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Szociálista munkaversenyekkel és
munkavállalásokkal
készüljünk
november Z méltó
megünneplésére

igy a MNSz kerületi bizottságaira is, ren megmutatkozott, nem szabad azt
akiknek szervezeti téren az a feladatuk, jelentenie, hogy most megpihenhetünk,
hogy november 7-re beszervezzék az hanem azt kell jelentenie, hogy sokösszes még be nem szervezett dolgo- kal nagyobb erővel, forradalmi lendüzókat, szociálista versenyben kell, hogy lettel folytatjuk a munkát azért, hogy
álljanak utcafelelős utcafelelőssel, ugy mi is méltók lehessünk a Nagy Októa beszervezés, mint a tagdijbegyüjtés beri Szociálista Forradalom megünsorán.
A kerületi bizottságok versenyre nepléséhez.
a demokratikus Német Köztársaság vezetőihez
hívják ki egymást november 7. tisztePártunk irányítását követve folytatletére.
juk a munkát, hogy ezzel mi is hozzáA Tass sajtóiroda közli J. V. Sztá- megmutatta, hogy ebben a háborúban
és aaz eredménynek, amely a járuljunk az uj társadalmi rendszer, a
linnak Wilhelm Pieckhez, a Demokra- a legnagyobb áláozatot a német
Annak
két ünnepén szervezeti té- szociálizmus felépítéséhez.
B. L.
tikus Német Köztársaság elnökéhez és szovjet-nép hozta, hogy ennek
béke ahatalmas
népnek
van
Európában
a
legnagyobb
Ottó Grotewohlhoz, a Demokratikus
nagy akNémet Köztársaság kormányának mi- képessége világ jelentőségű
Ha ez a két nép
niszterelnökéhez intézett következő le- ciók végrehajtására.
kinyilvánítja
elszántságát, hogy a bévelét :
kéért erőinek ugyanolyan megfeszítéWilhelm Pieekxieli,
sével harcol, mint aminővel a háborút
az európai béke biztosította Demokratikus Német Köztársaság folytatta,
nak tekinthető.
elnökének
Október 17-ikén hosszú és súlyos betegség után elhunyt
Ilyenformán,
amikor Önök megveOttó Grotewohlnak,
tik az egységes, demokratikus Fedor
és bé-Ivánovics Tolbuhiti, a Szovjetunió marsallja. Tolbuhin
a Demokratikus Német Köztársaság keszerető Németország alapját, elvtárs
egy- a külföldi beavatkozás és polgárháború éveiben önkormánya miniszterelnökének.
ben nagyszerű, egész Európárafeláldozóan
nczve
harcolt a szovjet-állam ellenségei ellen. A békéEngedjék meg,
jelentős tettet haj-ben a Szovjet-Hadsereg tökéletesítésén fáradozott. A Nagy
hogy üdvözöljem
tanak\végre s bizHonvédő Háború éveiben Tolbuhin elvtárs különös hozzáérÖnöket
és az
tosítják
Európa téssel és_, tehetséggel vezetett egy egész hadsereget, majd kéÖnök személyétartós békéiét.
ben a német nésőbb egy egész arcvonalat, ragyogó oldalakkal gazdagítva
t pet a Demokrat Nem kell két- a Szovjetunió katonai dicsőségének könyvét.
tikus Német Közkedniök
abban, $
F. /. Tolbuhin halála alkalmából a Román Munkáspárt
társaság megahogyj* ezert
az központi vezetősége, a Román Népköztársaság kormánya és
lakulása,
valauton haladva s a
mint
köztársabéke ügyét meg- néphadseregünk is részvétét fejezte ki a Szovjetunió Kommusági elnökké, ilerősítve,
élvezninista (b) Pártjának és kormányának. A Nagy Honvédő Háletve miniszterelfogják
a
világ ború hősének emlékét egész felszabadított
dolgozó népünk
nökké
történt
összes
népeinek
és
kegyelettel
őrzi.
hálával
megválasztásuk
erős rokonszenalkalmából.
vét és tevékeny
támogatását, beA békeszerető
leértve az ameDe mokratikus
rikai, angol, franNémet Köztársacia, lengyel, csehság megalakítászlovák és olasz
sa foráulópont
erős lendülettel indult meg
népet,
nem is
Európa történejegyzés Székelyudvarhelyen
szólva a béke-Megkezdődött a jegyzés a
tében. Nem féra Scánteia- viselők és alkálmazottak örömmel köszerető Iszovjet
het kétség atihoz,
ház alapjára Székelyudvarhelyen is, vetik példájáí. Vannak kisfizetéses alnépről.
hogy a békeszemint az ország összes helyiségeiben. kalmazottak, akiknek nagy gondot okoz
rető és áemokratikus Németország
Sikertléte-kívánok
Önöknek Azezen
októbera 14— 15-én megtartott sza k- népes családjuk eltartása, de megértzése a békeszerető
Szovjetunió
lészervezeti
gyűlések már foglalkoztak ve, hogy a Scánteia-ház felépítésével
nagyszerű
uj uton.
tezése mellett, kizárja az ujabb
háa
Scánteia-ház
építésének jelentősé- a dolgozók békebástyáját szilárdítják,
egyséborúk lehetőségét Európában, Éljen
véget- és virágozzék fel azgével.
A különböző intézmények, is- kevés jövedelmükből is szívesen ajánlvet az európai vérontásoknakges,és
lefüggetlen,
áemokratikus kolák,
és szervezetek
békeazonnal bekapcso- ják fel hozzájárulásukat.
hetetlenné
teszi, hogy a nemzetközi
lódtak az akcióba. Elsőnek a megyei,
szerető
Németország!
Szász Rózália, altiszt, özvegy as«imperiálisták
az európai országokat
járási és városi ideiglenes bizottságok szony. Hat gyermek eltartásának, is* leigázhassák.
J. V . S Z T Á L I N
kezdték meg a jegyzéseket A székely- koláztatásának gondja nehezedik ráf
udvarhelyi városi ideiglenes bizottság mégis kijelentette, hogy szívesen adja
A legutóbbi háború tapasztalata
1949. október 13.
összes alkalmazottai, tisztviselői egy- 1 napi fizetését, hogy ezzel is támohangúlag 2 napi fizetésüket ajánlották gassa annak a Scánteia-háznak az
fel a Scánteia-ház céljaira, amit 12 építését, amely majd gyermekei nevehavi részletben fizetnek ki. Mindany- lésénél könyvekkel nyújt segítséget és
nyian örömmel fogadták Pártunk Köz- népünk kulturális színvonalának emeponti Vezetőségének a kezdeménye- lésében ezerszeresen fogja visszaadni
zését és lelkesen csatlakoztak a meg- a most kapott segítséget.
ajánláshoz.
A RMP I. és IV. kerületének alaperedményesen
kell
foglalkoznunk
noAligrnultel az a hatalmas ünnep,
A megyei ideiglenes bizottság is szervezetei, az iskolák nagyrésze és
amely városunk minden dolgozóját vember 7. megünneplésének az előké- megkezdte a jegyzéseket. Ügyosztá- a Secera is átvették az előjegyzési lisáthatotta, alig néhány hete annak, szítésével is.
lyonként vették át a jegyzési listákat tákat, október 20-án pedig az összes
hogy Udvarhely minden becsületes
Hogyan tudjuk a Nagy Októberi és a tagok egyénenként ajánlanak fel intézményekben, üzemekben, iskolákdolgozója, kisiparosa, kereskedője Forradalomhoz híven teljesíteni fela- jövedelmükhöz mérten összegeket. A ban teljes lendülettel megkezdték az
odakiáltotta a világ imperiálistáinak, datunkat ? Ugy, hogy ha áthatva e megyei ideiglenes bizottság elnöke, előjegyzéseket, hogy Székelyudvarhely
hogy békét akarunk, ie a háborús forradalom szellemétől, amelynek az Szilágyi Ignác volt az első, aki hozzájá- is komoly résztvevője legyen a „Scánüsaitókkal, s máris itt állunk novem- eredményeképpen a szociálizmus ha- rult a Scánteia-ház költségéhez, a tiszt- teia-ház" alapkövei lerakásának, —a.
ber 7. megünneplése előtt.
zánkban is épülőfélben van, a Párt
Amiképpen Pártunk irányításával a vezetésével ugy végezzük szervezeti
tömegszervezetek és a MNSz városi munkáinkat, hogy november 7-re minél
szervezetének utcai «és kerületi bizott- szebb eredményeket tudjunk felmutatni.
A munka szépen is folyik. Hatalságai hatalmas munkát fejettek ki a békenappal kapcsolatosan, ugyanilyen mas munka hárul a tömegszervezetekre,

J. Y. Sztálin levele
Wilhelm Pieckhez és Ottó Grotewohlhoz,

, Maghalt
TOLBUHIN,
a Szovjetunió
marsallja

A Scánteia-ház alapiéra

Készüljünk november 7.
megünneplésére

Az őszi vetési csata sikere
biztositja jövő évi kenyerünket

fejlődés. Feleken és Andrásfalván uj
épül, amit századokon keresztül
Munkavállalások az IPSiL-n él aiskola
nem tudott felépíteni a burzsoá földesúri rendszer.
november 7 tiszteletére
Megyénk minden községében kul-

