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ÉLJEN
a Szovjetunió, a
világ békéjének őre,
a kis nemzetek
nagy barátja!
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Hogyan készüljenek a téli munkára a kulturotthonok

A RMP irányt mutatott munkánknak és feladatul tűzte ki a dolgozók kulturális szinvonalónak emelését. Ezért „A kulturotthonok a községek dolgozóinak nevelési központjaivá kell, hogy váljanak", ezzel a
jelszóval indultunk neki a téli munkánknak.
Hogy kulturotthonaink a nevelés
és tanitás követelményeinek eleget
tehessenek, biztositanunk kell a munka zavartalan menetét. A községi
ideiglenes bizottságok hivatottak arra, hogy biztosítsák kulturforradalmunk feltételeit.
Milyen
legyen a kuiturotthon téli munkája ?

A kuiturotthon világító fáklyája
kell, hogy legyen a községeknek.
Munkája necsak a vasárnapi műsoros estekre szorítkozzék, hanem hajlékot kell nyújtania a hét minden
aapján a tanulnivágyó dolgozóknak.
A könyvtár, az olvasóterem álljon
minden este nyitva, befiilve és kivilágítva, a könyvek, újságok, folyóiratok előkészítve, hogy dolgozóink
a délutáni és esti órákban nyugodtan olvashassanak és tanulhassanak.
A kuiturotthon kell, hogy segítsen
a dolgozóknak az osztályellenség
által elhintett babonák, rémhírek leküzdésében. Erre esti előadásokat
szervezzenek, lehetőleg minden csütörtökön este, amelyeket megbeszélések. viták kövessenek, ahol megismerkednek dolgozóink a tudomány
alapjaival.
Ugyanezek az előadások ismertessék meg a dolgozókkal a hatalmas Szovjetunió megvalósításait, ainelyeken keresztül elsajátíthatják a
szovjet-dolgozók módszereit.
A hétköznapi estékre kell beállítani a különböző egészségügyi, gazdasági, irodalmi és más tárgyú előadásokat is. amelyek hozzásegítik
dolgozóinkat az élet valóságainak
megismeréséhez és felvértezik azzal
a tudománnyal, amely szükséges a
szociálizmus építésénél.
Az olvasó-estéken és az előadások előtt a dolgozók vitassák meg
a mindennapi politikai eseményeket,
fejlesztve önmagukat és felemelve a
még elmarado'takat, hogy mindnyájan egyaránt tisztán lássuk azt az
utat, amelyet a RMP mutat számunkfa, vezetve Népköztársaságunkat.
Vasárnaponként a kuiturotthon
aevelési munkáját művészi keretbe
helyezzük, hogy dolgozóink a népi
művészet gyöngyszemeivel megismerkedjenek. Az előadott táncok,
szavalatok, színdarabok és énekszámok igazán művésziek legyenek.
A könyvtár és olvasóterem működéséhez terem szükséges. Minden
községben az ideiglenes bizottságnak
megfelelő, tágas, fűthető termet kell

biztosítania, asztalokkal, padokkal hogyha önmagát neveli, önmagát
és könyvszekrénnyel. Ez a terem fejleszti.
mindig, vagy legalább a hét 3 napA tömegszervezetek vezetőinek
ján a dolgozók rendelkezésére kell, elsősorban példával kell előljárniuk,
hogy álljon.
ezáltal magukkal ragadva a még
Az előadásokhoz, egy tágasabb felvilágosulatlan dolgozókat arra az
terem szükséges, ahol lehetőleg ál- útra, amely egy magasabb kulturán
landó színpadot kell beállítani, ami keresztül, egy magasabb társadalmi
a vasárnapi előadások megtartását formához, a szociálizmushoz vezet.
is lehetővé teszi. A tüzelőanyag és
Pártunk, a RMP biztosította a RNK
a világítás biztosítása szintén az dolgozóinak a jogot a művelődésideiglenes bizottság feladata.
hez és tanuláshoz, az ő vezetéséNem elegendő azonban csak a vel nekünk élnünk kell ezekkel a
terem biztosítása, hanem ennek hasz- jogainkkal.
nálható állapotban keil lennie. Ép
ablakokkal, tiszta falakkal és meg- Kulturotthonaink
munkája
felelő ülőhelyekkel.
A kuiturotthon aktívája kell, hogy
A tömegszer
mezetek
biztosítsa a termek ízléses díszítérésztvétele
a kultursét, tisztántartását és hogy az minmunkában
denkor, vagy a megszabott időben
A dolgozók soraiban népszerűsí- a dolgozók rendelkezésére álljon.
teniük kell a kulturotthonokat és
Nagy feladat még, amit a kuiturvilágositsuk fel tömegeinket a mű- otthon aktívájának kell elvégeznie,
velődés fontosságáról. Minden dol- az előadók beszervezése és felkégozónak tudnia kell. hogy ő is épí- szítése, a csoportos előadások megtője a szociálizmusnak, munkás tagja szervezése, a műsorok összeállítása,
a társadalomnak, aki csak akkor a rádió müködtetese, egyszóval a
veheti ki részét igazán az építésből, kultura terjesztése.

Az előadók alapos ^felkészítésé
érdekessé és vonzóvá teszi az előadásokat, azok könnyen érthetőek
lesznek a dolgozók számára. Az
előadásokat mindenkor megbeszélések, kérdések és feleletek kell, hogy
kövessék.
A vasárnapi művészi műsor előkészítésére jó és erős kulturcsoportokra van szükség ugy az ifjúság,
mint a felnőttek soraiból. A könyvtárak állandó gyarapítása és a könyvek népszerűsítése, az olvasóesték
helyes megszervezése közel vi3zi a
dolgozók tömegét a könyvhöz, a
sajtóhoz, ezáltal emelve kulturális
színvonalukat.
A RMP vezetésével a dolgozó
nép kezébe vette az ország gazdasági irányítását, letéve alapjait a
szociálizmus építésének. Pártunk
irányítását követve kulturotthonainkon keresztül is hozzájárulunk ehhez az építéshez és dolgozóink kulturszinvonalának emelésével elősegítjük mezőgazdaságunk szociálista átalakítását, jobb és boldogabb jövőnk megleremtését.
K-a.

Mozgósítsunk minden erőt
az őszi mélyszántások elvégzésére
Amint arra Pártunk rámutatott, a
mezőgazdasági munkásság és a dolgozó parasztság legfőbb feladata most,
a vetési kampány befejezése után az
őszi mélyszántás hiánytalan elvégzése,
a jobb terméseredmények céljából.
A tudományos kísérletek eredményei és a gyakorlati tapasztalatok mind
azt bizonyítják, hogy az őszi mélyszántás után termesztett növényeink
termésátlaga legkevesebb 25 százalékos emelkedést mutat.
Ez a tény könnyen megérthető, ha
atra gondolunk, hogy az őszi mélyszántással lehetővé tesszük a növények életműködéséhez és jó fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges
víznek a biztosítását, ami a téli csapadék felfogásában és tárolásában
nyilvánul meg. Az ősszel mélyen felszántott talajunkkal tekintélyes mélységű „tároló medencét" létesítünk,
amely a téli csapadék befogadására
és megtartására kiválóan alkalmas,
éppen a képletesen medencének nevezett, mélyen lazított és átforgatott
talajréteg nedv-beszivó képessége folytán.

feltárja annak nyers tápanyagait. Az
ilyen föld kitavaszodáskor már fizikai
és talajélettani szempontból is el van
készülve annyira, hogy azonnal bevethető. Hazai viszonyaink szerint pedig a korai tavaszi vetés számos
előnyt eredményez.
Az őszi mélyszántás említett előnyeinek a szem előtt tartásával méltán mondhatjuk, hogy azt 18—25 cm.
mélyen végezve egyetlen egy dolgozó
parasztnak sem szabad elmulasztania,
kivéve a laza homokos talajt.
Az őszi mélyszántást rendesen nyers
barázdákban kell hagynunk, hogy azt
a tél fagya alaposan átjárhassa, tavasszal pedig, mihelyt a talaj annyira
szikkad, el kell simítani, hogy a tavaszi szelek szárító hatását csökkentsük.
Az őszi szántás mélységével azonban nagyon óvatosan kell bánni. Nem
szabad a szántás mélységét egyszerre
nagyon fokozni, mert ezzel egyszerre
igen sok „vad földet" (terméketlen földet) tárunk fel, ami talajunkat több
évre tönkre teheti. Pl. egy olyan talajt, melyet eddig csak 10—15 cm-re
Az őszi mélyszántásnak tehát a leg- szántottunk, nem szabad egyszerre
fontosabb célja a téli csapadék fel- 20—25 cm-re szántani, mert az ilyen
fogása és raktározása a talajban.
nagy mértékben felszínre hozott vadMásik célja az is, hogy a felszán- föld a baktériumok hiánya következtott földet kitegyük a téli fagy hatá- tében terméketlen és ennek előbb
sának, amely szétporlasztja azt és apránként szelid talajjá kell változnia.

A szántás mélységét ennek a körülménynek a szem előtt tartásával
évente fokozatosan és csak 2—5 cmrel szabad növelni.
Megyénkben ezt a fontos talajmüvelési munkát még mindig nem fogják
fel kellő komolysággal. Kis területeken
és a szántás mélységét illetőleg roszszul alkalmazzák. Általában jóval sekélyebben szántanak, mint ahogy azt
az ismertetett elvek gyakorlati alkalmazhatósága megengedné. Az őszi
mélyszántás végrehajtása terén a legtöbb járás nagyon le van maradva,
amint azt az alábbi adatok mutatják :
Az udvarhelyi felső járásban végzett mélyszántás az előirányzat 30,40
százaléka, az udvarhelyi alsó járásban
24,05 százaléka, a keresztúri felső
járásban 14,77 százaléka, a keresztúri
alsó járásban 15,83 százaléka, az
oklándi járásban 41,82 százaléka, a
parajdi járásban 47,34 százaléka az
előirányzatnak.
Pártunk útmutatásait követve, a községi ideiglenes bizottságok legfőbb
feladata, hogy mindent elkövessenek
abból a célból, hogy a dolgozó parasztság kihasználja a kedvező időjárást és a talajviszonyokat. Ne maradjon egyetlen talpalatnyi terület
sem megszántás nélkül az előirányzott
területekből.
Aí. E.

Munkában Székelyudvarhely
város ideiglenes bizottsága
Pártunk kezdeményezésére megalakulván az ideiglenes bizottságok, a
székelyudvarhelyi városi ideiglenes
bizottság évek elhanyagolt munkáját
fejezte be és a RMP irányításával
folyó tevékenységével olyan eredményeket ért el, amelyek a kizsákmányolók idején elképzelhetetlenek voltak. Először biztosítani kellett a felállítandó ügyosztályok elhelyezését. Két
heti megfeszitelt munka után az átalakítások folytán a rossz beosztású régi
városháza helyett, egy világos és
egészséges iroda helyiségekkel ellátott
uj középület született, amely képes
volt befogadni a több, mint 100 alkalmazottat a régi 24 helyett.
Az átalakítási munkálatok befejezése
után sem csökkent a munkalendület.
Az ügyosztályok felállítása után azonnal megkezdődtek a munkaértekezletek, ahol a bizottság tagjai az ügyosztály-vezetőkkel heti és hosszabb
időtartamú munkaterveket készítettek
és készítenek. Ezeknek a terveknek a
következményei azok a megvalósítások, amelyek mind egy-egy erős láncszem a szociálizmus építésében. A
Pártunk irányításával készített juliusi
munkaterv alapján az eddig tanácsterem nélküli intézmény egy szépen felszerelt, közösségi munkával elkészített
tanácsteremhez jutott, egy régi és elhanyagolt lomtár átalakítása révén.
Ugyanebben az időben kezdődött meg
gyorsabb munkálatokkal a villanytelep
átépítése, illetve gépezetének kiegészítése. A 250 lóerős Diesel-motor felszerelése a napokban fejeződött be s
ez biztosítja városunk emelkedő áramfogyasztását. A fenti motor szerelési
munkálatainál, valamint az üzemi berendezés kijavításánál a telep munkásai között a Pártunk által kezdeményezett szociálista munkaversenyek
folytak. Ezek eredményeként november
7. tiszteletére a város részére 837.000
lejes megtakarítás mutatkozott.
Nemrég fejezték be a községesitett
volt Fábián-féle malom uj 60 lóerős
Diesel-motorjának beszerelését s igy
most egy uj és teljesen átszerelt, hengerszékkel, lisztcsatornákkal ellátott
belsőleg és külsőleg kijavított modern

szes nyugdijasok újraszámolt illetmé- óta Pártunk irányítása mellett végzett.
nyeinek végzéseit kikézbesitette, 127 Dolgoznak, mert uj társadalmat épíhadigondozott nyugdij doszárját elké- tenek és tudják, hogy ha minél naszítette és felettes hatóságainak felter- gyobb lesz a munkájuk eredménye,
jesztette. Ugyanez az ügyosztály az minél jobban dolgoznak, annál inkább
elhanyagolt szegényházat külsőleg és emelkedik a dolgozók életszínvonala
és annál rövidebb időn belül érünk el
malom áll a dolgozók rendelkezésére. belsőleg rendbehozatta.
életünk gazdasági és társadalmi
Nagy vonalakban igy vázolhatjuk a uj
A közüzemek rendbehozatala mellett
rendszeréhez, a szociálizmushoz.
az ideiglenes bizottságnak gondja volt székelyudvarhelyi városi ideiglenes
S.
az úthálózat javítására is. A barom- bizottság munkáját, amelyet beiktatása
vásár térhez vezető utat 850 négyzetméter területen felemeltette és kockakővel kirakatta.
Több, mint 2 hónapja folyik a város felmérése, a csatornázás és vízvezetékkel való ellátás előkészítéseképpen. Az ideiglenes bizottság épíTudjuk, hogy a Secera-áruház és hosszú sorokban lökdösődve veszítészeti hivata!a a város szabályozási
tervén is dolgozik. A külvárosi utcák az állami textil-üzlet is komoly te- tenek el több napon keresztül sok
és járdák burkolása is állandóan fo- vékenységet fejt ki kereskedelmünk hasznos munkaórát. Az alkalmazotfellendítése és dolgozóink szükség- tak részéről minden esetre több kölyamatban van.
November 7. tiszteletére fejezték be leteinek kielégítése terén. Erről lap- zösségi érzést várunk, hogy ne fora Szejke-borviz forrásának rendbeho- jaink is állandóan beszámolnak. duljon elő olyan eset, mint a nazatalát. Ez a forrás és kut a magán- Örömmel látjuk ezen üzletek szép pokban is, hogy kora reggeltől vákezelésben teljesen elhanyagolt és fejlődését, mégis a komoly bírálat rakozó vevők szeme előtt a záróra
egészségtelen állapotban volt. Most szellemében néhány észrevételünk- elérkeztekor lerántsák a redőnyt, azegy elmés kompressziós szerkezettel nek hangot kell adnunk, hogy ez- zal az indokolással, hogy nekik is
teljesen zárt csöveken nyomatják a zel is elősegítsük állami üzleteink ebédelniük kell. Azt hisszük, hogy
egy félórai tulmunka miatt az alkalvárosba beszállítandó vizet a forrás- még tökéletesebb munkáját.
ból a korsókba.
Örvendetes és komoly eredmény, mazottak nem lettek volna kitéve a
A munkatervek pontos és időelőtti hogy az állami textilüzlet Udvarhely-, éhhalálnak.
végrehajtása mellett az ideiglenes bi- Csik-, Beszterce- és Marosmegye
Mig a Secera-áruház részéről nagyzottság fizikai és szellemi dolgozói textilüzletei közötti kultur- és sport- mennyiségű és közszükségleti áruállami tervünk megvalósítása érdeké- versenyeken a 11-ik dijazást nyerte ellátást látunk, ezt nem mindig mondben különböző önkénles munkákat is el és hogy bekapcsolódott az ország hatjuk el az állami texlilüzletről, avállaltak, amely munkákkal tetemes összes textilüzletei közt folyó szo- hova most érkeztek meg időszerümegtakarításokat biztosítottak a közös- ciálista munkaversenyekbe és en- letlen, nyári anyagok. Itt tehát a beségnek. Igy például november 7. tisz- nek során értékes anyagmegtakari- szerzési osztály működésében hiteletére november első hetében önkén- tást is ért el.
ányosságok lehetnek. Ez annál intes munkával vállalták az ideiglenes
kább érthetetlen, mert a marosvábizottsági épület tetőzetének és cse- Szeretnők azonban megbirálni egyes sárhelyi és csiki állami textilüzletek
répzetének lebontását, valamint az uj alkalmazottaknak a közönséggel bőségesen el vannak látva idénytetőzethez szükséges anyagok fe'hor- szembeni magatartását. Számtalan szerű, közszükségleti anyagokkal.
dását. Ezen munkákban különösen panasz merült fel, hogy fölényesen
Az állami textilüzletnek, ha valókitűnt a 11-ik szakszervezeti csoport, kezelik a vevőket, kivételezéseket
amely 3 napos munkájával több, mint tesznek, hozzátartozóikat, ismerősei- ban építője akar lenni a szociálizket előnyben részesitik. A kiszolgá- musnak, meg kell vizsgálnia ezt a
18.000 lejes megtakarítást ért el.
lás megszervezése is hiányos, ezért bírálatot és fel kell számolnia a hiUgyancsak november 7. tiszteletére fordulhat
elő az, hogy a vásárlók ányosságokat.
Szász
egyéni és ügyosztályok közötti munkaversenyek is voltak, valamint diszitési
versenyek egyes irodák között. Ezen
munkaversenyekkel az októberi anyag- Román Népköztársaság dolgozói!
előirásokból 14 százalékos megtakaAz állami gazdasági terv teljesítéséért és
rítást értek el. A diszitési munkaversenyeknél különösen kitűntek Tassaly
túlteljesítéséért vívott harcotok egyszersmind
Andor, Dávid Áron és Némethy Anna
elvtársak. A november 7. tiszteletére
harc az imperiálista háború ellen, a béke
vállalt ügyosztályi versenyekben ki kell
emelnünk a szociális ügyosztály munmegvédéséért és megszilárdításáért!
káját. mert erre az alkalomra az ösz-

