszus, a nak az anyáknak a nevében, akik
paktum megkötését javasolta iz
utat nyitott a geokémiai tudomány történelem
legnagyobb méretű béke nem felejtették el a fasiszták által ánontuli vezetőknek: «Válaszoljanak:
fejlődése számára.
megmozdulása
volt. Felülmúlt minden megindított háború borzalmait, akik atombomba és a katonai paktumok
De pionérnak nevezhetjük Marx várakozást. A kongresszusi
gyermekeiket, férjeiket és testvéreiket bor énekesei népeik és a világ
Károlyt is, aki az emberiség történei sok, akik mintegy 600 milliódelegátu
előtt, miért tagadták meg enne!
embert
mének uj eszméletét fedezte fel és képviseltek, egymásután leplezték le vesztették el a háborúban. >Ha mi paktumnak a megkötését ?«
egyesült
erővel
következetesen
harco
megmutatta a világ egész dolgozó né az imperiálizmus züllöttfculturáját, a
a bókéért — mondotta — nincs
A békekongresszust az összes
pének a szabadsághoz vezető egyet- háborúra uszító imperiálista törekvése lünk
a
világon
az
a
hatalom,
amely
szem
pekhez
intézett kiáltvány fejezte
len utat.
ket, álszent képmutatásokat, ahogyan behelyezkedhetne velünk.*
amelynek
a zárószavait ideiktatjuk:
Vladimír Iljics Lenint szintén pio a szabadság és kuliura bajnokainak
Ez
a
programm
és egyben a
Ilja
Ehrenburg
szovjet
iró
beszéde
nérnek tekinthetjük, mert bátran ve akarják magukat kijátszani A népek kimagasló eseménye volt a kongresz- hadüzene ének harci
zette a munkásosztályt azon az uton, rájöttek erre a kétszínű játékra, vá szusnak. Fordulatos és szellemes be- Van miért küzdeni. követelése
Meg kell
melyet Marx jelölt ki.
laszuk nem késett sokáig és ez a vá szédében mutatta be az imperiálista mezni tűzhelyeink melegét, miiiii
Minden közérdekű alkotásnak, amely lasz megsemmisi ő volt.
meg kell
kalandorokat, az «amerikai életforma* inket, kulturertékeinket,
bővíti és kimélyíti a kultura vivmá
delmezni anyánk, gyermekeink,
Az április 24 én megtartott nagy reklAmlovagjait.
nyait és a dolgozó osztály érdekeit gyűlésen, az egész francia nép kép
»Ő< a faji egyenlőséget védelmezik, sünk, a magunk életét Nincs és
szolgálja, megvoltak, megvannak és
leket szentebb dolog: életeket vedeli
vseltette magát. Milliónyi ember vi miközben benzint öntenek a négerekre.
megtesznek a maga pionérhadai.
selte Picasso, a világhírű festő által ők más országok «szuverenitását vé nt értékeket megőrizni és ujakat é\
Ezért tehát joggal állithatjuk, hogy tervezett kongresszusi galambot, a bé dik«, miközben 20 köztársaságbanEbben egyetért az emberiség
a p onérok azok az emberek, akik fel- ke jelképét és tett fogadalmat arra, váltják le a kormányzókat, őt >kitétöbbsége Most tehát arra van
fedezik, müvelik és alkalmazzák az hogy kíméletlen harcot fog folytatni pia a fasizmus gyökereit*, miközben> ség, hogy folytatódjék a harc. A
tatodjék egyre lendületesebben a
éleiben mindazt, ami uj és hasznos az a háborús uszítók ellen a békéért és a volt hitlerista
rohamzászlóaljakból
kisebb tanyától, az Üztmekbe*, £
emberiség számára.
hadosztályokat toboroznak. Ő« a sza
a haladásért.
kon, hivatalokon, szerkesztőségei
Ti, a szociálista forradalom pionér
A D-mokrata Ifjúsági Világszövet badság elvét hirdetik, miközben a koldkon
keresztül
a parla
hollywoodi
színésznők
ágya
alatt
les
Jainak gyermekei, testvérei és húgai, ség ti kára, Kitty Hooaam 50 millió
Bátorság, valóban bátorság és
kelődnek
és
becsapják
Amerika
kapuit
az uj életet épitők gyermekei vagytok. ifju nevében üdvözölte a kongresszust.
telten csak az kell hozzá. Aki
A számotokra felfedezett uj földre
Kozmodemján8zkája asszony, a fa- a francia költők előtt. ítéletet mondaharcol a békeérti Harcra hát,jt
nak
a
hitleristák
fölött,
amiért
a
Szov
léptek és. ezt a földet a benne rejlő siszták által kivégzett hőslelkü Zoja
emberek, itt és tul az óceái
összes kincsek birtokosaiként, mint partizánnő édesanyja, akinek másik jetunió elleni támadást kitervezték és deku
Harcra legyőzhetetlen hadserege a
ugyanakkor
elkészítik
a
2
számú
ter
önmagatokért dolgozó emberek lak gyermeke Alexander a Konigsbergért
vét egy hasonló támadásnak ő i az ptknek/ Harcra a béke jeg
játok.
folytatott harcokban esett el — mind emberi
méltóság pártján vannak és háborús uszítók ellen /
Hősies, nagyszerű munkát osztottak ketten haláluk után a Szovjetunió hő-