A székelyudvarhelyi IPEIL munkásai
•któber közepén megkezdik a fürészosarnok lebontását, hogy helyére egy
minden tekintetben korszerűbb csarnokot építsenek. Annak ellenére, hogy
hatalmas építkezési munkákba fognak
az üzem területén, a gyár munkásai
az október 10-én megtartott üzemi
gyűlésen nagy munkavállalásokat jelentettek be november 7. tiszteletére.
Az erdőmunkások vállalták, hogy a
megkezdett őszi termeléseket novemfcer 7-ig befejezik. A jelenlegi fuvarozást, amelyet eddig csak 25 százalékkas teljesítettek, a nehézségek ellenére, 200 százalékra növelik. \z egész
évi erdőkitermelési előirányzatot november 7-ig 60 százalékban elvégzik.
A rönktér összmunkássága vállalta,
hogy a régi anyagtéren az összes uj
rámpákat elkészíti, a rendes munkaidőn kivül 109 folyóméter hosszúságú
kisvasutat épit. Simi Mihály és Ráduly József kézifürészesek kihívták
versenyre Sándor Qáspár és Biró
A. Dénes kézifürészesekeL A verseny
célja: 20 százalékos normán felüli
eredmény. Lukács Árpád szortírozó
l-es csoportja kihívta minőségi szortirozási versenyre Szász Ferenc 2-es
számú csoportját. Ez a két csoport is
20 százalékkal akarja felülmúlni a
normát
A fürészcsarnok munkásai az átépítés miatt csak október 10-ig szerveztek versenyt, de néhány nappal tovább dolgoztak, s így 12 5 százalékkal
túlhaladták a normát. Vállalták, hogy
október 15-ig, az épület lebontása
előtt, kitakarítják a mindenféle anyaggal megtöltött pincét
Az anyagtér összmunkásai vállalták,
hogy a különleges gyártású, uj kiviteli
áru termelési módját elsajátítják, ennek az árunak alj-fáit lefektetik egy
külön téren, szakszerűen kezelik és
méretezik ezt az árut Ezenkivül vállalták az anyagtér rendbehozását, villanyoszlopok felállítását Nagy György
szortírozó vállalta, hogy a különleges
kiviteli áru kezelésének módját sajátítja
el teljesen, hogy munkás elvtársait
megtaníthassa. Sata Bálint anyagelhordó vállalta, hogy 10 százalékkal
több anyagot hord, mint amennyit a

máglyázók eddig felraktak. Nagy
András, csoportjával együtt, beállít az
anyagtérre egy kocsifordítót. Biró
Istvái vagonrakó vállalta, hogy 10
százalékkal több anyagot rak vasúti
kocsiba, mint amennyi elő van irányozva. Az anyagtér tisztviselői vállalták, hogy az uj kiviteli áru kezelésének könyvelési módját sajátítják el.
A munkavállalókból az asztalosok
sem maradtak ki. Vállalták, hogy sakkasztalt készítenek, egy asztali-tenniszasztal már el is készült
Idős Cseresznyés, az üzem régi
munkása vállalta, hogy a vlăhiţai vasgyárnak szállítandó faanyagot a legrövidebb idő alatt szállítja.
Az üze n munkacsoportjai, megértve
a Munkáspárt célkitűzéseit, a munkaversenyek serkentő erejét és a versenyekkel elért eredményeknek a jelentőségét, vállalták a munkát, de az
űzem vezetősége is örömmel vállalta,
hogy megteremti a teljes összhangot
a fizikai és szellemi munkások között,
hogy igazi pártszellemben dolgozhassanak az üzem alkalmazottai. Az irodai
személyzet szin'.éa teljes lendülettel
kapcsolódott bele a versenybe: vállalta,
hogy a háromnegyed évi mérleget okt.
25 ig elkészíti, a telefonköltséget 15
százalékkal, az Írószereknél felmerülő
kiadásokat pedig 10 százalékkal csökkenti.
Az üzem kulturcsoportjai a november 7. tiszteletére rendezendő ünnepségre gazdag műsor összeállítását vállalták. Az üzemvezetőség viszont az
üzem kultúrtermének szinpadára függönyt szerel.
A munkások el fogják végezni vállalt feladataikat, s ugyanakkor Balla
Márton elvtárs, az üzem gazdasági
felelése gondoskodni fog arról, hogy
az összes alkalmazottak között szétosztandó olcsó krumplit beszerezze. S
hogy a kantin részére hizlalt sertések
is el legyenek látva kukoricával, az
üzemi bizottság is beszerzi a vállalt
200 kg. kukoricát.
Ilyen munkavállalásokkal még komolyabb tényezőjévé válik Népköztársaságunk épitésének a székelyudvarhelyi IPEIL.
—a.

A megyei ideiglenes bizottság
munkája a
dolgozók életszínvonalának
emelése
A régi burzsoá-tőkés rendszer mulasztásait és a visszavonuló fasiszta csapatok által okozott rombolások eltüntetése nagy munkát ad az udvarhelymegyei ideiglenes bizottságnak.
Hogy mennyire nem a munkás nép
érdekét szolgálta a tőkés osztályuralma, azt bizonyítja vármegyénk
szánalomra méltó helyzete: egészségtelen és kevés iskola, az egészségügyi
intézmények, kórházak, szülőotthonok,
diététikus konyhák stb.'hiánya, kulturotthonok, falusi népkönyvtárak, falusi
sportpályák hiánya, stb.
Gazdasági térsn is csak arra törekedtek, hogy minden jövedelmet, amit
a természet nyújt és a dolgozó nép
termel, elbitoroljanak. Példa erre az
erdőkben való garázdálkodás, a fák letarolása, azonban erdősítésről nem
gondoskodtak, üzemek létesítéséről,
gyárakról, ipartelepekről, bányákról
sem gondoskodtak, ami megvolt, azt
is csak addig fejlesztették, amig jót
jövedelmezett, de féltek a fejlődéstől,
a munkásmozgalom megerősödésétől a

javítása terén is nagyon sokat jelentett 1622 berke-kos és bárány behozatala. Cél a racka-faj felcserélése a
nemesebb berke-fajjal. A napokban
500 Rhodeislandi kakast vásárolifák
túrotthon létesült és könyvtár (összesen Crivina községből. Hat apaállat-istálló
70000 kötettel). A könyvek száma teljesen felépült, 29 pedig munká latok
napról-napra növekedik. A falusi dol- ahtt van. 35 juhfürösztőmedence kégozók kulturális színvonala állandóan szült a rühös juhok gyógykezelésére.
emelkedik. Sok községben már a kul- Ezek a számok is mutatják az állatturotthouoknak rádiójuk is van és tenyésztés fellendítése terén elért nagyarányú fejlődést.
egyeseknek még mozi vetítőgépjük is.
Erdészeti téren az előirányzatot
Uj erdészeti, gazdasági, bányászati
iskolákat létesítettek megyénkben. A jóval túlhaladták. Például a parajdi
községi 7 osztályos iskolák mellé ál- erdőfelügyelőség területén 140 százalami segéllyel bentlakások épültek. lékban, a zetelakinál 160 százalékban
1948-ban már 430 ösztöndijat kaptak végezték el a fásitási tervet, önkéntes
a tanulók, de az idén már 800 tanuló munkával folyik a cseremakk gyűjtése.
Ehhez az önkéntes munkához nagyon
részesül ösztöndíjban.
Egészségügyi téren is nagy a fej- szépen hozzájárult Homoródkeménylődés. Már nem ritkaság községeink- falva, Abásfalva, Felsősófalva lakosben a szülőotthon, egészségház, dié- sága, ahol a dolgozó lakosság zöme
tétikus konyha, stb. Az állandó jellegű önkéntes munkával nagyon sok csefalusi orvosi rendelők száma 12-ről remakkot és száraz galyat gyűjtött
28-ra emelkedett s az ideiglenes bi- össze. Nagy munka folyik az erdőtazottság arra törekszik, hogy minden karítás, burjánok, tövisek kiirtása tenagyobb községnek legyen meg a rén is. A letarolt területeken az uj
saját orvosa. A poliklinika, a TBC csemeték ültetése folyamatban van. A
gondozó (szanatórium), a kórházi szü- csemeteültetés terén az erdészeti felülészeti osztály, a »Viăhiţa«-i kórház gyelőségek az erdészek s az erdőőrök
létesítése és a meglévő kórház kibő- egymást közt szociálista munkavervítése mind azt bizonyítják, hogy a senyben vannak.
A megyei ideiglenes bizottság alRMP irányítása mellett a megyéi ideiglenes bizottság nagy gondot fordít kalmazottai november 7-ike tiszteletére
a dolgozók egészségügyének javítá- munkaversenyben állanak. Az ügyoszsára. Hiányosság is van egészségügyi tályok egymással, az alosztályok is
téren. A székelyudvarhelyi kórház egymással és egyéni verseny is folyik
r»ntgen-gépe elromlott közel három az egyes alkalmazottak között.
hónapja, ujat vármegyénk nem kapott
A megyei ideiglenes bizottság szaks igy minden egyes alkalommal a rá- szervezete
kulturális téren is dolgozik.
szorult beteget a Vlahija-i kórházhoz Énekkart, zenecsoportot
és színjátszókell beutalni röntgenvizsgálatra. Ezt a csoportot létesített, amely
már szept
kérdést is a megyei ideiglenes bizott- 25-én és okt. 2-án igen szépen
szeságnak kell megoldania.
repelt is. Ebben a munkában meg kell
Állattenyésztés
terén is nagykülön
fel- említenünk Benedek Jánost, a
lendülés észlelhető az ideiglenes bi- káder-ügyosztály vezetőjét, aki fázottság megalakulása óta A tervezett radságot nem ismerve szervezte ez(
27 méntelep helyett 35 működik, 1274 meg. A felsorolt néhány adat is mubika helyett 1403 tenyésztésre alkal- tatja, hogy épiti a szociálista társamas bikát neveltek a megye dolgozó dalmat ugy gazdasági, mint kulturális
parasztjai. A községek részére elő- téren az udvarhelymegyei ideiglenes
irányzott 440 apaállat (bika) helyett bizottság.
530-at juttattak. A juhállomány felK-L

Hi a Vöröskereszt?

