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A Nagy Októberi Szociálista Forradalom
világtörténeti jelentőségéről
Irta : BUGYI PÁL, a RMP udvarhelymegyei titkára
1949 november 7-én az egész világ dolgozói nagyjelentőségű, törté- épileni a szociálista államot, a kizsákmányolásmentes uj társadalmi
nelmi dátumot, a Nagy Októberi Szociálista Forradalom 32-ik évforduló- rendszert.
A nemzeti kérdés sztálini megoldása a Szovjetunióban megmutatta,
ját ünneplik.
hogy
bármely oiszágban meg lehet oldani a nemzeti kérdést, ha a SzovjetAz Októberi Szocialista Forradalom ez emberiség történelmének legkimagaslóbb, legdicsőségesebb eseménye volt. Ez a forradalom uj kor- unió példáját követjük. Ma a Szovjetunióban nir.cs nemzeti kérdés, nincs
szakot, a szociálista forradalmak korszakát nyitotta meg az emberiség nemzeti megkülönböztetés, nemzetiségre, fajra, valamint nemre való tekinlörténelmében. A történelem még ismer forradalmakat, ilyenek az angliai, tet nélkül teljes jogegyenlőséget élveznek a szovjet-dolgozók anyagi, társadalmi téren.
franciaországi, németországi forradalmak. Azonban ezektől a forradalmakAz Októberi Szociálista Fortól az Októberi Szociálista Forradalom. bár formájában nemradalom gyökeresen különbözeti forradalom, mivel elsősorzik. mivel az előbbi forradalban az oroszországi munkásmak nem tettek egyebet, mint
osztály és parasztság harcának
a termelőeszközök magántulajaz eredménye, de tartalmában
donának egyik formáját a mámelyen nemzetközi jellegű, misik formával cserélték fel, vivel az egész világ proletáriátuszont a dolgozók továbbra is
sának megadta a lehetőséget,
kizsákmányoltak maradtak, mihogy harcon keresztül szintén
vel csak a kizsákmányolás
felépíthesse országában a szoformája és a kizsákmányolók
ciálizmust.
Az egész világ prováltoztak meg.
leiáriátusa és az összes haladó
A munkásforradalmat hatalerők az elnyomás és a kizsákmas elvi különbség különbözmányolás ellen felkelt oroszteti meg a többi forradalomtól.
országi dolgozók mellé állottak.
Ez az elvi különbség a löbbek
Az Októberi Szociálista Forraközölt abban áll, hogy a Szodalom sikeréhez fűzték törekciálista Forradalom feladatul
véseiket es egy jobb jövőbe
tűzte maga elé a termelőeszvetett reményüket. Az Októberi
közök magántulajdonának a
Szociáiista Forradalom nem
felszámolását és ezzel az emgyőzhetett volna és nem tartber-ember általi kizsákmányohatta volna fenn magát, nem
lásalehetőségének a megszűrfejlődhetett volna tovább, ha a
letését. Ezt a feladatot az Oknemzetközi proletáriátus nem
tóberi Forradalom által létretámogatta volna napjainkig.
hozott szovjetállam, a Szovjetunió sikeresen meg is valósíAz Októberi Szociálista Fortotta. A Szovjetunióban ma mór
radalom legfontosabb nemzeta termelőeszközök a társadaközi jelentősége abban fejezőlom tulajdonát képezik, ami
dik ki, hogy áttörte az impekiküszöböli azt, hogy a társariálizmus frontját, az imperiádalmi termelés mellett az egyéni
lista világ megszűnt egységes
kisajátítás érvényesüljön. A
egész lenni. A világot ez a
termelőeszközök társadalmi tuforradalom két táborra osztotta:
lajdonba való vétele azt jelenti,
az Októberi Szociálista Forrahogy megszűnt a földesúri és
dalom híveire, amelyekben a
a kapitálista tulajdon, ma minhaladó erők csoportosulnak és
den ami ezelőtt a kizsákmáhalálos ellenségeire, amelyeknyolást szolgálta, a dolgozók
ben az imperiálista erők csoérdekeinek a szolgálatában áll.
portosulnak. Az imperiálizmus
láncának a megszakadásával
A Nagy Októberi Szociálista
a tőkés rend általános válsága,
Forradalom létrehozta a dolamely átfogja az egész kapitágozók, a munkások és paraszlista társadalmi rendszert, még
tok szociálista államát, a szovinkább kifejezésre jut és a
jet-államot, egy ujtipusu állaSzovjetunió
állandó erősödésémot, amely újképpen demokvel
az
imperiálisták
egymásratikus - a dolgozók érdekéközti
ellentétei
még
inkább
kiben és újképpen diktatórikus —
mélyültek,
amihez
nagyban
a burzsoázia, a kizsákmányohozzájárult az is, hogy a munlók ellen.
kásosztály pártjainak vezetéséAz uj államtipusnak, a provel az imperiálisták által elletáriátus diktatúrájának a létrenyomott országokban, a gyarhozása megmutatta az egész
matokon mindenütt megindultak a nemzeti felszabadító mozgalmak,
világ dolgozóinak, hogy a munkásosztály szoros szövetségben a dolgozó amelyek azóta állandóan gyengítik az imperiálizmus erejét.
parasztsággal meg tudja semmisíteni a kapitálista államot, amivel a gyaA Nagy Honvédő Háború győzelmes befejezése által az imperiálizkorlatban bebizonyította, hogy a kapitálista társadalmi rendszer nem egy
megdönthetetlen, örökéletű jelenség, ahogy ezt a polgári filozófusok igye- mus már erősen szakadozott láncszemei tovább szakadtak és ujabb lánckeztek ..tudományos" érvelésekkel bizonyítani. A gyakorlatban igazolódott szemek szakadtak ki az imperiálizmus láncéból azáltal, hogy a Szovjetbe Leninnek, az emberiség nagy tanítómesterének az államról szóló taní- unió felszabadítása által ujabb ujtipusu államok születtek meg, amely
tása, amelyben azt mondta, hogy a kapitálista állam a dolgozók osz- államokban egyre élesedő osztályharcok közepette építik a dolgozók a
(Folytatás a 4. oláalon.)
tályharcán keresztül megdönthető és helyébe egy országban is fel lehet
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tétje koromfeketére festi a bányatelepet. A munka azonban tovább folyik,
nem állanak meg egy pillanatra sem.
A csilléken égő karbid lámpák,
mint apró szentjános bogarak, világítják meg az utat. Behuzódunk az étkezdébe. Párolgó est-ebéd finom illatát érezzük. Az asztalok körül már
szép számban sorakoznak fel a munkások, hogy vacsorájukat elfogyasztva
tovább végezhessék abbahagyott munkájukat.
András István kantinfelelős igyekszik ízléses és olcsó ételeket főzni.
A munkások meg is vannak elégedve munkájával. Az élkezde rádióját mosolygó, megelégedett, kíváncsi
arcok hallgatják, miközben megkezdő*
d.k a feltálalás.
Vacsora után megindulunk a hálószobák felé. Ezek tágas termekkel rendelkező, nemrég épült, hatalmas épületben vannak. Benyitunk az egyik
hálószoba ajtaján. Az ágyakon, ingrevetkőzve, ketten-hárman is egy csoportban, újságot olvasnak. A csoportok közötti versenyekrőj, uj eredményekről, hiányosságokról szól a lap.
Érdeklődéssel figyelik az olvasó minden szavát A tizenhármas számú és
több más csoportról nem szól a híradás. Mi lehet az oka ennek? Bodor
György fiatal bányászmunkás nekibátorodva, kérdésünkre biztatólag felel.
— Elvtársak, alig egy hónapja dolgozom itt a lövétei bányatelepen, a
legnehezebb tárnák egyikében, a 13asban. Be kell ismernünk, hogy hiába
vállaltunk feladatokat, nem tudtuk még
a normát sem elérni. Először is a tárnánkba csöpög a viz, sűrűn keli váltanunk egymást munkaközben. Azonkívül csak két váltással dolgozunk 24
óra alatt De nem csüggedünk, mert
mi munkások mindent meg tudunk
tenni, minden nehézséggel könnyedé*
megkOzdilnk, mert tudjuk, hogy ebbe*
a harcban Pártunk vezet.
A hálószoba falán «Többet—jobbat»
felírással vörös zászlócska leng.
— Az alsórákosi és vargyasi bányákkal folytatott, szociálista munkaversenyben szereztük ezt a zászlót,
mondja boldogan Bodor György és
nem is akarjuk elveszíteni.
A háló-szoba lassan lecsendesedik.
10 óra már elmúlt, Uj emberek foglalják el a termet.
Sz. F.

szabó- és asztalos üzemében

Az üzem épitést hirdető zaja köze- gyermekágyat rendelt a szülészeti ott- — mondja Fodor elvtárs — a versenyt bizony meg lehetne nyerni,
pette téptem az irodába. Tamás Jenő honok részére.
elvtársat a grafikon előtt találtam. A
Ma, amikor a dolgozók maguk ve- azonban reményünk van arra, hogy a
grafikonról le lehet olvasni, hogy az zetnek, amikor maguk irányítják saját Szovjetunió segítségével nekünk is
üzem dolgozói megértették a szociá- sorsukat, nem azon törik az eszüket, korszerű gépeink lesznek, amelyeket
lista munkaversenyek fontosságát és hogyan tudnának minél nagyobb hasz- a dolgozók életszínvonalának az ememinden erejüket megfeszítették, hogy not húzni, vagy egy ujabb háborút lésére fogunk felhasználni.
a versenyben olyan eredményeket kirobbantani, hanem azon dolgoznak,
A november 7. tiszteletére rendeérjínek el, amelyekkel méltón ünne- hogy munkájukkal maguk, családjuk zett szociálista munkaversenyek sopelhetik a Nagy Ontóberi Szociálista és gyermekeik számára egy boldo- rán a termelésben október 22-ig a
Forradalom 32-ik évfordulóját.
gabb jövendőt teremtsenek. Teszik Bencze Jenő munkacsoportja vezet,
De ennél többet is mond Bencze ezt azért is, mert tudják, hogy ezzel 75 százalékkal múlva felül az előiJenő, az asztalosüzem egyik csoport- a béketábor harcát a háborús uszitó rányzatot, a Verestóy Dénes csoportja
angol-amerikai imperiálistákkal szem- 58 százalékkal, mig a gépházi Fodor
felelőse :
— Alapszervezetünk kezdeményezé- ben erősitik.
Jenő csoportja 23 százalékkal teljesísére versenyre hívtuk az ország többi
tették tul a normát.
Szabó Árpáá IMSz-tag is ezt biüzemeit, nem is voltunk tisztában a zonyítja szavaival, miközben egy haA verseny ideje alatt az asztalosdolgokkal. Arra gondoltunk, hogy a talmas könyvtár-szekrényen dolgozik, üzemben
kitűntek munkájukkal Gál
verseny csak az erő hajhászása. Pár- amely az emberi haladás, az emberi Mózes, Pártunk
tagja, valamint Ilyés
tunknak és a szakszervezetnek kö- kultura fejlesztését fogja szolgálni.
Mózes,
Sata
István,
Niculai Nicolae,
szönhetjük, hogy megláthattuk az
Barabás
Sándor,
Benedek
László és
A Verestóy Dénes csoportjában beegyetlen helyes utat, amelyen dolgoBarabás
Lajos.
szélgetve
Barabás
Lajos
és
Péter
zóink életszínvonalának emelését a
szociálista munkaversenyek biztosít- Zoltán IMSz tagokkal találkozunk.
ják. Amikor azt megértettük, megpró- Ezek az ifjak megértették az lM3z- A szabók
konfakciós üzemében
báltunk uj módszereket bevezetni, ben is hallott szociálista munkaversenyek
célját
és
fontosságát
és
a
csohogy minél többet, minél jobbat tera munkások mindannyian tudják,
melhessünk, hogy november 7-ikén portverseny mellett Barabás Lajos mit jelent az életszínvonal emelkedéegyéni
versenyre
is
kiliivta
Péter
Zola versenyek csúcspontját méltóképtánt. Az ifju elvtársak elhatározták, sére nézve a szociálista munkaverpen köszönthessük.
hogy a Szovjetunió komszomolistái- seny és minden erejük latbavetéséGál Mózes, Pártunk tagja elmondja,
nak példáját követve bebizonyítják, vel igyekeznek, hogy a versenyt jó
hogy az észszerű munka során bebi- milyen
tudnak hozzájárulni eredménnyel fejezzék be. A versenyzonyosodott, mire képes egy olyan egyévesmértékben
gazdasági tervünk megvaló- ben vezet Balázs Ignác elvtárs csoüzemi csoport, amely megérti a ver- sításához, illetve tulhaladásához.
portja minőségben, azonban menysenyek célját és fontosságát
nyiségben a Kassai Gyula elvtárs
— Amikor a versenyrekihivás meg— Uj gépek, uj korszak, csoportja vezet. A többi 4 csoportban
történt, igyekeztünk munkánkat minő- mondja Fodor Jenő csoportfelelős. is számottevő eredményeket értek el
ségileg javítani, a holtidőt kiküszö- A gépműhely-csoport sem marad alul az elvtársak annak ellenére, hogy az
bölni, az anyaggal való takarékosko- a versenyben a többi csoportokkal üzem ablakai rosszak és a huzat
miatt bekövetkezett betegség folytán
dást bevezetni. Eleinte nem is volt ez szemben.
hiányoztak a verseny ideje
könnyű feladat, de a később elért
— Nagy nehézségeink vannak, sokan
alatt.
Jó
lenne, ha az üzemi bizottság,
eredmények fényesen bizonyították, mondja
Fodor Jenő, a rendetlen vilhogy egyéves gazdasági lerviinket lanyáram következtében. Gyakran elő- valamint az igazgatóság komolyan
csak igy tudjuk elősegíteni és a no- fordul, hogy munkánk elé ez aka- fogl dl kőznék ezzel a kérdéssel, hogy
vember 7. tiszteletére rendezett ver- dályokat gördit s a villanymotor is dolgozóink egészségét megvédjék.
seny igazi célját csak igy tudjuk el- ki van téve annak, hogy egy szép
Igy készül az UMGISz Május 1
érni.
napon kiég.
üzeme az Októberi Szociálista ForHogyan készül a székelykeMit készitnek
— Ha olyan korszerű gépekkel radalom 32. évfordulójának méltó
az asztalos üzemben?
dolgozhatnánk, mint amilyennel a megünneplésére.
reszturi Volnntas len- és
Az egészségügyi minisztérium 1000 Szovjetunióban magam is dolgoztam,
Buzogány Lajos. kenderfeldolgozó szövetke-

zet november 7-ikére?

Egy este a lövétei vasbánya munkásai között

A gyár dolgozói október 21-én foglalkoztak a Nagy Októberi Szociálista
Forradalom jelentőségével és ennek
kapcsán az alábbi önkéntes munkákat
Kanyargós, fenyőerdő-övezte uton rül kell tekinteni és mindent meg le- nagyszerű eredményeivel és fejlődésük- vállalták:
robog gépkocsink a lövétei bánya-te- het érteni, teszik hozzá mosolygó arc- kel, bemutatja, hogy augusztusban 14,
1800 kg. lenszál kidolgozását, a harszeptemberben 20 és októberben már 28matoztatásra
lepre. Szürkület van, mire megérke- cal és dolgukra sietnek.
kiterített 15 vagon leacsoport között folyik a szociálista szalma begyűjtését,
zünk. András András igazgató elvtárBiró Géza elvtárs valóban igvekszik
.szersat keresve megtudjuk, hogy a bá- mindenütt ott lenni és felvilágosító munkaverseny.(Ennek eredménye, hogy ződések megkötését,aazkollektív
üzem
külés
nyában van, személyesen ellenőrzi a munkával megértetni a munkásokkal a okióber végéig már a negyedik évne- belterületének renoválását, tisztítását
munkálatokat. Várnunk kell rá. A bá- szociálista munkaversenyek fontossá- gyed 20 százalékkal emelt előirány- és meszelését, a hiányos világítás pótnya-telep terjedelmes előterén külön- gát. Kis gyermek-korában már meg- zatát is mlszárnyalták 15 százalékkal.) lását, a vezetékekhez szükséges oszböző irányokból keskeny sínpárok szö- ismerkedett a szenvedéssel, nélkülöTörök Lajos egyúttal egyéni lopok felállításával, a könyvelés notvődnek egybe, melyeken vaskővel zéssel. Szüleit korán veszítve el, egy- versenyekre szólítja fel a bánya mun- vember
7-re való elkészítését, a rendmegrakott csilléket tolnak a munkások maga kereste meg mindennapi kenye- kásait
szeres
sajtólevelezés
bevezetését
a pörkölő kemencéhez. A pörkölő ke- rét. Egész életét a munkásosztály har•Mutassuk
meg
mi,
lövétei
bányáMindezekből
november
l-ig a kömencéknél vi. Bulya Márton csoportja cának szentelte. A munkások mindeszok,
hogyha
bár
vannak
nehézségevetkezőket
valósították
meg:
184 kg.
dolgozik. Éppen itt dolgoznak a bá- nütt örömmel várják, mert szavain kenyászati szakmai-iskola első évfolya- resztül a Párt utasításai jutnak el ink is, de leküzdve ezeket, lépést tar- tilolt lenszálat kidolgoztak, a harmatostunk Népköztársaságunk minden ön- tatásra kiterített 15 vagon lenszaimámos tanulói is, hogy gyakorlatban is- hozzájuk.
tudatos dolgozójával. Elvtársak, lejárt ból 6 vagont beszállítottak, az üzer
merhessék meg a vaskő feldolgozáTovább menve, megpillantjuk a fali- az ideje köztünk a tévelygésnek, előre met kivül lemeszelték, renoválták, kisát.
újságot. A birálat és önbírálat szel- a szociálizmus megvalósitásáért egy tisztították, hat villanyoszlopot állítotA kultúrháznál találkozunk Biró Gé- lemében irt időszerű cikkek megvi á- jobb életért. Kövessük öntudatos mun- tak fel és abból 3 oszlopra egyenként
za párttitkárral és Kusztura Dávid ká- gitják a munkások életét. Both József kásaink példáját, akik a munkában 100 voltos villanyégőt szereltek a kazderfelelőssel. Kérdésünkra rövid, de cikke világosan tárja fel az ifjúság mindig elől járnak.« Lázár Lajos cik- lak körüli tűzbiztonság érdekébenkimerítő választ kapunk:
nagy hiányosságait, «ifjuságunk még kéöen a szakszervezeti kérdésekkel,
Látszik, hogy az üzem dolgozni
— Elvtársak, készülünk november mindig nem tudja megérteni azt a Farkas elvtárs pedig az egészségügyi magukévá
tették Pártunk utmutatását
nagy
feladatot,
amely
m
a
raájuk
há7. méltó megünneplésére. Azonkívül
kérdéssel foglalkozik
és
azt
követve
biztos léptekkel halamivel már túlteljesítettük 1949 évi terv- rul a szociálizmus építésében, amikor
Tovább
olvasnánk,
de
az
est
södunk
a
szociálizmus
felé vezető utoo.
Pártunk
bizalommal
méri
fel
munkáselőirányzatunkat, három hónapos munifjuságunk
alkotó
erejét.
Munkára
tekatervet fektettünk le, naponta ellenőrizzük a munkálatokat, nincs időnk hát, ifjúság.» Török Lajos cikke fog- Éljen a Román Népköztársaság, a kétkezi és szellemi
meghalni sem. — Különben csak kö- lalkozik a versenyző csoportokkal, azok
dolgozók hazája !