Az aszályos vidékek

erdősítése

a Szovjetunióban

A béke párizsi világértekezlete

FALVAINKBÓL—FALVAINKNAK
Oroszhegy
A Rítnániai Demokrata Nők Szötetségének oroszhegyi szervezete öt
hónapja alakult és azóta napról napra
erősödik, nemcsak szervezési téren,
hanem a tényleges munkálatokban is.
Áprilisban különösképpen kivette a
részét a munkából, mert belekapcso
lódott a vetési kampányba és hircolt
a vetési csata minél jobb és gyorsabb
befejezéséért. A RDNSz tagjai végigjár
ták a falut Házról házra ellenőrizték,
hogy ne maradjon a házak körül se
oőg egy talpalattnyi heíy sem vetetlen.
Azt tapasztalták, hogy a falu lakossága sokkal több gondot fordított
most a veteményezésre, mint eddig
A nők gyűjtést rendeztek a görög
gyermekek felsegélyezésére. Május 1
tiszteletére önkéntes munkákat vállal
tsk, belekapcsolódtak a munkaverse
gyekbe, jártak legelőtisztitani és cse
meteüitetni. Május elsején művelődési
előadást tartottak.

Május elseje megünneplése Parajdon

Május 1 ünneplése
Kápolnásfalun

Homoródszentpál

A vetési csata győzedelmes befejezésével, a munka jegyében, a munkásA szociálizmus épitésének a jegvé
A gyönyörű május 1 i hajnalpirka- osztály harci szellemében ünnepelték
ben először ünnepelték május elsejét
dáskor
a falu munkás népét fúvós- május 1 ét Homoródszentpál dolgozói.
Parajd dolgozói. Ilyen május 1 ét meg
nem látott Parajd. A község a meg zenekar ébreszti. A kapukat zöld ágak A felvonulást négy feldíszített traktor
előző napon már teljes mozgásban diszitik, az épületeken vörös zászlót és két vetőgép nyitotta meg, amit kö
volt. A RMP, a RD vSz, az IM3z és lenget a májusi szellő. M nden ünnepi vettek a község dolgozóinak hosszú
a MNSz, valamint az iskolák és a hangulatot ölt. Érzik a kérgestenyerü ünneplő sorai. A felvonuláson a dolharci szelleme domborodott ki.
szakszervezetek díszíteni kezdték köz falusi dolgozók, hogy ez a nap az ő gozók
Voltak
oiyanok is, akik a felvonulást
ünnepü*,
a
munka
ünnepe.
épületeiket és székházaikat.
a kapuk alól, megbújva néztél csak
Május 1 nek a jelentőségét román
A helyi tömegszervezetek a RulP végig. Ezek azok a kulákok és kizsákés magyar nyelven szónokaink méltat tal az élükön a nap jelentőségéhez mányolók, akiknek nem tetszett, hogy
ták, majd átadták azt a vándor zász méltó programmot álli'ottak össze. Az a dolgozók szabadon ünnepelhették
lót, amit Parajd község földművesei •Arany János* kulturo1 thon zsufoltsá május 1 ét. Délután a helyi Demokrata
nyertek el azzal, hogy a járásban el gig megtelt. Ott szorongott a falu ap NŐK Szövetsége teaestélyt rendezett,
sőnek teljesítették a tavaszi vetési ter- raja nagyja. Az ünnepi beszédet Koncz amelynek jövedelmét a napközi otthon
vet.
Márton mondotta, rámutatva a mun javára fogják fordítani.