Sokan még mindig nincsenek tisztában, mi is a Vöröskereszt ? Egyesek
azt hiszik, hogy még mindig a régi, kapitálista világból örökölt egyesületről
van szó, amely arra való, hogy kényelmes életet biztosítson a vezetőségnek.
A régi Vöröskereszt, ha valamit tett is, csupán szemfényvesztésből tette
azt, hogy megtévessze a dolgozó népet. Háborús célokra annál többet áldoztak, hogy megakadályozzák a Vörös Hadsereg dicsőséges előrenyomulását és
a mi felszabadulásunkat.
A mai Vöröskereszt egészen más. Ma a Vöröskereszt tömegszervezetté
alakult át, igyekezve magába foglalni a dolgozó nép széles rétegeit Nem Is
hajlandó magába fogadni a kizsákmányoló osztályhoz tartozó elemeket
A mai Vöröskereszt igyekszik egészségügyi nevelést adni a dolgozó néprétegeknek, éppúgy, mint az üzemi, vállalati dolgozóknak vagy az iskolákba»
tanuló ifjúságnak, megtanítva őket, hogyan védekezzenek a betegségek, járványok ellen.
Ma a Vöröskereszt elsősegély-tanfolyamokat szervez az üzemeknél, Iskolákban. Iskolanővéreket, segédápolónőket, községi egészségügyi irányitónőket képez ki ingyenesen, ellátást és lakást biztosítva számukra a tanfolyam
idejére. Ezen kivül szülőotthonokat, egészségügyi ál'omásokat létesít, s bőségesen kiveszi a részét a ragályos és szociális betegségek elleni harcból
(tüdőbaj, tifusz stb.) Megyénkben a zetelaki szülőotthon teljes berendezésévet
együtt a Vöröskereszt ajándéka.
A Vöröskereszt igyekszik árva gyermekeket szakmai tanulásban elhelyezni,
rokkantak, hadiözvegyek ügyes-bajos dolgaiban állandó segítségükre lenni
őket termelő szövetkezetben tömöríteni.
A Vöröskereszt csupán annyit kér ennek ellenében a dolgozó néptől
hogy minél többen iratkozzanak be a Vöröskeresztbe, támogassák munkáját
idejében befizetett tagd jakkal, — ezzel is tanújelét adva annak, hogy hűséges tagjai kívánnak lenni a Vöröskereszten keresztül is Népköztársaságunknak. Az előadásokon, elsősegély-tanfolyamokon pedig vegyenek részt, hogy
aktivan kapcsolódhassanak bele minél többen népünk egészségének védelmébe.
Mester Mihály

Székelyföldön. Tudták, hogy ha a
munkásmozgalom erőre kap és a
székely nép öntudatra ébred, elsöpri
kizsákmányoló uralmukat.
Amióta a dicsőséges Vörös Hadsereg felszabadította országunkat a fa*
siszta rabiga alól, megváltozott a helyzet s a RMP vezetésével kormányunk
és az ideiglenes bizottságok, mint az
államhatalom helyi szervei, kezükbe
vették vármegyénk irányítását is. Ezalatt a rövid 6 hónap alatt is a megyei ideiglenes bizottság 40 km. utat
és 17 hidat javíttatott meg, illetve
építtetett ujjá. Jelenleg 4 uj híd építésén dolgoznak.
Az uj földadó kivetése véget ért,
aminek során 9.240 gazda élvez teljes
adómentességet és majdnem mindeniknek leszállították az adóját megyénkx Elvesaett Kozma Miklós névre
ben. Ez is bizonyítja, hogy a kevés szóló, igazoló iratokat tartalmazó cejövedelemmel rendelkező, falusi vagy lofán irattárca a Piac-téren. Az iratok
városi dolgozók a Román Munkáspárt fontosságára tekintettel (buletin és buutmutatásai szerint teljes adómentes- karesti delegáció) kérjük a megtalálót,
séget élveznek.
szíveskedjék a tárcát beadni a MiliKulturális és tanilgyi térentián,
Is vagy
óriásia megyei szövetkezeti szer-

vező bizottság adminisztrációs osztályán, Odorheiu, Piata Malinovszky J
Szám, I. emelet.
x A zongoratan! tást október
elsején megkezdtem. Elfogadok még
néhány ui tanítványt, kezdőket te.
Tompa Ldszlóné.
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A kinai nép lelkesítő napokat él át
A kinai népi felszabadító hadsereg,
amely győzelmet győzelemre halmozott, a kinai nép többségét felszabadította a reakciós Csang-Káj-Sek-rendszer alól. A népi Politikai Tanácskozó Testület értekezlete, amelyet a
napokban tartottak Pekingben, kikiáltotta a Kinai Népköztársaságot és
közhírré tette a központi népi kormány megalakítását, amelynek élén
-a Kommunista Párt vezetője, a kinai
nép vezére, Mao-Cse-Tung áll.
A kinai népi demokratikus forradatem hatalmas győzelmet aratott. A kinai nép e győzelmének világtörténelmi
jelentősége van. A kinai forradalom
győzelme nemcsak Kina népének sorsában mutatkozik meg, hanem Kelet
és Nyugat összes többi népeinek sorsában is. A kinai forradalom halálos
csapást mért a belső reakció és a
nemzetközi imperiálizmus egyesült
erőire Kínában, ezzel uj, hatalmas
csapást mért a világimperiálizmus
egész rendszerére. Ennek a rendszernek a Nagy Októberi Forradalom és
a szociálizmus szovjetunióbeli győzelme után, a hitleri fasiszta koalíció
szétzúzása után ez a legkomolyabb
veresége.
A kinai népi demokratikus forradalom győzelmének történelmi jelentőségét értékelve, nem szabad megfeledkezni Lenin útmutatásáról, hogy „a
harc kimenetele végső fokon attól függ,
hogy Oroszország, India, Kina, stb. a
világ népességének óriási többségét
képviseli". Egyedül Kínában 475 millió ember éL
A kinai forradalom győzelme uj
korszakot nyit Kina fejlődésében, —
az ország nemzeti függetlenségének
korszakát egy olyan országban, amelyben több, mint száz évig a külföldi
imperiálisták garázdálkodtak; a nép
felszabadításának korszakát a nemzeti
feudális hierárchia és a megvásárolható tábornokok katonai bürokratikus
klikkjének elnyomása alól; megnyílik
az a korszak, amelyben testvériesen
együttműködik a kinai nép a Szovjetuniónak, valamint a közép- és délkeleteurópai országoknak a. szociálizmus
felé vezető uton haladó népeivel és
a világ valamennyi demokratikus népével; megnyílik Kina gazdasági, tudományos és kulturális felvirágzásának és a szociálista társadalom felépítésére való fokozatos átmenetének
korszaka.
Kína népi kormánya, miután megvalósította a legfontosabb demokratikus átalakulásokat, a föld birtoklása,
az ipar, a politikai rendszer és a népművelés területein olyan feltételeket
teremt az ország fejlődése számára,
hogy Kina a legrövidebb időn belül
leiszámolja elmaradottságát és a világ
egyik leghaladóbb országa lesz. Biztositéka ennek az, hogy — mint a
kinai kormány kiáltványa mondja, —
a Kinai Népköztársaság összefog a
világ minden békeszerető népével,
mindenekelőtt a Szovjetunióval és az
összes népi demokratikus országokkal
Jelenleg már a szabad Kina valamennyi barátja számára éppúgy, mint
ellenségei és rosszakarói számára
tökéletesen világos, hogy az áruló
Csang Káj-Sek felbomlott militárista
klikkje, amely több, mint 20 éven át
elnyomta a kinai népet, utolsó napjait éli, hogy a népi felszabadító hadsereg győzelme nem csak a bizonyosan bekövetkező jövendő, hanem immár befejezett tény.
A népi demokrácia győzelme Kínában, Anglia és az Egyesült-Államok
Kínában folytatott imperiálista politikájának kudarcát is jelenti, Kina leigázására irányuló terveik meghiúsulását, az amerikai beavatkozás szét-

zúzását. Azt pedig, hogy Kinábau
igenis volt imperiálista intervenció —
az egész világ tudja.
Sztálin elvtárs arra tanit, hogy aa
intervenció korántsem merül kl hadseregek bevetésében és hogy a hadseregek bevetése egyáltalában nera jelenti as intervenció alapvető sajátosságát. Az imperiálizmus a jelenlegi
körülmények között inkább a függő
országokon belüli polgárháborúk szervezése utján, az ellenforradalmi erőknek a forradalom elleni finanszírozása
utján, kinai ügynökeiknek a forradalom elleni erkölcsi és pénzügyi támogatása utján akar beavatkozni. Sztálin elvtárs 1926 ban rámutatott, hogy
az ellenforradalmi tábornokok harca
a forradalom ellen Kínában teljesen
lehetetlen lett volna, ha ezeket a tábornokokat nem ösztökélték volna a
világ imperiálistái, ha ezeket a tábornokokat nem látták volna el pénz-