Eredményes szociálista munkaversenyek
megyénk nehézipari üzemében
• november 7. tiszteletére

gatójának már nem kell Homoródfürdőre járni, Szentegyházasfaluban
egészséges, tágas bentlakást, iskolát
és műhelyeket készítet ek számukra..
A korszerű öntöde is nemsokára fedél"
alá kerül, s épülőben van egy nagy
kulturház is. A Lövéte-Vlăhita közötti
keskeny vasút sínéit nagyrészben lerakták, s a megjavított kis mozdony
Az öt
Ifjúsági
sárolt vagy épitett tehergépkocsik nagy- készen várja, hogy Csiszár László
brigádban
Ss része tönkrement. Ezenkívül különböző géplakatos elvtárs megkezdje a vaskő
s egy-egy hiányzó al- szállítását
milyen más volna a helyzet, ha elfo- gyártmányúak,
katrészt
lehetetlen
Igy
A hodvajf
kohé
gadnák Pártunk irányítását és a cso- nagy a gépkocsihiány,beszerezni.
ami
az
üzem
üzembehelyezése
portvezetők, különösen Pálgábor Dénes nyersanyagellátásánál okoz zavarokat.
és a csoportjában dolgozó Szőcs Béla
Az utóbbi hónapok megfeszített
kell a napi nyersanyagis megértenék, hogy kötelességük tá- Biztositani
munkájának legszebb eredménye a
szükségletet
Az
üzem
munkásainak
mogatni a gyengébb munkásokat. Nem tűzifa- és téli élelemszükségletét is bodvaji kohó üzembehelyezése. Az
elég elsőnek lenni a brigádok verse- bi. tositani kellene.
András Ferenc elvtárs vezetésével ott
nyében. M ndazt, amit munkájukkal
dolgozó munkásoknak lakást, öntődét,
Mindezt, vasút hiányában, csak gépházat építenek. Eddig 70 kilómékapcsolatban megtanultak, tovább kell
adniuk, mert csak igy válnak igaai gépkocsikkal lehet elvégezni. Ezeket a ternyi távolságról kelleti a faszenet
kérdéseket az üzem vezetősége Pár- hordani, de már közeli erdőben égetik
építőivé a szociálizmusnak.
tunk
a RATA udvar- a szenet, hogy ezzel is megkönnyítsék
Az ifjúsági brigádok munkateljes't- helyi támogatásával
központjától
kért
ménye szép, de a szervezéseknél hi- gítségével oldja meg. gépkocsik se- az anyagellátást A bodvaji kohó munkásai nagy mértékben hozzájárultak
ány sságok vannak. Például Sebők
ahoz, hogy a 3 kohó október végéig
Emelkedik
Berta öntő elvtársnő nem tudja, melyik
146 százalékban teljesítette az előa
munkások
brigádcsoporthoz tartozik. A szerveirányzatot s ha a dolgozók ilyen
életszínvonala
zés idején beteg volt, amikor munkaAmint a Vlăhiţa-i vasgyárnál is lát- ütemben folytatják lelkes munkájukat,
helyére állt, csak annyit mondtak neki,
hogy beszervezték a brigádba, de azt juk, Pártunk nem csak a munkákat a 3 kohó november 21-ig teljesiti az
már nem, hogy hányas számúba. Igy irányítja, hanem biztositja a munkások egész évi tervet.
Sebők Berta elvtárs szorgalmasan magasabb életszínvonalát is. Gyönyörű
Ha vannak is hiányosságok a Vlăvégzi ugyan munkáját, de milyen más- uj munkáslakásokba ujabb 15 család hita-i vasolvasztó üzemben, ludjuk,
képpen végezné, ha tudná, hogy mun- köhözhetik be november 7. re. A ha- hogy ezeket lassan mind kiküszöbölik,
kájával egy gyenge brigádot kell talmas irodaépület is be van fejezve, s méltó munkateljesítményekkel kömegerősítenie, vagy egy erőset még a kantint kibővítették, ugy, hogy ok- szöntik november 7.-ét, annak a Nagy
erősebbé tennie. Â csoportfelelősök- tóberben már 320—350 dolgozónak Szociálista Forradalomnak 32-ik évnek foglalkozniuk kell a brigádok biztosították a napi kétszeri étkezést fordulóját, melynek viiágraszóló esetagjaival! Pálgábor Dénes, mint az
A kohászati és bányászati szakis- ményei nekünk is megnyitották az utat
első helyen álló II számú brigád ve- kola 190 első és második éves hall- a szociálizmus épitése felé.
—a.
zetője és Szőcs Béla, a II számú
brigád tagja, nyújtsanak segítséget az
I.—es, IV es és V—ös számú brigád
vezetőinek és tagjainak. Szilágyi István
III számú csoportja október 15-től fejA mai napon, -949 november 2-ikán délelőtt 9
lődést mutat. Október 25-én 118 százaórakor
az Állami Terv üzemünkre eső részét elvégezlékban teljesítette- normáját, de hisszük,
tük
Pártunk
irányításával és a szakszervezet támohogy még nagyobb leíiesitményekre is
képes országunk egyéves tervének si- gatásával. Mostantól kezdve 1 iöO. évre termelünk.
keréért.
Jennek az eredménynek az örömére, mi dolgozók el-

Pártunk irányüásíval a Vlăliiţa-i
vasolvasztó iizein dolgozói egyre fokozódó ütemben folytatják a november 7. tiszteletére indiiott szociálista
«lunkaversenyeket. Ezeknél a versenyeknél már jobban érezhetők Pártunk
politikai nevelésének és a szakszervezet szervezésinek eredményei, mert
mig az augusztus 23 tiszteletére folyó
•mnkaversenyeknél 37 egyéni és 2
csoportverseny volt, addig a november 7. tiszteletére szervezetteknél már
mintegy 100—120 egyéni és 5 csoportverseny van.
Legtöbb egyéni versenyt az öntődébei kezdeményeztek, 44 öntő vetélkedik a jobb eredmény eléréséért, a
selejt csökkentéséért. Az egyéni versenyben lévő munkások közül eddig
a Sándor Ambrussal versenyben !évő
Török József B. vezet, 170 százalékos
normateljesitményével. Utána Kelemen
János és Indacsek András következnek, mindketten 158 százalékban teljesítették előirányzatukat
Az épülő uj öntöde emelkedő falai
között elhaladva, érkezünk a régi
intődébe. Az öntőpadok mellett, az
„öreg" munkások közé beosztva dolgoznak a 6 hónapos öntőtanfolyamot
végzett lányok. Néhányan közülük elkeset edetten mondják, hogy nem haladnak elég jól a munkával, mert néha „kemény" az olvasztott vas. Ilyenkor tanácstalanok és elkeseredettek.
De csak addig, amig Pártunk egy-egy
«ntudatos tagja, mint Mihály Imre
elvtárs is, megmutatja nekik, hogyan
kéli băfnftî a „kemény" vassál.
Mihály Imre elvtárs a második váltásban dolgozik. Október 16-tól 26-ig
minden nap 2J0 százalékban teljesíhatároztuk, hogy egynapi fizetésünket a ScánteiaA
feldolgozó-üzem
tette normáját.
Ház, kulturánk előmozditója felépítésére fordítjuk.
— Már el sem tudom képzelni az 14 egyéni versenyhen lévő dolgozója Éljen a Román Munkáspárt.
életemet munkaverseny nélkül, mondja, közül Mihály Albert T. elvtárs 169
A z ^ v á r a l j e i IPEIL fűrészüzem dolgozói.
agy simogatva kezével a formába százalékos normateljesitésével megelőzte
a
műhely
összes
munkásait.
préselt nedves homokot mintha 4
gyermeke közül vala nelyiknek a fejét Pedig mindegyik nagyszerű tredmésimogatná. A versenyek alatt sok nyeket ért el. Leggyengébb eredményt,
apró, könnyítő mozdulatot tanul meg 12 százalékos normatuiszárnyalást Szaae ember. Még a vas sem.számit végül. bó Károly elvtárs mutatott fel, mert 10
Nincs rossz vas. Aki hazájának épí- napig szabadságon volt.
tésén küzd, annak nem számit, milyen
Népköztársaságunk egyéves gazda munkálatokat. Mellette dolgozik Bârsan
A
szerkováosa vas. Mindig megtalálja a lehetőségét,
sági tervének egyik kimagasló pontja: Ioari csoportja. Ennek a csoportnak
üzombvn,
hogy teljesítse feladatát. A lányok
.országunk altalaji kincseinek feltárása. munkásai minden reggel Parajdról
még nem elég gyakorlottak. De azért ahol már szept. 29-től 1950-re dol- Pártunk országépitő munkáját minden jöttek
a munkahelyre, este pedig viszvagyunk itt mi, „öregek", hogy meg- goznak, 20 munkás között lelkes megyére, igy Udvarhely megyére is szatértek
otthonukba. Ez annyit jelent,
mutassuk nekik, amit még nem tudnak. egyéni verseny foiyik. Id. Orbán Mi- kiterjeszti, hogy az altalaji kincsek hogy a napi
munka mellett még az
— És hog) an segített, elvtárs, a lá- hály szer kovács elvtárs három társát, feltárásával, azoknak értékesítésével utazás fáradalmait is vállalták, csakid Égei Lajos, Kelemen András és biztosítsa az ittlakó dolgozó nép élet- hogy haladjanak a munkálatok.
nyoknak ?
ifju Orbán Mihály elvtársakat hivta ki
— Semmiség az egész. Néha sürübb versenyre. Id Orbán Mihály 188 szá- színvonalának emelkedését.
A munkásokkal nincs baj, de a faPártunk irányításával komoly kuta- anyag hiánya miatt a gépek még
az öntött vas, nem folyik végig köny- zalékos teljesítményével vezet. Jakab
nyen a formában. Csupán annyit kel- Mihály elvtárs 187 százalékos norma- tások folytak és hatalmas munkálatokat nincsenek tető alatt. A legszükségesebb
fett megmutatni, hogy ilyenkor a for- teljesitéssel vezet két versenyre hivott kezdtek tneg. A város szélén, mind- deszka-és faanyagot a megyei ideigmát egy kissé meg kell dönteni, a társával, Simó Domokos és Hegyi annyiunk szeme előtt emelkedett a lenes bizottságtól, aszovátai IPEIL-től
magasba néhány nap alatt egy óriási vas-kapták, a parajdi IPEIL is ígért, de még
vasat lassabban önteni, hogy ideje Domokos elvtársakkal szemben.
torony.
Vörös váza büszkén hirdeti a ezzel nincj biztosítva az építkezéseklegyen belecsurogni a legkisebb rédolgozók
küzdelmének sikerét. Körü- hez és a további munkához szüksésekbe is.
Szép
eredmények
lötte hatalmas, a Szovjetunióból kapott ges faanyag. Az illetékeseknek sürA szomszédos asztaltól hirtelen átA november 7. tiszteletére Pártunk gépek sorakoznak, betonalapon, de gős segítséget kell adniuk, hogy ne
atól egy fiatal munkáslány:
irányításával folyó murkaversenyek fedél még nincs felettük. Fenn a tor- csak a gépek tetőzetéhez, hanem az
— Igaz, csak ennyi az egész, de eredményeképpen október végéig az nyon, parányinak látszó munkások
és gyülésterem felépítéséhez
áriért csak Mihály elvtárs mutatta öntöde 116 százalékban, a feldolgozó kalapálnak, a torony körül kék munka- étkezde
szükséges
faanyagot is idejében meg«leg? A többiek közül, bizony, keve- üzem 102 százalékban teljesítette a ruhás szakemberek szerelik a gépeket kapják. Október
23-án Pártunk
sen foglalkoznak velünk.
havi előirányzatot. Mivel a feldolgozó- Távolabb deszkaépületek fehérlenek, irányításával a munkások vállalták, a
— Azért, fiam, mondja csendesen, deüzem kimondottan kereskedelmi árut s kemény munkáskezek rakják a kö- szakcsoport megalakítása, a versenybüszkén Mihály Imre elvtárs, mert dolgoz fel, s az öntődében pedig in- vet az uj útra. Az állandó és alkalmi szerű anyagmegtakaritás és pontosság
párttag vagyok. A Párt megtanított kább gépalkatrészeket öntőitek, ezért munkások öntudatosan, lelkesen telje- betartása mellett, a kantin és a gyüarra, hogy tudásomat azokkal is meg- nem érhetett el nagyobb százalék- sitik feladatukat. Csak augusztus 12- lésterem felépítését. A város életének
kell ismertetnem, akik tanulni akarnak, arányt A szerkovács-műhely dolgozói én kezdték meg a munkát, de telje- fellendítéséért munkálkodó dolgozók
hogy a szociálizmus fejlesztéséért október végén már 1950 februárjára sítményük felér egy félévi munkával. lelkes munkavállalásainak teljesítését
Munkájukkal harcoljanak. Én is egész dolgoznak.
nem szabad, hogy akadályozza a faKülönösen Badea Nicolae munkatudásomat a Pártnak köszönhetem,
A szállítási osztályon nehéz volt a vezető tünt ki, aki ismerve a munká- anyag hiánya, akkor, amikor a meamely biztos kézzel irányítja minden munka. Az üzem megindításának ide- latok országos jelentőségét, meggyor- gyében bőségesén van a szükséges
tevékenységünket.
jén lelkesen megjavított és azután vá- sított ütemben vezette az előkészítő anyagból.
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Éljen a Román Munkáspárt, országunk dolgozóinak vezetóereje!

A Nagy Októberi Szociálista Forradalom
32-ik évfordulója tiszteletére

uj lendülettel folynak a munkaversenyek a Szovjetunióban
Uj lendülettel

folynak a
munkaversenyek
a
Szovjetunióban

A „Moszkvogol" kombinát bányá- tervet
A szeptemberi átlagtermelés 15*1
szai túlteljesítették a Nagy Októberi
Szociálista Forradalom 32 ik évfordu- százalékkal emelkedett, a munka terlója tiszteletére vállalt kötelezettségü- melékenysége pedig 13 2 százalékkal
ket: október 16-án befejezték a tíz- fokozódott a tavaly szeptemberihez
hónapos szénkitermelési és leszállítási viszonyítva.

Újfajta,
nagyteljesítményű
munkagépeket
gyártanak

Több élenjáró halász-szövetkezet,
brigád és csoport teljesítette már az
ötéves tenet. A lege'ső volt közöttük
a „Harmadik Internácionálé" nevü
halászati munkaközösség. Ennek saját
kikötője van a tengerparton, 15 bárkával és korszerű halászati felszere-

léssel. A kolhoz tartalékalapja megközelíti a 15 millió rubelt A halászfalunak saját villanytelepe, kulturháza,
két iskolája, áruháza, stb.-je van. Az w
idén 25 házat építettek a faluban.
Minden házban van rádió.

A Nagy Októberi Szociálista Forradalom
"í*
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világtörténeti jelentosegerol