Délután az önkéntes munkával el- kásság és a dolgozó parasztság szo
Bartha Gyula
késetett sporttelep ünnepélyes felava- ros együttműködésének fontossá
gára.
Ezután
énekszámok,
szavalatok,
tása volt. Ez alkalomra hatalmas né
MNSz levelező.
zőközönség sereglett össze, hogy ta népitáncok, majd színdarab követnuja lehessen a helybeli CAM labda- keztek.
rugó és röplabda cs .pata összecsapá
Műsor után, a fúvószenekar hangBenedek Márlonné.
sának az udvarhelyi CFR csapatával. jaira táncrapeidült mindenki. Érezték
Mindkettő győzött az udvarhelyiekkel a dolgozók, hogy május 1 az ő ün
Felsősófalva lakossága nagy lelkeszemben.
népük,
Csekefalva
sedéssel ünnepelte meg május elsejét.
Az ünnepséget este az ifjúság kulGagyi Albert,
A RDNSz csekefalvi bizottsága turelőadisa fejezte be, ahol előadták a
Az előkészületek már napokkal azelőtt
MNSz-levelező.
munkatervbe vette május 1 tisztele- Gábor Áron cimü egyfelvonásos szin
megkezdődtek, s abban az összes szertire a nyári nepköziotthon megindi darabot, valamint népi táncokat és
vezetek
kivették a részüket.
tisát. A munka meg is indult és özv. szavalatokat mutattak be.
Kisbacon
H<gy Lajosné és Sxabó Eszter ön
Az ünnep zenés ébresztővel kezdőIgy ünnepelték meg Parajd dolgozói
Emberemlékezet óta nem ünnepelték dött, majd 9 órakor megkezdődött a
ként felajánlottak 2 veteményes ker május 1-et, a dolgozók nagy ünnep
tet. Ezt 10 nő felásta majd 8 ikán napját, a munkás osztály nagy sereg meg ilyen lelkesedéssel május elsejét , felvonulás, amelyen a község egész
a kisbaconi dolgozók. Az ünnepsége
gyűjtést végeztek. Kaptak pénzt, szemléjét.
ket a RMP és a helyi tömegszerveze lakossága részt vett. Az ünnepélyen
krumplit, hagymát. Magot vettek és
Kiss Pál László
tek készítették elő Zenés ébresztő a szónokok méltatták május elsejét.
beveteményezték a kertet, hogy a
üzemi levelező
után az iskola udverán volt az ün- Ezután kulturmüsor következett. Az
gyermekeknek vitamindús ételeket tud
nepség, ahol a szónokok méltatták az ünnepség befejezése után a fúvószejanak adni. A veteményezésnél 20
ünnep jelen-őségét. Délelőtt 11 órakor
sö dolgozott.
v
kezdődött mfg az ünnepi diszfelvonu- nekar térzenét adott.
Egészségügyi és tisztasági napot is
Az ünnepélyen a lakosság nagy lelrendezett a RDNSz helyi szervezete.
Szederjes község sem akart elma- lás, ahol a dolgozók hatalmas tömegei
•4 körzetre osztva a falut, 400 házat radni a tavaszi vetési csatában, ezért vettek részt. Az ünneplő tömeg nagy kesedéssel vett részt. Az arcokról le
éltette harcunk vezetőjártak végig és két ház kivételével a dolgozó földművesek megfeszített lelkesedéssel
erejét, a Román Munkáspártot és a lehetett olvasni, hogy átérezték az
mindenütt tisztaságot találtak.