Szolgálják ki nagyobb odaadással a vevőket

az állami textilüzlet dolgozói

A közönség figyelmébe !
Cassa de Păstrare a Jud. Odorheiu este citat la această instanţă, camera
No.
59,
pentru
ziua
de
24Novembrie
A
város tulajdonát képező, volt
S. A. în lichidare în Odorheiu
1949, ora 8, în calitate de intimat Fábián-féie malomban a javítási és
CONVOCARE
reci. cu Nagy Ludovic. In caz de ne- beruházási munkálatokat befejeztük.
Acţionarii sunt convocaţi în Aduna- prezentare judecata se va face in lipsă. A malom korszerű hajtóerővel és berea Generală Ordinară şi Extraordi- Preşedinte, Szabó. dr. Grefier Indescifr. rendezéssel áll a közönség rendelkezésére (szitával és korpásán). A búnară in ziua de 3 Decembrie 1949
KÖZLEMÉNY
zának, valamint minden más gabonáin localitatea Odorheiu, str. Morii Nr.
Székelyudvarhely város lakosságá- nak őrlését bármilyen igénynek meg5, orele 17, in cazul neintrunirei nu- nak
hozzuk, hogy mind- felelően a legrövidebb idő alatt vállalja
mărului legal de acţionari, se amână azok,tudomására
akik
még
m jelentkeztek bea malom vezetősége.
la 18 Decembrie 1949, aceiaşi oră, iratkozás végett nea
milícia bejelentő
când se va ţine cu orice număr de hivatalában az uj buletin
megszerzése RPR Judecătoria Populară Mixtă Criacţionari. Ordinea de zi a adunării végett, ezen kötelezettségűknek
tegye- sturul-Săcuesc EXTRAS din cartea de
generale ordinare. Raportul censorilor; nek eleget, mert ellenkező esetben
1—3 judecată civilă No. 178 din 6 Octomaprobarea bilanţului şi contului de hónapi börtönbüntetést, vagy 4000—
brie 1949. HOTĂREŞTE: Admite acprofit şi pierdere pe anul 1947; 11 10.000 lej pénzbüntetést kaphatnak.
ţiunea reclamantei Benkő Cornelia măr.
Iunie 1948 şi 31 Decembrie 1948.
Azok, akik a milícia értesítésére Bajáki Béla dom. in comuna PorumDescărcarea consiliului de administran
e
m
jelentkeznek a megjelölt napon benii-Mari, contra pârâtului Bajáki Béţie şi censorilor şi lichidatorului de
gestiunea avută in anul 1948. Alege- és órában, ugyanazon büntetésnek la dom. in loc necunoscut şi in consecinţă: Desface căsătoria contractată
rea a trei censori şi trei censori su- teszik ki magukat.
intre
părţi in faţa Ofiţerului de Stare
Akik
megjelenésükben
akadályozva
pleanţi. Ordinea de zi a adunărei geCivilă
a comunei Diósgyőr jud. Bornerale extraordinare: Reducerea capi- vannak, büntetés elkerülése végett a
sod,
Ungaria
la data de 11. Septemtalului cu pagube rezultate din recal- hozzátartozójuk által kötelesek jelenteni
cularea patrimoniului la 15 August elmaradásuk okát legkésőbb novem- brie 1943 din vina pârâtului. Dispune plasarea copilului, născut la 10 Iu1947. Cassa de Păstrare a judeţului ber 20 ig.
Odorheiu S. A. in lichidare. P. Zes- A jelentkezési rendelet be nem tar- lie 1944 cu numele de Béla Ladislau
treanu lichidator.
tása miatt a következő személyek ellen la reclamanta. Obligă pe părât a plăti
indult eljárás eddig: Gáspár Boldizsár- Statului suma de 4.000 lei drept taxă
né, Bokor Ferencnó, Gagyi Lászlóné, de timbru conform art 36 din Decret
No. 2—1949. Cu drept de apel in
RPR TribunalulOdorheiu.Dos.536-949. Dénes Iosif, Boga Sámuel.
termen
de 15 zile. Dală şi citită in
Citaţie No. 536 anul 1949, luna Nov. A milicia parancsnoka
şedinţa
publică,
azi, 6 Octombrie 1949.
Olteanu Victor
ziua 11. In virtutea art. 17 din Codul
Judecător-şef (ss) Kiss Adalbert. Aseőrnagy
de procedură civ., Orosz Sándor fost
populari: (ss) Telegdi Gyuláné
cu ultimul domiciliu in com. Ocland,
Hivatalvezető törzsőrmester. sori
(ss)Papp
Iosif. Grefier(ss) Mihail Topal.
actualmente cu domiciliul necunoscut,
Ozsváth István

Semmisnekny ii ván itás:
ELVESZETT Szász Dénes nevére a
kolozsvári rendőrség által 1.000.7771943 szám alatt 1943 március 21-én
kiállított sofőrigazolvány. Érvénytelen.
x Anulare de act. Se anulează
buletinul pierdut de Elena Nedelcu
eliberat de Poliţia Odorheiu.
x Eladó 2 szoba- konyhás öröklakás Kossuth-utca legszebb részén
Érdeklődni a kiadóhivatalban.
x Eladó gyermekágy, furníros,

kétfiókos. Érdeklődni Kornis-utca 22.

x Egy katona egy karórát talált

a Rákóczi-uton s azt felettesének, Dumitrescu századosnak adta át. A karóra igazolt tulajdonosa azt Rákóc?i
ut 3 szám alatt veheti át.

x Karikahajós Singer-varrógépet keresek m e g v é t e l r e .

Cim a kiadóhivatalban.
x Elveszett Gábos Áron székelyudvarhelyi lakos nevére 141—1946 sz.
alatt a székelyudvarhelyi rendőrség által kiállított személyazonossági igazolvány (buletin). Érvénytelen.
x Hideg elleni védekezésre

most készüljön fel. 30 százalékos tüzelő anyag-megtakaritást ér el, ha
ajtókra, ablakokra szigetelő védőzsinort
szereltet Elephánt Béla kárpitossal (postaudvar.)
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A Nagy Októberi Szociálista
Forradalom XXXII, évfordulójának
megünneplése falvainkban
Magyarhermányból,

béta vizsgázott sikeresen. Most még
az eddiginél is komolyabb harcot kell
indítanunk az írástudatlanság ellen.
Minden faluban, tanyán, városon fel
kell kutatnunk azokat, akik a mult
társadalmi rendszerek bűnének következtében nem részesülhettek a legemberibb jogban, az irás olvasás megismerésében.
Megyénk 76 községében indult meg
már a munka az analfabéta-iskolákban. Tanítóink feladata, hogy Pártunk
irányítását követve, bevonva a tömegszervezeteket is a felvilágosító munkába, az írástudatlanság utolsó maradványait is felszámolják.

Hogy a Román Munkáspárt kezde- munkavállalásokkal is ünnepelte noményezésére és irányítása mellett me- vember 7-ikét. A vetési terv túlszárUdvarhelymegye legeldugottabb falu- gyénk községeiben hogyan ünnepelték nyalásán kivül 45 hektárnyi legelőt
jából irok. Még itt is érezzük a szo- meg falusi dolgozóink november 7- ikét, tisztítottak meg, egy kilóméternyi útciálizmus építésének lüktetését. Közsé- a Nagy Októberi Szociálista Forrada- szakaszon tisztították ki az árkot, két
günk határában uj élet indult a Gábor lom évfordulóját, arról több levelezőnk mezei hidat építettek mind önkéntes
Áron ágyuöntési helyén, Bodvajban és számolt be.
munkával. November 7-ikén volt a
már füstöl az uj kohó, a legkiválóbb
községi kuiturotthon felavatása is.
vasércet szolgáltatva. Községünkben Patakfalvárói Ferenczy MikSzékelymnzsnáról
László
épül a megye egyik legszebb uj kultur- lós, Kobátfalváról SzilveszAnna
tudósit
a
november
7ike tiszotthona. Látva ezt a hatalmas lendüteraó, Kadácsról Végh An- teletére végzett munkákról, mintáz ifletet, amivel a szociálizmus épitése
drás, Fenyődről Paál Ildikó,
folyik, fel kell ismernünk, hogy egyetlen H o m o r ó d k e m é ny falvár ól júsági olvasóterem rendbehozása, a
RDNSz által rendezett fonóesték meg- Labdarúgás
ut van előttünk, ami a béke és a bolNagy Mózes, Csekefalváról indításáról és a szép ünnepségről.
dogság felé vezet és ez a szociálizmus
Vasárnap délelőtt került sor a széutja. Ezért kell minden erőnkkel ennek Miklós Jánosné MNSz-levelező
Szókelyszentkirályról Knti kelykereszturi MTE és a székelyudaz ügynek a szolgálatába állanunk,
számoltak be szép és tartalmas Béla értesít arról, hogy a község varhelyi UMTE csapatai közötti őszi
amire felhívom minden elvtársamat és
öntudatos dolgozó földművesei nem labdarugó kupa-mérkőzésre. Eredméünnepségekről.
testvéremet.
Barabás József
csak a községben ünnepelték meg nyek: UMTE II. — SzMTE 3:0 (2:0)
Lövétéről Bartha Károly november 7-ikét, hanem Székelyud- UMTE I.—SzMTE 4:2 (2:0). Mindkét
irja beszámolójában, hogy a Román varhelyre is felvonult egy nagy ünneplő mérkőzés magas színvonalon, sportMunkáspárt helyi alapszervezetének csoport.
szerűen folyt, eltekintve egy kisebb
irányítása mellett alaposan előkészíincidenstől, melyet a játékvezető két
Vágásból Feleki Imre leve- játékos kiállításával azonnal elintézett.
tették november 7. ünneplését, az
A burgonyabegyüjtés alkalmával ARLUS, a MNSz, a RDNSz napokkal lében a mezőgazdasági munkák pontos
Szentkirályon, Szentegyházasfaluban és előzőleg rendeztek előadásokat, no- elvégzéséről, utkavicsozási önkéntes Kézilabda
még más községekben is nem tudták vember 6-ikán pedig az IMSz székely- munkáról és a november 7-iki ünnep11 Junie Ploesti—Autó-Sport 1:1. Ez
az előirányzott mennyiséget begyűjteni udvarhelyi csoportja tartott előadást. ségről számol be. Ez alkalommal nyia
szezonzáró
bajnoki A ligás mérkős ekkor a szegény- és középparasztok Lövétén még soha sem volt olyan tották meg Pártunk irányításával a
zés
mindvégig
érdekfeszítő volt, habár
nagyarányú
megmozdulásuk
a
dolgozó
önként ajánlották fel, hogy részes„November 7. néprajzi muzeumot" is
egyik
csapat
sem
játszott jó formában,
termelésükből különböző mennyiségek- földműveseknek, mint a november 7-iki Vágásban, 80 drab néprajzi értékű
amit
tetézett
még
a
játékvezető erélykel járulnak hozzá a beszolgáltatáshoz, felvonulás alkalmával. Itt megmutat- muzeumi tárggyal.
telen játékvezetése is.
kozott a dolgozók ereje a hatalmas
előirányzatukon felül.
Homoródszentlászlóról
Szentkirályon Bodó J. Sándor és László 1500 főnyi felvonuló tömegben, mert Farkas K. Ferenc számolt be a Motorkerékpár
Domokos Pálé, Szentegyházasfaluban azok vonultak fel, akik megértették a november 7-ike tiszteletére végzett önA november 7-én megtartott házSzőcs Károly, György A. István, György Nagy Októberi Szociálista Forradalom kéntes munkákról, Havából pedig
tömb
körüli motorkerékpár - verseny
jelentőségét.
A
délutáni
ünnepségen
András, György Mihály, Simó Albert,
Györíi Denes. Utóbbi arról is érSimó Mihály és még többen azok, akik még hatalmasabb tömeg gyönyörkö- tesít, hogy Andrási Sándor 60 eredményei :
önként ajánlották fel ezt a hozzájáru- dött a szép müsorszámokban.Lövéte dol- holdas kulák Ravában megpróbálta a
I. kategória (125 cm8 motorkerékgozó földművesei Pártunk irányításával tisztítatlan és csávázatlan magot csem- párok)
lást.
első ifj. Balázsi Sándor 8 perc
Megkérdeztük őket, miért teszik ezt, nem csak az ünnepségben vették ki a ré-pészni a földbe. Azonban a dolgozók 51 mp. idővel.
amire azt a választ kaptuk, hogy azt a szüket, hanem november 7-ike tiszte- ébersége megakadályozta ebben a
II. kategória (250 cm3 motorkeréknagy segítséget akarják meghálálni, letére egy kb. 250 m. hosszú vízleve- kártékony tevékenységben és az egész
zető
árkot
is
elkészítettek
Pártunk
párok)
első Pollák Ignác 12 perc 8 mp.
amit Pártunk és kormányunk részéről
lakosság előtt leleplezték. November idővel.
kezdeményezésére,
mintegy
700munkaélveztek az elmúlt évben is, hogy egész
7-ike tiszteletére a község dolgozói
télen biztosítva volt számukra a kuko- órányi önkéntes munkával s ezzel el- önkéntes munkával javították meg az
III. kategória (500 cm3 motorkerékhárították
az
árviz
veszedel
nét
az
alrica az ellátásukhoz, továbbá az olcsó
utat és hozták rendbe a kulturotthont. párok), első Lackó József 14 perc 23
szövetkezeti áru. Hálájuk kifejezése- szeg szegény lakóinak fejéről.
mp. idővel.
Óczfalvárói ifj. Németh Jóképpen ajánlották tehát fel a burgonyát.
Bétáról ifj. Sándor Ferenc zsef küldött tudósítást a november 7.
Példájuk azt mutatja, hogy a szelevelező
irja, hogy kis községük is tiszteletére végzett önkéntes munkákról.
gény- és középparasztok Pártunk gonFelhívás
doskodásáról meggyőződnek és jövőjüket biztosítva látják s hálásak a vetanulókhoz
zetésért és irányításért, ami a Román
A Könyvesboltunk felhívja a tanulók
Munkáspárt részéről jön.
figyelmét, hogy akik még nem szeDolgozó parasztok, beszolgáltatott
rezték be a szükséges tankönyveket,
terményeitekkel, az önkéntesen is adott
f.
hó 24 ig vásárolják meg, mert ami
gabonával és burgonyával a szociálize
napig megmarad, azt az elosztó
rasztság
pártjának,
a
Román
MunkásA
polgári-földesúri
társadalmi
rendmus, a jövő boldog társadalom építéközpontnak
visszaküldjük. Ez azért
pártnak
irányításával
országunkban
a
sét segítitek elő. Beszolgáltatott termé- szer érdekei ugy kívánták, hogy minél
szükséges,
hogy
ki tudjuk segíteni afelszabadulás
óta
a
legkeményebb
harc
kevesebben
legyenek,
akik
hozzájuthatnyeitekkel a magatok jövőjét építitek.
zokat
a
megyéket,
amelyeknél tanfolyik
a
polgári
társadalmi
rendszer
nak
a
betű
ismeretén
keresztül
a
tudoPéter
mányokhoz, az élet valódi értékeinek által céltudatosan és tervszerűen meg- könyvhiány mutatkozik. Felhívjuk tehát
a megismeréséhez. Ez a polgári-földes- teremtett írástudatlanság ellen. Pártunk a tanuló-ifjúság és a szülők figyelmét,
úri érdek ugy irányította az elemi-, kö- tanítása szerint életszinvonalunk emel- hogy a raktáron lévő tankönyvekből
zép- és felsőiskolai oktatást, hogy ab- kedésével együtt kell járnia kultur- nov. 24-ig pótolják szükségleteiket.
Sok nehézség leküzdése után kicsi ban csak a saját osztályához tartozók szinvonalunk emelkedésének is, azaz
A Könyvesboltunk.
falunkban a RDNSz-nek székháza van. tudjanak boldogulni. A magas tandijak, fel kell számolnunk az írástudatlanság
Gyűléseink és olvasóköreink az utóbbi a könyvek, a tanfelszerelés ára mind utolsó maradványait is.
Udvarhelymegyében 1945-ben köidőben látogatottabbak. Legnagyobb arra szolgáltak, hogy a tudományok
Csak ritkított
— hármas
lehetőségeitől elzárják zel ötezer írástudatlan volt. Fokozott sortávolságban
— gépelt,
hiányosság az, hogy falunkban nin- megismerésének
a munkásosztály és a dolgozó paraszt- és tervszerű munkával, analfabétavagy teljesen
jólo/vasható,
csen tanitó, igy gyermekeink nem jár- ság tömegeit, hogy annál jobban ki tanfolyamok
és esti iskolák felállításácikkenak iskolába. November 7-ikét nagy tudják zsákmányolni őket.
val ez a magas szám 1949 november nagybetűs kézirásu
el
lapunk
lelkesedéssel ünnepeltük meg. AzonLenin és Sztálin tanításait követve, l-ig 1800 főre csökkent. Csak 1949 ket fogadhatunk
kézirat
gyanánt.
ban nem csak a kullurmunkából ve- a román munkásság és dolgozó pa- juniusában több, mint 1200 analfa- részére
szik ki részüket a RDNSz tagjai, hanem az önkéntes munkából is. Az
utóbbi időben a RMP helyiségét meszelték ki a lelkes íagok, mert ezzel
% be akarják bizonyítani, hogy tevékeny részesei az országépitésnek.
Bence Irén.
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A burgonyabeszolgáltatásról