A ktnal ifjak
zel, fegyverekkel, oktatókkal, „tanácsadókkal", stb.
És mennél jobban erősödött a népi
felszabadító harc Kínában, annál erősebben nyilvánult meg Anglia és az
Amerikai Egyesült-Államok intervenciója, amelyek egyre növekvő mértékben látták el Csang-Káj-Seket fegyverrel, pénzzel, oktatókkal és „tanácsadókkal". Köztudomásu, hogy a kinai
népi felszabadító hadsereg anyagi felszerelésének nagyrészén, amelyet a
Kuomintang hadseregtől zsákmányoltak, a következő felírás olvasható:
„Made in USA". Köztudomásu, hogy
az amerikai imperiálizmus Csang- KájSek ellenforradalmi vállalkozásába az
amerikai nép verejtékéből és véréből
kisajtolt dollármilliárdokat fektetett be.
Maguk a világuralom óceánontuli követelői «Fehér Könyv"-ükben — amelynek az a hivatása, hogy .megmagyarázza" az USA politikáját Kínában — elismerik, hogy a CsangKáj-Seknek nyújtott amerikai segítség
több, mint a felével múlja felül a Kuomintang kormány összes kiadásait.
Ilyen megvilágításban a kinai forradalom győzelme különlegesen fontos jelentőségre tesz szert, mert még
jobban meggyengiti az Imperiálizmus
frontját, fokozza a kapitálista rendszer általános válságát, közelebb
hozza a burzsoázia uralmának elodázhatatlan végét, amelyet az emberi társadalom fejlődésének egész törvénye
előre kijelöl, közelebb hozza az egész
világon a dolgozók végső győzelmét
és a kommunizmus diadalát.
A kinai forradalom győzelmének
legnagyobb jelentősége és legyőzhetetlenségének záloga abban van, hogy
élén a modern társadalom leghaladóbb osztálya — a Kinai Kommunista Párt által nevelt s vezetett munkásosztály áU.

A Kínai Kommunista Párt, amely
Lenin—Sztálin nagy tanitásaival van
felfegyverezve, mely a Szovjetunió
munkásosztálya s a SzK(b)P történelmi tapasztalataira támaszkodik, a
harcokban forradalmi hadsereget teremtett, oktatott, fegyverzett fel és edzett meg, a forradalomba a parasztság óriási tömegeit vonta be és tette
a munkásosztály szövetségesévé; a
reakciós feudális arisztokráciának és
imperiálista gazdáinak szétzúzására
tömöritette és lelkesítette az egész
kinai népet és jelenleg biztosan vezeti a felszabadított Kínát a népi demokrácia diktatúrájának megerősítése,
a népgazdaság, a dolgozók anyagi
és szellemi életszínvonala ujjáteremtéséuek és fellendítésének utján.
A kinai nép győzelmét hatalmas,
jól felszerelt, fegyelmezett forradalmi
hadserege megteremtésének köszönheti.
A náni
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tüntetnek

az erő, amely egyre újabb tartományokat tett szabaddá és gylzelme által,
a parasztság iránti magatartása által
-- azzal, hogy kész volt segíteni a
parasztságot, a tömegek öntudatát
alakította — kivivta a nép rokonszenvét és a népet a forradalom oldalára állította. Ez az, amiért olyan
hatalmas ellenfelek, mint a reakciós
Kuomintang, a japán imperiálisták és
az angol- amerikai intervenciósok hadserege elleni harcban a kinai népi
felszabadító hadsereg, négymillió főt
számláló hatalmas erővé vált, amely
megsemmisítette ellenségeit és csaknem az egész országot felszabadította.
Az Októberi Forradalom és a szociálizmus szovjetunióbeli győzelme, a
német és japán imperiálizmus szétzúzása a Szovjetunió által a második
világháborúban, nagymértékben megingatták a nemzetközi imperiálizmus
erőit, ami a kinai népi demokratikus
forradalom győzelmének döntő előfeltétele volt.
Ezzel a szovjet-nép hatalmas test-

Az

véri segítséget nyújtott és nyújt a kinai
népnek. Sztálin elvtárs már 23 évvtf
ezelőtt a kinai forradalom sajátosságairól szólva, rámutatott, hogy „Kina
mellett létezik és fejlődik a Szovjetunió, amelynek forradalmi tapasztalata
és segítsége egészen biztosan megkönnyíti a kinai proletáriátus harcát
az imperiálizmus és a feudális középkori maradványok ellen Kínában". Az
élet teljes egészében megerősítette
Sztálin elvtárs e szavait
A kinai forradalomnak a feudális
középkori maradványok fölött aratoö
győzelme kétségkívül nemzeti felszabadító harcuk további megerősítésére
lelkesíti a gyarmati és függő országok
népeit. India, Indokina, Burma, Indenézia, Vietnam és Kelet más országai,
melyek — Sztálin elvtárs meghatározása szerint a világ-imperiálizmus
legsúlyosabb tartalékai és legfontosabb
mögöttes területei, <— vagy már átalakultak a szabadságért és nemzeti
függetlenségért vívott népi harc tűzfészkeivé, vagy a forradalom tartalékaivá érlelődtek. A kinai népköztársaság hű barátjuk és megbízható ti*
maszuk lesz az imperiálizmus ellen
folytatott harcban.
A nemzetközi reakció és elsősorban
az amerikai imperiálizmus kétségkivfi.
a jövőben is fel fegja használni a
szabadságszerető népek népi felszabadító mozgalma elleni harcban a leggyalázatosabb, a legaljasabb eszközöket, kezdve a nyilt katonai intervenciótól egészen a Tito — Rankovics
típusú aljas árulóknak, kémeknek és
provokátoroknak a forradalmi mozgalomba való becsempészéséig. De
ahogy Mao-Cse-Tung a Kinai NépiPolitikai Tanácskozó Testület értekezletének megnyitásán mondotta „...a
népi demokratikus diktatúra államrendszere hatalmas eszköz arra, hogy megvédelmezze a népi forradalom gyümölcseit és hatalmas fegyver a régsrendszer visszaállítását célként kitűzé
külső és belső ellenség összeesküvése
ellen."
A történelem kimondta Ítéletét ae
imperiálizmus felett. Napjainkban minden út a kommunizmushoz vezet
(A Tartós békéért, népi demokr
ciáért c. lap október 7-iki számábó

Az Állami
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a Gépelemek

és

géprajz cimü gyakorlati kézikönyve.
Kitűnő segédkönyv minden müszaszaki dolgozó és tanuló kezében. 72
ábrával. Bolti ára 50 lej.
Oorgmly
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Vitézek

és

hősök cimü színmüve, részletes rendezési utasításokkal, diszletrajzokkal és
a személyek jellemzésével. Bolti ára
68 lej.
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Tartalmazza Gheorghlu-DeJ
első miniszterelnökhelyettesnek a törvényjavaslat benyújtásakor a Nagy Nemzetgyűlés előtt elmondott beszédét, a képviselők hozzászó
lásait és a törvény teljes szövegét.
Magyarázó ábrákkal és grafikonokkal.
20 lej- Kapható Székelyudvarhelyen a Könyvesboltunkban.
Postán is megrendelhető Centrul de Difuzare a Cărţii
Cluj, Str. Horea 8 cimen.

Fei

senybizottság ? Mit csinál? Hol vana vetési
csata
nak a rendes munkaülések, ahol megvitatják a nehézségeket? Hol vannak
sikeres
befejezésére a mérnökök és a technikusok?
utóbbi napok vetési eredménye De a többi járásokban is nagy halaés tervszerűtlen. Hol a szociálista ver-

• Pa
nagyot lendített a vetési csatán. Még
egy utolsó lendülettel a hátralévő napokon sikeresen fejezhetjük be a versenyt, ha a vetési bizottságok és a
dolgozók végleg kiküszöbölik eddigi
hibáikat és a szociálista munkaversenyek lendületével fokozzák munkaütemUket.
A vetési csata során kitűntek Csekefalva, Székelyszentmiklós, Szentábrahám, Jánosfalva, Városfalva, Homoródszentpéter, Felsörákos és Olasztelek, mint ahol leghamarabb fejezték
be a vetési munkálatokat.
Vannak azonban elmaradt községek
is, mint Gyepes és Remete, ahol még
mindig gyengén mennek a munkálatok, habár Recsenyéd 30 iga segítséget adott Remetének. Gyengék még
Tordátfalva, Medesér, Patakfalva,
Derzs, Muzsna. Különösen gyengén
mennek az őszi vetési munkálatok
Szentdemeteren, Csöb és Rava községekben.
Az elmaradt községek ideiglenes
bizottságainak feltétlenül oda kell hatniuk, hogy a csorbát azonnal kiküszöböljék s a szégyenlistáról lekerüljön községük neve.
A legutóbbi napok vetési eredményei az oklándi járásban a legszebbek.