erővel dolgoztak, hogv az előirányza- Szovjetuniót és viharosan tüntetett a ünnep igazi jelentőségét és együtt ünIgy dolgozott a csekefalvi RDNSz tot idejére teljesíthessék. S'került is a béke mellett.
nepeltek az ország és az egész világ
május 1 tiszteletére.
vetési munkálatokat a kitűzött időre
dolgozóival.
Felsősófalván ilyen törne
Délután
majális
volt
a
Benedek
Elek
Mtklós Ibolyka.elvégezni. Községünk szegény és kö
zépparasztjai többletmunkát is teljesí- kertben, majd este kultur műsor fe ges megmozdulás és ilyen határtalan
tettek. A RMP kezdeményezésére a jezte be az ünnepségeket.
lelkesedés még nem volt észlelhető.
K6rispatak
szászkézdi kulákoktól már 28 esztenAkadtak olyanok is, akik távoltarDélután 3 órai kezdettel tánc volt
Kőrispatak sajtónkban még ezidáig deje legelőnek felhagyott és igy ki- tották magukat az ünnepségekről, ez az ifjúság részére, ahol népi táncbenem adott életjelt magáról, pedig itt használatlan 107 hold terjedelmű föl- zel is bebizonyítva, hogy nem éreznek mutatót is tartottak.
is szép munka folyik. A RDNSz na- det közös munkával felszántották és együtt a dolgozókkal és nem akarnak
Szabó János
gyon lelkiismeretesen és tevékenyen bevetették. Ezzel a nagyszerű munka- velük együtt ünnepelni.
teljesítménnyel
ünnepelték
Szederjes
MNSz
levelező
dolgozik egyéves gazdasági tervünk
Vida József
dolgozó földművesei május elsejét.
megvalósításán.
MNSz levelező.
Máté M. János
A rászorult iskolás gyerekeinket
tanszerekkel látta el, a többgyerekes
és beteges hadiözvegyeket felsegélyezte, Korond
a Rita-állomás pihenőhelyét ágyneművel látta el, a székely udvarhelyi egész
Nagy lelkesedéssel ünnepelte Udvarhelyvármegye dolgozó lakossága május
Korondon is méltó keretek között
ségügyi állomás felállitásához nagyon ünnepeltük meg május 1 ét, a dolgo elsejét. Több, mint százezer ember vonult fel a zászlódiszbon uszó falvakban
szép összeggel járult hozzá, az etédi zók nemzetközi harci napját.
és vidám lelkesedéssel tüntetett a béke, az építés és a termelő munka mellett.
szülőotthon javára előadást rendezeti
Az ünnepi előkészületek még 28 án megkezdődtek. A kulturotthonok ós
Ez
az
ünnep
nemcsak
külsőségeknagyszámú közönség előtt, a görög ben volt igazi ünnepünk, hanem ezt középületek falairól forradalmi jelmondatok hirdették a dolgozók ünnepét, a
gyerekek segétyezésére gyüj ést indított
világ demokratikus erőinek seregszemléjét. 30 án este minden község ünnepi
szép eredménnyel. Most még a nap megelőzte a mezőkön, az üzemekben, diszbe öltözött. A frissen meszelt házak, tisztára sepert utcák, zöldágakkal,
a
községházán,
az
iskolában,
a
kulközi otthon létesítésével dolgoznak a
zászlókkal és jelmondatokkal feldíszített épületek és a dolgozó tömegek öröme
tagok, erre a célra a községi elöljáró- turotthonban kifejtett munka.
tanúskodtak
május 1 jelentőségéről.
ság adott veteményesnek való földet és Az egyéves terv tavasza biztató és