esztergapadot készített. Az uj gépek
kitűnően beváltak, s nemsokára meg(Folytatás az 1. oláalról.)senyek. amelyeket Sztálin elvtárs
kezdik sorozatban gyártani őket
a termelés emelőrudjának nevez,
A gyár tervező mérnökei egyéb kizsákmányolásmentes szociálista hazánk dolgozóit is allandóan lelnagy teljesítőképességű munkagépeket társadalmi rendszert.
kesítik. Mind több és több dolgozó
is szerkesztettek.
Ezt az építést igyekszik az impe- csatlakozik a szociáiista versenyekriálizmus minden tőle telhető módon hez, bizonyítva, hogy hazánk dolgoElől jár a szociálista
versenyben
elgáncsolni, háborús propagandával, zói megértették ezt a feladatukat,
atombombával való ijesztgetéssel amiket a történelem állit a munkása
szovjet-ifjúság
akarja a békeszerető népek nyugal- osztály elé és Pártunk vezetésével
A leningrádi „Kirov" müvek ko- vékeny részt vesznek a komszomolisták mát zavarni és előkészíteni egy ujabb napról-napra uj^bb győzelmekkel,
vácsmünelye szeptember 24-én befe- és a többi ifjúmunkások is. Elsajátítják háborút Azonban a Szovjetunió, a megvalósításokkal haladnaka szociájezte az évi termelési tervet, s ezzel idősebb munkástársaik tapasztalatait béke állandó, hatalmas védőbás- lizmus építésének az utján, állanelső sikerét aratta az üzem a Nagy és ifju lendületet visznek a szociálista tyája szilárd békepolitikájával szét- dóan emelve életszínvonalukat.
versenyekbe, s mindenütt elől járnak zúzza ezeket az erőfesziteseket, leOktóberi Forradalom 32-ik évfordu
Megyénk, Udvarhelymegye dollója tiszteletére rendezett szociálista a munkában.
leplezi az egész világ dolgozoi előtt
gozói is megértették hivatásukat és
versenyben. A kiváló eredmény a műA kovácsmühelyben 14 brigád dol- az imperiálisták igazi arcát
feladataikat, amit az bizonyít a leghely egész kollektívájának: vezetők- gozik, közülük hat csupán ifjúmunHa a béketábor, a demokrácia ékesebben: hogy a megyénk neM&znek, mestereknek és munkásoknak kásokból áll. Minden brigád hónaprólhónapra túlteljesíti a tervet. Szedov tábora és az imperiálisták tábora iparát jelentő Vlăhita i vasöntődéegyaránt köszönhető.
Alexej
komszomolista brigádja olyan közötti harc mérlegét elkészítjük, új- nél és a lövétei vaskőbányánál ris»
Az üzem pártszervezete minden
ból meggyőződhetünk a szociáliza többi iparágaknál is
egyes dolgozó munkája termelékeny- kifogástalanul dolgozik, hogy felmen- mus erőinek a felsőbbrendűségéről. valamint
megélénkült
folynak o
ségének fokozásáért, a gépek minél tették a készítmények műszaki ellen- Ha megnézzük a ixsovjetunio ve- Nagy Októberiülemben
Szociálista
Forradaőrzése
alól.
jobb kihasználásáért és a minőség
zette béketábort, amelyhez a Szov- lom tiszteletére rendezett szociálista
javításáért küzd. Ebben a harcban tejelurfió és a népi demokrácia or- versenyek. A Vláhi{a-i vasöntődészágain kivül az egész világ dolgo- nél 5 brigád versenyben áll egyJelentős
sikereket
értek el a
zói, valamint a gyarmati felszaba- mással. A brigádoknak összesen
szovjet-nemzetgazdaság
minden
ágában
dító nemzeti mozgalmak és azok a 42 tagjuk van, ezenkivül 80 egyéni
hatalmas sztrájkmozgalmak tartoz- versenyző áll egymással szemben,
együttműködés
jellegzetes
példája
az
A szoyjet-nép minden téren rendnak,
amelyek a kapitálista orszámunkájukkal hozzájáruljanak
kívüli teljesítményekkel készül a Nagy egyik híres szovjet-biológus, Liszenko gokban a Kommunista és Munkás- hogy
hazánkban
a szociálizmus építéséOktóberi Szociálista Forradalom 32-ik Trofin akadémikusnak és munkakö- pártok vezetésével napról-napra le- hez. Az egyéni
versenyben álló elvzösségének
tevékenysége,
Liszenko
évfordulójának megünneplésére.
zajlanak és tudjuk, hogy ezek mind társak közül a legjobban kiemeldolgozta
ki
a
gyapot,
takarmány
és
Topcsijev Alexandr, a Szovjetunió burgonya jarovizálási módszerét, ami a béketáborban vannak, világossá kednek Orbán Mihály, aki 188 száelőttünk a béketábor ereje. zalékban, Török József 170 százaTudományos Akadémiájának titkára jelentékenyen
növelte azok termelé- válik
Ebből
meglátjuk az imperiálisták lékban, Mihály Albert 169 százatájékoztatta a Taszsz Távirati Iroda kenységét. Liszenko
először, mindinkább
gyengülő vergődéseit, lékban , Tankó Imre 168 százalékegyik munkatársát a szovjet-tudomány hogy a Szovjetunió javasolta
északi vidékein akiket a dolgozók
marxista-leninista ban, Hatos Antal. Kővári Gábor és
legújabb sikereiről.
vessenek nyáron, burgonyát, a fát fé- tanok vezérelte hatalmas épiteniaka- Szabó
Gábor 162 százalékban, Pá— A Nagy Szociálista Forradalom, szekbe ültessék és sok egyéb olyan
mondotta Topcsijev, olyan hatalmas eljárást javasolt, amelyeket ma már rása és harci lendülete teljesen meg- velka Ödön 137 százalékban és
távlatokat nyitott a szovjet-tudomány megszokott dologként ismernek a semmisít. Látjuk ezt a vergődést Pálgábor Dénes 130 százalékban
előtt, amilyeneket a kapitálista orszá- szovjet- mezőgazdaságban. A szovjet- Franciaországban , amikor a fran- teljesítették normájukat. Ugyanakgok tudománya nem is ismerhet. A állam büszke tudósainak a fizika, cia dolgozók újra és újra meg- kor a többi elvtársak is mind szép
szovjet-kormány tartós anyagi alapot vegytan, számtan és a fiziológia terén hiúsították az imperiálisták által eredményeket értek el, ami mind
teremtelt a tudománynak. A Kommu- végzett kutatásaira, s azok eredmé- létrehozott s az imperiálistákat ki- azt jelenti, hogy megyénk dolgozói
nista (b) Párt és a szovjet-kormány nyeire. Többszáz tudóst tüntettek ki szolgáló kormányok megalakítását. is megértették feladatukat.
gondoskodása folytán t-z szövetséges tudományos felfedezéseikért. A Sztálin
A Népi Demokráciák országai,
Ugyancsak nagyszerű eredményeköztársaságban — az Ukrán, Bjelorusz, dijas kitüntetettek között, tekintélyes
közöltük
hazánk, a Román Nép- ket értünk el az őszi vetési kampány
Georgiái, Litván, Lett, Észt, Kázáh, tudósok mellett találhatjuk kiváló gyári
örmény, Azerbajdzsán és Üzbék köztár- munkások és kolhozdolg02Ók neveit köztársaság is, a Szovjetunió állandó során, amikoris dolgozó parasztsásaságokban — tudományos akadémia is. A Szovjetunió tudománya a szovjet- segítsége és támogatása mellett biz- gunk, megértve ennek fontosságát.
tos léptekkel haladnak a szociá,iz- Pártunk és az ideiglenes bizottsálétesült. Ezenkivül a Szovjetunió több nép épitő, békés céljait szolgálja.
mus épitésének utján.
gok vezetése és iránvitása mellett,
köztársaságában működik a központi
az őszi vetést 100 48 százalékban
Tudományos Akadémia helyi tagozata.
Hazánk,
a
Román
NépköztársaA Szovjetunió békehiveinek moszkvai
A szovjet tudomány a régi orosz tudo- értekezletén Vavilov Szergej akadémi- ság nagy haladást tett a Pártunk végezte el. Ezekkel a megvalósítámány nyomdokain halad, a szovjet- kus a többi között a következőket által vezetett dolgozók önfeláldozó sokkal bizonyítják megyénk dolgohazafiasság hatja át, tiszteletben tartja
és munkája következtében. zói is azt, hogy azokat a lehetősé„A haladó, becsületes em- harca
a többi népek tudományos felfede- mordotta:
Ahogv
a Román Munkáspárt főtit- geket, amiket az Októberi Szocianem állítanak akadályt a tudo- kára Gheorghe
zéseit és az egész világ haladó tudo- berek
Gheorghiu-Dej elv- lista Forradalom győzelme a szociútjába. A tudomány viszont társ 1949 augusztus
mánya élén áll. A Szovjetunió tudo- mány
22 iki beszédé- álizmus épitése érdekében rendelnagyban
hozzájárul
az
egész
világ
mányos kutatásai a nemzetgazdaság dolgozói életszínvonalának emeléséhez ben hangsúlyozta; „Romániának kezésünkre adott, kihasználják és
szükségletei szerint igazodnak.
Európában félgyarmati ország sze- hozzájárulnak ahhoz az épitő
és gátat vet az uj háborúra uszitók repe
volt; ebből a helyzetből nagy munkához, amelyet hazánk minden
A tudomány és a gyakorlat közötti eszelős próbálkozásainak"
ugrást tett előre. Népköztársaság dolgozója kifejt a szociálizmus épílett és politikai szempontból a világ tésének az utján hazánkban a RoA Mangiszlák
félsziget
halászai
is...
előrehaladott országainak sorába mán Népköztársaságban, a Román
A Káspi-tenger Mangiszlák nevü ciálista Forradalom 32-ik évfordulója lépett."
Munkáspárt irányítása melleit.
félszigetének sokezer halásza sikere- tiszteletére rendezett szociálista verAzok a hatalmas szociálista versen vesz részt a Nagy Októberi Szo- senyben.

A kujbisevi gépgyár derekasan teljesíti a Nagy Októberi Forradalom
32 ik évfordulója tiszteletére vállalt
kötelezettségét
Az esztergapadgyártó osztály kollektívája két ujtipusu, félig önműködő

Lássuk a tanulságokat
az őszi vetési csata sikeres befejezése után
Megyénk területén a vetési k a m "
pány befejeződött, a falu dolgozói tel|esitették a vetési előirányzatot
Visszatekintve a munkálatok végrehajtására, megállapíthatjuk, hogy a
vetést nehezen kezdtük meg és lassú
ütemben folytattuk október 12-ig. Az
addig elért eredmények szerint a
helyzet aggasztó volt Ha ezt az ütemet tartották volna be dolgozóink a
munkálatok végrehajtásában, akkor
nagyon lekéstünk volna a terv teljesítésével, vagy egyáltalán nem fejeztük volna be azt, igen komoly károkat okozva a mezőgazdasági termelésben. Eltértünk volna a Párt irányításával kormányunk által kijelölt időponttól és mellőztük volna a tudományos agrotechnika vívmányait.
Megyei
Pártszervezetünk

azonban idejében feltárta a vetési
munkálatok végrehajtásában előfordult hibákat és nehézségeket. Mindazokat ă hibákat és nehézségeket, amelyek addig fordultak elő a munkálatokban, az október 12-ikén tartott értekezlet alkalmával tárgyalta a Pártvezetőség. Pártunk ez alkalomból minden járás problémáival külön-külön
foglalkozott, rámutatva mindama hiányosságokra és akadályokra, melyek
gátolják és nehezítik a községi és járási bizottságok működését és hátráltatják azokat a teendők végrehajtásában.
Megyei Pártvezetőségünk meghallgatta a járások beszámolóit, felmérte
az addig elért eredményeket és pontos munkaterv alapján kijelölte a további feladatokat. A feladatok magukban foglalták a községi és járási bizottságok egész tevékenységét és arra
irányuló igyekezetét, hogy kiküszöböljék az ezideig tapasztalt hiányosságokat.
Pártunk rámutatott ana, hogy a
vetési kampány során nagyon sok helyen nem végzik el azokat a teendőket, amelyek hozzájárulnak a vetési
csata sikeréhez. Igy pl. hiányosságot
fehet észlelni a vetőmag kiosztásánál,
annak tisztításánál és annak csáváíá-

sánál, a bevetett területek összeírásá- láttuk, komoly akadályként jelentkenál és a községi ideiglenes bizottsá- zett a Mostani vetési kampánynál és
gok általános működésénél, Sok he- ugyanakkor veszélyt jelent a juhtelyen a községi ideiglenes bizottságok nyésztés szempontjából is.
nem törekszenek az osztályharc szelAz október 12-i értekezlet azzal
lemében dolgozni és a kulákság be- végződött, hogy az addig tapasztalt
folyása alatt működnek. Nem folytat- hiányosságokat föltétlenül kiküszöbönak komoly és elszánt harcot az osz- lik a járási és községi bizottságok,
tályellenség ellen, amely mindent hogy a gyenge bizottságokat a járási
megragad a tervbevett munkálatok és megyei bizottságok megsegítik és
meghiúsítása céljából. Nagyon sok hogy a pártszervezetek minden segíthelyen különböző formákban nyilvá- séget megadnak a mezőgazdasági
nul meg a kulákság mesterkedése, munkálatok teljesitése érdekében. Az
egyes helyeken uszit vagy rémit, más értekezletről a járási bizottságok azhelyeken pedig különböző hazugsá- zal tértek haza, hogy azonnal meggokkal próbálja tévútra vezetni a kezdik a munkát és 10 nap múlva
munkásságot
beszámolnak eredményeikről.
Egyes községekben még nem sikeA 10 nap alatt kemény munka folyt
rült mindezideig kiépíteni a munka- falvainkban. Megmozdultak a falu dolkollektivákat és azok előnyeit érvé- gozói és iparkodtak a vetési, betakarínyesíteni. Nagyon sok helyen még a tási, cséplési és terménybetakaritási
régi eljárásokat alkalmazzák, még munkálatok elvégzésére. A munkálamindig a régi munkaprogramm szerint tok végrehajtásában a Párturfk által
dolgoznak és ezáltal súlyos hibákat kijelölt programmot hajtották végre,
és zavarokat idéznek elő.
a tervszerű eljárásokat alkalmazták és
Sok helyen megfeledkeznek arról, a tervszerüsités előnyeit érvényesíhogy mostani rendszerünk a Román tették.
Munkáspárt irányításával uj embertíA Pártunk által nyújtott segítségpust termel ki, amikor az egyén ter- nek és a tervszerűen beállított- munmelékenysége sokkal nagyobb, maga- kaprogramm végrehajtásának köszöntartása a munkával szemben lényegesen hetjük azt, hogy a 10 nap multával
eltérő és uj kell, hogy legyen.
megyénk a 10 százalékos teljesítésről 92 százalékra emelkedett és hogy
A járási
a vetési körzetben megyénk az utolbizottságok
sók közül az elsővé emelkedett
önkritikát gyakorolva, beismerték hiájárások közül a szervezési és
nyosságaikat belátták hibáikat és fel- a Amunkamenetet
véve alapul igen
ismerték a Pártunk által részükre ki- szépen dolgoztak az
oklándi és kejelölt helyes utat. Ezért valamennyi
felső járásokban, megfelelő
járási bizottság pártfeladatkén): vál- resztúri
végeztek a keresztúri alsó és
lalta, hogy uj és nagyobb lendülettel ,munkát
parajdi
járásokban,
műfog dolgozni és minden erejét arra ködtek azonban az gyengébben
udvarhelyi felső
fogja fordítani, hogy mentől hama- és
alsó járásokban.
rább befejezze a vetési kampányt, a
terménybetakaritást, a krumpli és napA terv teljesítését és az elért eredraforgómag begyűjtését. Vállalták az ményt kizárólag Pártunknak köszönőszi mélyszántások teljesítését, elő- hetjük, ahonnan minden támogatást
készítve ez áHal az 1950. évi tavaszi megkaptunk a megye dolgozóinak
vetési kampány feltételeit. Vállalták, mozgósítására és a vetési munkálahogy teljes igyekezetükkel azon lesz- tok teljesítésére. Megyénk teljesítette
nek, hogy a fekete ugart helyettesít- a vetési előirányzatot, elvetette az
sék a zöld ugarral, hogy ezáltal vál- őszi gabonákat, biztosítva ezáltal a
toztassák meg ezt a káros talajmű- jövő esztendőre a munkásság kevelési formát. A fekete ugar, amint nyerét
H.

Tüntessük el a fekete u g a r t
A szociálizmus felé haladó mezőgazdasági rendszerünkben a magasabb
agrotechnkai módszerek alkalmazásánát
arind nagyobb akadályt jelent az ugartartó rendszer (a fekete-ugar) és ezek
kelyét a zöld-ugar rendszernek kell
elfoglalnia.
A kapitálista, anarchikus termelési
ierdszer maradványaképpen megyénkben még igen nagy területet foglal el
afekete-ugar, amelyet, ha a szószaksaerü értelmében veszünk, nem is nevezhetünk ugarnak, hanem csak parlagnak. Szakszerűen müveit feketeugart csak nagyon kis területen találhatunk vidékünkön. Nagyrészt a legeltetés céljaira parlagon hagyott, egyáltalán nem müveit parlaggal találkojíunk nálunk. Pedig az ugarnak, ha
egyáltalán indokolt lenne a fenntartása, az a célja, hogy a földet 1 évig
pihentetve, a talaj nyerstápanyag-készlete gyarapodjék és a következő évben termesztett növények jobb termést
adjanak
A fekete-ugar csak olyan száraz
vfciékeken indokolt, ahol az egy évi
csapadék mennyisége nem elég a terjeshez, hanem erre a célra két évi
csapadék-mennyiséget kell összegyűj-

teni. A mi éghajlati viszonyaink azonban nem ilyenek. Ezért nálunk az
ugar tartását pusztán csak a talaj pihentetése és tápanyag gyűjtése indokolná, ha azt megfelelően művelnék.
Az ugar-müvelés akkor lenne megfelelő, ha az előző évi termény tarlószántásától kezdve a nyári gyomirtó
szánlások után, az őszi szántást, ezután tavasszal a talaj felületének elsimítását és porhanyóan tartását elvégeznék.
Nálunk nem müvelik igy az ugart,
ezért az csak parlagnak nevezhető,
amelynek egyébként a legeltetés volna a hivatása. De, hogy ugaraink ezt
a hivatásukat is mennyire nem töltik
be, azt talán legjobban éppen az ugartartó községeink bizonyíthatnák. Ezek
az ugarok minden körülmények között
rossz legelők, azon az állatok nem
találhatják meg a szükséges táplálékot,
pusztán csak sétatér a legelőállatok
részére. Azonkívül az ilyen ugar többnyire gyomnevelő és ez által csak az
utána termesztett növények ápolási
munkálatainak költségeit növelik, anélkül, hogy jelentős termésemelkedést eredményeznének.
Ha mindezekhez még hozzávesszük

azt, hogy a kellőképpen meg nem
müveit ugar talajszerkezeti szempontból is nagyon sokat romlik, mert a
természetes ülepedés folytán és a legelő állatok tiprása következtében ann.ik egész felső rétege, a hajszál;sővesség Iétesülése folytán kiszárad, a
baktériumok életműködéséhez szükséges légjárhatóság pedig teljesen elvész, s a talaj általában elveszíti morzsalékos szerkezetét, ami talajmüvelési
és növénytermesztési szempontból katasztrófális, az is indokolja e rendszer
teljes felszámolását.
Ennek a problémának a megoldásánál azonban gyakran felvetődik a legelő kérdése. Mi lesz a legelőállatainkkal? mondják az érdekeltek. Főleg a
juhállománnyal, amely rendszerint ezeken az ugarokon kénytelen sínylődni,
jobb legelő hiányában. Ez valóban
megoldásra váró probléma és az ugarrendszer felszámolása terén mint komoly nehézség jelentkezik.
A kérdés azonban egyáltalán nem
megoldhatatlan. Csak néhány rossz
szokással, maradisággal kell végleg leszámolnunk és főleg meg kell értenünk a szociálista mezőgazdálkodás
lényegét és irányvonalát
Valóban kevés a legelőnk, a mar-

haállományunkhoz viszonyítva és főleg a háború alatt észszerületlenül felduzzasztott juhállományunkkal szemben. De ha számításba vesszük azt,
hogy meglévő legelőink legelöállatbefogadóképességét szakszerű fegeiőgondozássa! és ápolással meg lehet
kettőzni, továbbá, ha a nagyszámú, de
gyenge minőségű juhállományokat egy
kevesebb számú, de értékesebb aayaggal helyettesítjük, ez a legelő-probléma is könnyen megoldódik és mindért
akadály elgördíthető az ugar teljes felszámolásának az útjából.
Amint arra Pártunk, a Román Munkáspárt rámutatott, a jól kezelt ugart
is a zöld-ugar tökéletesen tudja helyettesíteni, mert a pillangós-virágú takarmánynövények termesztésével nem
csak feljavíthatjuk talajunkat és ez áltej
a következő évi termesztett növényeink termésátlagait emelhetjük, hanerri
ezzel egyúttal a legelőállatok jobb takarmányozását is biztosithatjuk.
Pártunk irányításával az ugar fokozatos felszámolása terén az utóbbi
években sok haladás észlelhető. Amig
1945—46 évben az ugar Összterülete
15.496 hektár volt, ma már csak 6.000
hektárt tesz ki. Irányított gazdálkodásunk évrői-évre mind jobban és jobban igyekszik elhárítani azokat az
akadályokat, amelyek az ugar teljes
felszámolásának még az útjában állnak.
Itt elsősorban gondolunk a cigájaakcióra, a legelők feljavítása érdekében folyósított hatalmas állami segélyekre stb.
Amint arra Pártunk K. V-nek március 3—5-iki plenáris ülésén hozott
határozata már rámutatott: „a szociálista mezőgazdaság -épitésének előkészítő munkálatai egybefonódnak az
egyéni szegény- és középgazdaságok
mindennapi és állhatatos technikai ée
gazdasági megsegítésének munkájával". A Párt célja tehát a szegényés középparasztság támogatása, tech^
nikai színvonaluk felemelése, a munka
termelékenységének és a termelés mi'
nőségének és mennyiségének emelése.
Pártunknak ez a célkitűzése vezetett arra, hogy megyénkben is irányítsa a fekete-ugarnak, Illetve partlagnak, mint mezőgazdaságunk egyik
kártékony hagyományának az eltüntetését. Dolgozó parasztjainknak meg kell
érteniük, hogy útmutatásával Pártunk
az ő helyzetükön kiván könnyíteni,
nekik akarja egy magasabb életszínvonal lehetőségét megteremteni.
Amint előbb kifejtettük, a zöld-ugar
rendszer, vagyis a pillangós takarmánynövények termesztése sokkal előnyösebb a mi vidékünkön ugy az
állattenyésztés feljavítása, mint a szántóföld termőerejének visszaadása szempontjából. Ezért igyekeznünk kell arra.
hogy Pártunk utmutatását követve
számoljuk fel minél hamarább a sok
községben még divatos fekete-ugarrendszert és térjünk át a zöld-ugarrendszerre, tudva azt, hogy ez is
nagy lépést jelent a szociálizmus épitésének utján.
Al. £.