Elvtársak! Még van kevés időnk,
dás észlelhető, ami az alábbi eredhogy
hibáinkat kiküszöböljük, de kömény-kimutatásból is kitűnik:
vessünk is el mindent, hogy helyreJárások :
A vetési tervhozzuk hibáinkat és bizonyítsuk be,
végrehajtásahogy megértettük a Nagy Októberi
1. Udvarhelyi felső
72 50 százalék Szociálista Forradalom jelentőségét,
hogy tudjuk teljesíteni a „Vörös Gri2. Udvarhelyi alsó
77'82
^
vija
felhívását és vállaljuk a részt az
3. Keresztúri felső
8711
egy
éves
gazdasági terv minél előbbi
4. Keresztúri alsó
9413
megvalósításából. Sokkal nagyobb gon5. Oklándi
97 81
dot fordítunk a szociálista versenyekre,
6. Parajdi
10011
olyanformán, hogy minden egyes dolMegyei összesítés : 87 31 százalék gozó tudja, hogy mit kell tennie minoktóber 20-ikán.
A közölt eredmények mutatják, hogy
az együttes tervszerű munka pár nap
alatt is csodákat tud művelni. Ez különösen azoknál a járásoknál szembeötlő, amelyek a leghamarabb tudták
leküzdeni a kulákság köreiben bujkáló
reakció alattomos mesterkedéseit a
Az állami intézmények és ideiglenes
vetési munkálatok késleltetését illebizottságok alkalmazottainak szakszertőleg.
Ez tanulságul kell, hogy szolgáljon vezeti választásai megyeszerte mega munkálatokkal többé-kevésbé lema- kezdődtek. A megye egész területén
radt járásoknak, amelyek meggyőződ- megtartották a községekben a csoporthettek arról, hogy a reakció soha sem felelősök választását. Megalakultak a
alszik és káros hatását csak ugy tud- járási és intézményi bizottságok és
juk semlegesíteni, ha idejében lelep- a^egyei bizottságot is megválasztotlezzük és csirájában fojtjuk el.
Az ideiglenes bizottságok megalaFel tehát egy utolsó nagy lendülettel a vetési csata sikeres befejezésére! kításáig a községi, járási és megyei
intézmények és hivatalok fizikai és
szellemi dolgozói külön szakszervezetekbe tartoztak. Külön volt a közalkalmazottaknak és külön a községi
alkalmazottaknak a szakszervezete is.
v e s z n e k r é s z t Az ideiglenes bizottságok felállításával ezt a helyzetet meg kellett szüntetni, annál is inkább, mert az alkalmazottak és tisztviselők száma tetemesen megnövekfeÖett és az áthelyezések során sok személyi változás is
jegyében, szép eredménnyel. Meg kell állott be s igy a szakszervezeti munka
említenünk Piszkuly János elvtársat, hanyatlásnak indult a közalkalmazottak
aki a legjobb minőségű szenet adja. körében és sok helyen teljesen megA lelkiismeretes munkán keresztül el- szűnt
érték szénégető elvtársaink, hogy a
Az Országos Szakszervezeti Tanács
szén ára 5 százalékkal csökkent Szép
Központi
Bizottsága éppen ezért haeredményt ért el az UMGISz keretein
belül működő téglagyárban dolgozó tározatot hozott, amelyben megállapíBalló József, aki újítást vezetett be. totta az ideiglenes bizottságok hatásEddig ugyanis a téglaégetést bükk- körébe tartozó összes alkalmazottakfával végezték és nagyon sok volt a nak egy egységes szakszervezetbe
selejt. Ő megpróbálta fenyőfával az való tömörítését
égetést és az eredmény az, hogy 75
Most került sor a határozat végreszázalékos csökkenést ért el a selejtben. hajtására megyénkben. Ennek a munBalló elvtárs megértette a jelszót, hogy kának a jelentőségét mutatja az is,
többet, jobbat, hogy ezen keresztül is
segíthesse a szociálizmus építését
Népköztársaságunkban.

Egész Udvarhelymegyében folynak

a szakszervezeti választások

Megyénk dolgozói
lendülettel

november 7. tiszteletére
a szociálista mtinkaversenyeken

A Vörös Grivitának a nagy Októberi Szociálista Forradalom tiszteletére
elindított verseny felhívására megyénk dolgozói is megértették a szociálista versenyek fontosságát, hogy országunkban az egy éves gazdasági
tervet minél rövidebb időn belül be
kell fejezni.
Tanulván az augusztus 23-iki szociálista versenyek hibáiból, elhatároztuk, hogy a versenyeket nemcsak
megszervezzük, hanem állandóan szem
«lőtt tartjuk és napról napra felülvizsgáljuk, hogy a hibákat kiküszöböljük.
Nyilvántartjuk, hogy azok a csoportok
vagy üzemi akciók, akik a legjobban
megszervezik a versenyeket, milyen
módszert használtak és milyen újításokat vezettek be annak érdekében,
hogy a mennyiség mellett a minőség
is megjavulhasson.
Tagadhatatlan tény, hogy megyénk
dolgozói, magukévá téve pártunk, a
Román Munkáspárt irányvonalát, a
szociálista versenyek iránt növekedő
érdeklődést tanúsítanak. Az eredmények is felülmúlják az eddigieket. Például a Vlăhiţa-i üzemekben,
az ifjúság brigádokba tömörült és
versenyben van. A normát pedig a
következő százalékarányban döntötték
meg: az 1 számú brigád 21, a 2 számit 12, a 3 számú 4, a 4 számú 26, az
5 számú 15 százalékkal. A brigádok
szép eredményeket értek el és
meglátszik a 4. számú brigádnak
a szervezettsége. Az egyéni versenyek
is szép eredménnyel folytak. Orbán
Sándor, Indatsek András és Pálgábor
Dénes a hámornál 60 és 56 százalékkal
haladták tul a normát. Zafin Georghe,
Harmathy Sándor és Szabó László
elvtársak a feldolgozónál 87, 61 és 51
százalékkal szárnyalták tul a normát
A parajdi sóbányái munkások a
versenyen keresztül elérték, hogy
az 1 hónapra előirányzott tervet fél hónapi munkával majdnem teljesítették.
Az IPEIL alkalmazásában levő parajdi szénégető munkások között is
szociálista verseny folyik november 7.

dennap, hogy a jól megszervezet
csoportok átadják újításaikat és módszereiket, megszervezzük rendesen
a munkaüléseket, bevonjuk a versenyekbe a technikusokat és mérnököket, népszerűsítjük a termelésben kitűnt elvtársakat, újítókat és normadöntőket.
Bizonyítsuk be, hogy a munkásosztály hü fiai vagyunk és a munkásosztály élcsapatának irányításával fokozzuk
szociálistamunkaversenyeinket, amelyeken keresztül megteremtjük szociálista
társadalmunkat.
Kövessük a szovjet-munkások példáját, igy megtaláljuk az utat a szociálizmus felé.
Csog Mihály

Dolgozóink nagyobb része még máshol is versenyben van, hogy november 7-ét méltóképpen megünnepelhessük. Versenyben vannak az állami üzletek és szövetkezetünk alkalmazottjai,
minden munkájuk abban az irányban
folyik, hogy az állami kereskedelmet
szövetkezeteink is támogassák és minél jobban megerősítsék a „munkásparaszt szövetséget", tudván, hogy egymagában nem elég erős a munkásosztály, hogy országunkban megteremthesse a szociálizmust és ezen keresztül az osztálynélküli társadalmat, a
»kommunízmust«.

hogy a szakszervezeti választások alkalmára ünnepi zászlódiszbe öltözött
Székelyudvarhely város és megindult
a megye egész területén a szakszervezeti csoportok, intézményi bizottságok stb. megalakítása.
Az állami intézmények és ideiglenes
bizottságok alkalmazottainak szakszervezete előtt különösen fontos feladatok állanak ma, amikor gazdasági tervünk megvalósítása során mind nagyobb léptekkel haladunk a szociálizmus megvalósításának az utján. A
szakszervezet feladata lesz az intézményekben folyó munka megszervezése, az öntudatos, tervszerű munkára
való nevelés.
Ma, amikor az ország kétkézi dolgozói egyéni és csoportversenyeken
keresztül mind nagyobb teljesítményekkel igyekeznek gazdasági tervünk
túlszárnyalásával elősegíteni a szociálizmus építését, az intézmények és
más munkahelyek is megfelelő módos
bele kell, hogy kapcsolódjanak ezekbe
a versenyekbe. Ezért szükséges, hogy
a szakszervezeti csoport- és intézményi
bizottságok minél hamarább jól kidolgozott munkatervet készítsenek november 7. tiszteletére.
Javítani kell a munkamódszereket,
emelni kell az ideológiai és politikai
színvonalat, hogy az intézmények és
ideiglenes bizottságok alkalmazottainak
szakszervezete is jó iskolája legyen a
szociálizmust épitő dolgozóknak.
—lós

November 7. megünneplésére
készülnek a Comcar-nál is

A Comcar munkásainak rengeteg sürgős munkájuk van, mivel romlandó
anyagokkal es élő állatokkal dolgoznak, ami a munkájukat időhöz köti, mégis
szép munkavállalásokkal igyekeznek november 7. ünneplését még fényesebbé
tenni. Igy vállalták, hogy részt vesznek a sportpálya építési munkálataiban,
könyvtarukat kibővítik, megszilárdítják a munkafegyelmet, rendesebben tartják
meg az együttes újságolvasást, fokozzák az anyagmegtakaritást Továbbá vállaltak a fogyasztó közönség legudvariasabb kiszolgálását és a munkahelyen
való pontos megjelenést. Ezekkel a munkavállalásokkal is hozzá akarnak járulní a Comcar öntudatos dolgozói Népköztársaságunk újjáépítéséhez.