Harcoljunk az írástudatlanság ellen
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Dolgozó parasztok, jegyezzünk
minél többen a Scinteia-Házra,
művelődésünk fejlesztőiére I

Â jó legeli állattenyésztésünk alapja

idő elmultával most indultak meg a
szakszervezeti választások. A községek legnagyobb részében már le is
jártak a választások, ujabb kádereket
vonva be a munkába. Voltak olyaa
községek, ahol a régi vezetőség megalkudott a kuláksággal és nem védte
meg a szegény-dolgozók érdekeit „
A községekben, aho: 20-nál kisebb a
taglétszám: csoportokat szerveztünk,
aaol 20 nál több: községi bizottságokat. A csoportok tartják a kapcsolatot
a legközelebbi bizottsággal, mig a
bizottságok a járási szakszervezettel.
A választásokon kizárták a mezőgazdasági bérmunkások a nem oda
való elemeket és a szakszervezetet osztályharcos szellemben szervezték meg
uj káderek nevelésére, a mezőgazdaság
szociálizáiására állítva be, mert csak
a szociálista mezőgazdaság oldja meg
a falusi nincstelen parasztság kérdését
véglegesen.
A falusi szakszervezeti csoportok és
bizottságok forradalmi lendülettel készülnek a november 20 an megtartandó járási választásra, ahol a járási
bizottságokat választják meg.
Falusi szegény-dolgozóink tudják,
hogy a munkásosztály szívós harcával
Pártunk, a RMP irányítása mellett,
fokozatosan számolódik fel szegénységük és a nyomortól végérvényesen
csak a kollektív gazdálkodás bevezetésével fognak megszabadulni ezért
követik boldogan és öntudatosan Pártunk útmutatásait.
Jére Albert.

Udvarhelymegyét természeti tó és felvilágosító munkája folytán, vasztól kezdve az erdő közti legeltetés
adottságai elsősorban állattenyésztésre kitisztították a Kövesbérc teteje nevü nem lesz engedélyezve, és ezért, hogy
és gyümölcstermelésre teszik alkalmas- erdős legelőt, 20 hektár kiterjedésben állatállományunk tavaszi legeltetését
sá. Kiterjedt havasi legelői nagy leheLövétén 60 hektár területen vé- biztosítani lehessen, Pártunk irányítátőséget nyújtanak a szarvasmarha- és geztek legelő-tisztítást, igaz, nem tel- sával, az Októberi Nagy Szociálista
juhtenyésztésre, talaja és éghajlata jesen szakszerűen, de az utólagos fel- Forradalom 32. évfordulójának tisztepedig kedvező jó minőségű gyümölcs- világosító és irányító munka folytán letére az ideigl. bizottság legelőtisztitási
hetet indított. Ennek eredményéül
fajták tömeges termelésére. A szoros sikerült a hiányosságokat pótolni.
október
31 tői november 7 ig összesen
értelemben vett mezőgazdálkodás, (vaVargyason és Magyarhergyis a szántóföldi termelés) inkább, mány ban azonban egyáltalán nem 1.200 hek ár legelő területet tisztítottak
mint az állattenyésztést előmozdító lehetett megindítani ezt a munkát Az meg Udvarhelymegyében.
tényező jöhet számításba.
ugarrendszer felszámolása folytán taN.
A természeti adottságok figyelembevétel ével mutatott rá Pártunk arra, hogy
a legfontosabb teendő elsősorban is
a legelők jókarban tartása. Ezidőszerint bár sok községben nagy kiterjedésű legelőink vannak, azok elhanyagolt állapotuk következtében csak egy
kis töredékét adják annak a fümennyiségnek, amelyet adiiok kellene jó A RMP KV március 3—5-iki plenáris dálkodás fontosságát. Pártunk arra is
ülésének határozata a mezőgazdasági rámutatott, hogy uj alapokra kell hekezelés mellett.
szakszervezetek feladatául tűzte ki lyezni a szakszervezetek működését
A régi burzsoá-rendszerben Udvar- megvédeni
azokat a munkásokat a ki- és uj kádereket kell bevonni a munkáhelymegyében is a közbirtokosságok zsákmányolástól,
akik a kulákóknál ba, szorosabbra fogva a dolgozó szevezetői leginkább kulákok voltak, akik vannak alkalmazva,
az osztály- gényparasztság és a mezőgazdasági
nem a szegényparasztság és a közös- harcos szellemet, azápolva
állami
gazdasá- alkalmazottak sorait.
ség érdekeit tartották szem előtt, ha- goknál pedig állandó felvilágosító
Pártunk utmutatásai alapján a mezőnem a saját egyéni érdekeiket, hogy munkát végezni a munkások között a
minél több napi dijat szerezzenek ma- munka termelékenységének emelése gazdasági bérmunkások szakszerveguknak és minél jobban kizsákmá- érdekében, mert a dolgozó paraszt- zetének kongresszusa elhatározta, hogy
nyolhassák a szegény dolgozó népet ságnak fel kell ismernie a kollektív a mezőgazdasági bérmunkások megyei szakszervezetének helyébe járási
Ezért van az, hogy az összes le- munka jelentőségét, a kollektív gaz- szakszervezeteket létesít. A nyári munkagelőink tele vannak tövisekkel, bokrokkal, fenyőborsikával, kövekkel,
hangyabolyokkal, vakondturásokkal és
vízmosásos árkokkal, amelyeknek
megkötésére semmi figyelmet nem fordítottak. Ezeknek a hibáknak a kiküAz ország különböző részeiből, ipari orvosi felszerelések stb. után minden- segítsége és támogatása mit nyújt
szöbölésére kormányunk Pártunk irá- központokból és falvakból ezrével men- féle
kompótok, konzervek, csokoládé, Népköztársaságunknak azzal is, hogy
nyításával nagy összeget irányított elő nek a dolgozók a szovjet-ipar buka- cukorka, italok, teák voltak láthatók. ezeket a gyönyörű értékes felszereléa" községi ideiglenes bizottságok költ- resti kiállításának megtekintésére. Pár- Rádiókészülékek, telefonkészülékek, seket hazánk dolgozóinak ajándékozta,
ségvetésében és ebből az összegből tunk, a RMP kezdeményezésére a kor- perzsaszőnyegek és még egy csomó hogy ezzel is hozzá segítsen bennün7.145 hektár erdős-legelőt Jcell kitisz- mány 50% os vasúti kedvezményben mesébe illő tárgy, amit nem is tudok ket ahhoz, hogy hazánkban minél előbb
títanunk.
részesítette a kiállításra utazó dolgo- mind leirni.
felépíthessük a szociálizmust
Hiányosság még, hogy a községből zókat. Igy lehetősége nyílt minden dolItt láttam meg, hogy a Szovjetunió
Bugyi Pálné
távol eső havasi legelőkőn karámok gozónak, hogy a világ leghaladottabb
és fedett színek egyáltalán nincsenek, iparát, a Szovjetunió iparát megisA művészeti
minisztérium
ami károsan befolyásolja az állatok merje.
egészségét kedvezőtlen időjárás esetén.
hirdetménye
Udvarhelymegyéből október 30-án, a pályázati
E hiányosságok kiküszöbölése a községi ideiglenes bizottságok egyik igen Párt megyei bizottsága támogatásával a
Vlăhita-i vasüzemből egy kiránduló csofontos feladata.
port indult a kiállítás megtekintésére,
A kapitálista termelési rendszer most pedig a falusi dolgozókat meM. Eminescu nagy költő születésének 100-ik évford
maradványaképpen maradt reánk me- gyénkből különvonat szállítja Bukakalmából a RMP kezdeményezésére
Bukarest egyik teré
gyénkben is nagy kiterjedésű ugar, restbe.
azaz parlag.
vet állítanak fel, amelynek elkészítésére
az ország öss
Nehezen lehet szavakat találni a rászai és építészei
részére
pályázatot
hirdet
a művésze
Ezt az ugarrendszert fel kell szá- szovjet ipar nagyhatású kiállításának
lehetne
molnunk, hogy a szociálista gazdál- leírására. A kiállítás életem egyik leg- térium. A pályázatok egyéniek, vagy kollektivek
kodást előbbre vihessük és fel is fog- szebb élménye volt. Megláttam, hogy lyázók részére a minisztérium
minden rendelkezésére
juk számolni. Felmerül azonban a kér- amiket a pártban a Szovjetunióról tárís és plasztikai anyagot megad, valamint a részletes
dés : hogy fogunk legeltetni és mi lesz hallottam, azok megfelelnek a való- zokat is rendelkezésre
bocsátja.
a juhállománnyal, amely rendszerint ságnak. A kiállítás a legbonyolultabb
ezeken az ugarokon legel, jobban gépektől az élelmiszercikkekig minden
A pályamüveket dec. 31-ig a bukaresti
»Dalles*
csarn
mondva, sínylődik jobb legelő hiányá- szovjet-ipari terméket bemutat.
kell beküldeni, ahol kiállításra
kerülnek.
A beküldött
ban.
kiállítási csarnok előterében azok jeligével kell ellátni és be kell küldeni lepecsételt jeligés
Hogy az ugar hiányát kiküszöböljük, a A
munka esetén
hatalmas mezőgazdasági gépek lát- a pályázó nevét, pontos címét és kollektív
Pártunk irányításával mindent elkövet- hatók,
amelyekke
a
Szovjetunió
mezőművészek
szerződésének
egy
példányát.
tünk a legelők és az erdős legelők gazdasága a világ legelőrehaladottabb
megtisztitására. támogatva atra köz- mezőgazdaságává vált Kombájn, amely
A pályadijak: I. dij az emlékmű elkészítése.
II. dij 3, eg
ségeket, amelyeknek az erdős-legelőjük 23 hektárt arat és csépel naponta, ként 100.000 lejes pénzjutalom.
III. dij 10, egyenként 50.
távol esik a községtől, pénzsegélyt krumplivető és szedőgép, kapálógép, jutalom.
adva, hogy ezáltal a szegényparaszt- mocsár szántógép, öntözőgép, répaA pályázat iránt érdeklődő
képzőművészek
pontos
ságnak segítséget nyujtsunk életszín- szedőgép stb. Itt vannak még az óriási
vonala emelésében.
sítást
kapnak
személyesen
vagy
levélben,
a
megyei
id
villamos autóbuszok, hatalmas szonda
zottság
művészeti
és
kulturális
ügyosztályánál.
Egyes községek megértették Pártunk stb.
iiányitását. Pl. Homoródalmáson
K-a.
Transzformátorok, gyapotfonó- és
a községtől 25 km. távol fekvő Má- szövő-gép
360
orsóval
5
méter
óráni
csópusztáján 30 hektár legelőt takaríszövési teljesítménnyel, motortottak meg, szakszerűen 116000 lejt kénti
A Román
Munkáspárt
varró-gépek, vajkészitő
költve, ami a község szegényparaszt- lerékpárok,
stb. gépek. Azu'án látunk gyönyörű
esti tanfolyamainak
anyaga
jainak juttattot keresetet jelentett.
női és férfi szőrme sapkákat, női bunKari Marx, Friedrich Engels, a proletáriátus nagy tanítóSzékelyzsombor is megindította dákat mindenféle állatbőrből (tigris-,
ezt a pénzzel való legelőtisztitást, de heimelin-, róka-, pézsma stb. bőrből), mesterei.
a hiányos szervezés folytán az elő- különböző női szöveteket. Sokan azt
Hazafiasság és a proletár nemzetköziség.
irányzott 90 hektár legelőből alig tisz- mondják, hogy Angliában és AmerikáAz osztályharc kiéleződése a kapitálizmusról a szociálizmusra
títottak meg 12 hektárt, 18.000 lejt ban vannak finom szövetek, de azok
használva el az előirányzott és kézhez meg sem közelithetik azokat, amiket való áttérés feltételei között, a proletár éberség fokozása.
kapott 90.000 lejből.
én ott láttam. A női ruhaanyagokra
Zamfir Brumaru: A proletárerkölcsről.
Szép munkát végeznek a kará- azt mondhatom, hogy még eddig sohaA Román Munkáspárt ujtipusu párt a Román Népköztársacsonfalvi gazdák, akik eleinte ne- sem láttam olyan finom anyagokat,
hezen fogtak hozzá a munkálatokhoz. hát még a selyemkendők, asztalteritök ság vezetőereje.
Azonban a helyi Pártszervezet irányi- stb. Az illatszerek, üvegnemüek, órák, ^
Kaphatók Székelyudvarhelyen a Könyvesboltunkban.