Énlaka
A RMP kezdeményezésére, most
készülő községháza és kultúrotthon
építéséhez a RDNSz tagjai is hozzájárulnak munkájukkal. Mig a férfiak
a mezőn dolgoztak, hogy a vetési
tervet idejében be tudják végezni,
addig szervezetünk szorgalmas tagjai
60 ezer téglát raktak el. A vetést idejében be is fejezlük. Munkájukkal
olyan szépen haladtak, hogy a szomszéd
községnek, Firtosmartonosnak 25 ekével
segíteni tudtak. A RDNSz tagiai azalatt
kimeszelték a most megnyíló iskolaibentlakás 6 szobáját. A RMP vezetésével, uj akarattal és uj lendülettel
építjük kicsi falunk jobb jövőjét.
Márton Ella.
x Eladó bntorok, varrógép, stb.
Csiky ügyvédnél.

Udvarhelymegye kulturotthonai Most megjelent
könyvek:
A Román Munkáspárt kiadásában
felkészültek november 7. A. G. Grigorjenko:
V. I. Lenin „Mi a teendő?" c könyvéről
A Román Munkáspárt ujtipusu párt, a RNK vezetőereje.
megünneplésére
Nestor Ignat: A marxista dialektikus módszer jelentősége a munkásosz-

tály pártjának gyakorlati tevékenységében.
7-ikén felavathassák az uj kulturóttMiron Constantinescu: A proletáriátus világnéíete és történetfelfogása.
hant, amely megyénk egyik legnaMarcel Breazu: A marxista dialektika diadala.
t
gyobb kulturotthona lesz. Ugyanakkor
Sorin
Torna:
A
tudományos
szociálizmus
és
a
kapitálizmus
elkerülheavatják fel a művészeti minisztériumtól kapott mozigépet is, amely hivatva
tetlen pusztulása.
lesz a szovjet-filmeken keresztül útC. Niculă: A marxista-leninista párt elméleti alapjai.
mutatást és irányítást nyújtani, a SzovP. Niculescu-Mizil: Hogyan keszitette elő és vitte véghez a Szovjetunió
jetunió tapasztalatait népszerűsítve a
Kommunista (b) Pártja a Nagy Októberi Szociálista
szociálizmus építéséhez hozzájárulni.
Forradalmat
Vargyason a kuiturotthon ujrapaA Scânteia kiadásában
dolását és átalakítását vállalták nov.
7. tiszteletére, hogy ezáltal biztosítsák
Harc a kompresszorért.
a téli zavartalan működést.
Székelykereszturon
az uj Athenaeum
Az Állami Könyvkiadó kiadásában
helyiségének a berendezése és a kulBányai László: Harminc év.
turális munka folytonosságának bizLazányi
Endre: Mi a növénynemesités ?
tosítása van előtérben.
Magyarzsákod
községben esténAz Ifjúsági
Könyvkiadó kiadásában
ként még lámpafénynél is folyik a
munka, hogy a volt uradalmi istállót
A. G. Vaida: Herbák János.
kultúrotthonná alakítsák át. Ahol a
A hősiességről.
mult kizsákmányolóinak versenypariPetre Iosif: Filimon Sârbu.
pái álltak, mig a nép elnyomatásban
és nyomorban élt, most százak és
Az Orosz Könyv kiadásában
ezrek jutnak neveléshez, fejlődéshez,
amin keresztül felszámoljuk a tudatNikolájeva G.: Utazás egy szovjet-faluban.
lanságot s igy a nyomort
L. Podvojszkij: Épit a szovjetifjuság.
Pálpatakán nótaszó mellett folynak
A szovjetkultura a béke és a haladás szolgálatában áll
az utolsó simítások az újonnan épült
kulturotthonon. Az öntudatos dolgoAz Országos Szakszervezeti
Tanács kiadásában
zók Pártunk vezetésével felépítették
A mesterek szava.
és november 7-re be is fejezik a havasok kulturotthonát. A majdnem 1.000
Kulturfüzetek II. évfolyam 5. és. szám.
m. tengerszinti magasságon fekvő, alig
Kaphatók Székelyudvarhelyen a Könyvesboltunkban.
600 lelket számláló szórványon épül
ez a kuiturotthon, hogy világosságot,
művelődést vigyen az utak-nélküli
erdős vidék lakóinak.
Minden kuiturotthon bekapcsolódott
November 7. tiszteletére
a versenybe, hogy Pártunk, a RMP
versenyszerűen indult meg a munka által kezdeményezett és irányitott kula kulturotthonok között. A kulturott- turforradalomba nov. 7- ikével uj lenA szociálista állam egészségügyi kiküszöbölésére ma már a RATA-állohonok öntudatos vezetői vállalták, dületet vigyen, hogy a hatalmas Szovcélja
a betegségek megelőzése. Ezt máson a közegészségügyi laboratórijetunió
által
mutatott
uton
épitsük
a
hogy november 7-ikét ujrameszelt és
szociálizmust.
K
—a.
a célt szolgálja a mostanában meg- um ládája várja az érkező anyagokat
ujradiszitett kulturotthonokkal könyílt székelyudvarhelyi közegészségügyi és az intézet egyik alkalmazottja naponta
szöntik. A kulturcsoportok már jókétszer is elmegy a vizsgálati anyagért
állomás
is.
előre megkezdték a készülődést és
Ha digondozottak
Az intézet dolgozói mindinkább öna megfeszített mezei munka ellenére
Kezdetben csak egy kis laboratórium tudatosodnak.
üveghoiml
figyelmébe
!
is minden este daltól hangosak a
volt a kórház egy szobájában. A Ro- törik a mosásnálKevesebb
és
nagyobb
a tiszkulturotthonok, a szavalók és színAzok a hadigondozottak (rokkantak mán Munkáspárt kezdeményezésére
játszók ls készülnek a nagy ünnepre, özvegyek), akik reumatikus betegség- azonban szinte a semmiből, a dolgo- taság, mint volt. Tudjuk, hogy a munkaamely minden dolgozót örömmel tölt ben szenvednek és magukat gyógyít- zók aprópénzéből és önkéntes munká- versenyek célja nem csak a többterel. Pártunk vezetésével a községek tatni akarják, még kérhetik a herkules- jából felépült Székelyudvarhelyen egy, melés, hanem az öntudatos szociálista
összes dolgozói résztvesznek az ün- fürdői szanatóriumba való felvételüket. az ország legszebb, legmodernebb munkástipus kialakítása is. Az öntudat
növekedésével emelkedik a szakmai
nepély előkészítésében.
Ez a fürdő egész télen nyitva lesz a közegészségügyi intézményei közé tar- tudás is, pontosabb, fegyelmezettebb
betegek részére. Érdeklődőknek a tozó intézet, megyénk egyik büszke- és ütemesebb lesz a munka, naMagyarhermányban
megfeszített
sége.
munkával dolgoznak, hogy az építő- Vöröskereszt' ad felvilágosítást. (Sztá
gyobbak és jobbak az eredmények.
Tágas, világos helyiség tisztán és
anyag késését leküzdve, november lin-tér 24 szám.)
ragyogóan várja a vizsgálati anyagokat,
a vizsgálatra jövő dolgozókat. Felszerelése, kutatási és anyagi lehetősége
Pártunk jóvoltából napról-napra nagyobb és tökéletesebb. Az év elején Labdarúgás
csak négyen dolgoztak, ma
Segesvári MTE-UMTE I. 2:1.
A Mágnás Miska-film Székelyudvarhelyen óriási tömegsikert aratott. Hét még
kilencen
dolgoznak, 1950 ben pedig
napon keresztül forgatták a filmet, állandó telt ház mellett. Ilyen siker mellett
Parajdi MTE-UMTE II. 0:4.
nem mehetünk el szó nélkül s érdemes megvizsgálnunk—ha némi késéssel is — tizenketten fognak dolgozni az intéVlăhiţa-i
Vasas—Armata 4:1.
zetben.
mi váltotta ki közönségünk ilyen nagyarányú érdeklődését.
A november 7. tiszteletére Kézilabda
Mágnás Miska minden törekvése ellenére, hogy a gőgös urakat kifigu- rendezett
munkaversenyben
rázza, csak egy szórakoztató jellegű polgári darab maradt. Hiányzik belőle a
Temesvári CsUT—Autosport 4: 1.
a
közegészségügyi
állomás is kivette
szociálista reálizmus emberábrázoló értéke és minden komoly mondanivalója.
a
részét.
Vizsgálatainak
száma
auguszTeke
Legnagyobb hibája a filmnek, hogy nem a ma emberéhez szól és nem a ma
kérdését viszi a vászonra. Hol vannak már azok a mágnások, akiket a film tusban 826 volt, ezzel szemben szepA Nagy Szociálista Forradalom
kifiguráz, vagy azok az urak, akik a vasutat a birtokaik érdekei szerint kíván- temberben 1487, októberben 2049 32-ik évfordulójának ünneplésére az
vizsgálatot
végzett
az
intézet.
Vérbaj
ják vezetni ? Ezek eltűntek örökre s nem is térnek vissza.
megállapítására vonatkozó vizsgála- udvarhelymegyei tekézők kupa-verDe hazug a film a téma felvetésében is,hogy a rossz ur „jó" leánya a tokat augusztusban 348, szeptember- senyt játszanak október 23—nov. 7-ig.
szegény mérnököt választja és a szegények ügye mellé áll. Ilyen sem volt s ben 815, októberben 854 esetben A selejtező mérkőzésen a székelykenem is lesz. A régi időben is ilyen jótékonykodással maszlagolták a dolgozó
A november 7 tiszteletére reszturi CSM és a középdöntőben is
népet és terelték el a figyelmét életbevágó kérdéseiről: a társadalom alaku- végzett.
rendezett munkaverseny jegyében fo- a székelykereszturi CSM győzött A
lásáról, a proletárok osztályérdekéről, az osztályharcról.
kozott mértékben vesz részt szociális döntő mérkőzést november 6-ikán,
Ilyen hazug beállításokkal tudták a dolgozó népet sötétségben tartani, a betegségek felkutatásában, járványok vasárnap reggel 9 órai kezdettel játmiszticizmus útjára vezeti, a tudatlanságba sülyesztení és kizsákmányolni.
leküzdésében és a megye közegészség- sza kupavédő bajnokcsapatunk, az
UMTE a székelykereszturi CSM-csaA másik kérdés, amit nem hallgathatunk el: a közönségsiker. Ugy látszik, ügyi helyzetének felmérésében.
városunk közönségének még mindig tetszik a hazug polgári romantika, a tánNem szabad elhallgatnunk az intézet pattal a testnevelési és sportbizottság
cos, zenés komédia. Városi polgárságunk és dolgozóink egyrésze elmaradott- hiányosságait sem: a megfelelő gon- kettős tekepályáján.
November első felében kerül sor &
ságát, tájékozatlanságát mutatja, hogy seregével özönlöttek ezeken a napokon dosság hiányában néhány esetben a
a moziba. Ez is mutatja, mennyit kell még tanulnunk, művelődnünk, hogy va- körorvosok által vizsgálatra beküldött Nemzeti Bajnokság országos verselódi művészet iránt legyünk fogékonyak és az váltson ki bennünk akkora ér- anyag sem jutott el a laboratóriumba, nyeire. Megyei bajnokcsapatunk eo*
deklődést, mint régen és ugy látszik, még napjainkban is egy filmrevitt operett. hanem útközben elkallódott. Ennek már edzéseket folytat •

A Nagy Októberi Szociálista Forradalom évfordulójának közeledése mozgalmassá tette megyénk minden kulturotthonának életét. A nagy ünnepre
való készülés felfrissítette a munkát,
lendületet vitt az építésbe, ami elsöpör minden akadályt
Öntudatos dolgozóink magukévá
tették Pártunk irányítását és munkával, építéssel akarnak hódolni ama
hősöknek, akik 1917 október 25-ikén
(nov. 7.) Lenin és Sztálin Bolsevik
Pártjának vezetése mellett, nehéz harcok árán, megdöntötték a cári uralmat és a nagybirtokosok és tőkések rendszerét
öntudatos dolgozóink tudják, hogy
e nap hősei és a nagy szovjét-nép
önfeláldozása teremtette meg számunkra a szabadságot. Tudják, hogy
ezzel a szabadsággal élve saját maguk kell, hogy felépítsék hazánkban
a szociálizmust
Pártunk, a RMP vezetése megteremtette a lehetőségét annak, hogy
falvakon és városokon egyaránt, kulturotthonaink és népi athenaeumaink
a dolgozók életszínvonalának emelésével szolgálják a szociálizmus építését. A RMP vezetése és irányítása
mellett kulturotthonaink nagy segítséget nyújtottak dolgozóinknak az őszi
gazdasági munkák sikeres elvégzéséhez is és most, miután azok befejeződtek, még nagyobb lendülettel fogtak
hozzá, hogy az őszi és téli idényben
dolgozóink politikai és kulturális színvonalát emeljék.