Elsején
reggel a falvak dolgozóinak kicsinyei é3 nagyjai egységesen voazt már önkéntes munkával művelik megnyugtató eredményeket tud felmu- nultak fel a kulturotthonokba, ahol lelkesen ünnepelték a nap jelentőségét. A
tatni Korondon is. Az előirt vetési kulturcsoportok munkásindulókkal, szavalatokkal és népi táncokkal emelték •
is.
munkálatokat április 30. ra 101 száza- nap ünnepélyességét. A lelkesedés a Szovjetunió, a RMP és a béke viharos
Szabő Gáspárné.
lékban valósította meg.
éltetésében csúcsosodott ki.
Az államosított cserépedény-üzemMájus 1 megünneplésére községünk
A délelőtti ünnepély csak bevezetője volt az ünnepnek. Délután a sportösszes demokratikus szervezetei nagy ben a munkások részéről május 1 pályák népesültek be, ahol főképpen az ifjúság bizonyította be, hogy épitője
lelkesedéssel készültek. Külön kiemel tiszteletére vállalt 60 S7ázalék0S elő saját jövőjének, a szociálista társadalomnak. A sportbemutatók után népünnejük községünk IMSz szervezetét. Az irányzat túlteljesítést 76 százalékra pélyek következtek. Népi kulturáns gyöngyei, népi táncok, népdalok, népi verÎMSz tagjai utakat javítottak, gátakat emelték. Ezenkívül 280 önkéntes mun sek tették színessé és változatossá az ünnepséget.
készítettek, a kulturotthont kimeszel- kaórával rendet és tisztaságot teremEstére a közönség újra a kulturotthonokba gyűlt össze, ahol a kulturték, kicserélték a jelmondatokat. A tettek az üzem területén.
csoportok művészi műsorait nézte meg, végül népi táncokkal ért véget a nap.
könyvgyüjtést is ők végezték a könyvMájus 1 én a délelőtti ünhepélyt
Udvarhelymegye 141 községének és szórványának több, mint 100 ezer
tár részére, 21 könyvet gyűjtve össze nagyszabású a késő esti órákba nyúló dolgozója megmutatta ezen a napon, hogy együttérez a munkásosztállyal és a
t községben.
népünnepély követte délután.
RMP vezetése mellett bekapcsolódott a szociálizmus építésébe. Minden dolgozó
I A RDNSz és az IMSz tagjai plaA szervezetek közötti összhangot, a boldogan vette számba munkája eddigi eredményét és bizalommal néz az uj
kátokat készítettek, amelyeken felhívták kollektív munka eredményét a külső- jövő felé, mert tudja, hogy saját magának épiti az országot, saját boldogua lakosság figyelmét a vetési csata ségekben és tartalmában egyaránt ki- lásán dolgozik.
fontosságára, valamint május 1 ére,
a május 1-i ünnepség mutatta
Május elsejének ünneplése uj munkavállalást jelent a dolgozók részéről.
magasló
dolgozók nemzetközi napjának a meg- meg Köröndön.
Fogadalmat tettek, hogy a munkásosztály és élcsapatának vezetése mellett,
ünneplésére.
egységes és odaadó munkával a Szovjetunió által kipróbált uton határozott
Csiszár Lajos
Bir talan Irén.
MNSz levelező léptekkel haladnak a szociálizmus felépítéséig.
K—a.