A mezőgazdasági bérmunkások
szakszervezetének választása

A szovjet-ipar bukaresti kiállításáról

Eminescu-emlékmU elkészítésére

G. M. MALENKOV JELENTESE
a MoszkvaiSzovjet

ünnepi

ütésén,

a Nagy Októberi Szociálista Forradalom 32. évfordulója alkalmából
alatt nyögött — ma egy baráti népi év első tiz hónapjában 20 százalékkal kormány központi feladatává vált a
(Agerpres.)
A Tass-iroda közli:
G. M. Malenkov jelentése a Moszkvai demokratikus Csehszlovákia van ; Ma- emelkedett a mult év ugyanazon idő- mezőgazdaságban.
A Szovjetunió Kommunista (b) Pártja
Szovjet 1949 november 6-i ünnepi gyarország — a hitlerista Németország szakához viszonyítva. Ugyanakkor
ülésén, a Nagy Októberi Szociálista volt vazallusának helyén ma a baráti nagymennyiségű szenet és kőolajat Központi Bizottsága és a Szovjetunió
Magyar Népköztársaság van; hoztak felszínre a terv előirányzatán minisztertanácsa által 1949 áprilisában
Forradalom évfordulója alkalmából:
a Szovjetunióval szemben ellenséges felül, jelentős mennyiségű fémet, vil- elfogadott és a kolhozok és szovhozok
Elvtársak !
Románia helyén a baráti Román lamos energiát, vegyi anyagokat, fa- közös állattenyésztésének fejlesztésére
A Szovjetunió népei és határon tuli N é p k ö z t á r s a s á g , a régi és építőanyagokat, gépgyártó üzemi irányuló 1949—1951 évi hároméves
barátaink ma ünneplik a Nagy Októ- Bulgária helyén, amely a hitlerista termékeket és közfogyasztási cikkeket tervvel kapcsolatos határozatnak az a
hivatása, hogy történelmi szerepet
beri Szociálista Forradalom 32-ik év- hadi gépezet egyik csatlósa volt, ma termeltek a terven felül.
játszék
e feladat véghezvitelében.
a
Szovjetunió
egyik
hűséges
barátja,
fordulóját.
A háború utáni ötéves terv teljesíA szovjet-nép jogos büszkeséggel a Bolgár Népköztársaság van; a len- tését az ipari épités ujabb fejlődése
Ez a terv előírja az állattenyésztés
nézi harcának és munkájának ered- gyel, csehszlovák, magyar, román és kiséri. A háború utáni ötéves terv legrövidebb időn belüli oly mértékű
ményeit A mi időnk, amelyben élünk, bolgár népeket örök baráti kapcsola- három évében és kilenc hónapjában fejlődésének biztosítását, hogy a hus,
mint a nagy sztálini korszak fog be- tok egyesitik a Szovjetunió népeivel; 4600 állami ipari vállalatot újjáépítet- a zsiradék, vaj, tojás, tej és más, az.
Keleten, a Szovjetunió a Mongol Nép- tek, felépítettek és működésbe hoztak,
kerülni hazánk történelmébe.
ország lakosságának ellátására szükHazánk történelmében, a végelátha- köztársasággal határos, amellyel több nem számítva a szövetkezeti vállala- séges termékeknek a termelése 1951tatlan területeken lakó népek még so- év óta baráti kapcsolataink vannak; tokat és a többi kis vállalatokat.
ben nem kevesebb, mint másfélszer
hasem voltak ilyen szoros egységben. szomszédunk, a fiatal Koreai Népi
A szovjet-dolgozók kiapadhatatlan emelkedjék az 1948. évihez viszoDemokratikus
Köztársaság
barátunk;
A nemzetek közötti ellenségeskedés és
alkotó kezdeményezése, azoké a dolElőírja a terv a gyapjú, a bőr
gyűlölet helyébe, — amely a Forra- és végül az idegen tőke prédára leső gozóké, akik a nemzetgazdaság fej- nyítva.
és
más,
a könnyűiparhoz szükséges
fenevadjai
által
leigázott
Kina
helyén,
dalom előtt uralkodott országunkban —
lesztése iránti bolsevik gondoskodás- nyersanyagok termelésének jelentős
most
egy
nagy
és
baráti
szomszédunk
már régen a népek barátsága és testról tesznek tanúbizonyságot, — fel- méretű növelését. Ez a határozat, —
véri együttműködése lépett. A nagy és van: a Kinai Népköztársaság.
színre hozta a szociálista iparban lévő amelyet nagy lelkesedéssel fogadtak a
kisnépek alkotó erői fejlődési lehetőA Nagy Októberi Szociálista Forra- ujabb tartalékokat. Az 1949 év első ki- kolhozok és szovhozok dolgozói —,
séget találtak a szovjetunióbeli nem- dalom 32-ik évfordulójának küszöbén, lenc hónapjában az ipari munkások
sikeresen válik valóra. Az utóbbi év
zetek nagy barátságában.
a szovjet- emberek megingathatatlanul által kifejtett munka termelékenysége folyamán a kolhozok és szovhozok
Egész történelme folyamán egyetlen bíznak országunknak a kommunizmus 14 százalékkal emelkedett az elmúlt szarvasmarhaáliományukat 20 százaegyszer sem voltak hazánknak ilyen felé vezető uton való előrehaladásának év megfelelő időszakához viszonyítva; lékkal, juhállományukat 13 százalékigazságos és jól elhelyezett államha- sikerében. A két rendszer: a szociá- csökkent a nyersanyagok, anyagok, kal, sertésállományukat 72 százalékkal
tárai. Nézzetek a térképre 1 Nyugaton, lista rendszer és a kapitálista rendszer tüzelőanyagok, villamos energia ter- növelték.
Ukrajna egyetlen családban egyesitette óriási versenyéből világosan kiderül a melő egységenkénti fogyasztása: sikereJelenleg sikeresen fejeződik be a
az egész ukrán népet. Kiküszöbölődött szociálista rendszer elsőbbrendüsége. sen teljesitik az önköltségi ár csökgabonanemüek
és más mezőgazdasági
a Bjelorusz Szociálista Szovjet KözElegendő felemlíteni azt a tényt, kentésére irányuló tervet. 1949 első
termékek
begyűjtése.
Ebben az évben
társaság és a Moldvai Szociálista hogy fennállásának 32 éve folyamán kilenc hónapjában az ipari termelés
a
kolhozok
és
szovhozok
128 millió
Szovjet köztársaság határaival kap- a Szovjetunió ellenállt két súlyos há- önköltségi ára, összehasonlító árakban
csolatos történelmi igazságtalanság. borúnak: az 1918—1920 évi háború- számítva, 7'2 százalékkal csökkent. A pud gabonával többet adtak az államNyugaton nem létezik többé Kelet- ban a belső és külső ellenségek ellen Jiazafias népi mozgalom a terven fe- nak, mint az elmúlt évben. Jelentősen
Poroszország, ez a hazánk elleni év- és az 1941 — 1945 évi Nagy Honvédő lüli halmozások létesítésére, amely a nagyobb mennyiségeket gyűjtöttek be
százados támadási támaszpont. Kissé Háborúban a hitlerista megszállók mult évben indult meg az élmunkások továbbá olajos magvakból, cukorrépáészakabbra, Leningrád védelmének ellen.
kezdeményezésére, nagy eredmények- ból, húsból, tejből és más mezőgazmegerősítése érdekében uj, tartós haIsmeretes ugyanakkor, hogy az Ame- kel járt. A megtakarítások nyomán az dasági termékből.
tárok létesültek. Távol-Keleten, a rikai Egyesült Államok, a kapitálizmus ipar 20 mitliárd rubelt meghaladó érIgy, joggal elmondhatjuk, hogy ipaKurili-szigetek sora uj jelentőséget legerősebb országa, valójában több, tékű többlettermelést adott.
runk és mezőgazdaságunk az uj és
kapott hazánk biztonságának szem- mint 80 éven át békés feltételek köerőteljes lendület szakaszába lépett.
Ugyancsak nagy sikereket ért el Mindez ujabb lehetőségeket teremt a
pontjából, mig a most ismét kiegészí- zött fejlődött, amikor senki sem gátett Szahalin sziget nagyobb szerepet tolta meg gazdaságának felépítését. szociálista mezőgazdaságunk is. Az szovjet-nép életszínvonalának, anyagi
játszik a Szovjetunió védelmében, mint Aki jóhiszeműen és tárgyilagosan összgabonatermés már 1948-ban csak- és kulturális színvonalának folytonos
amikor ketté volt osztva.
akarja értékelni a szociálista gazda- nem elérte az 1940. évi szinvonalat. emelésében.
sági
rendszer sikereit, annak nem Az idei évi termés pedig meghaladta A kapitálista gazdaság rendszeréTörténelme során hazánk egyetlen
egyszer sem volt körülvéve az álla- szabad elfelejtenie ezt a nem kis je- az 1940. évit. Országunkban ma már vel ellentétben, a szociálizmus — és
megoldódott a gabonakérdés, ami ko- éppen ebben rejlik fejlődési törvémunk iránt ily barátságos szóitszéd lentőségű körülményt
országokkal. A Szovjetunió határain,
Népünk mélységesen meg van győ- moly alapot jelent a jövőbeni sikerek- nye — el sem képzelhető az államnak
az Oroszországgal szemben ellenséges ződve ügyének igazságáról. A marxi- hez ezen a téren. Szociálista mező- a dolgozók anyagi jólétének és kullengyel állam helyén, ma a baráti népi lenini tan, amely meghódította a tö- gazdaságunk minden feltétellel rendel- turális színvonalának emelése iránt
demokratikus Lengyelországot talál- megeket, a leghatalmasabb erővé vált kezik ahhoz, hogy évről-évre növelje tanúsított nap nap utáni gondoskodása
juk; a hitleristák által szétszaggatott az újnak a régi fölötti győzelméért, a a gabona, — az ipari növény, stb. — nélkül.
Csehszlovákia helyében — amely nem- szociálizmusnak a kapitálizmus fölölti termőföldek termelékenységét.
A dolgozók életszínvonalának emerég még a fasiszta megszállók igája győzelméért vivott harcban.
A Párt és a kormány ezelőtt egy lését szem előtt tartva, az 1947 év
évvel hozott határozata a védő erdő- végén, a pénzügyi reform és a jegysávok ültetési tervére, a talajjavítások rendszer megszüntetése után, a korbevezetésére, a csatornák és vízme- mány leszállította a közszükségleti
dencék építésére, hogy ezáltal bizto- cikkek árát Emez árcsökkentés révén,
sítsák a gazdag és állandó termést — a lakosság egy év alatt kb. 86 milsikeresen válik valóra. Máris 500.000 liárd rubel megtakarítást ért el.
Az uj győzelmek felé vezető, biztos ladta tul az 1940 évi termelés havi hektárt meghaladó területen ültettek
A Szovjetunió nemzetgazdaságának
átlagát. A Szovjetunió ipara most te- védő erdősávokat. Még nagyobb terü- állandó
uton vagyunk.
fejlődése, a közszükségleti
A szovjet-nép a szociálista gazda- hát jelentősen magasabb színvonalon letet készítettek elő az 1950-ben ül- cikkek termelésének növekedése és az
tetendő
erdők
részére.
dolgozik,
mint
a
háború
előtt,
sőt
ság és kultura minden területén elért
ipari termelés önköltségi árának csökGyors ütemben fejlődik a mezőgaz- kentése terén elért ujabb vívmányok
jelentős sikerekkel üdvözli az Októ- magasabb színvonalon, mint ahogyan
beri Szociálista Forradalom 32-ik év- azt az 1950 évre szóló ötéves terv daság technikai felszerelése. A szociá- megteremtették a második és ezév
előirányozta. Ez szociálista építésünk lista ipar minden évben több és válfordulóját.
óriási sikere. Ezzel kapcsolatban fon- tozatosabb mezőgazdasági gépet szál- március elsején foganatosított árcsökHárom év és tíz hónap telt el azóta, tos
hogy az ország lít a mezőgazdaságnak. 1949-ben a kentés lehetőségét. A lakosság a kihogy a szovjet-emberek, a Bolsevik amakihangsúlyozni,
kereskedelem valamennyi
részeiben,
amelyek
mezőgazdaság 150.000 traktort kap, csinybeni
Párt vezetésével áttértek az első há- az ellenséges megszállást,elszenvedték
ágában
véghezvitt
árcsökkentés révén
már 1949 — egységnek számítva a 15 lóerős
ború utáni sztálini ötéves terv teljesí- szeptemberében elérték a —
egy
év
leforgása
alatt,
még további,
tésére. A teljesített kötelesség öröm- ipari termelési szinvonalat háború előtti traktort —, 29.000 kombájnt, több, kb. 71 milliárd rubel nyereségre tett
mint 1.600.000 hozzátartozó szerszá- szert.
teljes érzésével mondhatjuk el most:
nemcsak elértük, de tul is haladtuk a
A kormánynak az ipari teljesítőké- mot és más mezőgazdasági gépeket.
Az árcsökkentések első és második
nemzetgazdaság háború előtti színvo- pesség fokozottabb kihasználására és Másszóval, a mezőgazdaság 3—4 szer
szakaszának
eredményeképpen emeltöbb
traktort
és
mezőgazdasági
gépet
nalát. Minden okunk megvan arra, a vállalatok belső erőforrásainak mozkedett a rubel vásárlóereje és megjahogy higyjünk az első háború utáni gósítására irányuló intézkedései meg- kap, mint 1940-ben.
Stéves terv időelőtti teljesítésében.
A gabonatermés növekedése lehe- vult a rubelnek az idegen valuták
teremtették annak lehetőségét, hogy
viszonyított árfolyama.
Az ötéves terv megszabta, hogy a az ipari termelés tekintetében megnö- tővé tette, hogy áttérjenek az állatte- árfolyamához
Megnövekedett
a munkások és értelveljék
a
tervben
eredetileg
1949
évre
nyésztés
—
a
mezőgazdaság
fő
ágáSeovjetunió egész ipari termelésének
miségiek
reál-bére
csökkentek a
mennyisége 1950-ben 48 százalékkal előirányzott feladatokat. Ezeket a meg- nak — terén lévő hátramaradottság parasztoknak az ipariéstermékek
vásárfcéH túlhaladja az 1940 évi termelést.nagyított terveket évnegyedről- évne- felszámolására. Az állattenyésztés emelására
fordított
kiadásai.
gyedre
túlhaladják.
A
Szovjetunió
lésének és minden eszközzel való
Ezé* októberében az egész ipari terA szovjet-népet semmiféle „marmelés több, mint 50 százalékkal ha- egész iparának nyers termelése a folyó fejlesztésének feladata, a Párt és a