Mágnás Miska Székelyudvarhelyen

A székelyudvarhelyi egészségügyi intézet
nagyszerű fejlődése

SPORT

<

legyénk dolgozói készülődnek november 7. tiszteletére

Mnzsnában és Sándortelkén sága augusztus óta álomba szendeA Nagy Októberi Szociálista For- táblára s azokban a falu belső élerült. A kulturház előtti utcai faliújsámég
faliújság sincs.
radalom győzelme megnyitotta az utat tének időszerű kérdéseivel foglalkozkét olvashatatlanná sárgult cikk
Telekfalván a szerkesztő-bizott- gon
-a világ összes dolgozóinak a ki- zanak.
éktelenkedik.
7 ike tiszteleKarácsonfalva faliújsága na- ság rég r\fm dolgozott. A megfakult tére az összesNovember
zsákmányoló kapitálista társadalmi
szervezetek
helyi kér-rendszerből való felszabadulása felé. gyon kicsi és gyenge kivitelezésű. Az irások helyes meglátásról tanúskod- déseket feldolgozva egységes faliújsáíEnnek az eredménye, hogy ma már ideiglenes bizottság székházának bejá- nak, mivel helyi vonatkozású kérdé- got kellene, hogy készítsenek. Pár.a földkerekség egy negyed részén az ratánál van egy kis ládika, amelyben sekkel foglalkoztak, de igen régen. tunk, az ideiglenes bizottság és az
*ij szociálista társadalmi rendszer az egy csomó régi és frissebb papir len- Pedig az ideiglenes bizottság elnöke alapszervezet irányítása mellett a közuralkodó. Ennek köszönhetik a népi gedez. Itt megállapítható, hogy mióta nyilvános gyűlésen mondott köszöne- ség dolgozói jól és egészben teljesí^demokráciák. köztük hazánk, a Román van faliújság, mert az eddig kifüggesz- tet a fagy- és vízkárt szenvedett dol- tették a vetési tervet. A vezetőknek
Népköztársaság is felszabadulásukat, tett cikkek egymásra tűzve mind ott gozók nevében, a kapott 81 mázsa azonban több gondot kell fordítaniuk
— a dicsőséges Szovjet hadsereg győ- vannak. A táblát ezektől a régi cik- vetőmagért, amelyet Pártunk utasítá- a dolgozó tömegek felvilágosítására,
zelme nyomán a fasiszta rabság és kektől a faliujságfelelős tisztítsa meg sára a kormány juttatott a károsultak- hogy kimozdíthassák a közösségi élet^elnyomás alól. Ennek a győzelemnek és írjanak a mindennapi életük kér- nak. Ilyen irányú megnyilatkozásnak tel szemben tanúsított közömbösségükköszönhetjük, hogy elindulhattunk mi déseiről friss és közhasznú cikkeket. a faliújságon is feltétlenül helye kel- ből, a szervezetek gyűlései iránti érdektelenségükből és a babonákból.
-is a szociálizmus épitése utján és Az ideiglenes bizottság helyiségei ri- lene, hogy legyen.
Árvátfalva faliújsága egy ka.-szabadon menetelhetünk egy uj és degek, nincsenek jelmondatok.
Zetelaka faliújsága nem vesztett
tfcoldog jövendő felé. Ezért ünnep neA vetést jó eredménnyel végezte a pura van száműzve. Habár cikkei szep- az utóbbi időben tapasztalt lendületíkünk és a világ összes dolgozóinak község. Különösen kitűnt Kovács Al-temberiek, de helyi jellegüknél fogva ből. Belső ügyeket dolgoz fel jól és
movember 7 ike.
helyesen kiértékelve. Főképp a fala
bert középparaszt, aki mikor látta, figyelemre méltóak.
Óczfalva ós Bikafalva novem- öntudatos asszonyai vesznek részt az
Hazánk dolgozói munkával és szo- hogy földje túlságosan kemény és leújság munkájában.
-ciálista munkaversenyekben elért túl- taposott, 2—300 méterről hordott oda ber 7-re igérnejc uj faliújságot
termeléssel köszöntik az ünnepet, mert vagy 220 veder vizet s igy felpuhítva
Felsőboldogfalvának ugy a
A parajdi sóbánya faliújsága
•tudják, hogy csak a munkában elért a talajt, a szántást és a vetést is ide- belső, mint az utcai faliújsága mun- az öntudatos, uj hazát épitő munká-eredményekkel gyorsíthatják meg uj jében befejezte.
káról beszél. Ha több helyi érdekű sok újsága. Bányászok versei, verseny'társadalmunk felépítését
Oklánd lázasan készülődik no- kérdést dolgozna fel, értékes irányitó- felhívások, a munka termelékenységéA munkáravaló ösztönzéseknek e- vember 7. megünneplésére és szék- jává válnék a község dolgozóinak.
nek növelése, az önköltségi ár csök.;gyik legjobb eszköze a faliújság, amely háza klub-helyiségének avatására.
Ha az udvarhelyi alsójárás közsé- kentése érdekében láthatók Ismertetik
irányit szervez és tanit. Éppen ezért Székházának termei Ízlésesen feldí- geinek faliújság-szerkesztő bizottságai a Slănic, Prahova-megyei sóbánya szo-szükséges végig néznünk megyénk fal- szítve, szép tisztán várnak az ünnepre. szolgálni akarják a dolgozó nép ér- ciálista munkaversenyre való felhívását,
vai faliújságjainak tevékenysége, va- Az egyik teremben külön ARLUS, külön dekeit, s a szociálizmus építését, ak- amelynek következtében a bánya filamint a november 7. tiszteletére „Népköztársaságunk" fal van, mig a kor haladéktalanul munkához kell lát- zikai és szellemi dolgozói november
rfolyó munkálatok és megvalésitások harmadik falon a dalegylet díszokle- niuk és a legrövidebb időn belül pó- 7, tiszteletére egyéni és csoportos szociálista versenybe kezdtek. Munkával
Störül.
velei láthatók. Jó román és magyar tolniuk kell a mulasztottakat.
jelmondatok.
A
folyosón
ARLUS-képA november 7. tiszteletére rendeFarkaslaka ideiglenes bizottsá- és túltermeléssel sietnek az uj szocizendő ünnepségek megyei előkészítő kiállítás. Kívülről is újra festették a gának faliújsága frisskeletü, iránytmu- álista haza minél előbbi felépítéséhez.
s.
'bizottságának tagjai a megye minden falakat. Oklánd méltóképpen készül az tató, jó cikkekkel. Az ARLUS faliújünnepre.
-egyes községébe ellátogatunk, hogy a
.helyszínen lássák, miképpen készül
Vargyason szép utcai faliujságdolgozó népünk ennek a nagy for- tábla van, friss keletű október 15-i cikradalmi napnak a megünneplésére. kekkel. Cikkeiknek hiányossága, hogy
Az eddig meglátogatott községek leg- nem helyi vonatkozású kérdésekkel
nagyobb részénél mindenekelőtt meg- foglalkoznak. A község dolgozói szép
állapítható, hogy nem kellő-öntudattal eredményt értek el az újjáépítés terén
-ós munkaelszántsággal készülnek eme is. A fő-utcán egy 26 méter hosszú
-világtörténelmi évforduló ünnepének és 8 méter széles hidat építettek.
tiszteletére.
November 7. tiszteletére 1700 fuvarral
Az udvarhelymegyei szövetkezeti szép és nehéz munka előtt állunk, de
Homoródszentmártonban a és 1300 önkéntes tenyeres munkanaphátrálunk meg a nehézségek elől,
:gyenge kivitelezésű faliujságtáblán 2 pal járultak hozzá ehhez az építke- központ munkásai és tisztviselői is nem
abban
a biztos tudatban, hogy munmegértették
a
„Vörös
Griviţa"
üzem•cikk van, mindkettő a Scânteia-nappal zéshez. Ugyanakkor az államosított
kánkkal
is a béke megszilárdítását
nek
a
Nagy
Októberi
Szociálista
foglalkozik, s mindkettő szeptemberi malomnál 80 személy a zsilip elkészolgáljuk
?keíetü. Nem is lehet csodálkozni, hogy szítésénél, uj szalasztó és lendkerék Forradalom tiszteletére kezdeményezett
Tudjuk, hogy minden eredmény,
-ennek a községnek faliújságja ennyire szerelési munkálatainál állandó roham- versenyfelhívását. Tudjuk, hogy a
amit
kivívtunk az egyéves gazdasági
RMP
által
irányított
szociálista
mun•gyenge, mikor ma a dolgozó nép kul- munkát végzett
terv
utolsó
negyedévének teljesítéséért,
kaversenv
lendületet
ad
a
munka
meturforrad almában a vezetők képesek
Magyarhermányban az egy netének és bebizonyítjuk, hogy nem- egy lépéssel közelebb visz a szociáarra, hogy a szövetkezeti korcsmát a szobából álló irodahelyiségben egy
a termelésben, hanem az irodai lizmushoz. A Nagy Októberi SzociáTculturházba helyezzék el. Többre érté- faliújság van, rajta egyetlen cikk. Az csak
munkában
is jelentős eredményeket lista Forradalom 32 évfordulója, nokelik a korcsmát, mint a kulturát. Ezt iskola előtti faliújság cikkei régiek. lehet a verseny
következtében elérni. vember 7. tiszteletére szociálista muna tarthatatlan állapotot azonnal meg Szép munkát végeznek azonban a
eredményeivel bizonyítjuk
íkell szüntetni. Az itteni vezetőség, kuiturotthon építkezésénél, amely várSzociálista munkaversenyben állunk kaversenyek
be,
hogy
becsületes
dolgozókhoz iilö
éberség hiányában, a reakció mester- megyénk legszebb kultúrházának ké- a háromszékmegyei szövetkezeti közmódon teljesítjük a ránk bízott felaponttal.
Az
intézményen
belül
verkedésének áldozatául esett.
szül.
, .
datot A nehézségeket leküzdjük* a
Az udvarhelyi alsó járás községei senyben áll egymással 60 munkás, hiányosságokat felszámoljuk.
Homoródszentp&lon az ideig—r—
lenes bizottság székházán „Notariat- messze lemaradnak az oklándi járás valamint az egyes osztályok is és
minden
nap
nő
azoknak
a
falusi
szö1<örjegyzőség" felirat ötlik az ember községeinek elég hiányos faliújságai
vetkezeteknek a száma, akik vet senyre
szemébe. Vájjon ezt miért nem cse- mögött is.
rélték ki ? Talán még mindig jobbnak'
Itt, ugy látszik, nem tudják, vagy hívják egymást Versenyszerűen folyik
látják a régi közigazgatást, mint az nem akarják meglátni, milyen fontos a kollektálás, az ellenőrzés. Olyan
ujat? Az irodahelyiségek jelmondatai szerepe van a faliújságnak a dolgo- lendületes intézményünknél a szociáis hiányosak. ARLUS sarok van, de zó tömegek irányításában, a terv túl- lista munkaverseny, hogy az I. csoport
annak képei még augusztusiak, holott teljesítéséért, a tervszerű munkáért. felhívására még a kulturális, a sportAz idegen állampolgárok tartózkoazóta sok uj és időszerűbb kép is Ebben a járásban a megtekintettek és a szakszervezeti munkát is ver- dási engedélyének meghosszabbítása a
senyszerűig
végezzük.
Versenykészült Ugyanitt van egy faliújság is közül csak Ábránfalva
kisközség utkövetkező sorrendben történik:
egyetlen szeptemberi cikkel. A szék- cai faliújsága emelhető ki. Ha külső- szerűig folyik a kollektív újságNovember 1—5 között a székelyolvasás,
a
holtidő
kiküszöbölése
és
a
ház gyüléstermében is van egy fali- ségeiben nem is annyira kiváló, de
ujságtábla a MNSz kezelésében. Szlik- cikkei tartalmuknál fogva annál érté- 8 órai munkaidő betartása, hogy ezen udvarhelyi városi lakosok, 8—10 között a székelykereszturi alsó járásban
síg lenne egyuj egységes faliújságra, kesebbek és iránytmutatók. Egyik cik- keresztül a túlórát megszüntessük.
lakó idegen állampolgárok, 11—IS
amely az összes szervezetek és az ke tárgyilagosan gyakorol bírálatot a
A versenybizottság állandóan figyeideiglenes bizottság szolgálatában két- faliújság-szerkesztő bizottság felett, a lemmel kiséri a versenyek menetét, között az oklándi járásban, 16— 18-ikán
hetenkint friss és belső ügyekkel fog- másik pedig kiemeli azt a közösségi ellenőrzést gyakorol a bírálat szelle- a székelykereszturi felső járásban,
19—20-ikán a parajdi járásban, 21—
lalkozó cikkekkel jelennék meg.
szellemet, amely a cséplés folyamán mében és a munkában kitűnt elvtár- 22-ikén a székelyudvarhelyi felső jáHomoródalmáson az ideigle- támadt tüzeset alkalmával nyilvánult sakat népszerűsíti a faliújságon is, az rásban, 23 —26-ika között a székelyesetleges hiányosságok feltárásával udvarhelyi alsó járásban lakó idegen
nes bizottság helyiségében szép meg.
A bágyi faliújság a múlthoz ké- még nagyobb lendületet ad a szo- állampolgárok kötelesek jelentkezni a
-ARLUS sarok van, csak kevés a jelciálista munkaversenyeknek.
mondat A folyosó üres falait is lássák pest visszaesett.
székelyudvarhelyi milícia idegenelle«•el politikai jellegű plakátokkal, csak
Ugy az üzemi, mint a szakszerve- nőrző hivatalánál.
Dálya, Ége, Derzs, Homoígy lehet erről a helyről politikai irá- ródszentlászló és Patakfalva zeti csoportértekezleteken állandóan
Ez alkalommal az idegen állampolnyítást végezni.
faliújság-táblái cikkek nélkül diszte- felszínen tartjuk a szociálista munka- gárok hozzák magukkal összes igaA községben van egy utcai faliújság lenkednek. Ezekben a községekben a versenyek kérdését, mert tudjuk hogy zoló okmányaikat
nagyon gyenge és kisárgult, régi a szerkesztőbizottság nemtörődömsé- Pártunk irányításával, a nagy SzovjetOlteana Viktor
,
•cikkekkel. Szükséges, hogy azonnal gén, hanyagságán múlik, hogy nem unió példamutatasát követve, az eredmiliciaparancsnok.
mény néin maradhat el. Tudjuk, hogy
rfriss cikkeket tegyenek erre a faliújság- írnak faliujságcikkeket.

Az udvarhelymegyei szövetkezeti
munkások és tisztviselők elfogadták
a Vörös Griviţa versenyfelhívását

Idegen állampolgárok
figyelmébe

Munkában a vargyasi dolgozók és a vargyasi
ideiglenes bizottság november 7. tiszteletére

gazdaság életéből a községgel valóegyüttes munka hiányzik.
AB osztályellenség
Vargyason

pillanatnyilag meghúzta magát, s ujalkalmat les, hogy megint kimutathassa fogafehérjét. Bodor Ferenc kulák — aki a szegény parasztság soraiból származott - - a talpfafar3gásnáP
kezdte „pályafutását". Később munkavezető lett, majd vállalkozó. Sikerült
is neki a munkásság hátán olyan
vagyont szereznie, amilyennel egy
kulák sem büszkélkedik Vargyason. A
vargyasi dolgozók azonban kitaszították maguk közű! az emberi kizsákmányolásnak ezt a vargyasi művészé^
aki alig maradt el a báró úr ostorof
módszereitől:
Csiki András is a kulákok közé
számit. Malomtulajdonos. Két mafma
volt, a vargyasival kezdte. Ennek
hasznából, azaz a dolgozók nehézen szerzett gabonájából lopott anvnyit, hogy hozzá látott Bardoczón
is egy malom felépítéséhez. De
hogy kihasználhassa a szárazság „áldásait", az aszályos időben kezdett
hozzá ennek a malomnak építéséhez
Vargyasról 70.000 darab téglát
száli itatott Bardoczra — és e^y
fuvar tégláért 1 kiló liszttel fizetett
No de nem feledték el ezt a vargyasi
dolgozók és a szövetkezet ujjá szervezésekor kiűzték maguk közül.

A szövetkezeti kérdést
Stefu Coríolan pénztáros azonban
is meg kell oldani. A vargyasi szövet- a kapitálista idők földbirtokosainak
kezetnek ugyanis van egy termelő „intézőihez" hasonlóan gorombán vialosztálya, melyet a községi mészége- selkedik a munkásokkal, sőt nem is
tők alakítottak. Ez az alosztály azon- áll szóba akárkivel. Ellene szól minban a régebbi „mészüzérek" minden den munkás panasza. Engedély nélkül
furfangját magával hozta. A 12 régi távozik el a gazdaságból, megtörtént,
tag „monopóliumnak" nyilvánította a hogy egy hétig vissza sem jött. Felemészégetést és nem enged mást részt- sége pedig — aki egyideig szintén a
venni benne, ők maguk minden szak- kastély falai között lakott, amig viselmai ravaszságukat kijátszodják „a kedése miatt ki nem tették a szűrét —
„bárónőnek" képzeli magát, ezt minszövetkezeti" lepel alatt.
den módon el is árulja. Amikor a
Legutóbb Málnás községnek kellett munkások a mezőn izzadtak, akkor a
szállítaniuk nagyobb tétel meszet. Ki- dolgozók legnagyobb megbotránkozálónként 6 lejes áron akarták szállítani, sára „napfürdőt vett" a kertben. Száami bizony igen borsos ár. A szö- ját sziv alakura festette. Természetes,
November 7. tiszteletére vetkezet vezetősége 4 lejben szabta hogy az öntudatos munkásság a kimeg a mész árát, ők azonban nem űzött bárókat majmoló tisztviselőktől
befejezik a vetési tervet, október 20- ig. voltak
hajlandók engedni a 6 leiből,
Amikor az ideiglenes bizottságot meglá- mert akkor nem nyerhettek volna húzódik. A tisztviselőnek meg kell
togattuk, október huszadikán déli 1 eleget az „üzleten". Inkább a szövet- találnia az utat a nép felé és szoroórakor, már 315 hektár bevetett terü- kezet vezetőségével szállottak szembe san a dolgozók érdekeit kell képvilet volt készen. Ezt az eredményt, amit és az ideiglenes bizottságnak mondot- selnie. Az ő feladatuk volna a gazdapártunk irányításának köszönhetünk, tak ellent. Nem csodálkozhatunk te- ság faliújságjának is az alapos megszervezése, hiszen néhány öntudatos
nem volt könnyű elérni, hiszen na- hát, ha az ilyen gondolkozásúak néha munkáson
amilyen például Jópokkal ezelőtt még ugy látszott, hogy a szövetkezet tulajdonát képező fának nás Lajos, kivül,
Egyed
Tivadar, senki sem
Vargyas nem tudja végrehajtani a egy részét saját céljaikra „használják vesz részt a faliújság
munkájában,
tervet, alig egy negyedrésze volt a fel", amint azt Kos Dénes, Izsipi Laaminek
pedig
nélkülözhetetlen
termésnek kicsépelve. Nem volt vető- jos és Andorkó Sándor is tették.lési eszköznek kellene lenni az neveállami
mag 1
gazdaságban. Ezzel szemben a faliújA
szövetkezet
vezetőségének
le
kell
— November 7. tiszteletére teljesítA vargyasi RMP, az ideiglenes biaz egyéni üzérkedés szellemét ság Jónás Lajos cikkén kivül üresen
jük a vetési tervet. A RMP vezetésé- törnie
zottság és az állami gazdaság a szesztátong.
és
minden
dolgozónak
lehetőséget
kell
vel a járási és megyei ideiglenes bigyár bevonásával szervezzen komoly
zottság sietett a vargyasi dolgozók adnia a munkahoz, nem pedig egy
felvilágosító
munkát, hogy a dolgozók
Az
állami
gazdaság
kollektívája
el
kell,
segítségére, összevonták a környező néhány tag akaratának teret engednie. hogy távolítsa soraiból a Stefu Corio- politikai nevelését fokozottabban előközségekből a gépeket és egyszerre
A falinjság lanhoz hasonló tisztviselőket, fokozot- segítsék. A politikai színvonal emelöt cséplőgép látott munkához. A megye
tan a munkásság mellé kell állania, kedésével minden nehéz feladatvk
kölcsön-vetőmagot utalt ki, a var- gondozatlan, poros, elhanyagolt, pedig az ő érdekeit kell képviselnie. De könnyebb megoldáshoz fog jutni.
értékes
cikkek
vannak
kifüggesztve.
gyasi dolgozók pedig munkához láttak
nem elszigetelten, mint ahogy az a Ebben a felvilágosító munkában nagy
és október huszadikán a gazdasági Gál Imre szakszervezeti elnök cikke a jelenben van, hanem egyetértésben és szerepe jut a tanítói karnakL ahol
előljáró csillogó szemekkel jelentette: szakszervezet belső kérdéseiről külö- kölcsönös támogatásban a községi már Simon János és Kiss Mici mégnösen tanulságos, s megtudjuk belőle,
mutatták a helyes uiat Ezt az
— Estére készen vagyunk l
hogy bizony a szakszervezeti tagok ideiglenes bizottsággal. Biró Árpád a is
irányt
a tanitói kar löbbi 10 tagjának
gazdaság
mezőgazdasági
gépeit
készNagy szó ez, mert a vargyasi dol- nem igen látogatják a gyűléseket.
is magáévá kell tennie s aktivau keli
ségesen
bocsátotta
a
községi
dolgozók
gozók október 2, tiszteletére is megAz állami gazdaságban segítségére, a tisztviselőknek pedig belekapcsolódniok a politikai és kultették kötelességüket. A betakarítást
fokozott támogatást kell nyújts niuk a turális munkába.
gyorsan és jól végezték. 175 szekér rend és tisztaság fogad. A községben kulturális
és politikai munkában. A
faanyagot szállítottak önkéntes mun- szerte sok rossz szót lehet hallani a
nl
kával az uj híd építéséhez, 600 köb- gazdaság munkájáról. Utána nézünk
méter földet hordtak az uj hidra ve- az okoknak. A Daniel bárók kastélyázető ut töltésébe és a régi vashid ban ma már a dolgozók ütöttek tafelemeléséhez, az uj híd felépítéséhez nyát és rendeztek be maguknak kol600 munkanappal járultak hozzá. lektív életformát. A rosszindulatú, reakciós elemek természetesen minden
Kitűntek a hídépítési munkálatok- alkalmat megragadnak, hogy rossz
nál: Bokor János, Dimény Sámue', híreket koholhassanak a gazdaság
Az aratás és a cséplés idején több Jánosnál, 380 kg.-oi pedig Varró GásIlkei Sámuel, ifj. Dimény Mihály, ifj. működéséről. Csakugyan voltak hibák.
Fülöp Albert, Fazakas Sándor és Ezek a hibák azonban lassan kikü- alattomos szabotáló és kulák igyekezett párnál rejtett el. Mikor a két Biró
megyénkben az őszi mezőgazdasági András és Tóth Pál szegény földműFarkas Áron. A földiöltési munkála- szöbölődnek.
munkálatokat késleltetni. Törekvésük vesek megkérdezték Siszértől, hogy
toknál Csorba Miklós, Soós Péter
Az itteni mezőgazdasági munkásság azonban kudarcba fulladt, mert a dol- miféle gaaonát hordat velük esténként
árva, id. Füiöp Albert és ifj. Csiki
nem volt politikailag elég fejlett, igy gozók ébersége a törvény kezére jut- Siszér azt felelte, hogy ajándékba kapJános.
sok
kérdést félreértett. A gazdaság tatta őket.
ta a gazdáktól. A megtévesztett eteMindezekben a munkálatokban a vezetősége
azonban,
Biró
Árpád
igaztőknek
is tudniok kellett volna, hogy
Egyik
ilyen
szabotáló
a
székelyudvargyasi dolgozók készségesen és gató kezdeményezésére, hozzálátott a
annyi
gabonát
nem ajándékozhattak
varhelyi
Siszér
István,
nyugalmazott
öntudatosan vettek részt, de akadtak munkások politikai neveléséhez. Kádergazdák
Siszérnek.
őrmester
volt
Siszér
István
Fiátfalván
reakciósok is, akik kivonták magukat iskolát tartnak, újságolvasást rendezcséplési ellenőr volt. Ahelyett, hogy
Az „ajándékokért" felelnie keit
az Önkéntesmunkából. Igy cselekedett nek
minden reggel. Igy természetesen
Sós Péter templomi is, megta- sikerül — ha lassan is kiküszöbölni a becsülettel hajtotta volna végre a csép- Siszér Istvánnak és cinkos társainak.
gadva a községi munkában való rész- hibákat. A mezőgazdasági munkások léssel kapcsolatos intézkedéseket, fur- Az ügyészség Siszér István cséplés*
fangos népellenes tettekkel bizonyította
és Jánosi Lajos cséplőgéptuvételt.
ma már munkaversenyben dolgoznak. be, hogy méltatlan volt arra a bizalomra,ellenőrt
A vargyasi vetési csata tanulsága, Biró Árpád a krumpliszedők között mellyel ilyen felelős állásba kinevezték. lajdonost szabotázs vétsége miatt, 1
hogy a jövőben alaposabb szervezés- szervezett munkaversenyt s ennek Siszér István szeptember 6-tól 13-ig, többieket orgazdaság és bünpártolá'
sel kell előkészíteni a munkát.
eredményeképpen a krumplibetakaritást amig Fiátfalván „dolgozott", 10 zsák miatt helyezte vád alá.
Istvánt, Jánosi Lajost és FirA vargyasi dolgozókban megvan a már el is végzik. Az előirányzott 15 gabonát küldött haza feleségének tosSiszér
Dénest
azonnal letartoztatták.
vagon
krumpli
helyett
32
vagon
Székelyudvarhelyre.
Ugyarennyi
gabokollektív munka iránti egészséges
Siszér
István
szabotázs-ügye tanulkrumplit
termeltek,
búzából
pedig
heknát
juttatott
Jánosi
Lajos
peteki
cséphajlam, hiszen a vetési csata idején
ságul
kell,
hogy
szolgáljon mindatáronként
átlag
9
mázsa
termést
értek
lőgéptulajdonosnak.
Ezeket
a
gabonaaz öntudatos dolgozik minden felszó- el. Nincs baj a munkásokkal, — a
zoknak, akik a dolgozók érdekében
mennyiségeket,
mindaddig,
amig
ellítás nélkül vettek részt a közösségi
törvényeket, Pártunk éberségé*,
küldhette,
munkában. Gánya Mózes, iá. Andorkó
szegény dolgozók napról napra
Je] Biró János etetőnél helyezte hozott
magánérdekből
ki akarják játszani.
János és még sokan mások, miután lödnek és válnak társadalmunk "szí el. Ezenkivül még 1326 kg. vegyes
gabonát
gyűjtött
össze
a
gazdáktól.
—a.
saját földjeiket bevetették, a lemaradt lárd alapjaivá.
dolgozók segítségére siettek. Ilkei T. Az állami gazdaságban más komoly Ezt a gabonamennyiséget esténként
küldte el Firtos Dénes
János, Máté Miklós, Diményhibák
Ferenc
vannak. A tisztviselői kar rossz az etetőkkel
Semmisneknyilvánitás.
lakoshoz, aki tőle 7 véka Szászx Fülöp
Gál Ferenc
és Kosztánái
György
példája adott alkalmat a reakció alat- fiatfalvi
ülkei lakos 935-ös szá szektor-felelősök pedig jó szervezés- tomos áskálódásaira. A tisztviselők búzát, 9 véka árpát, 16 véka zabot mú kerékpárja részére a székelyudsel a legjobb eredményeket érték el. ugyanis nem vesznek részt a kollektív 11.000 lejért meg is vásárolt.
varhelyi rendőrség által kiállított enÉs a kollektív munka meghozta a jutal- tanulásban, s politikailag lemaradottak.
Mikor az esténkénti különös gabona- gedély (permis) elveszett Érvénymát A vargyasi dolgozók becsülettel Gyöngyösi Béla és felesége, Biró Ár- hordásra a milicia felfigyelt, Jánosi telen.
teljesítették kötelességeiket. A vargyasi pád igazgató — akik jó példát mu- Lajos, cséplőgéptulajdonos értesítette
dolgozóknak ezt ai egészséges szel- tatnak s akik nem csak a gazdaság, Firtos Dénes orgazdát, hogy a gabonát x Eladó zongora, acélváza?
lemét a szervezeteknek tovább kell hanem a községi dolgozók emelkedését rejtse el, mert baj van. Erre Firtos kereszthuros, November 7.-utca
ápolniuk, fejleszteniük, építeniük.
is elősegítik.
Dénes mintegy 450 kg. gabonát Varró szám alatt
Méhkashoz lehet hasonlítani a vargyasi községi ideiglenes bizottság irodáját Ember-embernek adja a kilincset és a nagy község forgalmát a
-titkár melletti 2 kisegtő tisztviselő is
csak nehezen tudja ellátni. Nincs elfoglaltabb tisztviselő ma, mint a községi ideiglenes bizottságok titkára.
-Alig szakította ki magát a kimutatások tömegéből, már egy traktoristával
tárgyal, azután egy hozzáforduló szegény paraszt panaszát brvosolja. Az
uj közigazgatás uj szerve, a vargyasi
községi ideiglenes bizottság irodájának
termeiben az épitő és termelő munka
lázas üteme lüktet.