Felsosófalva

Május 1 Udvarhelymegye falvaiban

Egyed Albert és Mihály András kőzött a versenyt az előbbi nverte 179
százalékos teljesítménnyel 170 száza
lékkai szemben. Ferencz Imre 179>
százalékos teljesitménvével szemben
társa, Török József 122 százalékban
teljesítette az előirányzatot. I'j. Szöes
Béla tanonc 127 százalékával szembeo
Kelemen Inre 116 százalékkal áll.

Máréfalva

Május 1 tiszteletére, a szociálizmus
építésének a jegyében községünkben
hatalmas gazdasági és kulturális épitő
munka indult meg.
A vetési tervet a dolgozók 104*6%
ban hajtották végre. Ezenkívül önaén
tes munkával elkészítettek 40 m. ket
A Jeldolgozó üzemben is hasonló
tós, 37 m. egyszerű gátat és 75 m.
egyéni
munttaversenyek fo'ytak, amesövény kerítést. A községi csemete
lyek során Boros Dénes 156 százalékos
kertben az állami népiskola tanulói
eredményével szemben Herczeg M.hMy
és a tantestület 500 négyzetméter te
150 százalékos teljesítménye állott, Sarületen vadgyümölcs magokat ültetttek,
m
u Miklós 122 százalékos teljesítésével
továbbá 400 vadoncot gyűjtöttek és ül
csak 1 százalékkal multa felül Ciog
tettek el. önkéntes munkával a köz
Oszkárt, Maihé Jakab 127 százalénos
birtokosság területén 32 000 csemetét
teljesítményével szemben Lőrincz Béla
ültettek el. A napközi otthon részére
107 szAzaléKot teljesített. Kovács Márzöldséges kertet létesítettünk. 150 hekton
130 százaiékos normnteljesiiésevel
tárnyi legelőt takarítottunk meg.
szemben Ssabó Gábor 134 százalékMájus 1 tiszteletére a RDNSz 4 tagja
kal győző t, B -nedek Zoltán 160 szá• kulturotthont rendbehozia, pé.'dát
zalékával szemben Egyed János 138
mutatva ezzel azon ifjaknak és asszo
százalékot teljesített.
nyoknak, akik még távol tartják maA garázsbm folyó egyéni munkagukat ezektől a munkáktól.
verseny
során Poücsek András 14C
Május 1-én jól sikerült kulturelőszázalékos
teljesitményével szemben
adás volt, ahol ifjuságunk színdarab,
Kiss
Lőrinc
120 százalékot ért el
népi táncok és szavalatok bemutatáSalamon Sándor 133 százalékos eredsával tette emlékezetessé a dolgozók
ményt mutatott fei, mig társa Laczkonagy ünnepét.
Udvarhelymegyében eredményesen szánto't uj barázdát az eke.
vics Károly 117 százalékos eredményt.
Hegy mindezeket az eredményeket
Az asztalos műhelyben Csergő F. 138
elérhettük, a RMP alapszervezete irá
százalékát
versenytársa Szilágyi D.
nem a falu tényleges adottsőgait kö- 136 százalékos
nyitásának és a tömegszervezetek szo adni a marháknak.
eredménnyel közelíAz ünnepi beszédek után követke zölje. írjon a kulákok mesterkedései- tette meg.
ros együttműködésének köszönhetjük.
zett az ifjúság sportbemutatója és tánc ről, a középparasztok állásfoglalásáról,
László Dénes
Ezek az egyéni mur.kaversenyek is
az egyéves terv megvalósítása érde
a szabadban.
MNSz levelező
azt mutatják, hogy a vasgyár legtöbb
kében
tett
erőfeszítésekről
stb.
LeveÉste újból ünnepély volt, a május 1.
munkása öntudatosan szolgálja az egytiszteletére kimeszelt és feldíszített lét várjuk.
éves gazdasági terv tulteljesitésém
B J. L. Szentlélek. Kérjük legköze-nagyszerű feladatát.
Bibarcfalva
községháza nagytermében, szavalatok
lebbi levelében közölje teljes nevét,
kai
és
a
«Jubileum*
cimü
3
felvoná
B barcfalva község pár héttel ezelőtt
mert csak olyan cikket hozhatunk le,
300000 lejért telket vásárolt, melyen sos színdarab előadásával, utána amelyikről tudjuk, hogy az abban fog
tánc.