1. Biztos uton,
uj győzelmek felé
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2. A Szovjetunió a béke mellett
áll és megvédelmezi azt

shallizálás" nem fenyegeti; nem fe- ahol a termelési viszonyok nem a kinyegeti az életszínvonal csökkenésé- zsákmányolás és a versengés elvein,
nek, a reálbér csökkentésének állandó hanem az épitő együttműködés és a
réme, mint ahogyan az a kapitálista szociálista verseny elvein alapulnak.
országokban történik. A szovjet nép
A Bolsevik Párt és a szovjet-korfölött nem függ Damokles-kardjaként mány a kitüntetések és prémiumok
Elvtársak, ha feltesszük a kérdést, elitélését, az atomfegyver feltétlen ela szegénység és a munkanélküliség rendszerét használja a gazdaság és a mi külpolitikánk vezérelve, röviden tiltását
és megfelelő nemzetközi ellenfenyegetése. Ellenkezőleg, a Szovjet- kultura területén kifejtett munkában azzal válaszolhatunk, hogy ez a ve- őrzés létesítését.
unióban minden dolgozónak, — akit elért vívmányokért és sikerekért.
zérelv abban áll, hogy a Szovjetunió
A szovjet-kormány nemrég javasolta,
munkája és képességei szerint fizeta béke mellett áll és megvédelmezi hogy az öt nagyhatalom, — az Ame
A
Nagy
Honvédő
Háború
befejenek —, megvan a lehetősége élet- zése óta eltelt időszakban, 1945-től a béke ügyét. A Szovjetunió megin- rikai
Egyesült Államok, Nagybritánnia,
színvonalának emelésére.
1949-ig a Szovjetunió rendjeleivel és gathatatianul a béke és a népek ba- Franciaország, Kina és a Szovjetunió
A lakásépítkezések nagy méretek- érmeivel tüntettek ki több, mint 510.000 rátságának politikáját folytatja. Mi nem kössenek paktumot a béke megerősíben folynak. A háború utáni Ötéves munkást, kolhozmunkást, tudóst, mér- akarunk háborút és minden lehetőt tésére. Lehetséges, hogy a háborús
terv három éve és kilenc hónapja alatt, nököt, technikust, tisztviselőt, orvost, megteszünk annak megakadályozására. uszitók meghiúsítják ezt a javaslatot.
az állami vállalatok, a helyi intézmé- tanitót és más dolgozót, az iparban, a A Szovjetunió békepolitikája magá- A Szovjetunió azonban ezután még
nyek és szovjetek, továbbá a lakosság, szállításban, a mezőgazdaságban, a ból a szociálista rendszer alapjaiból nagyobb erővel folytatja harcát a béaz állam segítségével, több mint 61 tudományban, a kulturában, és a mű- és elveiből, a szovjet-nép érdekeiből kéért.
millió négyzetméter kiterjedésű lakható vészetben elért sikereikért. Ugyanazon fakad.
A szovjet-emberek nem fognak kíAmidőn teljesen felszámoltuk
területen építettek fel és újjáépítettek időszak alatt 4800 ipari munkás és országunkban
mélni sem erőt, sem munkát, hogy
az
embernek
ember
házakat a városokban és munkástele- mezőgazdasági élmunkás kapta meg a általi évszázados kizsákmányolását, minden eszközzel megerősítsék és kipüléseken. A falusi körzetekben ugyan- „Szociálista Munka Hőse" címet és a felszámoltuk ugyanakkor azokat az szélesítsék a béke híveinek sorait és
ezen időszak alatt, több, mint két- tudomány, a technika, a művészet és okokat és előfeltételeket is, amelyek meghiúsítsák a támadók bűnös terveit.
millió lakóházat építettek ujjá és épí- az irodalom 2540 müvelője kapta meg a
kapitálista világban a más népek Mi olyan korszakban élünk, amidőn
tettek fel.
a „Sztálin-díjjal kitüntetett" cimet.
kizsákmányolásának és Ieigázásának napról-napra erősödik a népi tömeJelentős sikereket értek el a tudogeknek a demokrácia és a szociáliznus
A nemzetgazdaság fejlődése és a politikáját szülik.
mány, a kultura és művészet terén. szociálista kultura felvirágzása előfogja
felé
haladása, amidőn a béke és a
Amikor létrehoztuk a különböző fajú demokrácia
Az utóbbi időben sokkal szorosabbá idézni az alkotó erő ujabb fellendülétábora az egész nemzetvált az együttműködés a tudomány és sét, kezd -ményezését és találékonysá- és nemzetiségű népek testvéri együtt- közi politika erőteljes tényezőjévé vált.
a termelés, a tudósok és az élmun- got a munkások, kolhozmunkások és működésének mintaképét, — az emA történelem nem ismert még olyan
beriség történelmében még nem látott
kások, mérnökök, technikusok, agro- értelmiségiek soraiban.
tömegmozgalmat,
mint amilyen a béke
mintaképet — ezzel felszámoltuk
nómok és kolhozmunkások között. Az
Á'lamunk továbbra is méltóan fogja egyszer s mindenkorra azt a politikát, híveinek nemzetközi táborát egyesítő
igazi, az élethez kapcsolódó tudomány, megbecsülni az ipari és mezőgazdamozgalom. Nincs olyan ország, ahol
könyörtelenül szakit az összes elavult sági ujitók és a tudomány és művé- amely valamely állam jólétét más ál- ne lenne támasza ennek a mozgalomhagyományokkal, nem tűri az egy- szet embereinek érdemeit, akik nagy- lamok leigázására alapozza.
nak, ahol ez a mozgalom ne növeSzámunkra idegen az a politika, kednék, mind szélességében, mind
helybentopogást, a rutint és a közöm- mértékben járulnak hozzá országunk
bösséget mindazzal szemben, ami uj. anyagi és szellemi kultúrájához és amely vezérelvet csinál magának más mélységében.
népek nemzeti szuverénitásának elfojA szociálista társadalom feltételei kö- növelik dicsőségét.
Mint ismeretes, ezév áprilisában volt
zött a haladó tudomány bálran tekint
Sikereink letagadhatatlanok. Ám tásából. A szociálista államnak nincs Párizsban és Prágában a Béke Híveia jövőbe A szociálista állam megte- Sztálin elvtárs arra tanít, hogy nem szüksége külső terjeszkedésre. Nincs nek Világkongresszusa. Ezen a konremti a tudomány fejlődéséhez szük- szabad elbizakodnunk és megpihen- szüksége gyarmatok megkaparintására.
a békéért és a háborús
séges legkedvezőbb feltételeket. A nünk babérainkon. Ott, ahol felüti A szovjet-szociálista rendszer gyöke- gresszuson
fenyegetés
ellen
folytatott mozgalom
szovjet-tudomány határtalan lehetősé- fejét az elbizakodottság, a derűs ön- restől tépte ki a gazdasági válságokat híveinek 561 nemzeti
szer/ezete és 12
geket nyit meg hazánk hatalmas gaz- megnyugtatás és öncsodálat, ott, ahol szülő okokat, azokat a válságokét, nemzetközi
szövetsége
vett részt. Ezen
daságának kihasználására és meggyő- hiányoznak a bolsevik követelmények amelyekből a kapitálist.! világ vezetői a kongresszuson a béke
600 millió
ződéssel áll hatalma megerősítésének és az önbírálat, ott megszűnik az általában a háborús kalandokban ke- szervezett hive volt képviselve.
szolgálatában.
előrehaladás és elkerülhetetlenül be- resik a kiutat. Az imperiálisták háboEz a kongresszus világosan megrús kalandokban reménykednek, mert
A szovjet-tudomány a béke és ha- következik az egyhelybentopogás.
mutatta,
hogy a béke hívei nemzetköa szociálizmussal való békés
zánk felvirágzása ügyének szolgálatáA túlzás emberi sajátosság. A mi félnek
zi mozgalmának alapját nem egy paversengéstől.
De
teljesen
világos,
hogy
ban áll. Mig az imperiálisták kezében körünkben is vannak elvtársak, akik
cifista ideológia képezi, — amely álaz atomenergia gyilkos fegyverek gyár- ebbenahibában szenvednek. Haezekaz a háborús kalandok csupán katasz- talában összeegyezteti a háború szatásának forrása, a megfélemlítés, a emberek elkezdenek lelkendezni, egész trófát jelentenek az imperiálisták vakban való tagadását a tettekben
zsarolás és kényszer eszköze —, a bizonyos, a fulladásig viszik. Nem ké- számára.
való teljes passzivitással, — hanem az
A szovjet-emberek nem félnek a a szilárd elhatározás, hogy tevékeszovjet-emberek kezében hatalmas pesek arra, hogy értékeljék a sikereeszközzé válhat és kell válni a egy ket és ugyanakkor észre vegyék a hiá- kapitálizmussal való békés versengés- nyen harcolnak a háborús uszitók eleddig nem látott technikai fejlődés nyosságokat is, hogy kiküszöbölhes- től. Ezért, szembeszállnak az ujabb len és meghiúsítják azok (ervek és álfelé, hazánk termelő erőinek állandó sék azokat. Mégis sikereink, előreha- háborúval és megvédelmezik a békét, nok mesterkedéseit. A Béke Híveinek
és gyors fejlődése felé.
ladásunk'hatalmas méretei óriási mér- noha jól ismerik és teljesen biztosak Kongresszusa a békéért való tevékeny
tékben
függnek attól, hogy milyen el- legyőzhetetlen erejükben.
Országunk termelő erőinek fejlődéharc a szólította fel az összes népeket.
sével együtt fejlődik a Szovjetunió né- szántsággal folytatunk harcot munkánk A szovjet-emberek teljesen tudatában Ez a felhívás a legszélesebbkörü visszpeinek tartalmában szociálista, formá- hiányosságai ellen. Pártunk arra tanít, vannak felelősségűknek, a történelem hangra és támogatásra talált az öszjában nemzeti kulturája. A szovjet-nép hogy legyünk könyörtelenek a hiányos- előtt, bebizonyították ezt akkor is, szes országokban. A népek megszűnszereti és becsüli azt a művészetet és ságok elleni harcunkban. Pártunk arra amikor erőiket nem kiméivé, mellük- tek passzívak lenni és készek tevéirodalmat, amely a szociálista reáliz- tanit, hogy becsületesen be kell is- kel védelmezték hazájukat és az egész kenyen megvédelmezni a béke ügyét,
mus módszere alapján, ténylegesen mernünk hibáinkat, hogy gyorsabban haladó emberiséget a fasiszta barbá- mert még túlságosan élénken élnek
takrözi országunk gazdag és erőteljes orvosolhassuk azokat és ne ismételjük rok betörésétől. Bebizonyítják ezt a emlékezetükben az elmúlt háború
éleiét, a szovjet-emberek — a kommu- meg a jövőben. De vannak úgyneve- háború utáni években is, amikor a borzalmai és áldozatai.
nizmus építőinek — odaadó és meg- zett aktivisták, akik csupán egy részt fasiszta barbárok jólismert tanítványai
A nemzetközi békemozgalom nagyfeszített munkáját. A Pártot és a kor- sajátítottak el a Párt eme tanításá- ujabb háború véres kilátását tárják a sága és ereje abban áll, hogy zászlói
ból.
Ezek
folytonosan
hibákat
követvilág elé.
mányt állandóan foglalkoztatja az iroalatt egyesíti a szellemi és kétkézi doldalom és a művészet ideológiai és nek el munkájukban, beismerik azogozók
százmillióit, fajra, nemzetiségre,
Következetes
békepolitikájához
híművészi fejlődése. A Szovjetunióban a kat, hogy aztán megbékélt lelkiisme- ven, a szovjet-kormány a háború utá- vallási meggyőződésre és politikai vérettel
újból
elkövessék.
Vájjon
n
e
m
művészet és az irodalom a nép szolni egész idö alatt védelmezte azt a leményre való tekintet nélkül.
gálatában állnak és szervesen a nép- érkezett-e még el az idő ahoz, hogy programmot,
megvalósítása
A békemozgalom ereje abban áll
hez kapcsolódnak. A szovjet-nép a dolgok jómenetele érdekében elis- a béke és a amelynek
nemzetközi
biztonság
kotovábbá,
hogy tartós szervezeti alamerjük,
h
igy
az
ilyen
hibákban
bővelóriási alkotó munkába van merülve.
moly
megerősítését
szolgálja.
Ez
a
pon
épül
amely napról-napra erőÉs figyelemreméltó dolog, hogy nagy kedő és ügyetlen vezetők akadályoz- programm magába foglalja a nagy- teljesebbé fel,
válik.
Ismeretes, hogy a
szociálista épitő tevékenységünk va- zák előrehaladásunkat?
hatalmak
együttműködését,
a
fegyvervilág
csaknem
valamennyi
országában
lamennyi terén, a nemzetgazdaság, a
kezések
csökkentését
és
az
atomfegyA
vezetés
művészete
minden
dologmegalakították
a
béke
híveinek
nemtudomány és a technika valamennyi ban mindenekélőtt abban áll, hogy ver feltéllen betiltását. Ez a programm zeti szervezeteit. Számosan közülük
ágában a vezetőhely mindiga fejlődő, előrelássuk az akadályokat és nehéz- előírja a potsdami határozatok szigorú országos kongresszusokat is tartottak,
az uj, a haladó keresése. Ebben nyil- ségeket, amelyek zavarnák, vagy fé- teljesítését a német kérdésben, a Ja- amelyek rendkivül impozáns módon
vánul meg rendszerünk óriási magaa fejlődést és idejében ezek- pánnal való béke rendezését, a kü- bizonyították be a népi tömegek elsabbrendüsége. Kötelességünk, hogy keznék
nek
az
akadályoknak és nehézségek- lönböző országok közötti kereskedel- szánt akaratát a háborús uszitók bűezután is mindig arra támaszkodjunk, nek a legyőzésére
irányítsuk erőfeszí- mi és gazdasági kapcsolatok kiszéle- nös mesterkedéseinek meghiúsítására.
ami haladó, támogassuk azt minden téseinket, nehogy megszakítások
állja- sítését.
Nemrég nálunk, a Szovjetunióban Is
erőtikkel, növeljük minden eszközzel, nak be és kiküszöbölve az egyhelybenHa ez a programm nem valósul meg, megtartották a Béke Hivei Szövetséés terjesszük munkánk haladó újításait topogás veszélyét, biztosítsuk az előreugy
ez csak azért van, mert nem fe- gének kongresszusát. Mint várható
és pozitív példáit és ugy folytassuk haladást.
lel
meg
a háborús uszítóknak. A szov- volt, ez a kongresszus megmutatta,
munkánkat, hogy kövessük a szovjet
A
Párt
azért
ért
el
sikereket,
mert
jet-kormány azonban nem csökkenti hogy a békéért való harc nemcsak a
ujitók és élmunkások vívmányait.
hozzáértéssel alkalmazta — többek erőfeszítéseit a béke megerősítéséért szovjet-közvélemény egy részének, haA Szovjetunióban nagyon megbe- közt — munkájában a birálat és ön- vivott harcban. Szüntelenül javaso'ja nem síószerint valamennyi szovjet-emcsülik a tisztességes munkát és szív- bírálat módszerét, kijavítva az elköve- bizonyos számú országban, elsősorban bernek az ügye és a szovjet-kormány
ből támogatják azt. És nem is lehet tett hibákat és nevelve ezáltal a ká- az Egyesült Államokban és Nagybri- békepolitikája az egész szovjet-nép.
másként egy olyan társadalomban, dereket.
tánniában folyó háborús előkészületek egyhangú akaratára támaszkodik.
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A béke hivei erejének egyesí- ból, hogy rendelkezik az atomfegyver- vezetett a nagy kinai nép győzelmé- jelent majd Európa történelmébentése nemcsak nemzeti, hanem nem- rel. 1947-ben a szovjet-kormány a hez.
Ne férhet kétség ahhoz, hogy a.
zetkőzi sikon is folyik. Ebből a nemzetközi közvélemény tudomására
Vájjon férhet-e még kétség ahhoz, Német Demokrata Köztársaság békeszempontból nehéz felmérni olyan bé- hozta, hogy az atombomba titka nem hogy amennyiben az imperiálisták kirob- politikája — a Szovjetunió békepolimellett álló szervezetek tevékeny- létezik többé. Ám, a háborús uszitók, bantják a harmadik világháborút, ez a tikájával együtt, amely az európai néségének teljes jelentőségét, mint a 70 akik túllépték a mértéket és elvesztet- háború nem egyes kapitálista államok pek rokonszenvét és támogatását élmillió dolgozót magában foglaló Szak- ték valóságérzetüket, nem szüntették sirja, hanem az egész világkapitáliz- vezi — biztositja a békét Európában.
szervezeti Világszövetség; a 80 millió még be hires atomdiplomáciájukat.
mus sirja lesz ?
A Német Demokrata Köztársaság
tagot számláló Nemzetközi DemokraMi nem akarunk háborút és minden Figyelembe kell venni még valamit. megalakításában kifejezésre jut a nétikus Nőszövetség; a több, m'nt 60 lehetőt megteszünk annak megakadá- Elmúlt az az idő, amikor az imperiámillió ifjumunkást, parasztot, tisztvise- lyozására. Senki se higyje azonban, listáknak sikerült elbutitaniok az ame- met nép demokratikus erői egységelőt és diákot magában foglaló Demok- hogy bennünket megfélemlít a hábo- rikai népet azzal, hogy nem kell el- sítésének és megszilárdulásának folyaratikus Ifjúsági Világszövetség; a Nem- rús uszitók fegyvere sörtetése. Nem ne- viselnie a háború súlyos megpróbálta- mata. Nem lehet biztosítani Európa
zetközi Diákszövetség, amelynek 54 künk, hanem az imperiálistáknak és a tásait, hogy akad majd elég ágyutöl- békéjét, tehát a nemzetközi békét sem,
országban vannak szervezetei; és sok támadóknak kell félniök a háborútól. telék a háború számára Európában és ha nem oldják meg igazságosan a
más demokratikus szervezet, amelyek Mit mondanak nekünk a történelmi Ázsiában. Az amerikai nép már kezdi német kérdést Nem lehet megoldani
a német kérdést, ha a német demokmagukban foglalják a béke hiveit.
tapasztalatok? Azt mondják, hogy az magérteni, hogy elérkezett az az idő, rácia nem veszi saját kezébe országa
Egyre erősebben hangzik fel a bé- imperiálisták által kirobbantott első vi- amikor az imperiálisták nem harcol- sorsát és ha nem fosztja meg a Ruhr
ke védelmazőinek hangja. Egyre szé- lágháború vezetett a Nagy Ottóberi hatnak többé kizárólag más népek iparmágnásait gazdasági és politikai
lesebb körben bontakozik ki a népi Szocialista Forradalom győzelméhez kezével. A amerikai nép kezdi meg- támaszuktól, ha nem valósit meg alapérteni, hogy ha a háborús uszitók vető demokratikus változásokat az ortömegek hatalmas mozgalma a táma- országunkban.
ujabb mészárlást rendeznek, az anyák, szágban.
A
történelmi
tapasztalatok
azt
mudók, a háborús uszitók ellen, a nemzeti függetlenségért és a népek békés tatják továbbá, hogy az imperiálisták feleségek, nővérek és gyermekek fájA Német Demokrata Köztársaság
együttműködéséért. Elmultak azok az által kirobbantott második világháború dalma átcsap az amerikai kontinensre megalakítása
azt jelenti, hogy Németis.
És
ez
rettenetes
fájdalom,
amely
a
népi
demokratikus
rendszerek
megidők, amikor az imperiálisták a legországon
belül
már kezdenek kibonelkerülhetetlenül
meg
fogja
fojtani
a
nagyobb titokban készíthették elő a honosításához vezetett Közép- és Déltakozni
a
német
kérdés demokratikus
háborús
uszítókat.
háborút és amikor a háború váratla- kelet-Európa számos országában, elalapokon
való
gyökeres
megoldásához
nul tört rá a népekre, kész tények
szükséges
elsőrendű
fontosságú
elő-elé állítva őket. A béke híveinek erőfeltételek.
teljes mozgalma bizonyítja, hogy a néA német nép demokratikus erői, a
ţ>ek olyan erőt képviselnek, mely kéhazájuk jövője iránti felelősségérzettől,
pes megfékezni a támadókat.
az egész világ előtti felelősségérzettől
Éppen a béke táborának sikerei mivezetve, saját maguk veszik kezükbe
att, a háborús uszítókat egyre nagyobb A Szovjetunió fejlődésével és ha- kém és zavartkeltő bandáját használ- országuk sorsát. Megteremtették a De-düh keríti hatalmába. Napról-napra ladásával együtt fejlődnek a demo- ják fel.
mokratikus Köztársaságot és lerakják
-egyre inkább lelepleződik a béke leg- krácia és a szociálizmus erői az egész
Rajk és társai kémközpontjának bu- az uj, békeszerető Németország alapfőbb ellenségeinek terve. Ez a prog- világon. A közép- és délkeleteurópai budapesti pere megmutatta hogy a jait. Ez az aktus megfelel az egész
ratnm egy amerikai világbirodalom népi demokrácia országai — Csehszlo- háborús uszitók és jugoszláv lakájaik német nép alapvető nemzeti érdekei•erőszak és ujabb háborúk utján való vákia, Lengyelország, Bulgária, Ma- semmitől sem riadnak vissza. Igye- nek és teljes összhangban van a
létrehozására irányul, amely méretei- gyaroszág, Románia és Albánia 1949- keznek meghiúsítani a népi demokra- potsdami értekezlet határozataival. Vaben tul akarja haladni a történelem- ben előrehaladtak a szociálista épités tikus köztársaságok történelmi fejlő- lamennyi békeszerető nép üdvözli a
ben valaha is létezett hódítók világ- utján. A népi demokrácia országaiban, dését, fegyveres imperiálista beavat- Német Demokrata
Köztársaságot
birodalmait. Nem többről és nem ke- rövid idő alatt széles körben bonta- kozást előkészíteni ellenük és gyar- s rokonszenvét és tevékeny támokozott
ki
a
tömegek
alkotó
készsége.
vesebbről van szó, mint átalakítani a
mataikká változtatni azokat.
gatását nyújtja e nemes műhöz.
•világot az amerikai imperiálisták gyar- A népi demokratikus köztársaságok a
Abudapesti
per
bebizonyította