Judecătoria Populară Mixtă Odorheiu.
Dos. No. 1621-1949. Citaţie. Veronica Szőcs, născută Elekes, fostă cu
Meg kell állapítanunk végül, hogy ultimul domiciliu în Căpălniţa judeţul
szakszervezeteink vezetőségei nem Odorheiu, în prezent cu domiciliu nemindenütt követték Pártunk útmutatá- cunoscut, este citată la această judesait és nem fordítottak elég gondot a cătorie pe ziua de 4 Noembrie 1949,
versenyekre. Igy dolgozó elvtársaink la ora 8 jum. In calitate de părâtă în
hiába akarnak kitűnni a munkában, procesul de divorţ cu soţul ei Szőcs
hiába a „jelszó", hogy minél előbb fejez- loan. Cunoscând că procesul se va
zük be az egyéves gazdasági tervet, ha a judeca conform legii şi în lipsă. Judedolgozók nem tudják a verseny felté- cător : Dr. Balogh. Grefier: Sabâu.
teleit és hogy naponta mi a feladata
minden egyes elvtársnak. Nem mondhatjuk ezt ugyan általánosságban, de Judecătoria Populară Mixtă Odorheiu.
valóság, hogy a fa- és építőipari Sied. Sec. de judecată Ulieşul. Dos.
szakszervezet ugy Udvarhelyen, mint 55—1949.. Soţia lui Kelemen Adalbert
Kereszturon nagyon lemaradt, pedig din laşul, jud. Odorheiu, conform cemunkás elvtársaink hűségesen dolgoz- rerii înreg. la această judecătorie sub
nak. A vezetőség munkája kapkodó Nr. 60, în baza legii Nr 293—1944,

cere declararea morţii prezumate a lui
Kelemen Adalbert, fost locuitor în
comuna laşul jud. Odorheiu, care fiind
mobilizat pe front Ia 7 Sept. 1944, nu
s'a mai reîntors. Invităm pe cei cari
au ştiri despre dispărut să anunţe
Parchetul Trib- Odorheiu, care face
cercetările respective. Judecător-şef:
dr. Balogh. Grefier-principal: Carol
Sabău.
x Eladó olcsó áron egyjókarban
levő Singer-varrógép. A gép ára természetben is kifizethető. Cím: Vidám
Antal Simó Géza utca 10-szám. (Volt
Szent Ferenc-utca)
x Szőke, tonkaorrn yorksMrei tenyészkocát adok felestartásba..
Székelyudvarhely, Kossuth-utca 25 sz*
I. ajtó.
1—2

5-6. oldal hiányzik

F A L V AIN K BÓ L - F A L V A IN KN A K
meltek a napközi otthon részére, ahol
75—80 gyermek jut naponta ingyenes
étkezéshez. Kulturelőadást is rendeztek,
ennek jövedelméből 1000 lejt, az idenéptanácstól és az uj szövetA vetési munkálatokat még október iglenes
kezettől
címen kapott két két
7-ikén elvégeztem. Vetettem összesen ezer lejt segély
szintén
a napközi otthon jal bektár és 85 ár búzát. Dus és ha- vára használták fel.
ragos-zöld vetésemet már szépen fújA napközi otthon szép eredménnyel
dogálja az őszi szellő. Hirdeti az ide,jében végzett munka sikerét. Még au- és akadálytalanul halad a közös cél
• gusztusban volt egy nagyobb eső s érdekében. A nők önkéntes munkáakkor minden egyéb munkámat abba- val vállalták a napközi otthonban véghagyva, a vetésre szánt földemet zendő munkákat, László Imréné pl.
. „megüttettem" (megboronáltam), ennek két hétig végezte egyedül a -főzést. A
következtében földem könnyen szánt- munkából az ifjak is kivették a részühatóvá vált. Még kisasszony hetében ket. Önkéntes munkával felvágták a
.megkezdtem a vetési munkálatok elő- napközi otthon tűzifáját, azonkívül
készítését Az augusztusi munkára bő- gyógynövényeket gyűjtöttek és vállalven kifizette magát, mert a vetést köny- ták a kulturterem feldíszítését. Kitűntek a munkában: Tóth Sándor, Szanyöszerrel tudtam végezni.
Fűzi Andrds kács Sándor, Tamás Katalin, László
Juliánná és László Imre.
A bögözi RDNSz megértette Pártunk
szavát
és nőink mint rendszerünk hü
Fenyéd
harcosai,
minden erejüket megfeszitve
November 7. tiszteletére a fenyédi komoly munkával
járulnak hozzá a
községi ideiglenes bizottság Pártunk
kezdeményezésére a kultúrtermet szándékszik rendbehozni. A falu dolgozói
önkéntes munkával vállalták a homokfuvarozást és különböző munkákat,
mások meg pénzadományokkal segítik
-elő a munkát. A község dolgozói érzik, hogy a kulturotthonban saját
-otthonunkat építik. Ugyanakkor meg- Az ut szélén jobbra-balra dőlingéző,
kezdődtek az apaállatistálló építkezési vezetéknélküli telefonpóznák. Némelyik
már a földig hajlik. Ha nem látnók
munkálatai is.
Vannak azonban olyanok is,akik a földeken dolgozókat és a felrobmegpróbálják akadályozni a dolgozók bantott hid mellett felhalmozott cseremunkáját Igy Csiki Dénes és Szabó fákat, azt hihetnők, hogy még a háKároly, amikor a cséplés rájuk került, ború országútján járunk. A kukoricaazzal akarták magukat a munkából levelek zörgése, a terménnyel halkivonni, hogy vasárnap nem csépelnek, mozva rakott szekerek, a nagy rakáízek a gazdák nem ismerték fel az sokban gyűlő krumpli azonban messze
óbzí betakarítási és vetési munkálatok üzi ezt a képet Az épitő, termelő,
gyorsaságának fontosságát, de nem fejlődő jelenben vagyunk, melynek
tudják a munkálatokat megakadályozni, hatékony részese dolgozó parasztsálegfeljebb saját maguknak okoznak kárt gunk. Itt-ott még most szántanak,
azzal, hogy csak akkor jutnak cséplő- vetnek, de máshol már zöldéi az uj
géphez, amikor már mindenki más buza.
-elvégezte a munkát
A felsőrákosi ideiglenes bizottság
irodáiban
példás a rend. Az Arlus-saUgy látszik, Csiki Dénes még minKÜg azt képzeli, hogy birói hatalma rok a belső irodában Ízléses és szép,
-van, pedig az 6 uralmának lejárt az sajnos azonban, a dolgozók nehezen
ideje s azt kell tennie, ami a közér- férhetnek hozzá, hiszen ügyes-bajos
dolgaikat a külső irodában intézik.
dekkel megegyezik.
Lukács Dom§kos A titkár és a gazdasági előljáró
számoszlopok rengetegébe temetkezve
dolgozik. A falakon grafikonok sorozata, melyből megtudjuk, hogy Felsőrákos a tavalyi vetési csatát sikeresen
Székelyderzs
hajtotta végre. És a most folyó veMég ez évi március elején motor- tési csata ? Kíváncsian nézzük a ponhiba miatt megszüntette működését a tosan vezetett grafikont A buzavetés
községesitett malom. Bezzeg örvendett előirányzata 260 hektár. A »teljesités«
a reakció ennek. „Többet nem is lesz vörös csíkja azonban még csak az 50
Özemképes, nem értenek ehhez az uj százalék jelzésig kúszott fel, pontovezetők, a malom nem gyermekjáték", sabban, 136 hektárt vetettek be. Kemondották nagy örvendezve.
vés, három nap múlva be kellene véÖrömük azonban nem sokáig tartott. gezni a vetési csatát Felsőrákos leA községi ideiglenes bizottság beik- maradt
tatása után megváltozott a helyzet
Rövidesen egy uj Diesel-motort sze- Hol m Mbm?
reztek, amit kormányunknak köszönA kedvezőtlen időjárás késleltette a
hetünk, mert államsegélyben részesítette az üzemet A Román Munkás- mezőgazdasági munkákat. Ez az áltapárt irányítása mellett nagyarányú lános vélemény, ami meg is felel a
önkéntes munkát, mintegy 50.000 lej valóságnak. De vájjon nincs egyéb
értékben végeztek a malom üzembe- hiba is ? — Vájjon a Párt, a szervehelyezésénél községünk dolgozói. Igy zetek, a faliújság teljesítették a felaaztán a malom szeptember 25-ikén datukat ? Vájjon az osztályellenség
megkezdte működését A malom zú- nem volt éberebb, mint a dolgozók ?
gása megadta a választ a reakciós
A Párt vezetői öntudatosan bevallsuttogásokra: semmilyen mesterkedé- ják hibájukat. A Párt nem teljesítette
sükkel sem tudják megakadályozni a tökéletesen a feladatát, nem töltötte
szociálizmus építését Székelyderzsben. be az élcsapat szerepét. Voltak, akik
akadályozták a munkát De — s itt
Dénes Dénes felcsillan a szemük — ezután másként
lesz. A verifikálás most végződött,
este lesz az eredmény kihirdetése.
Bögdzben
Akkor majd... lelkesednek s hisszük,
derekasan dolgozik a Demokrata Nők hogy ezek az öntudatos dolgozók
Szövetsége. Ebben az évben 400 ölnyi végre is hajtják ígéretüket
területen különböző zöldségfélét ter— Ha a községi ideiglenes bízott-

iAit ir Fűzi András

Karácsonfaivárói

dolgozó nép életszínvonalának emeléséhez.
De a dolgozó népnek vannak ellenségei is. Bógözben pl. Jakab József
tiszteletes ur, akinek megbízásából
Fekete Sándor volt megyebiró éjnek
idején, álmából verte fel özv. Demeter
Andrásnét, felmutatva a tiszteletes úrtól sajátkezüleg írott kilakoltatási utasitást. özv. Demeter Andrásné már
régebb bérli az egyház tulajdonát képező szobát és az évi 4400 lej házbért mindig pontosan kifizette.
Mihály Ferenc sem különb, akinek
3 háza közül az egyiket Gál János 86
éves kosárkötő bérli. A ravasz kulák
leszedte az említett ház ajtaját, ablakát, hogy azt lakhatatlanná tegye az
öreg kosárkötő számára.
Mit gondolnak Jakab József ur és
presbiterei, amikor szembe helyezkednek a dolgozó néppel?
A dolgozó nép éberen figyeli viselkedésüket és irgalmatlanul leplezi le
őket, s ha kell, még szigorúbban is
tud bánni velük.
Levelező.