két család részére kényelmes beren
lalt adatokért ki vállalja a felelősséget,
Falunk dolgozói soha még ilyen írjon
dezésü téglaépület, nagy csűr és más
részletesen a falu életéről olyan
gazdasági épületek vannak. Az istállót megértést nem tanúsítottak. Mindenki értelemben, ahogy azt Nagy Sámuel
bikaistállóvá alakították át, az elha- belátta, hogy Népköztársaságunknak olaszteleki levelezőnktől is kértük,
és benne az egyéves tervnek mi is
nyagolt épületeket kijavították.
Vas Ferenc, Firtosmartonos.
A má Románia népi turisztikájának megl
A kulturtanács 13.000 lei értékben mind egy egy csavarja vagyunk.
jus elsejei ünnepélyről irt beszámolója teremtése demokratikus Népköztár-I
Simó
István
újraépítette a kultúrotthon színpadát.
ügyes, sajnos, azonban későn érkezett saságunk egyik legszebb feladata, j
A szirpad részére sokan adományoz
s igy nem közölhettük s a jövő számra
A népi turisztikai szövetség tagji|
tak deszka anyagot, melyért ezúton is
időszerűségét veszti. Számoljon be a kizárólag dolgozó, vagy a tanuló :í-|
köszönetet mondunk.
faluja életéről. írjon részletesen azok juság lehet. Tagdíj: havi 10 lej .ti
Községünk mellett egy csemeteker
ról a kérdésekről, amiket Nagy Sá- tagok komoly kedvezményben részt!
tet létesítettünk, melynek felszántását
muel
olaszteleki levelezőnkkel közöl- sülnek. A Rata és más közlekedni
Sámuel, Olasztelek. Köszön
önkéntes munkával végezték el. A le jükNagy
tünk.
az
olaszteleki
esti
tanfolyam
ta
vállalatok a turisztikai hivatal utjiil
gelő takarításon a község dolgozói tel pasztalatairól irott értékes cikkét. Még
Szabó András, Zetalaka. Cikke, saj50% os kedvezményes utazást biz'o-B
jes számban részt vettek.
visszatérünk rá, amikor ismét idősze nos. olyankor jött, hogy már nem kö sitanak nagyobb csoportoknak és 2(W
Ezek az eredményeink vannak, amik rüvé válnak az esti tanfolyamok. Arra zölhettük. írjon máskor is és számol- engedményt adnak egyéni vagy kisebW
a tél folyamán folytatott felvilágosító kérjük, ne elméleti cikkeket írjon, ha jon be a falu életéről.
csoportokban történő kirándulások il l
munkánknak tudhatók be.
k almával.
Vannak azonban hiányosságok is,
Az élmunkásoknak s általában minl-i
különösen az ifjúság fegyelmezetlen
azoknak, akik a munkában kitüntet,!
ségében, de következetes felvilágosító
a turisztikai hivatal az összes kirtol
munkánk eredménye itt is meg fog
dulási költségekből még további 30'jtl
mutatkozni.
kedvezményt nyújt.
Ozsvát Vilma
A turista-szállókat és menedékházai
Az újságokból értesültek a szent még el sem végezték a hathónapos
MNSz levelező
keresztbányai vasgyár munkásai a öntőtanfolyamot s máris munkaujitást kat, melyek eddig többnyire egyének!
vagy legjobb esetben a kispolgári!
Vörös Grivica május elsejei verseny vezettek be.
egyesületek tulajdonai voltak, házi le-|
felhívásáról. Azonnal bejelentették táv
Ez a hatalmas munkateljesítmény
iratilag a versenyben való részvételű azt eredményezte, hogy a két kohóra zelésbe vette a népi turisztikai szö>I
Kissolymos dolgozói méltóképpen ket, kötelezettséget vállalva a terme tervezett áprilisi teljesítményt az egy vétség és ezekben kifogástalan szállást!
és jó ellátást nyújt hivatalos, egysl-l
lésnek a normán felüli 20 százalékos kohó is egészében teljesítette.
ünnepelték meg május 1 et.
ges,
olcsó áron.
A jólsikerült felvonulás u'án a falu teljesítésére, a jelenleg működő egy
A szentkeresztbányai munkások ér
Mindezek