ugyanTörténelmi jelentőségű a béke megmatává és rabszolgaságba süllyeszteni fejlődés ama szakaszába léptek, ami- akkor, hogy az imperiálistáknak a néa szuverén népeket. Miben különböz- kor a nép, amely megismeri a függet- pi demokrácia országai elleni felfor- szilárdítására nézve a kinai nép győzelme, amely lerázta magáról a feudánek az összes országok és szárazföl- len és szabat élet örömét, az ország
tervei egymásután kudarcot val- lis reakció évszázados zsarnokságát
dek „amerikánizálásának" ilyen őrült urának érzi magát és minden erejét gató
Tito-Rankovics nacionálista-fa- és az idegen imperiálizmus igáját. Letervei Hitlernek és Göringnek előbb hazája megerősítésének és fejleszté- lanak.
siszta
klikkje teljesen lelepleződött, nin 1923-ban rámutatott arra, hogy a
séhek
szenteli.
"Európa, majd az egész világ „germámint
az
imperiálizmus kémügynöksége, kapitálizmus és a kommunizmus könizálásának" őrült tervétől? Miben
A népi demokrácia országaiban, az amelyet az imperiálisták a Szovjetu- zötti világharc eredménye végső fokon
különböznek ezek a tervek Tanaka és állami tervek alapján, gyors ütemben nió és a népi demokrácia országai
attól függ, hogy Oroszország, India
Tozso egész Ázsia és a Csendes-óce- valósul
a nemzetgazdaság szo- elleni ellenséges tevékenységre hasz- és Kina képezi a lakosság óriási
án medencéjének a japán imperiáliz- ciálista meg
iparosítása. Jelentősen túlhafel. Ez a leleplezés hatalmas többséget és hogy a lakosságnak ez
mus általi leigázása nemkevésbé őrült ladták az ipari termelés háboruelőtti nálnak
csapást
mért az imperiálisták mester- a többsége soha nem lálott gyorsaság
•terveitől? Valójában csak abban kü- színvonalát. Már meg is történtek az kedéseire.
Most már maguknak a gal kapcsolódik be a felszabadításért
lönböznek, hogy az uj háborúra uszi- első lépések a mezőgazdaság szociá- gazdáknak, de
jugoszláv szolgáiknak vivott harcba.
tók támadó terve meghaladja német lista átalakítása felé vezető uton. Nö- sem fog sikerülni
álcázni magukat,
és japán elődeik összes terveit együtt- vekszik a nép jóléte.
A kinai nép győzelme után, Európa
mert
az
álarcok
lehulltak,
az álnok
véve.
tervek felszínre kerültek és a bűnösö- és Ázsia népi demokratikus országai,
Nemrég Lengyelország, Csehszlovászovjet-szociálista hatalommal együtt,
Vájjon, nem az ujabb háború elő- kia, Románia, Bulgária és Magyaror- ket tetten érték. Elmondhatjuk nekik: a
kb.
800 millió embert számlálnak. Fikészítésének politikája képezi-e a rossz- szág amaz államok közé tartoztak, a- igy lesz ez ezután is, mert ott, ahol a gyelembe
kell venni továbbá, hogy
szabad
és
független
népek
urai
sorhírű »Marshall-terv« alapját? Ismere- honnan fékezhetetlen folyamként ömmagukban
a
kapitálista államokban és
suknak
ott
az
imperiálisták
és
jugosztes, hogy a nyugateurópai országok- lött a kivándorló dolgozók hulláma.
gyarmataikon
is a dolgozók százmilliói
nak a »MarshaiI-terv« keretében adott Néhány, távolról sem teljes adat sze- láv lakájaik mesterkedései elkerülhe- harcolnak a békéért
és demokráciáért.
tetlenül
kudarcot
vallanak.
úgynevezett »segélyek« évi összegei rint csak az 1920—1939 közötti időAz amerikai imperiálizmus arra szákb. 4 milliárd dollárt tesznek ki. És szakban több, mint hárommillió ember A béke és a demokrácia táborának
ima, a legfőbb marshallizált országok vándorolt ki ezekből az országokból. kivételes sikerét jelenti a békeszerető mított, hogy Kínát az Ázsia és a
az Amerikai Egyesült Államok nyomá- Ezt a szégyenletes lapot most egyszer Német
Demokrata
Köztársaság Csendes-Óceán medencéje fölötti uralsára, évente több, mint 6 milliárd dol- s mindenkorra megfordították. Most megalakítása. Ennek a ténynek első- mának főtámaszaként, mint a Szovjetunió bekerítésének egyik döntő lánclárt költenek a fegyverkezési verseny- visszatérnek az egykor hazájukat elszemét használja fel. Az imperiálistákre és a militárizmus orgiájára. Igy a hagyni kényszerült emberek, s tevé- rendű nemzetk&i jelentősége van.
Mint ahogyan Sztálin elvtárs muta- nak e cél elérésére az volt a szándé»Marshall-terv« legfőbb feladata való- kenyen bekapcsolódnak a szociálizmus
tott rá Wilhelm Piecknek, a Német kuk,hogy Kínát az amerikai világbijában abban áll, hogy biztositja Nyu- építőinek sorába.
Demokrata
Köztársaság elnöké- rodalom óriási gyarmati függvényévé
gat-Európa gazdasági élete militárizálásának meggyorsítását.
Az imperiálisták „rosszallásukat" fe- nek és Ottó Grotewohl miniszterel- változtatja. Néhány, távolról sem telki a népi demokrácia országainak nöknek küldött üdvözlő táviratában : jes adat szerint, az Amerikai Egyesült
Teljesen világos, hogy milyen cé- jezik
iránt. És ez nem csodálni- „A békeszerető Német Demokrata Államok közel hat milliárd dollárt
lok érdekében hozták létre 1949-ben államrendje
való.
Egészen
volna Köztársaság megalakítása fordulópontot költött a népellenes Kuomintang- rendaz észak-atlanti katonai szerződést. más magatartásttermészetellenes
szer megerősítésére, a kinai polgárvárni részükről olyan jelent Európa történelmében".
Ez az ujabb imperiálista háború elő- országokkal szemben,
háború szitására.
ahol
a
nép
van
Az
utóbbi
30
évben
Németország
készítésének nyilt és közvetlen eszkö- hatalmon, ahol a nemzeti szuverénitás
kétszer
lépett
támadó
erőként
a
világ
Sztálin elvtárs már 1925-ben monze.
nem adásvétel tárgya. Nem lenne azon- szinterére és kétizben robbantott ki dotta : „A kinai forradalmi mozgalom
A háborús uszitók támadó vonalának ban semmi baj — ahogy mondani véres háborút: az első és a második
erői igen nagyok. Még nem mondták
legfőbb alkotó elemét az úgynevezett szokták — ha az imperiálisták csupán világháborút.
ki szavukat ugy, ahogy kell. De még
atomdiplomácia képezi, amelynek ka- a szóbeli rosszallásra szorítkoznának,
Ez
azért
történt,
mert
a
német
polihallatni fogják szavukat a jövőben.
landor jellege most teljesen leleplező- Az imperiálisták azonban nem szorítdött. És valójában, ez a diplomácia koznak erre. Minden skrupulus nélkül tika élén, támadó és leigázó német A keleti és nyugati kormányok, amelyek
egy teljesen hamis számításon alapul, megengedik maguknak, hogy bele- imperiálisták állottak. Ha most, a béke- nem látják ezeket az erőket és nem
azon a feltevésen, hogy az Amerikai avatkozzanak a népi demokratikus szerető Német Demokrata Köztár- számolnak velük kellő mértékben,
Egyesült Államok rendelkeznek az köztársaságok belügyeibe. Bűnös fel- saság megalakításával Németországban még meg fogják ezt szenvedni... Az
a nép demokratikus erői jutnak ura- igazság és a jog teljesen a kinai for-atomfegyver monopóliumával.
forgató tevékenységet folytatnak ezek lomra, — amelyek a tartós béke mel- radalom oldalán van. Ime, ezért rokonA valóságban, mint ismeretes, a ellen az országok ellen és erre a cél- lett állnak, a leigázó támadókat pedig szenvezünk és fogunk rokonszenvezni
szovjet-kormány nem csinál titkot ab- ra elsősorban a jugoszláv fasiszták elszigetelik — ez alapvető fordulatot a kinai forradalommal a kinai népnek
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Ha összehasonlítjuk az 1929—1933. a nyugateurópai országok iparának szovjet-embereket, egyesit! erőfeszítéaz imperiálista iga alóli felszabadításáért és Kínának egyetlen államba való évi gazdasági válság kezdetekori ipari valamennyi ágára és rátenni a kezü- seiket a nagyszerű cél: a kommunista;
egyesítéséért vivott harcában. Az, aki termelés görbéjét az 1948—1949. évi ket az európai országok gyarmataira. társadalom felépítésének elérésére. A.
nem veszi figyelembe és nem fogja ipari termelés görbéjével, kitűnik, hogy az Ugyanakkor a leértékelés az amerikai néppel való szerves kapcsolat naprólfigyelembe venni ezeket az erőket, az 1929—33-as válság első évében az ipari monopoltőke és nyugateurópai partne- napra erősödik. Ez képezi a Párt letermelés 15 százalékkal csökkent, mig reinek ujabb támadását jelenti a dol- győzhetetlenségének és a Szovjet- Állam?
egész bizonyosan veszteni fog."
hatalmának forrását. Pártunk egységes,.
Az élet mindenben igazolta Sztálin az 1948 októbere és 1949 októbere gozó tömegek életszínvonala ellen.
egyöntetű és szétbonthatatlan erőt kép- elvtárs előrelátását. A nemzeti felszaba- közötti évben ez a csökkenés 22 száElmondhatjuk
tehát,
hogy
a
világban
zalékot tett ki. Annak ellenére, hogy most a következőképpen áll a helyzet: visel, mely egységesebben, mint valaha,
•ditó harc tüzében megedződött és a számos
monopólista inkább hajlandó az úgynevezett amerikai „segélyről" a Központi Bizottság, Sztálin elvtárs
marxizmus-leninizmus győzelmes taní- csökkenteni
a termelést, mint leszállí- lemondott országok és népek ügyei köré tömörül. A bolsevikok sorainak
tásával felfegyverzett Kinai Kommunista tani az árakat,
a tőzsdeárak és nem mennek rosszul és biztosak va- emez egysége volt és marad mindig is Párt bebizonyította, hogy történelmi hi- a nagybani árakmégis
csökkenése
— mind a gyunk abban, hogy a jövőben még a Párt erejének alapja. A Nagy Októvatásának magaslatán áll. Kipróbált könnyűiparban, mind a nehéziparban
vezetőjének, Mao-Cse-Tung- nak veze- bekövetkezett. Az ipari részvények árai— jobban fognak menni. Ámi Amerikát beri Szociálista Forradalom, annak harci-tése alatt megszervezte és egyesitette meginognak és zuhannak. Csökken a és az általa „segélyben" részesített or- eszméi a népek békéjéért, az embernek:
a munkásokat, parasztokat, értelmisé- kicsinybeni kereskedelem. Növekednek szágokat illeti, az ügyek itt egyre rosz- ember általi kizsákmányolása megszüntetéséért, a jogegyenlőségért és a
gieket és a nemzet valamennyi hazafias az árutartalékok. Az amerikai kivitel 19 szabbul mennek.
népek közötti barátságért, — élnek és
erőit A Kinai Kommunista Párt hozta százalékkal csökkent 1947 első évEzt a helyzetet figyel embevéve, egy- győzedelmeskednek az összes népi
létre a hatalmas felszabadító néphad- negyedéhez viszonyítva, amikor elérte általán nem csodálatos, hogy az impe- demokratikus országokban folyó szosereget, amely megsemmisítette az ame- a legmagasabb szinvonalat.
riálizmus táborát a rémület keríti ha- ciálista építésben, a nagy kinai nép
rikai technikával felfegyverzett és tulajtalmába, e tábor legádázabbjai pedig történelmi lendületében, a Demokratikus
Hivatalos adatok szerint az Amerikai eszüket vesztve, tajtékoznak a dühtől
donképpen amerikai vezérkarok által
Köztársaság megalakításában ésvezetett Kuomintang-hordákat. A népi Egyesült Államokban lévő teljes munka- és fokozzák aláaknázó politikájukat Német
megszilárdításában.
nélküliek száma az utóbbi évben meg- amaz országok ellen, amelyek nem óhajforradalom mérhetetlenül hatalmasabbnak bizonyult, mint a kinai hűbérurak kétszereződött és a részleges munka- tanak térdet hajtani az amerikai milA Nagy Októberi Szociálista Forraés az amerikai imperiálisták reakciós nélküliekkel együtt, — akik csak a hét liárdosok előtt.
dalom él és győzedelmeskedik a béke,,
bizonyos napjain dolgoznak, — több
támadó tömbje.
a demokrácia és a szociálizmus hívet:
mint 14 millió embert tesz ki. ValójáElvtársak!
hatalmas táborának az imperiálista táA kinai demokrácia győzelmével uj ban — mint az amerikai szakszervezefejezet kezdődött nemcsak a kinai nép, tek hangoztatják — az Amerikai Egye- Egy évszázadnak csaknem harmad- madó erők, az ujabb háborúra uszitók:
hanem az imperiálisták által elnyomott sült Államokban levő munkanélküliek része választ el amaz emlékezetes nap- ellen vivott harcában.
Csak tajtékozzanak dühükben a törtöbbi ázsiai nép történelmében is. Az száma sokkal nagyobb, mint a hivatalos tól, amidőn a földteke egyhatodán
megkezdődött az emberiség történel- ténelem által elitéltek! Minél jobbart
ázsiai, Csendes- Óceán-melléki és az statisztikában megjelölt szám.
mének uj korszaka.
tajtékoznak a háborús uszitók táboráegész gyarmati világ népeinek nemzeti
Mi, szovjet-emberek ma büszkén ban lévők, annál nagyobb kell legyen?
felszabadító mozgalma uj és jóval ma- A jelenlegi amerikai válság jellegzegasabb fokra emelkedett A kinai demo- tessége többek között abban áll, hogy emlékezünk a Pártunk és népünk által a nyugalom és önuralom a mi békekrácia győzelme a tartós békéért harcoló olyan körülmények között növekszik, Lenin és Sztálin vezetése alatt véghez- táborunkban. Mi bizalommal lépünk
demokratikus és imperiálistaellenes vi- amikor az amerikai monopolisták szol- vitt történelmi tettekre.
lángeszű tanítónk és vezetőnk, Sztálin;
lágtábor pozíciójának komoly megszi- gálatába állították a tőkés világ csakA Nagy Októberi Szociálista Forra- elvtárs vezetésével a holnap elé. Mi:
nem egész gazdaságát. Az úgynevezett dalom tovább él és győzedelmeskedik biztosan tudjuk: elkerülhetetlen a szolárdulását jelenti.
„Marshall-terv" segítségével azokat a
Igy, meggyőződéssel elmondhatjuk, termékeket, amelyeknek nem találnak dicsőséges Bolsevik Pártunk tetteiben, ciálizmus és a demokrácia győzelme ar
hogy a demokrácia és a szociálizmus piacot az ország belsejében, mestersé- a Szovjet Ország hősi népének tettei- egész világon.
erői növekednek, mig a kapitálizmus ges uton értékesitik, az idegen államok ben. Előrehaladásunkban a kommuniz- Éljen a Nagy Októberi Szociálista
és a háborús uszitók erői veszteségeket úgynevezett felfegyverzési program in- mus felé vezető uton, Kommunista Pár- Forradalom és legyőzhetetlen zászlaja £
tunk a vezető és iránytmutató erő. A
Éljen Kommunista Pártunk!
szenvednek.
jával pedig igyekeznek mesterségesen Párt egyesíti, lelkesíti és szervezi a
Éljen a béke az egész világon!
A szociálizmus táborában és a kapi- megrendelésekkel elhalmozni az ipar
tálizmus táborában levő helyzetet össze- bizonyos ágait. És mi az eredmény?
hasonlítva, nem hagyhatjuk figyelmen Az amerikai vezetőkörök egyáltalán nem
kivül a következő és egyik legfontosabb mentették meg az Amerikai Egyesült
tényezőt: mig a Szovjetunióban és a Államok gazdaságát a közeledő válságnépi demokratikus országokban a gaz- tól. Ezzel szemben minden tőlük teldaság állandóan fejlődik, folytonosan hetőt megtettek, hogy a marshallizált
növekszik, addig az Amerikai Egyesült országok vállaira dobják e válság köA Lefenov testvérek majdnem 5.500 háromszorosát gyűjtik be.
Államokban a közeledő gazdasági vál- vetkezményeit.
kiló
buza és 10.000 rubel előleget
Mivel a kolhoz határidő előtt teljeságnak egyre több tünete jelentkezik.
Ugyanakkor figyelembe kell venni kaptak munkanapjaikra. A Lefenov sítette az állammal szemben .vállaltA kormányhatóságok és bizonyos hivatalos amerikai közgazdászok mindenféle azt, hogy az európai kapitálista orszá- család a Voroszilovszk körzeti „Ut a kötelezettségeit, módjában állott csucselfogáshoz folyamodnak, hagy elrejt- gok gazdasága enélkül is a szétzüllés szociálizmus felé" nevü kolhozban pán előlegként tagjainak minden munsék az amerikai nép és az egész kül- állapotában van. Mig a Szovjetunió dolgozik. A két testvér gyakorlott trak- kanapjáért négy kiló búzát és hétvilág előtt a dolgok igazi állását. A ipari termelése az utóbbi 20 évben ki- torvezető. Az idén másfélszeres évi rubelt juttatnia. Az év végéig további»
hamis derűlátásnak ez a kampánya lencszeresére emelkedett, a kapitálista normát teljesítettek. Feleségeik a bur- 2—3 kiló búzát, burgonyát és főzelékazonban senkit sem győz meg. Ellen- Európa ipari termelése ebben a 20 gonyatermesztő brigádokat vezetik és félét kapnak minden teljesített munkezőleg, növekszik a rémület az ame- évben átlagosan véve ugyanazon a szin- a lerv előirányzatának kétszeresét, sőt kanapjukért.
rikai közvéleményben, amely igen jól vonalon maradt.
emlékszik arra, hogy a Hoover elnök
A tőkésvilág nemzetközi gazdasági
által tett hasonló megnyugtató biztosíték kapcsolatai a teljes bomlás állapotában
nyomán tört ki az 1929—1933. évi pá- vannak. A világkereskedelem alacsoratlan méretű válság.
nyabb şzinvonalon áll, mint ezelőtt husz
évvel
A bankjegyforgalmat az inA gazdasági válság tüneteit nem le- fláció,volt.
a
pénz
vásárlóerejének rohamos A Szovjetunió kolhozainak és szov- tár öntözését teszik lehetővé. A körbet elrejteni! A mult év ősze óta állan- csökkenése jellemzi.
A néptömegek élet- hozainak gyapotültetvényein, rizs- és nyéken még számos csatorna épül, sdóan csökken az Amerikai Egyesült színvonala továbbra is
rohamosan csök- búzaföldjein széltében-hosszában ön- ezekkel növelik az öntözhető területeÁllamok ipari termelése, 1949 júliusá- ken. A tőkés világ országaiban
jelenleg
ban a háborús években elért legmaga- nem kevesebb, mint 40 millió munkatözőcsatornákat építenek. Az utóbbi ket. Ukrajnában az idén 1.400 vízsabb színvonalnak csupán 65 százalékát nélküli és részleges munkanélküli van. kilenc hónap alatt a kolhozdolgozók gyűjtő medencét építettek, de az év
tette ki és 18 százalékkal alacsonyabb
Ilyen körülmények között az Ameri- mintegy 100.000 hektárral növelték végéig további 1.000 medence építévolt, mint 1948 októberében. Az 1948
sét fejezik be. Többszáz vízgyűjtő meoktóber és 1949 julius közötti időszak- kai Egyesült Államok erőteljes táma- az öntözhető területeket.
ban az acéltermelés 28 százalékkal, a dása a marshallizált országok szét*
Kurszk, Voronyézs és Tambov körze- dence épült Kubánban és Északkaugépgyártás általában 21 százalékkal, a züllött gazdasága ellen, a legsötétebb tekben az idén öntözték először a bu- kázusban is. Hasonló építkezés folyik
nem vastartalmú fémek termelése 32 kilátásokat nyitja meg ez utóbbiak előtt. za- és cukorrépaföldeket, s ezáltal jóa Kaukázus többi köztársaságaiban
százalékkal, a textilipari termelés 27 A csaknem valamennyi kapitálista állam
val
bőségesebb
termést
értek
el,
mint
is. Az örményországi kolhozok az uj
százalékkal csökkent. Az Amerikai Egye- által legutóbb végrehajtott pénzleértésült Államok ipari termelési indexének kelés az amerikai imperiálizmus gaz- az előző években. A most épülő víz- öntöző módszerekkel lényegesen nöaugusztusban és szeptemberben be- dasági támadásának élő példájául szol- gyűjtő medencék további 30.000 hek- velték a gyapot és a szőlőtermést.
következett jelentéktelen és idényjellegű gálhat.
emelkedését októberben az ipari terAz Amerikai Egyesült Államok moNövekszik a villanytelepek száma
melés még jelentősebb csökkenése kö- nopolistái, miután a dollárhoz viszovette. Hivatalos adatok szerint az Ame- nyítva, mesterségesen leértékelték kapiaz ukrán kolhozokban
rikai Egyesült Államok ipari termelé- tálista „partnereik" nemzeti pénzegysésének mennyisége októberben több, geit, igyekeznek meggyorsítani ujabb t Ukrajnában uj villamoserőmüveket zése.
mint 11 százalékkal csökkent. Ez azt tőkebefektetéseiket Nyugat-Európa és
üzembe. Többek között vilAz év első kilenc hónapjában 95 uj
jelenti, hogy az Amerikai Egyesült Ál- a gyarmati országok gazdaságába. Ez helyeztek
lamoserőmü
épült
a
Kmenka
folyón
távvezetékü
vízerőmű épült. Az uj
* lamok ipari termelésének színvonala csupán egyetlen dolgot jelenthet: az és a Zsitomir környéki „Kommunista"
1948 októberétől 1949 októberéig 22 amerikai monopolisták most csaknem kolhozban. Kiev környékén most folyik erőmüvek épitése több, mint 500 kolhoz és számos gép- és traktorállomás»
százalékkal csökkent.
ingyen szándékoznak rátenni kezüket 17 uj villamosközpont üzembe helye- villamosítását tette lehetővé.