Karácsonfalva

Községünkben szeptember 24-ike táján kezdtünk hozzá a vetéshez. A kedvezőtlen időjárás hátráltatta a munkát
de már jórészét, mintegy 75 százalékát
elvégeztük a vetésnek. A vetőmag
csávázása pontosai történt, mert erre
vonatkozólag a községi ideiglenes bizottság megtette a szükséges intézkedéseket és ellenőrizte is azok végrehajtását
Pártunk irányításával a községi ideiglenes bizottság ügyesen szervezte
meg, hogy akinek nem volt vetőmagja,
mert még nem tudott csépelni, annak
szerzett kölcsön-vetőmagot. A fogat
nélküli szegényparasztokat pedig kisegittették a fogatosokkal a vetési
munkálatokban.
Nagy hátránya községünknek, hogy
egyetlen vetőgépünk sincsen. Dolgosé
parasztjaink belátják, milyen hátrányban vannak a géppel dolgozó földmüvesekkel szemben és éppen ezért
megértik a kollektív gazdálkodás előnyeit, ahol a mezőgazdasági munka
gépesítve van.
Székely Béla

138 hektár búzát vetettek, de csak a terv 50
százalékát teljesítették Felsörákos dolgozói
ság is osztályharcos szellemben dolgozna végre, akkor többet mernénk
vállalni.

A

faliújság

az ideiglenes bizottság épülete előtt
van. Négy cikk látható rajta. Egyik
„Biró Berta levele Borbély Elekhez"
A bukaresti irányító iskolán tanuló
szegényparaszt lány érdeklődik faluja
helyzetéről, a szerrezetek működéséről. Beke László „Papi" krónika"
címmel szedte rímekbe Kelemen István tiszteletes üzelmeit. Borbély Elek
„A Scánteia-ház" cimmel irt cikket
és még „A békét kiharcoljuk" cimű
Írásával szerepel. A cikkek szeptemberiek, a legfrissebb október 2. keletű.
A faliújság osztályharcos szellemben
laleplezi a mesterkedő papot, de nem
foglalkozik az időszerű kérdésekkel.
Szó sincs a vetési csatáról, a sürgős
gazdasági munkálatokról. Természetesen igy nem tudja betölteni feladatát
— nem szervez és nem irányit. Az
osztályellenség leleplezése mellett pedig ez a legfontosabb feladata a faliújságnak. S ezt a célt éppen a dolgozó parasztok által irt helyes cikkekkel lehet szolgálni. Ezek keltik fel
az érdeklődést.

Erdős
Mózes
krumplija

kérdezzük.
Megáll. Szeme ragyog.
— A krumplihoz érteni kell — *
akkor lesz elég. Az idén 10 véka férőnyit vetettem be (kb. 70 ár). Eddig
2 vékáról takarítottam be a termést
a két vékáson 22 mázsa lett. összesen legkevesebb 120 mázsának keB
lennie.
— S hogy ért el ilyen szép eredményt ?
Erdős Mózes öntudatos középparaszt. Nem tartja titokban tapasztalatait. Olyan jóindulattal, természetes
tanitaniakarással beszél, hogy jó hallgatni.
— Legfontosabb a tarló-„buktatás*
(tarlóhántás). Ezt ősszel csinálom a
megszabadulok a sok gyomtól, ősszel
is trágyázok.
— Miért nem tavasszal ? Nem jobbvolna ?
— Jobb volna, de tavasszal nagyon
vizes ez a határ, nehéz a munka rajta.
Megkésnék a vetéssel, ha tavaszra
hagynám, mert a krumplit idejére kell
vetni. Tavasszal újra szántom, s minden harmadik barázda oldalába (s nem
a fenekébe) dugom a krumplit Nem
aprókrumplit, hanem szép nagy szemeket — melyeket négyfelé vágok.
Kapálást kétszer végzek, de nem takarom le teljesen a szárat, egy egész
kicsit szabadon hagyok, hogy könynyebben fejlődhessék, s ne kelljen a
földet törnie a növénynek. Hát igy
lesz nekem 10 vékányi helyről 120
mázsa krumplim.

Erdős Mózest krumpli-lerakás közben találjuk. Amikor az erdészeti szervek a makkgyüjtésre hivták fel a figyelmét, azt mondotta: Eleget pusztítottuk az erdőt, ideje, hogy építsük
is. A kollektív gazdaságról kérjük ki
És a szervezetek
7
a véleményét.
— Sajnos, sokan még nem értették
A leggyengébben az ARLUS műkömeg a jelentőségét — csak kevesen, pe- dik,
nagyritkán tart előadást. A MNSx
dig ez a mi boldog jövőnk utja.
is
gyenge,
pedig Székely János elnöfc
— Hogy érti ezt ?
nagyon szép munkát fejt ki, de nem
— Hát — egyszerű — nehézipar folyik kollektív munka. Az olvasókört
kell, sok-sok gép, melyet felhaszná- is csak egy féloldalt lelógó kopott
lunk a gazdálkodásban. Megmenekü- tábla jelenti. S mindennek az oka a
lünk a szántás, vetés, aratás nehéz kollektív munka hiánya. Nem elég egymunkájától, marad időnk tanulni, szó- két öntudatos ember áldozatos munrakozni — nem kell hajnaltól éjfélig kája. Az ARLUS-vonalon, a kulturotta mezőn dolgozni — könnyebben, honok tevékenységében nagy szerep
jobban és boldogabban élűnk. Igy jut a tanitói karnak, tudásuknál fogva
gazdálkodni, nyomorúság.
hivatottak a tanításra, a felvilágosíKezében nem áll meg a krumpli- tásra. A tanitói kar erejét azonban »
hányó villa. A nagyszemü gülbaba belső intrika teljesen felőrli, ugy, hogy
krumpli csak ugy folyik be a pince Borbély Elek és Zsurka Zsuzsânn»
tanítókon kivül nem vesznek részt «
ablakán.
— - Mennyi krumplija lett az idén ? dolgozók felvilágosításában. Nem leber
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ttodálkozni tehát, ha a tanköteles nál, a kulákok méltán fogadták vezégyermekeknek eddig még
rüknek és lelkesedéssel követték tacsak 50 százaléka jelent
nácsait : feketéztek és lopták a dol
meg a tanításokon.
gozók munkáját, erdejét, verítékét,
A tanítói testületnek kellene itt felvilá- Fitori T. András, Székely M. Miklós
gosító munkát kifejtenie, s nem visz- Gál Mihály, Fitori Mózes és Biró N.
szahuzódnia diétázás, betegség meg Miklós kulákok a tiszteletes követői,
Felsőrákos dolgozóinak halálos ellenmás hasonló okok miatt
ségei, a szociálizmus épitésének keSztálin elvtárs
történelmi
Jelentőségű
rékkötői. Hozzájuk tartoznak még PéMit csinál az
ter Gyula és Tamás András feketélevelének
világvisszhangja
osztályellenség
?
zők is, akiket a dolgozók megvetése
Az egész világ sajtója élénken foglalkozik Sztálin elvtárs nagyNem alszik. A felsőrákosi kulákok, kisepert a szövetkezetből.
jelentőségű
levelének megvitatásával, amit a demokratikus német
élükön Kelemen István „tiszteleFelsőrákos gyengén áll a vetési állam vezetőihez intézett. Ez a levél igazolja, hogy a győztes nagy
tes úrral" ugyancsak talpon vannak. csatával. Nem elegendő Borbély Elek,
•Legutóbb a Rajk-ügy idején vertek Beke László, Nagy Rezső, Karácson Szovjetunió, vezérünk és tanítómesterünk, Sztálin utmutatásai alappropagandát és várták a „csodát". Ferenc, Biró P. Mózes, Székely János ján bölcs és haladó politikát folytat Németország irányában. Mig a
Kelemen István tiszteletes méltó veze- erőfeszítése. Helyezkedjék a községi nyugati hatalmak Németország kettészakításán fáradoznak és az
tője a kulákoknak. A papilak falán ott ideiglenes bizottság is osztályharcos önálló német állam megsemmisítésére törekednek s Nyugatnémetis a felírás nagy betűkkel : „Itt lakik alapra, irányításával, a szervezetekkel,
egy medve, akinek háborúra van a kulturotthonnal, a szövetkezettel és országot támadó szándékaik érdekében támaszpontul akarják kiépikedve". Kelemen tiszteletes vaj, sajt, nem utolsó sorban a tanítói karral tdni, addig a Szovjetunió a béketábor bástyáját akarja kiépíteni
borjú és más feketézési ügyeivel ki- együtt szervezzen komoly felvilágo- az egységes Németországban, hogy a szovjet-népek és a német
vívta, hogy a kulákok vezérüknek te- sító munkát, felhasználva minden ren- nép baráti összefogása biztosítsa a világbékét.
kintsék. Ehhez még csak hozzájárult delkezésére álló alkalmat. Kollektív
Wilhelm Pick, a Német Demokratikus Köztársaság elnöke és
a felsőrákosi erdő letarolása, melyet munka nélkül eredményt nem lehet
Ottó
Grotewohl miniszterelnök választáviratukban köszönetüket feszintén a «tiszteletes" vezetett és fö- elérni. A kollektív munkába pedig be
lözött le.
kell vonni mindenkit, aki használható, jezték ki Sztálin generálisszimusznak, hogy a német köztársaság
Az idén a tavalyi termésű búzával öntudatos, párthü. Ki kell köszöbölni megalakulását lehetővé tette és megfogadták, hogy mindent meg
üzérkedett busás haszonnal. 60 mázsa az ellentéteket ugy a szervezetekben, fognak tenni, hogy a Német Demokratikus Köztársaságban megtesbúzát adott el, eleinte 800, később mint a tanítói karban s le kell leplezni tesült erők a jövőben fokozott elhatározottsággal szálljanak sikra a
900, végül 1000 lejes áron, de csak a szabotáló kulákokat, akik a munazoknak, akik tetszettek neki. Leg- kától való félelmükben egy ujabb béke megtartásáért és megszilárdításáért.
utóbb négy bivalyát adta el, s csupán háború karjaiba akarják taszítani az
Kivégezték
Rajk Lászlót és
cinkostársait
egy fejőstehenet tartott meg és sietett országot és a sokat szenvedett népet.
kijelenteni, hogy ezzel befejezte a be- És még egyet, olvassák el minél töbA Rajk László és társai ellen lefolytatott bűnügyben a budaszolgáltatást örök időkre. Igy segiti ben Solochov Uj barázdát szánt az pesti népbiróság szeptember 24-ikén hirdetett ítéletet. A semmisségt
Kelemen „tiszteletes" a felsőrákosi eke cimü könyvét, hogy lássák, miként
dolgozókat a mennyeknek országába, oldották meg a Szovjetunióban a kol- panaszokat a Népbiróságok Országos Tanácsa október 12-ikén elmig ő maga inkább a földi javakkal lektív gazdálkodásra való áttérés nehéz utasította s ezzel az ítélet jogerőssé vált. A NOT a kegyelmi kérfoglalkozik. És mivel a tiszteletes a kérdését
vényeket is elutasította. Rajk László, Szőnyi Tibor dr. és Szalai
bordalokat jobban kedveli a zsoltároknl.
András elitélteken október 15-ikén a halálos Ítéletet végrehajtották.