biztosítják, hogy a jilţ
kohóval.
végén tartottuk meg az ünnepséget,
deklődéssel várják a munkaverseny megszervezett kirándulásokban a leg.
melyen a falu dolgozói mind megje
A gyár öntudatos munkássága nemeredményének kihirdetését, Remélik,
szerényebb jövedelmű dolgozók Is résztl
lentek.
elégedett azonban meg ezzel a munka
hogy nem maradnak le a versenyben, vehessenek.
Örömmel hallottuk, hogy a vetési vállalással, hanem kérte a gyár vezehanem jó helyezést nyernek s ez2el az
A tagok felvétele a Népi Turisztiország közvéleménye is tudomást sze kai Szövetség széaházában történiki
csatában győztünk, megyénkben egyik tőségétől, a normának 20 százalékkal
való
emeléséi
ünnepélyes
keretek
között,
rez teljesítményükről.
első helyre került községünk. A szó
Kossuth utcában.
nok hangsúlyozta, hogy ezt csak ki azonnal a versenyt vállaló távirat el
A vezetőség.
küldése
után.
tartó munkával, megér: éssel és össze
Sgyíni munKaVersenyeK
tartással lehetett elérni, mert bizony
Április 30 ikára a 20 százalékkal
A szentkereszibányai vasgyár nagy Május I megünneplése
falunkban is akadt egy pár méregke felemelt normát is 37 százalékkal szerű
munkateljesítménye csak ugy
verő, akik igyekeztek a vetési bízott
az egész világon
multa felül a gyár termelése, a régi volt lehetséges, hogy a munkások
ság munkáját keresztezni. A bizottság normát tehát összesen 57 százalékkal egyéni munkaversenyeket kezdemé
Az egész világ dolgozói megünneazonban nem hátrált meg, meggyőzte baladta tul. Ez csak ugy volt lehetsé nyeztek és egymást buzdítva igyekezpelték
május elsejét, a munkásság har-1
a hitet lenkedőket, ugy, hogy azok is ges, hogy a munkásságot áthatotta tek minél szebb eredményeket elérni.
megfeszített munkával behozták késé gazdasági tervünk megvalósításának, Az egyéni munkaversenyek során cos egységének napját. Különös fény.
nyel lolytak le az ünnepségek a S<ov.
süket.
es túlteljesítésének az eszméje és ön szebbnél szebb teljesítményekkel tűn jetunióban,
Moszkvában, Leningrádbm
Kimondhatatlan nagy örömet hozott tudatosan vállalták a szociálizmus épi tek ki az öntudatos munkások.
és
az
ország
minden városában ésl
nekünk május 1. Évtizedes álmunkat tésének feladatát.
Az öntődében folyó munkaversenyekközségében. Hazáckban is eddig neaj
váltotta valóra Népköztársaságunk.
Uj munkamódszereket találtak ki, során András Alajos 200 százalékos látott pompával és hatalmas tömegek
Már régóta álmodunk erdei legelőről, racionalizálták a régi munkaeljáráso előirányzatteljesitéssel gyí zött versery felvonulásával ünnepelték meg május |
de a régi rendszerek alatt ezt nem kat és fokozottabb odaadással és társa, Dániel Gábor felett, aki 130 szá 1 et. Ezek a tömegfelvonulások egytudtuk kivinni. Most május 1. tiszte munkakészséggel nagyszerű eredmé zalékos teljesítményt ért el. Sándor úttal az ország népének a béke mel
letére olyan legelőt kaptunk, hogy nyenet értek el, amint azt Sándor Regina öntőtanuló 185 százaié* os tel letti tüntetései is voltak. Bukarestbe»|
egyszerre levette valtunkról azt a nagy Regina és Egyed Rozália nagyszerű jesitményével szemben Both Árpád ta közel félmilliós tömeg vonult fel a mágondot, hogy nincs széna, nincs, mit munkateljesítménye is mutatja, akik nuló 103 százalékos eredménytért el. jus elsejei seregszemlén.

Miénk az ország,
ismerjük meg! I

Szerkesztői üzenetek

JMtnKaVcrscitybct a szenHeresztbányai Vasgyár
májas 1. tiszteletire

Kissolymos