Egyetlen család félvagon gabonát kap
munkanapjaira előlegként a Szovjetunióban

Csatornarendszerrel fokozzák termelésüket a
Szovjetunió kolhozai és szovhozai

Mit láttunk és tapasztaltunk

a székelyudvarhelyi IPEIL fűrészüzemben

A székelyudvarhelyi IPEIL fűrész*telepen október 12- ikén megkezdték
-a régi, teljesen rossz állapotban
lévő fürészcsarnok lebontását, hogy
helyére korszerű csarnokot építsesnek. A nagyszabású építkezések
miatt nem lehetett rendszeres mun^kaversenyeket szervezni, de azért
-a munkások komoly munkavállalásokkal készültek november 7.
megünneplésére. A vállalt munkát
•teljesítették is az IPEIL dolgozói.
Megépítették a 100 méternyi iparvágányt, a rönktéren 29, a szállistásnál 53 százalékkal túlhaladták
az előirányzatot. A becsülettel elvégzett munka elismeréséül. Pártunk
•.irányításával, a megyei szaktanács
'kitüntette Mátyás József cirkulás,
Miklós Károly gépész, Nagy
Póter körfürészes, .3 o ár l3tván
«és Nagy András vagonrakó és
Bányász János gátteres elvtársakat. Ezek a dolgozók lelkiismereteden, öntudatosan végezték munkájukat. hogy Pártunk irányításával
^fejlesszék az üzemet, építsék a szodCiálizmust.