Mi történik a nagyvilágban?
Kül- és belpolitikai tájékoztató

Folyik a tagok újra való felvétele
az Ifjumunkás Szövetségbe

A kinai

néphadsereg

felszabadította

Kantont

Október 15-ikén hatoltak be a ki- lakáj Kuomintang-csapatainak kezében,
nai néphadsereg első egységei Kan- valamint a délkinai terület egy része.
tonba, Délkina legnagyobb kikötővá- Ezeken a területeken már nem lesz.
rosába. A lakosság örömujjongással nehéz felszámolni a még ellenállófogadta a felszabadító hadsereget. Kuomintang-csapatokat,minthogy mindFalragaszok üdvözölték a felszabadító két irányban jó kiindulási pontként
radalmi
marxista-leninista
öntudatát.
Szervezetünk feladatai közül első
csapatokat Most már csak néhány szolgál Kanton,
helyen áll a tagok újra való felvétele. Az újraírás valamennyi ifju számára, sziget
van Csang-Káj-Sek, imperiálista
Minden vezetőnek és tagnak tudnia aki magáévá tette szervezeti szabálykell, hogy eddig eredményeinket nem zatunkat : kitüntetés, a megbecsülését
Tovább tart a francia
kormányválság
tudjuk tökéletesen felszinrehozni, amig jelenti az, hogy az ifjumunkás szövetsorainkban megalkuvó, opportunista ele- ség tagjai sorába beléphet
A francia kormányválság során Moch, szavazattöbbséggel a parlament megmek húzódnak meg, akik tompítják az
Egyetlen pillanatra sem szabad meg- a közismert vérengző rendőrminiszter, szavazta Moch kormányalakítási megosztályharcot és csökkentik szerveze- feledkeznünk azokról a nagyszerű fel- a dolgozók felszabadulási törekvései
tünk átütő erejét.
adatokról, amiket Pártunk bizott az nek kegyetlen elnyomója, kapott kor- bízását
A francia dolgozók tiltakozása köAz egységesítés felhígította sorainkat ÍMSz-ra abban a fáradságot nem is- mányaiapitási megbízást. Duclos komvetkeztében
azonban Moch 11 nap»
és most az a kötelességünk, hogy a mi- merő harcban, amit országunk veze- munista képviselő a parlamentben élekormányválság
után kénytelen volt felnéséget feljavítsuk.
tésében folytat a szociálizmus felépí- sen bírálta Mochnak a belügyminisz- adni kormányalakítási
kísérleteit' 'és.
Kustár Lajos tersége alatt folytatott munkásellenes visszaadta a köztársasági
Az alapszervezetek vezetőségeinek téséért
elnökmagatartását, felolvasva azoknak a név- nek a kormányalakítási megbízást.
és a tagoknak a legélesebb osztálysorát is, akik Moch rendőrterrorjának Moch kudarca a francia dolgozókjsiéberséggel kell őrködniök afelett, "hogy
estek áldozatul. A szavazás során kis kerét jelenti.
a tagok újrafelvételét az osztályharc
feltételeinek szem előtt tartásával vaEgy beteljesült álom
lósítják meg.
A szovjetipar
kiállítása
Bukarestben
(Micsurin)
Falvainkban az IMSz-tagok újra
Ez a mindvégig lenyűgöző film, MiOktóber 15-én ünnepélyes keretek között megnyílt a bukaresti „Parculvaló beirásaa munkás-paraszt szövetség csurinnak, a nagy szovjet-tudósnak az
megerősítését kell, hogy eredményezze. életét mutatja be, aki azon fáradozott, National"-ban a Szovjetunió iparának kiállítása. Ez a kiállítás hivatott arra
Továbbá szövetségeseinknek a számát hogy az egész szovjet-föld egy gyü- hogy bemutassa a szovjet-ipar fejlődését s egyben, hogy a Szovjetunió a világ legnagyobb ipari hatalma. P. N. Kumachin elvtárs a kiáliitás megnyitásakor
növeljük az által, hogy a középparaszt mölcsőskert legyen.
mondott beszédében kijelentette, hogy az összes kiállított gépeket a szovjetifjakat közelebb hozzuk a szegénykormány országunk rendelkezésére bocsátja. Azonban nemcsak ennyit kapunk
paraszt ifjakhoz élesen elhatárolva
x Semmisneknyilvánitás. a Szovjetuniótól, mérhetetlenül többet, hogy kifejleszthessük nehéziparunk»!
a kulákot a dolgozó parasztságtól.
Elveszett Burszán Éva székelyudvarelmaradt mezőgazdasági országunkbél fejlett ipari-mezőgazdasági országod
Az újra való iratásnál minden eset- helyi lakos nevére a székelyudvarhe- és
építsünk.
ben ki kell kérni a Román Munkás- lyi rendőrség által kiállított személypárt véleményét, s Pártunkkal karöltve
kell a tagok újra való felvételét meg- azonossági igazolvány. Érvénytelen.
x Elveszett a nagyállomás-menti
ejteni, hogy a legcsekélyebb hiba nélúttesten
egy irattáska. Tartalma: 2
kül valósithassuk meg ezt a szervezekönyv
és
egy pár keztyü. Kérjük a
tünkre nézve olyan fontos feladatot.
becsületes
megtalálót, juttassa el 500
A tagok újraírása szervezetünk éle- lej jutalom ellenében
a szerkesztőségbe.
Hatalmas ketrótében igen nagy jelentőségű esemény.
x
Semmisneknyilvánitás.'EIArra hivatott, hogy megerősítse az
gép a szovjetIMSz osztályjellegét és tagjainak for- veszett Szőcs Imre alsóboldogfalvi laipar kiállításán
kos nevére az ujszékelyi jegyzőség
amely percenként
által kiállított személyazonossági igaHibaigazitás
kétszer 3 köbmézolvány, MNSz tagsági könyv és
Október 15-iki 45 számunk első ARLUS tagsági könyv. Érvénytelenek.
ter földet
emel
oldalán Lică elvtárs szakszervezeti cikki
és
azt
25
mékébe a fordításnál egy hiba csúszott
A
Magyar
Népi
Szövetség
ternyi
távolságrc
s itt közöljük, hogy az egyesitett szakudvarhelymegyei hetilapja
szállítja.
szervezetbe nem az egészségügyi szakszervezetet olvasztották be, hanem a Megjelenik minden szombaton reggel
higiéniai vállalatok alkalmazottainak
Felelős szerkesztő: Imets János
szakszervezetét (borbélyok, fürdősök,
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
j
masszirozók, stb.)
Székelyudvarhely, Kossuth-utca. 34 I
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