Szabotáltak
rajfa
is

a cséplésnéf,
vesztettek
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Emlékezzünk a fasiszta terrorra és harcoljunk
mindannyiunk szabad és boldog jövőjéért!

DOFTANA

elsősorban Gheorghiu-Dej elvtárs
Kilenc éve annak, hogy egy hahősies mentőmunkájának köszöntalmas földrengés következtében
hető. hogy nem letti itt halálát mé?
rombadölt a burzsoá-földesuri rendtöbb
hőse a munkásmozgalomnak.
-szer e vára: Doftana. Mi rejiikenév
Így
is
Ilié Pintilie, Andrei Prot, Her•mögött ?
szer fellegvárából kerültek ki a mun- bák János és még mások is a burlis^
színvonal
eléréséért.
Igy
lett
Doftana volt a letűnt rendszer
Gh. Gheorghiu Dej, Luca kásosztály élharcosai, mint Gh. zsoá-uralom áldozataiként a romok
legborzalmasabb fogháza, amelyet Doftana,
László.
Ilié
Pintilie, Breiner Béla, Gheorghiu-Dej, Luca László, Teo- közt lelték halálukat.
-azért létesítettek, hogy eszközként Iosif Chişinevschi,
Emlékezve a Doftana romjai közt
Sán- hari Georgescu, Iosif Chişinevschi,
: szolgálhasson a kenyérért, földért, dor, Chivu Stoica ésMogyorós
elhunyt,
előre megfontolt szándékkal
Mogyorós
Sándor
elvtársak,
akik
más elvtársak
békéért és szabadságért folytatott fáradságot nem ismerő
és éles lá- kéz a kézben haladva az erzsébet- megölt élharcosokra, nem szabad
;munkásküzdelem elnyomására. Az tókörű munkásságának alapján, a városi börtönből megmenekült Pau- elfelejtenünk, hogy a dolgozók el1907-es parasztlázadás sok vezetője munkásosztály harcos elemei szá- ker Anna és Liuba Chişinevschi űzött ellenségei kegyetlen harcot
pusztult el e helyen, sötét és nedves mára, valódi iskola, a Párt egye- elvtársnőkkel példaképül szolgáltak folytatnak a munkásosztály által
•celláiban végezték ki a Szovjetunió teme. A börtön a pártszervezet a munkásosztály harcához, mert elért eredmények ellen, hogy elvebarátait, folyósóin nem egyszer von- munkája révén forradalmi egye- tovább adták mindazt, amit hosszú szett politikai és gazdasági kulcsszolták végig a haladó értelmiségi- temmé lett, ahol a lehetőségek sze- éveken át tanulhattak. Doftana, a pozícióikat visszaszerezhessék.
eket, láncai megvérezték a munkás- rint vékony lapokra nyomtatva ta- pártszervezettől vezettetve, megacéMinden munkás, dolgozó paraszt
osztály vezetőinek testét.
nulmányozhatták a marxizmus leni- lozta a politikai foglyok, kommunis- és haladó értelmiségi magáévá téve
A két világháború között Doftana nizmus ideológiáját, a Szovjetunió ták és antifasiszta harcosok köréből Pártunk útmutatásait, éberen őrköd.«ötét falai sok ezer kommunista Kommunista (bolsevik) Pártjának kikerült kádereket, akik gyakorlattal jék, hogy megakadályozhassa mind-«s antifasiszta harcost ismertek meg. történetét, a leninizmus alapjait, po- és tapasztalatokkal rendelkezve, azon kísérletezéseket, amelyek kitéAz ország burzsoá-földesuri társa- litikai gazdaságtant, marxista filo- eredményesen tudtak harcolni a ríthetnék munkásosztályunkat a szodalma ugy vélte, hogy ez az esz- zófiát, ily módon vértezve fel ma- munkásosztály felszabadításának ér- ciálizmus felé haladásából. Feszítköz alkalmas lesz a munkásosztály gukat a nehéz küzdelemre. Terv- dekében, a szociálizmus építéséért sük meg minden erőnket a háborús
pártjának a megsemmisítésére, hogy szerű oktatás volt itt épp ugy, mint országunkban.
uszitó imperiálizmus és kiszolgálói
-ezáltal érhesse el célját a Szovjet- az erzsébetvárosi börtönben, ahol
ellen,
hogy a Sztálin elvtárs vezette
1940 október 22 ikén éjjel az egész
unió elleni háború kirobb^ntását. Szá- Pauker Anna elvtársnő vezette a országot megrázó földrengés követ- Szovjetunió Kommunista (bolsevik)
mításaiba azonban hiba csúszott. párt iskoláját.
keztében az amúgy is rozoga bör- Pártjának gazdag tapasztalatai alapiHiába uralta Doftana légkörét Dante
Doftana magas iskolája volt a tönépület életveszélyessé vált és az ján haladva, uj eredmények elérémondata: „Ki ide belépsz, hagyj Párt
módszereinek is. Száz itt lévő politikai foglyok kérték biz- sével vigyük Népköztársaságunkat
lel minden reménnyel", mert a mun- meg harci
határozott harcost nyert tonságba helyezésüket. A kiszálló előre a szociáiizmus építésében.
kásosztály élharcosai erre azt vála- itt a száz
Örök dicsőség a kapitálista kimunkásosztály,
akik hosszú vizsgálóbizottság burzsoá urai megszolták :
zsákmányolás
és háborúra uszitó
esztendők után szabadlábra kerülve állapították, „hogy a börtön még 10
—Ha a munkásosztály ellenségei és az élen haladva, céltudatosan évig sem omlik össze" és nem szál- imperiálizmus ellen harcoló, a béugy vélik, hogy terror és kínzások vitték a Kommunista Párt szabad- lították el a foglyokat. A november kéért, szabadságért és a dolgozók
utján a haladásért küzdőket meg- ságért folyó antifasiszta küzdelmét. 9 ikén megismétlődő földrengéskor jobblétéért küzdő hősöknek és vérfélemlíthetik. keserűen fognak csa- Doftanából a burzsoá-földesuri rend- teljesen összeomlott a börtön és tanuknak.
lódni. Minden cselekedetük hiábavaló, a munkásmozgalmak haladni
fognak lörtenelmi hivatásuk betöltéséig. Nincsen, az a magas börtönfali az a nehéz lánc és kegyetlen
nitlegelés, amelyik megakadályozA Nagy Októberi Szociálista Forra- lag csak nemesitett odvosi 241-es bú- van állítva. Ezekkel megvetettük a fajhatná a békéért, szabadságért és
állatok tenyésztésének az alapját
radalom
utmutató az állami gazdaságok zát használva.
szociálizmusért folyó küzdelmet.
Az őszi vetéseknél tervbevett tagocélkitűzéseiben is. Ennek az ünnepnap- 2. hogy példát fog adni a dolgozó
A burzsoá-földesuri rendszer Dof- nak a tiszteletére Pártunk irányításá- parasztságnak a haladó agrotechnikai sítást csak a saját területén tudta
tana élére állítja sok más között val a székelyudvarhelyi állami gazda- tudomány alkalmazásából. Ezt is sike- megvalósítani az állami gazdaság, de
Bălteanu, Cristescu és Savinescu ság vezető-kollektívája ugy nagy vo- rült keresztül vinni: A tarlóhántás ide- itt is keresztül vitte tervét legnagyobb
pribék igazgatókat, hogy a munkás- nalakban, mint részletekben szorosan jében való elvégzése által a gazdaság részt Megszüntette a magángazdák
osztály vezetőinek ellenállását igy körülirt feladatokat tűzött ki maga elé, abban a helyzetben volt, hogy a tar- által szokott kis parcellákon való vetörhesse meg Azonban ez ujabb melyeknek keresztülviteléhez összefog- tós szárazság ellenére földjei nem szá- tést és a helyi adattságok szerint a
Tendszabály a politikai foglyoknak
radtak ki annyira, hogy ne lehetett lehető legnagyobb egységes területetak a munkások és vezetők.
-a munkásosztályba vetett hitét, a
volna azokat másodszor is idejé- ket vetette be, hogy ezáltal is példát
Az
állami
gazdaságok
feladatkörét
«bajtársiasságot és osztályához hű megjelölte a RMP Központi Vezetősé- ben megszántani és igy az őszi vetést mutasson a dolgozó parasztságnak a
.magatartását nem változtathatta
idejében elvégezni. Ezt mutatja az is, kollektív gazdálkodási rendszer előmeg. Az elszenvedett kínzások és gének 1949 március 3—5-iki plenáris hogy az állami gazdaság a kitűzött nyei tekintetében.
szenvedések csak megerősítették ülésének határozata: „a mezőgazda-időben elvégezte az őszi vetést és a
Mindezeket a terveket csak Pártunk
hivatott erőteljes közproletárerkölcsüket, a Párt iránt ság fejlesztésére
a vetések nagy része már ki is kelt. irányításának elfogadásával, az összes
pontokká
kell
alakulniuk,
amelyeknek
tanúsított ragaszkodásukat, megés vezetők egyetértő, koláolgoerősítették az osztályellenséggel nemesitett vetőmagvakat kell Aa Szovjetuniótól
tanult leghaladóbb munkások
lektív
összefogásával
lehetett idejében
zó
parasztság
rendelkezésére
bocsátaszembeni ellenállásukat.
gazdálkodási elvek szerint végzett pon- és megfelelő minőségben
keresztüli
niuk, uj növényfajtákkal
éstos
uj magtisztitás,
mező- vetőmagcsávázás és a
A foglyok harcát támogatták a gazdasági móászerekkel
vinni.
E
célt
szolgálják
a
kéthetenként
kellkétszeres
kísérleszántás előnyeit majd a kö- Székelyudvarhelyen megtartott kollekRomán Kommunista Párt vezette tezniük, szaporításra fu/'állatokat
kell
vetkező
év
tiva-gyülések, meíyeknél a napi progmunkástömegek, különösen az tenyészteniük stb., olyan mintagazda-foeja bebizonyítani.
mutatott
az
állami
gazdaság
rammot beszámolók, kritikák és meg1933—38-as esztendőkben, amikor ságokká kell válniuk, melyek Példát
be tudaz ugyancsak szovjet-módszerrel vég- vitatások alkotják, amelyekhez a munhatalmas sajtó-kampányok, utcai ják bizonyítani a áolgozó parasztság
zett
mesterségesnapraforgó megter- kások közül bárki hozzászólhat.
felvonulások és tüntetések utján po- legszélesebb tömegeinek a nagykitermékenyítéssel
litikai foglyoknak kijáró bánásmódot jedésű földeken
végzett
gépesített is, amit 2 és fél hekAz ez év március hónapjában alatár területen végeztek Lengyelfalván, pított udvarhelyi állami gazdaság, bár
követeltek a kommunisták és anti- mezőgazdasági munka felsőbbrendűHomoródszentpálon és Kobátfalván. még mindig a kezdet nehézségeivel
fasiszta harcosok számára.
ségét, a szocialista
mezőgazdaság
A
megtermé kenyitett küzd, mégis ma már mezőgazdasági
a parcellákonmesterségesen
végDoftana falai között lelték halá- felsőbbrendűségét
területeken
hektáronként
12 mázsás tényező a megyében, lendületesen tör
zeh
magángazáálkoáással
szemben
lukat Fónagy, Lisavoi. Smatoc. Memagtermés volt az eredmény, mig előre megszabott feladatainak megvareniuc, Sevcenco, Onofrencu és Mit tudtunk
más területeken csak 5—6 mázsa ter- lósítására és már minden adottsága
sokan mások. Szeretett bajtársaik
mést takarítottak be.
megvalósítani
halála nem ingatta meg a foglyokat
megvan, hogy a jövő évben nemesiA
mezőgazdaság
természetéből
kö3. További célkitűzés volt a marha- tett vetőmagvakat és fajállatokat tudjon
és a börtön falain kivül elesett Pavel Tcacenco, Haia Lifschitz Brei- vetkezik, hogy ilyen nagykiterjedésű állomány és a sertésállomány ama ré- a dolgozó parasztság rendelkezésére
ner Béla, Vasile Roaila és Filimon- célokat nem lehet máról-holnapra meg- szének a kicserélése, mely nem felel bocsátani.
Sárbu csak arra késztették a bör- valósítani, hanem alkalmazkodva a meg a nemes állattenyésztés követeltönökben sinylődőket. hogy soraikat helyi viszonyokhoz és a természet ad- ményeinek. A COMCAR-ral való szox Köszönetnyilvánitás. Mindszorosabbra fogják és igy küzdjenek ta helyzetekhez, lépésről-lépésre. Az ros és megértő együttműködéssel en- azoknak, akik szeretett édesanyám,
a munkásosztály győzelmének ki- udvarhelyi ál.ami gazdaság célul tűz- nek a keresztülvitele is a legnagyob Dreszler Ferencné temetésen megjete ki. hogy augusztus 23-tól novem- részben sikerült. Ma már 16 szép, lentek, köztük különösen a városi
vívása érdekében.
fajtiszta fejőstehén áll az állami gazA börtön mostoha körülményei ber 7-ig megvalósítja:
ideiglenes bizottságnak és a villamos
1. hogy az őszi vetéseknél kizáró- daság udvarhelyi istállójában, egy szép mii /ek alkalmazottainak köszönetet
között fáradságot nem ismerő hara gyergyószárhegyi állami
•cot folytattak élharcosaink, a párt- lag csak az ezen vidéken a legjobban fajbikát
gazdaságnak
tudott adni és útban van mondok. Özv. Orbán Sánáorné.
bevált
nemesitett
búzát
fogja
vetni.
Ezt
élet továbbvitele érdekében, a böride
egy
kiváló
svájci import-tenyészx Eladó a Farcádi-utca 11 számú
tön igazgatóságának akciói elleni az állami gazdaságok központi igaz- bika Medgyesről,
5
yorkshirei
tenyészház.
Érdeklődni lehet Filé Lászlónál
küzdelem megszervezéséért, vala- gatóságának támogatásával el is tudta koca és 1 faj kan ugyancsak be
Leninut 15 szám alatt
érni,
az
egész
őszibuzavetésre
kizáró-mint egy magas politikai és kulturá-
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Hunkában az ifluság

Az utolsó hozzászólók között Ilyés hiszen az osztag közössége adott.
Ibolya elvtársnő ismerteti azt a nagy lehetőséget a jó és eredményes mur,ka
készülődést, amely országszerte folyik végzésére. Tehát ezután is az osztag,,
az ifjak között nagy tani ómesterünk- a csoport kell, hogy sokkal jobbannek és minden dolgozó ifju gondvise- végezze munkáját, az kell, hogy büszkelőjének, országunk felszabadítójának, legyen erre a kitüntetésre.
Sztálin elvtársnak 70 éves születésSoó Kálmán, az I. osztag elnöke
Az BMSz beszámolója
'
napja alkalmával.
veszi át először a nyakkendőt, melyen
Az IMSz városi alapszervezetének az olyan elvtársakra, mint például Soő
Erre a nagy ünnepre az ifjak a a jelszó „mindig kész", határozott
gyűlésterme barátságosan, melegen László, Gálpál Erzsébet vagy Bokor La- béke-galamb kivarrását vállalják, irányt szabva hívja az uj;
várja az ifjakat. 8 órára volt kitűzve jos elvtársak és még sokan mások, akik ezzel a felirattal: harc a békéért. nemzedéket a munkásosztály párlja»
az ölés. A vezetőség vár még 10 harcolnak és dolgoznak az ifiuság Az ajándék elkészítését Séra Margit mellé, Lenin és Sztálin ügyét híven»
percet. Az ifjak csoportokra oszolva é'etszinvonalának emeléséért. Vannak elvtársnő, a k°ret készítését Csergő tovább szolgálni. Soó elvtárs hangjavbeszélgetnek, vitatkoznak Közelebb ugyanakkor olyan elvtársak, mint pf. Árpád elvtárs vállalta.
bátran, öntudatosan cseng, amint meglépünk az egyik csoporthoz. A mun- Székely Berta, Gespán László, akik
fogadja,
hogy ezután még lelkesebbenE gyűlés után az ifjak ujabb forkaversenyek sikere érdekében beve- nagy lelkesedéssel dolgoztak egy ideig, radalmi
fogja
követni
a szovjet-pionirok pélegyakárattal fogzetett ujabb munkamódszerekről folyik de az utóbbi időben teljesen kikap nak a mlendülettel,
dáját,
akik
hazánk
ifjúságát megtaníka sikeres elvégzéséhez,
itt a vita. Mindegyik elvtárs elmondja csolódtak a szervezeti munkából Kér- mart ezáltalunpróbálják
tották
igazán
tanulni,
dolgozni.
azt a
Saját észrevételeit, tapasztalatai*. A dezzük, mién ? Nekünk ifjaknak, akik nagy szerete et, melyet kifejezni
Menyhárt Erzsébet, a II. osztag elnöke:
a
RMP
iránt
másik csoportban a jelvényszerző ver- együtt egy célért dolgozunk és har- éreznek.
örömtelten mondja, hogy életének még '
senyről, a ha-madikban az amerikai colunk, jogunk van és kötelességünk
ilyen boldog pillanata nem volt Forró
Előre a nagy cél érdekében, szeretetét
egymás munkáját el enőrizni.
Imperiálisták kudarcáról tárgyalnak.
küldi a Szovjetunió KomA gyűlés első napirendi pontja a
Elvtársak, ne féljünk a bírálattól, Pártank irányításával a bé- munista (b) Pártjának, a Komszomolmunkaterv ismertetése. Az alapszer- hanem éljünk a bírálat és önbírálat káért és a szociálizmusért nak és a szovjet-pioníroknak.
A III osztag elnöke, Lőrincz Ida, bár
vezet titkára, Nagy Rozália elvtársnő fegyverével. Ez által erősödünk szikla- vivott harcban.
nemrég vette át az osztag vezetéséig
feltárja az ifjak előtt a tennivalókat, szilárd szervezetté.
megmutatta, hogyan kell pontosan,
melyekkel hozzá kell járulniok a munelvtársiasan dolgozni, boldog örömmeí
katerv teljesítéséhez és túlszárnyalászorítja magához a Bolsevik Párt zászsához. Az elvtársnő tudatára adja az
lajának darabkáját
ifjaknak, hogy versenyben állanak a
többi alaps'ervezet ifjaival fs, hogy a
Egymásután hangzik el Soós Jenő,..
versenytnyerő szervezet zászlót kap
Lăcătuş elvtársnő, Nyíri Katalin uj,
jutalmul.
lendületesebb munkára való hivása.
A vörös zászló előtt fogadják meg,,
A második napirendi pont a kin'i
hogy ők maguk is példaádóbb munnépek harca, amit a megyei kiküldött
Október 29 ikén borongós őszi nap megtett a szovjet ifjúság a cári uralom kát végeznek.
Kustár Lajos elvtárs ismertet. Kustár
257 gyermek határtalan szeretettet,,
elvtárs rámutatott arra a nehéz, de van, mégis a tavasz jut eszünkbe, ala t átélt keserű gyermekkorától, a
eredményes harcra, melyet a kinai nép amikor a pedagógiai leányiskola dísz- mai boldog, szabad hazában élő ifjú- tapsviharral élteti a gyermekek nagy
vivott, már több mint, 20 éve az el- termébe dalolva felvonuló négy pio- ság életéig. Bes/él a Komszomolról, a barátját, Sztálin elvtársat. Az ünnep*,
syomó Csang-Káj-Sek ellen. A népi nir osztagot szemléljük.
Szovjetunió Kommunista (b) Párt- gyűlést műsor követi. Szines változatban következnek a Komszomol-indulódemokrách győzelme Kinában, Anglia
A dicsőséges lenini sztálini Komszo- jának tartalékseregéről, a világifjuság- zengő
ütemei, szavalat, néptánc, majd"
és az Egyesűit Államok kudarcát, moi
évfordulója alkalmával meg- nak előosz agáról, akik megalakították újból énekszámok.
Kina letgázására irányuló terveik meg- tartott31-ik
a
világon
az
első
pionír-szervezetet.
nagygyűlésre gyűltek
hiúsítását, az amerikai beavatkozó össze, ünnepélyes
Az elvonuló pionircsapatok élén.:
hogy
egyúttal
a munkájukat
fiatalom szétzúzását jelenti.
Azután
Gálpál
Sándor
elvtárs,
az
októberi
szél lengeti az osztag-zászlót, 1
legjobban végző, legöntudatosabb pio- udvarhelymegyei pionir szekció-felelőazonban a tavasz vonul, a jövó-'
A különfélék során elhangzott több nírok megkapják a szovjet pionírok se veszi át a szót, rámutatva arra, alatta
harcos,
munkás építői. Vidám énekük
ajándékát,
a
vörös
nyakkendőt
értékes hozzászólás közül ki kell emelmilyen nagyjelentőségű a szovjet-pio- messze száll a szürkületben: Bátran
nünk: Máthé Sándor elvtárs értékes
Kustár Lajos, az IMSZ megyei ki-r nirok elvtársias barátsága.Nem egyénileg előre, elvtársak. Csáki Magda
szavait, melyekkel keményen elitéli a knldöttje vázolja azt az ut;t, amelyet kapják a kitüntető szovjet-nyakkendőt,
a ped. isk. III évf. tanulója.
tagok pontatlanságát, rámutatva annak
kiküszöbölési módjára is. Felhívja a
klub büroját, hogy nagyobb figyelmet
szenteljen a klubban tartózkodó elvtársak viselkedésének, a tanulás és
szórakozás megsze- vezésének és a
A RMP KB politikai irodájának ha- nevében Gergely elvtárs beszédében
klubban levő játékok rendes kezelé- tározata értelmében, a népi sport fej- utalt a Párt irányítására és nagyará- megyai instruktor: Bodó József. Az
uj bizottság egyhangúlag megigérte,.
sének.
lesztése érdekében f. hó 21-én Szé- nyú áldozathozatalára a népi tömeg- hogy a rábízott munkát diadalra jut- v i
Máthé Síndor elvtárs bírálata any- kelyudvarhelyen is megalakult a me- sport fejlesztése érdekében.
tatja.
nyiban helytelen volt, hogy általát os- gyei testnevelési és sportbizottság.
Hatalmas
eredmények
ennek
hatáságban beszélt az ifjak rendetlen viSzilágyi Ignác elvtárs, a megyei sára a sport terén, a sovinizmus, a
selkedéséről, hanyagságáról. Meg kel- ideiglenes
bizottság elnöke beszédében huligánizmus kiküszöbölése. A népi
lett volna neveznie azokat az ifjakat, a nagy Szovjetunió
Napi sportunk eseménye 194S&
akik csak billiárdozni, ping pongozni példaképpen elénk. sportját állította sport a falu és város minden nemzeoktóber
30-án az udvarnelyi UMTE
tiségű
sportolóit
nagy
lendülettel
sevagy más társasjátékért jönnek szerII.
és
a
székelykereszturi tekézők tagiti
a
szociálizmus
építésében.
RámuA
RMP
udvarhelymegyei
bizottsága
vezetünkbe. Rá kellett volna mutatnia
lálkozása,
amelyet csekély fakülönbtatott arra, hoey az Ifjumunkás Szövetség, a szakszervezetek egymásután séggel a keresztúriak nyertek meg.
Délután a székelyudvarhelyi Dinamórendezik a népi versenyeket, a sport
minden ágában. Az országos ifjumun- katonacsapata és a SzMESE II. mérkás-kupaversenyek, mezei futóverse- kőzése 3:3 eredménnyel végződött.
nyek és atlétikai versenyek, amiket Mindkét találkozó sportszerűségével é^
május 1. és november 7. tiszteletére baráti légkörével az uj népi sport szelis rendeztek, fényes bizonyítékai a di- lemét szolgálta. Ebből is látszik, hogjr
ha a felkészületlen biró felelőtlen ítéadalmas nípi sport előretörésének.
leteivel nem ko-bácsolja fel a tömeA székelyudvarhelyi IPEIL fűrészüzemnél a fürészcsarnok újjáépítése köGergely elvtárs megígérte a Párt gek szenvedélyét, a nézők is sportvetkeztében a termelés október 14. óta szünetel. Az üzem munkásai azonban hathatós támogatását a népi sport szerűen és fegyelmezetten tudnak vi^
írem állnak tétlenül, mert az újjáépítési munkálatokból is jól kiveszik a ré- fejlesztésének érdekében és javasolta, selkedni a mérkőzéseken.
szüket. Pártunk irányítása mellett vállalták az üzem munkásai, hogy november hogy szervezzük át az OSP t (Népi
7. tiszteletére befejezik a fürészcsarnok pincéjének tetőzetét. Kétnapi önkéntes Sportszervezetet) udvarhelymegyei testmunkával járultak az építkezéshez u?y a szellemi, mint a fizikai munkások, nevelési és sportbizottsággá.
hogy minél nagyobb segítséget adianak az újjáépítési munkálatok minél
A Párt legmesszebbmenő támogatáelőbbi befejezéséhez. Különösen kitűntek munkájukban a betonöntők, akik 50
százalékkal haladták tul a megállapított normát Az építész szavai szerint, ritka sával, irányításával és ellenőrzésével
lesz ennek a bizottságnak a munkája
szép eredmény ez ebben a nehéz munkában.
valóban
a szociálizmus épitésének a
Az építkezés menetéből azt látjuk, hogy az IPEIL fűrészüzem munkásai
A szociálizmus épitésének nagjr
valóban megértették, hogy maguknak építenek, éppen ezért minden erejüket hathatós segítsége.
eredménye Székelykereszturon a nagy
megfeszítve igyekeznek azon. hogy a volt kapitálista tulajdonosok által elhaEzután a bizottság megválasztására hézagot pótló «Könyvesboltunk*
nyagolt, formájából teljesen kivetkezett üzem helyébe korszerű, modern üzemet került a sor. Összetétele a következő: megnyílása. Ez az üzlet is a Nagy
épitsenek. Tudják, hogy ezáltal eredményesebb munkát tudnak majd kifejteni elnök Kolozsi József, szervezőfele'ős; Októberi Szociálista Forradalom megéS életszínvonaluk is jelentősen emelkedni fog.
Török Ádám, propaganda- felelős: Vaj- ünneplésére való előkészületet szolgálja,
Az IPEIL fürész-üzem öntudatos munkásai bátran haladnak a szociáliz- da Ferenc, technikai-felelős: Orosz s a tömeges vásárlók tanúsítják, hogy
mus utján boldogabb jövőnk felé.
Lajos, adm.-felelős: Gáspár Balázs, valóban jól szolgálja.
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Szovjet pionir-nyakkendöt kaptak
Székelyudvarhely legjobb pionírjai
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SZTÁLIN,

az egész világ munkásosztályának zseniális tanítómestere és vezetője 1

magukévá téve Pártunk utmutatását,
zói, miért nem csavarják ki a puskát
36 q. búzát szolgáltattak be az előegy olyan kulák kezéből, aki várvairányzaton felül. Községünk dolgozó
várja
a pillanatot, mikor fordíthatja
Az atyhai ifjúságnak nincsen még
lakossága szívesen tett eleget a be- kulturotthona. A gyűlések rosszul men- fegyverét a dolgozó nép ellen. Zsiros
szolgáltatási kötelezettségének és ez- nek, mivel a községházát, a táncter- rokonainak pedig azt üzenik a dolgozel kívánta jóvátenni azt a nagy hibát, met kellett erre igénybevenniük. A zók, soha se s rassák kulák főnöküket,
amit egyes kulákok a cséplés alkal- községi ideiglenes bizottság a Párt hanem inkább annak a Lajos Kálmánmával elkövettek. Községünk dolgo- irányításával elhatározta, hogy megfe- nak 4 gyermekét, akit a tarisznya segítzói megértve az idők szavát egymás- lelő termet jelöl ki az ifjúságnak az ségével küldött el meghalni a háborúba.
nak segítséget nyújtottak, hogy a ve- összejövetelekre. Kovács Pálné volt Sirathatják azokat a szegény sófalví
Betfalva
tési
munkálatokat minél előbb befe- korcsmahelyiségét jelölték ki, ami tel- aratókat, akik résziben arattak Benkö
dolgozó földművesei magukévá te'ték jezhessük.
Községünk szegény- és kö- jesen megfelelő nagy és üres terem, Mózesnél s akiknek a madarak áltaf
Pártunknak a népisport fejlesztésére zépparasztsága
elfogadva a Párt iiá- amit Kovácsné semmire sem használ kivert kévéket adta és minden kalanvonatkozó útmutatásait és november 7 nyitását egy emberként
áll az ideigle- fel. A néptanács felhívást küldőt; Ko- gyából egy véka búzával csapta igy
tiszteletére az ifjúság szép sportversenyt nes bizottság mellett, munkáiban
tá- vács Pálnénak, hogy a termet bocsássa be. Hosszas volna leiriii Benkő Mózes
rendezett. A 800 méteres síkfutásban mogatva. Igy akarják megmutatni,
gaztetteit, de most már joggal köve-•első Bokor Anna, második Szécsi Ro- hogy nem azonosítják magukat azok- az ifjúság használatára. Erre Kovácsné telik
a nagysolymosi dolgozók, semzália, harmadik Pável Margit* volt, az kal a kulákokkal, akik a cséplés ele- a termet szénával rakatta tele. De ez- misitsék
meg a bűvös tarisznyáját,
zel
a
furfanggal
sokra
nem
megy,
mi1000 méteres síkfutásban Molnár Er- jén szabotáltak s ezzel községünk jó
szaggassák
szét a Marosvásárhelyföl
vel
a
lakást
szénával
lefoglalni
nem
zsébet győzött, második Pável Irén, az hírnevét is rontották.
Udvarhelyig
húzódó összekötő szálait;
szabad. Az atyhai dolgozók emlékez1.500 méteres síkfutásban első Péter
zárják
ki
a
szövetkezetből,
de ami a
nek
a
40
es
évekre,
amikor
jól
ment
a
Sándor Lajos
'Ferenc, második Pável Domokos lett,
legfőbb:
vegyék
ki
a
puskát
a kekorcsma
s
az
ifjúság
az
összes
péna 2.500 méteres síkfutásban első Szézéből.
Simó
István
levelező.
zét Kovácsnénak hordta, amiből nagy
kest Ferenc, második Szécsi Jenő, har- Fírtosváralja
gazdasági
épületeit
és
korcsmáját
épímadik György Ferenc lett. Délután a
iculturotlhonban az elemi iskola 7-ik dolgozó földművesei megértetlék a tette. Ma az ifjak nem korcsmázni
-osztályos növendékei rendeztek szép Román Munkáspárt irányító szavát, akarnak, hanem tanulni a kulturotthonvalamint azt is, hogy a vetési csata si- ban, Kovács Pálnét állítsák félre az
ünnepélyt
Künn a mezőn egész nap dolgozott
kerével a dolgozók jövőévi kenyerét utjukból, ő nem akadályozhatja a mun- a nép a vetési csata sikeréért, ott
Molnár Sándor levelező.
biztosítják és igy a vetési munkálato- kát.
Imre János voltak az ifjak is. Amikor besötétedik,
kat október 20-ikára eredményesen elaz ifjak házról-házra járnak megtudni,
végezték. Azoknak a kuiákoknak, akik
hogy ki mit vetett, mennyit vetett, nem
azt mondták, hogy nem lehet vetni Nagy solymoson
akad-e, aki megtagadná a vetési terv
Deák
Endre
és
Bálint
Kálmán
szegénymegvalósítását. Ilyen nincs, mert a
-a cséplés véget ért október 22-ikén.
és Demeter János és Boros él egy Benkő Mózes nevezetű kulák. RMP irányítását dolgozó földmüves"Van még egy néhány középparaszt, parasztok
Még
m
a
is
fegyvere
van,
sőt
ami
a
középparasztok megmutatták,
•akiknek nem nagyon tetszik a gabona- Albert
van egy bűvös tarisz- seink mind magukévá tették és az
hogy
n
e
m
ismernek akadályt és ma legérdekesebb,
•begyüjtés, de ilyen legfeljebb' 4—5 szép zöld vetés
nyája is a puska mellett Ez a bűvös- IMSZ tagokkal együtt megmuatták,
a munkájuk eredménye tarisznya
van a községben. Egyedül Pálfi Dougy vonta magára a dolgo- hogyokt. 18-ra 101 százalékban teljesíIfj.
Bálint
Zsigmond
levelező.
mokos, 3 hektár tulajdonosa, akinek
zók figyelmét hogy észrevették, ami- tették az őszi vetést.
•SQ kg. volt a buzabeszolgáltatási kvókor kulák gazdája bármiféle törvényes Az ifjak közül kitűntek a vetési
tája, annyira indulatos lett,4iogy azt-, Erdőfüle
ügybe keveredett, akasztotta a nya- csatában : Lőrinc Ferenc, Kovács Domondta, vegyék el az egész gaboná- dolgozói a vetési csata sikeres befeje- kába a bűvös tarisznyáját Marosvá- mokos, Kolumbán Albert, Balló Mózes;
ját. Ez azért fordulhatott elő, mert a zését szüreti mulatsággal ünnepelték sárhelytől Székelyudvarhelyig egyet Lázár Vince, Kovács István szektorhelyi alapszervezet tagjai nem vi ágo- meg. A felvonuláson megmutatták köz- térült-fordult és az ügy el volt intézve, felelősök, mert a legnagyobb odaadás-sitották fel kellőképpen a dolgozókat ségünk
dolgozó ifjai, Pártunk irányítása még pedig gazdája javára. Még a ro- sal tettek eleget kötelességüknek.
a gabonabegyüjtés fontosságáról.
mellett milyen fegyelmezettek tudnak konságon is segített a bűvös tarisznya. A vetési terv sikeres befejezését
Tavaly a RMP munkája eredménye- lenni, ami már nem mondható el a teIgaz, hogy Benkő Mózesnek se- Pártunk irányítása biztosította és előícéppen iskolánknál felső tagozat lé- remben összegyűlt közönségről, amely- gítségére van zsíros rokonsága is. Leg- segítette a vetőmag-akció.
tesült Tavaly még egy teremben kel- nek nem volt türelme a tanitó elvtársnő utóbb a szövetkezet újraszervező
Tudnunk kell azt, hogy Pártunk é$
Hett kínlódni, de az idén már 3 szép, előadásának végighallgatására. A jövő- gyűlésén, amikor a dolgozók ki akar- kormányunk minden támogatást meg'egészséges tantermünk van és 8 ta- ben az ilyen hibát ki kell küszöbölni. ták zárni soraikból Benkő Mózest, ad a dolgozó parasztságnak. Ezért
nító vezetése mellett folyik a tanítás.
Boda József. büszkén szembeszállt a néppel a nagy- nekünk is, falusi IMSZ-tagoknak, még
mellű kulák. Zsiros rokonai csak sír- nagyobb lendülettel kell dolgoznunk,
Ezek a termek a kántori lakból
tak-ríttak, mig kulák-főnökük szónokolt, hogy hazánk, a Román Népköztárvannak átalakítva.Ahol eddig ejjy em- Ujszékelyen
igazolta magát és félrevezette a dol- saság a szociálizmus utján diadalmaber lakott, most 140 gyermeknek van
A szegényparasztok Pártunk utasí- gozókat.
san haladhasson előre.
-szép egészséges tanterme.
tásai szerint idejében megszántották
Kovács József.
Okt. 22.
Joggal
kérdik
Nagysolymos
dolgoA bordosi kulturélet is fejlődőben és megtrágyázták kis földjüket. A kuvan. A kuiturotthon minden este ki lákok csak tárcsáztak. Szántottak kévan világítva és az ifjúság ott pró- sőbb a kulákok is de nem jó munSOLOGHOVs
bálja a táncokat és a színdarabokat. kát végeztek. A szegény parasztnak
A vetési csatát is eredményesen lesz a szomszédos földben termése. A
fejeztük be. Ez csak ugy volt lehet- kulák földjén azonban nem láttam
séges, hogy Pártunk utmutatásai sze- egy trágyadombot sem, de vetett
irnt végeztük az ellenőrzést. Minden azért ő is. Ezt a hibát ki kell küMichail Solochov egy Don-vidéki kozák faluból indult el a
reggel és este megjártuk a szekto- szöbölni, hogy a kulákok kellőleg elő
runkat és napközben a határra is ki- nem készített földbe vessenek, mert világhirnév felé. 1922-ben alig 17 éves korában részt vett a forramentünk.
ez zel a dolgozók jővőévi kenyerét dalmi harcokban. A forradalmár ereje és bátorsága, izzó szabadHadnagy József kuláknak károsítják meg.
ságvágya megmutatkozik az iró müveiben is. Solochov már évek
aem tetszett az ellenőrzés. Azt kérTordai Dénes levelező.
óta a Szovjetunio egyik legnépszerűbb irója, akinek könyveit a világ
dezte, hogy nincs más dolgom odaminden kultur-nyelvére lefordítják. Emberábrázolásának megragadó
haza.
Székelydobó
ereje, stílusának tömörsége és tisztasága egyszerre az orosz irodaNeki az tetszett volna, ha nem elKözségünkben Pártunk kezdémé- lom legnagyobbjai közé emelte. Csendes Don cimü világhírű regélenőrizzük és igy szabotálhatta volna nyezésére
az ideiglenes bizottság és a
a vetési tervet
tömegszervezetek
közösen fogtak a nyében a Don-menti kozákság szertelen, vad, szabadságért lángold
Egyesek azt mondták, hogy nem Nagy Októberi Szociálista
Forradalom alakjait mintázta meg találóan, csodálatos pszichológiai éleslátássaL
lehet vetni, amig eső nem lesz, de 32-ik évfordulója mélió megünnepléAz „Uj barázdát szánt az eke" cimü regény méltó folytatása
bebizonyosodott, hogy lehet, csak
előkészítéséhez. A tömegszerve- Solochov életmüvének. Ebben a hatalmas regényalkotásban a kol-akarni keli. A vetési csatában Szent- sének
zetek örömmel fogadták a faliujság-demeterrel voltunk versenyben és verseny
kérdésénék a felvetését és lektív mezőgazdaság küzdelmeiről és eredményeiről ir és az uj
Bordos lett a győztes.
többen vállalkoztak lelkesen a fali új- kollektív paraszt életét mutatja be.
Veres Dénesné, levelező.
ságcikk megírására. Folyik az előkéEz a regény a kollektív gazdaságok, a kolhozok kialakulásának
szület. Az ifjúság szindaiabot «anul, a érdekfeszítő és nagyszerű leírása. Megismerjük belőle, hogy a Párt
Székelydálya
kultúrházban folyik a takarítás, vág- irányításával hogyan tértek át a Szovjetunióban a mezőgazdálkoA községi ideiglenes bizottság Pár- ják a betűket a díszítéshez. Székely- dásban a kollektív gazdaságokra Ez iránymutató számunkra is,
tunk irányításával a cséplési munká- dobó dolgozói megmutatják,hogy tudják,
latokat igen szép eredménnyel vezette hol a helyük a szociálizmus építésé- amikor a szociálizmus épitése a falvakon is mind erősebb ütemben
Dobai Mihály. folyik.
b.
ile. Községünk öntudatos dolgozói nek rendén.

Székelyszáldoboson

Bordoson

Uj barázdát

szánt an ek

Éljen a munkásosztály és a dolgozó parasztság szövetségei

Örömmel jegyeznek dolgozóink
a Scántefa-Házra

Híli történik a nagyvilágban?

Mind nagyobb méreteket ölt megyénkben is a Scânte-Házra való
Kül- és belpolitikai tájékoztató
jegyzés Pártunk felhívására. Ütemeink
és intézményeink dolgozói örömmel
A szovjetküldöttség
harca az
ENSz-ben
jegyeznek, mert tudják, hogy a Scâna görögországi
vérengzés
teia-Házban kulturforradalmunk egy
megakadályozásáért
hatalmas pillére épül fel. A székelyA. J. Visinskij szovjet főmegbizott az ENSz politikai bizottságában napi- udvarhelyi UMGISz üzemben 310 dolrenden kivül fölemelte szavát a görög hazafiak életének megmentésére, ;zok- gozó több. mint 105.000 lejt jegyzett,
nak a hazaf aknak, akik annak ide én részt vettek a hitleri elnyomás elleni a Vláhita i üzem 396 munkása és a
küzdelemben és akiket most a görög monarcho-fasiszta kormány embertelen lövétei vasbánya 299 munkása nagy
lelkesedéssel jegyzett máris szép öszkínzások után halálra ítélt.
Az elitéltek családtagjai a szovjet-kormányhoz fordultak, hogy mentse szegeket. A székelyudvarhelyi IPEIL
meg az ártatlan embereket a pusztulástól. A szovjet kormány megbízásából 118 munkása közül többen már be is
emelte fel Visinszkij a szavát a nyolc újonnan ehtélt hős megmentése érde- fizették a jegyzett összegek első részkében és javasolta, hogy a politikai bizottság szólítsa fel a görög kormányt, letét. Nagy érdeklődés nyilvánult meg
a Scânteia-Házra való jegyzés iránt
hogy függessze fel a halálos ítéletek végrehajtását.
közintézményeinknél
és az iskoláknál
— Ha Önök nem teszik azt, amit a világ minden becsületes embere, is. Eddig 38 üzem és
közintézmény
minden demokratikusan gondolkozó ember Önöktől elvár, ha a politikai bizott- küldte be a jegyzési iveket,
de a jegyság nem emeli fel szavát a görögországi kivégzések megszüntetése érdekében, zés folyamatban van. Egyre
többen
akkor a politikai b zo tság többsége bűnrészes lesz a további gyilkosságok
elkövetésében, — mondotta a szovjet-főmegbizott.

A béke

híveinek

római

Október 31-én véget ért a béke híveinek római értekezlete. Az értekezleten jelen volt Frederic Joliiot Curie,
a béke hivei világkongresszusa állandó bizottságának elnöke, Hewlet Johnson kanterbury-i érseki helynök, Roszkovszki, a Szakszervezeti Világszövetség titkára és a béke számos nagyhírű harcosa.
Joliiot Curie megállapította, hogy a
békemozgalom jelentős sikereket ért

A görög

nép

értekezlete

el. Célja és további feladata az, hogy
meggyőzzön minden becsületes embert
arrói, hogy ha akarnak és tudnak
harcolni a béke fenntartásáért, akkor
nem lesz háború. A béke híveinek római értekezletén következetes magatartással határozatot hoztak, melynek
érttlmében kizárták Tito hiveit, mert
az a politika, melyet Tito és kormánya folytat, teljesen a háborús provokáció zsoldjában áll.

folytaíja

harcát

Október 28-á~, a demokratikus hadsereg megalakulásának h-rmadik évfordulóján a görög demokrata hadsereg főparancsnoksága napiparancsot intézett a hadsereg harcosaihoz. A napiparancs rámutat arra, hogy a demokratikus hadsereg három év óta elszántan harcol a görög nép szabadságáért és
függetlenségéért. N héz, de győzedelmes harcokban folytatta a görög nép hősi
hagyományait. Az elmúlt harcok dicsősége, mint fáklya világítja neg a görög
do! ozók jövőbeli harcát a monarcho fasiszta kormány rémuralma ellen. »A
görög nép nem szokott meghajolni zsarnokai előtt. Folytatja harcát. Mellette
áll az egész világon a béke hív inek legyőzhetetlen hadserege «

A szovjet-romén

barátsági

hét

november 1-én megkezdődött. Az országos szervező bizottság Pár'unk irányításával hatalmas elökésHtő munkát fejtett k, hogy alkalmat nyújtson az
ország dolgozóinak a Szovjetunió nagyszerű megvalósításainak megismerésére.
A fővárosban és az ors'ágban mindenütt kiál itások, előadássorozatok, filmbemutatók vannak és különböző népszerűsítő kiadványok kaphatók. Ezekből országunk dolgozói megismerhetik a szovjet-népet és munkáját, hogy példája
nyomán felépíthessük a bőségesebb életünket biztosító szociálista rendszert.

Az állami
terv
végrehajtásáról
minisztertanácsi
közlemény

A Román Népköztársaság minisztertanácsa az állami tervbizottság jelentése al-pján közleményt adott ki az
1949 évi állami terv III. évnegyedének
eredményeiről. Az egész termelésben,
a központi statisztikai intézet adatai
szerint, a tervet 108 9 százalékban
teljesítettük.
A harmadik évnegyedre eső tervelőirányzat túlteljesítése elsősorban a
Román Munkáspárt irányítását elfogadó dolgozók erőfeszítésének köszönhető. Noha az erre a negyedévre kiadott feladatok jelentősen felülmúlták
a második évnegyed feladatait, a tervet mégis n-tgvobb mértékben szárx Megvételre keresünk mér-

Mit láttam a szovjetipar kiállításán
Néhány nappal ezelőtt Bukarestben
voltam Elindulá-unk előtt egy elvtársnő
figyelmeztetett, nézzem meg a szovjetipar kiállítását. Feszült várakozás élt
bennem, megnézni a világ leghatalmasabb államának kiállítását, s ezen kekesz ül betekinteni a világ egyhatod
részén valósággá vált szociálista gépipar termeléséoe.
Megnéztem a kiállítást. A nemzeti
park bejárata előtt figyelmeztettek, hogy
szakszervezeti tagsági könyvecskénk
bemutatásával a szovjet-élelmezési ipar
által kiállított termékekből vásárolhatunk. Megkaptuk a kedvezményes vásárlási szelvényeket. Büszke voltam,
hogy szakszervezeti tag vagyok. A Román Népköztársaság szakszervezeti
tagja élvezi a szovjet-szakszervezeti
tagok ajándékait.
A kiállítás területére érve egyszerre
megpillantjuk a hatalmas nehézipari
gépek közül kiemelkedő impozáns kiállítási pavillont. Először az épületben
néztiik meg az előttünk addig ismeretlen gépek csodáit és sokaságát. Ezer
és ezer ember — elvtárs és elvtársnő
között mentünk géptől- gépig és
hallgattuk az egyes gépek mellett álló
szakértők ismertetését, akik készséggel

szóló

nyalták tul, mint az előző évnegyedben. A Román Munkáspárt irányításával a szakszervezetek által szervezett
szociálista versenyek megmutatták
mozgósító erejüket.
A harmadik évnegyed termelési sikereit főleg a Szovjetunió állandó és
hatékony segítsége biztosította, mert
rengeteg nyersanyagot és felszerelést
küldött nekünk és a szociálizmus épitésének gazdag tapasztalatait is átadta.
Dolgozóink elsajátítva a szovjet-módszereket, megdöntik régi normáikat
és utat törnek a munkatermelékenység magasabb színvonala felé, egy
bo'dogabb jövő uj sikerei felé.
x Elad'» gyermekágy, furniros,

nöki műszereket : teodolitot, tacho- kétfiókos. Érdeklődni Kornis-utca 22.
métert, buszolát és számológépet. Az x Elveszett dr. Balogh Józsefné Péter
udvarhelyme','yei erdészeti ügyosztály Lenke névre szóló személyazonossági
igazolvány. S°mmis.
Székelyudvarhely, Lenin-ut 8.
x Felkérem mindazokat, Judecătoria Populară Mixiă Odorheiu.
akiknek órája javítás végett hosszabb Dos. 1944 949 CITAŢIE Locuitorul
Idő óta nálam van, hogy óráj -kat ha- Nagy Ludovic, fost cu ultimul domiladéktalanul váltsák ki. Horváth Fe-ciliu in Mugeni jud. Odorheiu, in prerenc órás.
zent cu domiciliu necunoscut este
citat la această judecătorie pe ziua
de 11 Noembrie 1949 orele 8 dim. in
A Magyar Népi Szövetség
calitate de părât in procesul de divorţ
udvarhelymegyei hetilapja
cu soţia ei Patakfalvi Elisabeta. In caz
Megjelenik minden szombaton reggel de neprezentare procesul se va judeca
Felelős szerkesztő: Imets János
in lipsă conform legii. Judecător aj.
dr. Jakabfi Albert Grefier principal
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Carol Sabău.
Székelyudvarhely, Kossuth-utca. 34

értik meg Pártunk hivő szavát ésigyekeznek tehetségükhöz mérten jegyezni.
Látjuk, hogy dolgozó parasztságunk is elfogadja a Román Mun*káspárt irányítását és azzal a tudattad
jegyez a Scánteia-Házra, hogy az
erre fizetett összegek százszorosan térülnek meg könyvekben, újságokban s
biosurákban, amelyek hivatottak a
miszticizmus árnyait elűzni és a tudás világító fáklyáját vinni el a legeldugodtabb községbe is. A Szovjetunió hatalmas segítsége mellett bármilyen nagy összegű jegyzésünk is
eltörpül s mégis szükség van hozzájárulásunkra, mert csak akkor lesz
igazán a dolgozóké a Scânteia-Házr
ha abba mindenikünk beépit legalább
néhány téglát.

indították üzembe a gépeket Láttunk
nehéz esztergapadokat, finom mü$zereket, vagó, furó, préseiő gépeket,,.
300 —360 csörlővel dolgozó fonógépet,
szövőgépet, nyondai gép-ket, bányákban, mély- és peíróleumfurásnál szükséges motorokat, mezőgazdasági szerszámkészítő gépeket. Láttunk nagy teljesítményű elektro- ipari gépeket, motorokat, hatalmas transzformátort, ezenkivül bent a pavillonban a ZIS VIKTÓRIA nehézipari g. árak csodás alkotású személygépkocsiit, motorkerékpárokat. Láttuk a szovjet textil- ésprémipar remekeit is. A kiállítási pavilloa
körül gépkolosszüsok, szonda fúróval,,
különböző méretű em lök, kerekekkel:
és hernyótalpakon, földturó, sáncvájó,,
hengerlő gépek sokasága.
A kiállítás ' beszédes bizonysága a
Szovjetunió erejének, nagyságának és:
tuurtS<inak. Élmény, ami örökké megmarad bennünk. Világító fény, amimegmutatja, hogy eg\etlen helyes ut
van, mindnyájunk számára: a Szovjetunió utja. Á béke utja, az épi ésen„
az alkotáson keresztül a szocializmus,
utja, amely végső fokon a kommunizmushoz vezet.
Eráész Emil

Emlékeim a Nagy Októb
Szociálista Forradalomb
1917 októberében, mint hadifogoly az Ural hegységben építettem a
vasutat még vagy 25.000 hadifogoly társammal. Hatalmas hidegben, rongyosan és éhesen dolgoztunk, mert akkor még a kizsákmányoló cári uralom tartott. Rabszolgasorban éllünk, osztályrészünk a munka és a kancsuka volt.
Egy szép októberi reggelen arra ébredtünk, hogy gazdáink megváltoztak. A fogolytábor régi vezetői elszaladtak és helyükbe a munkásosztály fiai kerültek, akik elvtársakul és testvérekül szóltak hozzánk, és
mérhetetlen örömet hoztak számunkra.
^
—Ettől a perctől kezdve nem vagytok hadifogl^k, —mondották—
„továris"-ok vagytok, velünk egyranguak. Nálunk szabadság van mindazok részére, akik velünk tartanak a kizsákmányolás és elnyomás megszüntetésében, akik pedig ellenünk vannak, azoknak pusztulniuk kell.
A s z o v j e t - n é p e k számára azonban a szabadságot
nem tálcán hozták, mint a mi számunkra a dicsőséges Szovjet Hadsereg,
hanem sok véráldozattal és szenvedéssel kellett kiharcolniuk és azután
megvédelmezniük. A munkások és parasztok nappal a gyárban és a földeken dolgoztak, éjjel pedig fegyverrel a vállukon őrködtek a kivivolt szabadság felett.
*
Az orosz munkásság és parasztság megértelte Lenin és Sztálin
szavát az első perctől kezdve és követte nagy tanitómestereit. Tudta, hogy
nincsen olyan hatalom, amely legyőzné a munkásosztályt, ha az összefog..
Hiába voltak Judenicsek, Kolcsákok, Denikinek és annyi külföldi hadsereg,
a munkások kivívták szabadságukat, megmutatva ez egész világ munkásságának azt az utat, amin haladnia kell. Kövessük példájukat és ne
türjünk sorainkban olyanokat, akik nem közénk valók, akik visszavárják
a régi rothadt rendszert és várják az engol-amerikaiakat, hogy a megszüntetett kizsákmányolást visszaállítsák.
Éljen november 7.. éljen a nagy Sztálin I
Gyerkes István.
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