Épül az uj
fiirászos írnok
Négy hatalmas ivtarló emelkedik
-a pinceboltozat felett. Husz galócási
•ács-munkás dolgozik olyan lendülettel. hogy szinte óráról-órára láthatólag emelkedik a dolgozók korszerű munkahelye. A haladás titka
a szervezett, egységes munka. Egysnás kezére dolgoznak a munkások.
sKülönösen Xoszta János ácsnak,
aki egy éve jött haza a Szovjet' unióból és társának, Bükfejes Balázsnak ütemes munkája érdemel
figyelmet. A Szovjetunióban látott
-és megtanult szegecselési módszerrel pillanatok alatt 100—150 drb.
15 centiméteres szeget vernek be.
Példaadó munkalendülettel végzik
-a Népköztársaságunk egyéves tervében rájuk háruló feladatokat.
Pártunk irányításával kormányunk
megteremti a fejlődés, az egészséges munka előfeltételeit. Igy minden
lehetőség megvan arra, hogy az
3PEIL vezetősége és dolgozói az
^eddig elért eredmények mellett fenn•álló hiányosságokat kiküszöböljék.
Mert komoly hiányosságok is van-nak az üzemben.
Tiszt vis ölök
és munkások viszonya
Az IPEIL tisztviselői — kevés ki
vétellel — nem érzik át a szociálizmus felé haladó társadalmi rendszerünk követelményeit. Nem tarta• nak szoros kapcsolatot a munkásokkal. Elszigetelten végzik munkájukat, nem törődnek a munkások
művelődési fejlődésével, nem teljesitik lelkiismeretesen a munkások
érdekeit szolgáló feladatokat.
Tóth Albert dr. tisztviselő
például, amikor azzal bizta meg a
vezetőség, hogy a gyűléseken ismertetett CEC takarékbetét-rendszer megszervezésével járó munkálatokat végezze el, vagy, hogy az újság akcióban vegye ki a részét,
^egyszerűen visszautasította ezeket
-a feladatokat. Példátlan viselkedésével lehetővé tette, hogy a többi
tisztviselő is egymásra hárítsa az
ilyen irányú, közérdekű munkát.
Tudhatná Tóth Albert dr. és a
hozzá hasonló tisztviselők, hogy a
CEC takarékbetéti-rendszer, a munkások filléreinek megőrzésével, kamatoztatásával és az ország újjáépítésének a szolgálatába állításáéval óriási segítséget nyújt a dolgo-

zók életszínvonalának emeléséhez.
Tehát a CEC-betétek növelését elő
kell mozdítani. Ehhez hasonló eseteknek nem szabad előfordulnia. A
tisztviselő karnak szoros kapcsolatot kell teremtenie a dolgozókkal,
tudásukkal segítségükre kell, hogy
legyenek és feltétlenül el kell tűnnie a válaszfalnak, amely az IPEIL
tisztviselői és munkásai között van.
Fajlödniük kell
az ifjúmunkásoknak
is
Az ifjúság megalakította ugyan
az IMSz-alapszervezetet, de komoly, eredményes munkát nem végez. Egyes ifjak abban találnak szórakozást, hogy a kulturotthonban
felszerelt villanykörtéket szétzúzzák.
Jó lenne, ha az IMSz alapszervezete forradalmi lendülettel venné
kezébe az irányítást, kulturmunkára,
fegyelemre nevelné tagjait, hogy ne
álljon rendetlenül a kulturterem és
ne kelljen a függönyt levenni a
színpadról az attól való félelemben,
hogy a fegyelmezetlen ifjúság letépi. Foglalkozzanak
ideológiai
könyvekkel, a már hetek óta üvegezetten könyvesszekrényt hozzák
rendbe s a hányódó, értékes könyveket leltározva helyezzék el. hogy
a tanulnivágyók megkapják a kellő
kulturális és ideológiai nevelést.
Foglalkozzanak komolyabban a
sporttal is, hogy ne forduljon elő
mégegyszer, ami a november 7.
tiszteletére szervezett mezei futóversenyek esetében is történt, hogy
a 16 jelentkező közül mindössze 1
vett részt a versenyen.
Az önköltség-csökkentés
hiányosságai
A gazdasági tervben oly fontos
önköltség-csökkentésre sem fordított kellő gondot az IPEIL vezetősége. Miért fizetett ki 17.000 lejt a
három galócási lakatosnak az egyik
gátter leszereléséért akkor, amikor
az anyaghiány miatt szünetelő építkezésnél amúgy sem foglalkoztatták az üzem állandó szakmunkásait? Ezt a leszerelési munkát, akárcsak a többi gépek leszerelését,
örömmel elvégezték volna Miklós
Károly. Bodor János és Deák Árpád elvtársak.
Semmiesetre sem vezet az önköltség csökkentéséhez, hogy a fürészcsarnok építésének megkezdésekor a földmunka nem volt készen s igy a 31 lej órabérrel dolgozó ácsoknak kellett nekiáilaniuk
a földmunkának.
Az anyaggal való takarékoskodás
és a gépek megbecsülésének legelemibb követelményei is hiányoznak az újonnan érkezett gépalkatrészek kezelésénél. Ahelyett, hogy
a gépalkatrészeket padozott helyre,
fedél alá helyezték volna el. azok
a sárban hevernek és az eső veri.
A nagy transzmissziós tengelyen
pedig egy hatalmas cserefa gerenda
hever, ami könnyen okozhatja annak elgörbülését.
Az újonnan érkezett gátterek között van egy olyan rossz állapotban levő is. aminél az itteni régi
is jobb. Vájjon miért küldték ezt
Székelyudvarhelyre, amikor az használhatatlan ?
Ugy látszik, az uj fürészcsarnok
építését végző marosvásárhelyi központi elvtársak nem járnak el kellő
körültekintéssel a munka megszervezése körül s nincs meg a teljes
összhang az IPEIL székelyudvarhelyi vezetőségével. Másképpen
nem tudjuk elképzelni, mi-rt jelen-

tette volna ki Kiss főmérnök, hogy
az építkezés (a beruházás) a központ dolga s azért ne fájjon az
IPEIL székelyudvarhelyi vezetőségének a feje.
A dolgozók
nevelése
Pártunk irányítását követve öntudatos dolgozókat csak ugy lehet
nevelni, ha a részükre megadott
tanulás lehetőségét magukévá teszik,
az esti tanfolyamokra, szakszervezeti káderiskolákra a jövőben rendesen el is fognak járni. A munkások és tisztviselők közötti szakadék
is csak ugy tüntethető el, ha közös

tanfolyamokon, kulturmegnyilvánulásokon kerülnek közelebb egymás
gondolatvilágához. Az üzem dolgozóinak mind meg kell érteniük áz.
ideológiai, politikai és kulturális fejlődés fontosságát.
A felismert hiányosságok kiküszöbölésére teremtsenek szoros kapcsolatot a munkások, a tisztviselők
és a vezetőség, szervezeti életüket
fokozzák. Pártunk és a munkásosztály harcát tegyék magukévá,
ideológiai, politikai és kulturális
tudásukat gyarapítsák, hogy ezen
keresztül valóban komoly tényezőjévé váljanak a szociálizmus
építésének. Ki kell harcolniuk a
marosvásárhelyi IPEIL központ eddiginél hathatósabb támogatását ís,
hogy Pártunk irányításával hozzájáruljanak egyéves gazdasági tervünk sikeres megvalósításához és
tulhaladásához.
—ű.

Az AH£U5 funílásínaK otöiK fífordulíja
November 12-ikén volt ötödik évfordulója annak, hogy Pártunk kezdeményezésére megalakult az ARLUS,
hazánknak a Szovjetunióval való barátságának elmélyítése és kiépítése céljából.
Ezalkalommal a székelyudvarhelyi
ARLU3-kör is nagyszabású ünnepséget rendezett. Soós Mihály dr, az
ARLUS udvarhelymegyei fiókjának elnöke megnyitóbeszédében rámutatott
arra a hősi szerepre, amit Pártunk
vezetésével az ARLUS országunk demokratikus átalakulásában vitt.
Bugyi Pál, a RMP megyei bizottságának titkára a Párt üdvözletét tolmácsolva foglalkozott az ARLUS szerepével a szociálizmus építésének nagy
munkájában.
Bendig Imre magyar nyelven, Qrama
József román nyelven számolt be az
ARLUS munkásságáról és óriási fejlődéséről. A városunkban 1945 novemberében 26 taggal elindult ARLUSszervezet ma már 23.000-es taglétszámmal tölti be azt a hivatást, hogy
dolgozó népünk elé példaképpen állítsa a nagy Szovjetunió eredményeit
és vívmányait, amikkel mutatja számunkra a szociálizmus építésének az
útját.
Az ünnepély alkalmával az ARLUS
központi vezetősége érdemrenddel
tüntette ki az udvarhelymegyei ARLUS
tagait, akik eredményes munkájukkal
kiváltak.

Ezüst kitüntetést kaptak: Bugyi Pál,
a RMP megyei bizottságának titkára,
Bokor Mózes és Menyhárt István, a
Párt megyei bizottságának tagjai,
Stemmer József és Kiss Károly, az
ARLUS megyei vezetőségének tagjaL
Bronz kitüntetést kaptak: Ferenczy
Andor vasöntő munkás V ăhiţa, Mihai Vasile mezőgazdasági munkás
Székelyudvarhely, Solymossy Ferenc
mezőgazdasági munkás Székelykeresztur, Ágoston Sándor városi id. biz.
elnök, Teszler Jakab, Pál József,
Metz Lajos, Balló József székelyudvarhelyiek, Márton András lövétei
bányász, Gârlea Tănase milicista, Mihály János zetelaki és Dénes Dénes
derzsi dolgozó parasztok és Asztalost
Berta székelyudvarhelyi RDNSz aktivista.
Ugyanezen alkalommal a székelyudvarhelyi törvényszék ARLUS-körét
egy 30 kötetes könyvtárral, a Secera,
állami áruház ARLUS- körét egy 20
kötetes, a székelyudvarhelyi textilüziet
ARLUS-körét egy 10 kötetes könyvtárral jutalmazták tevékenységükért.
Az ünnepélyt érdekes szórakoztató
műsor követte.

Gépkocsivezetők figyelmébe.

Azok a gépkocsivezetők, akik autóvezetői könyvecskéjüket elvesztettélt
jelentkezzenek a milícia forgalmi osztályán, ahol a szükséges felvilágosítást
megkapják.

A megyei szövetkezeti kSzgyulés
nagyjelentőségű eseménye november 13-án zajlott le
Székelyudvarhelyen. Anyagtorlódás következtében a
a következő számunkban foglalkozunk részletesen a
közgyűléssel.

A Párt
aktuális
politikai
köreinek
programmja
A jövőben rendszeresen
ismertetjük hetenként
politikai köreinek heti anyagát a forrásmunkákkal
a november 30-ig feldolgozandó
anyagot közöljük.
megalakulása.
1. A Kinai Népköztársaság
(Forrásanyag: Tartós békéért, népi demokráciáért 1949. október 7-iki
21. száma," Scânteia október 16-iki 1557 száma.)

2. A Német Demokrata

Köztársaság

megalakulása.

(Forrásanyag: Tartós békéért, népi demokráciáért október 21-iki szám;
„Fordulópont Európa történetében"
Tartós békéért, népi demokráciáért október 28-iki szám
A demokratikus Német Köztársaság születése.
Magyar Szó: 1949. október 16 iki 642-es sz mából
J. V. Sztálin levele Wtlhelm Pieckhez és Ottó Grotewohlhoz, a DemokratikusNémet Köztársaság vezetőihez.

a Pár
együ

A Nagy Októberi Szociálista Forradalom
megmutatta a világ dolgozóinak
az imperiálista járom alól való felszabadulás utialt
Gh. Gheorghiu-DeJ
elvtárs,
a Nagy Októberi
Szociálista
Elvtársak !

Harminckét éve annak az eseménynek, amely megváltoztatta az emberiség történelmének egész menetét, s az
egész világ számára megnyitotta az
atat az ember ember általi kizsákmányolása minden formájának megszüntetése felé.
Az 1917-es Nagy Októberi Szociálista Forradalom évfordulóját ma az
egész világ dolgozói ünneplik. A
szovjet-nép 32. évfordulóját ünnepli
a földesurak és kapitálisták elnyomása
alóli felszabadulásának. Azon országok
népei, melyek a népi demokrácia útjára léptek, a szociálizmus felé tartva,
a 32 évvel ezelőtti szociálista forradalom sikerében saját sikerüket látják,
azt a sikert, amely számukra is biztosította a szabad, kizsákmányolástól
mentes fejlődés útját. A kapitálista
országok dolgozói, a volt cári Oroszország munkásosztályának sikerében
saját diadaluk biztositékát látják. Az
egész világ elnyomott népei a Nagy
Októberi Szociálista Forradalomban
azt az eseményt látják, amely megnyitotta a gyarmati népek felszabadító
harcának útját.
Az egész világ dolgozói, kizsákmányoltjai és elnyomottjai ünneplik az
első győzedelmes szociálista forradalmat, mert az nemcsak a cári Oroszország proletáriálusának és parasztságának a kizsákmányolás és elnyomás
alóli felszabadulását jelentette.
A Nagy Októberi Szociálista Forradalom ugyanakkor az egész világ
proletáriátusa, a világ összes dolgozói felszabadulásának kezdetét
jelentette.
A Szociálista Állam 32 éves fennállása teljes mértékben bebizonyította
ennek a gazdasági és társadalmi rendszernek a felsőbbrendűségét a kapitálista rendszerrel szemben. A gazdaságilag elmaradott, túlnyomóan mezőgazdasági jellegű régi Oroszország
meglepően rövid idő alatt élenjáró
ipari országgá vált, a világ legcivilizáltabb országa lett, amelyben a földkerekség legműveltebb népe él. A
szovjet-ipar most a világ legtökéletesebb technikájával rendelkezik és mindent előállíthat, amire a szovjet-népnek
szüksége van, anélkül, hogy a kapitálista országoktól függne. A szovjetmezőgazdaság a világ leghaladottabb
mezőgazdasága lett, a munka legmagasabbfoku termelékenységével, a legmagasabb technikai és tudományos
színvonallal. A Szovjetunió termelőképességének emelkedése a történelemben páratlan gyorsasággal történt.
A dolgozók életszínvonala naprólnapra javult és ma bőséges megélhetést és az ember életét megszépítő
összes anyagi és kulturjavak használatát nyújtja a szovjet munkás és kolhozparaszt számára.
Mindez azért vált lehetségessé, mert
a Szovjetunióban felszámolták a kizsákmányoló osztályokat és mindenkorra megszüntették az ember ember
általi kizsákmányolását, mert a termelőeszközök kapitálista tulajdona helyett, bevezették azok szociálista tulajdonát, mert a kapitálista anarchia
Helyébe bevezették a szociálista tervszerüsitést, mert az osztályellentétek
alapján való fejlődés helyét a két baráti osztály, a munkásság és kolhozparasztság közti együttműködésre és
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kölcsönös segítségnyújtásra alapozott
fejlődés váltotta fel.
A szovjet-ipar és mezőgazdaság
fejlődése, a Szovjetunió dolgozói életés kulturszinvonalának emelkedése, a
Szovjetunió összes népei közti testvéri
együttélés, megingathatatlan barátság
kialakulása, fényes példát nyújtanak a
világ összes népei számára, emelték a
Szociálizmus Országának tekintélyét
mindazon népek szemében, gazdasági,
politikai és katonai nagyhatalommá
tették a Szovjetek Országát. A Szovjetuniónak ez a hatalma mentette meg
az emberiséget a hitleri barbarizmustól, mely a második világháborút kirobbantotta.

A Nagy Oklóberi Szociálista Forradalom évfordulóját a demokrácia
és béke erői növekedésének és az
imperiálista tábor gyengülésének
körülményei között ünnepeljük. Az
angol-amerikai imperiálisták azt remélték, hogy a második világháború, amikor eltávolítja a konkurrens
imperiálista hatalmakat, magával
hozza a Szovjetunió hatalmának
gyengülését is, hogy világuralmunk
ilyntfdon biztosítva legyen. De a
Szovjet Hadsereg történelmi sikerei
keresztülhúzták az imperiálizmus
számításait. Az elszenvedett óriási
rombolások és a Szovjetunió által
hozott véráldozatok ellenére, a
Szociálizmus Országa megerősödve
került ki a háborúból, a Szovjetunió, valamint hősi Hadseregének
tekintélye jelentős mértékben növekedett.
A világ összes népei szeretettel tekintenek ma a
Szovjetunióra és Hadseregére, a világ békéjének fő
támaszára.

főtitkárának
tiszteletére

beszéde
megtartott

november
ünnepi

helyzete katasztrófális. Az amerikai
tőke behatolásának megkönnyítésére,
az amerikai monopolisták elrendelték
19 csatlós-állam pénzegységének leértékelését és a dolgozók életszínvonala állandó leszállítását. Az imperiálista cápák étvágya mérhetetlenül növekszik. Uralni akarják az egész földgömböt és ha lehetséges volna, amerikai gyarmatokká változtatni a holdat
és a csillagokat is.
Az amerikai imperiálisták tajtékoznak a dühtől, amikor látják, hogy a
közép- és dálkeleteurópai országok
sora, — a népi demokráciák — az
imperiálizmus láncaiból megszabadulva, a szociálizmust épitik. Ismét
ők szeretnék uralni kőolajmezőinket,
szénbányáinkat, gyárainkat. Ismét
drágán szeretnék nekünk eladni
készgyártmányaikat és megkaparintani nyersanyagair kat. Ismét félgyarmattá szeretnének változtatni, ahol
a nép a nemzetközi monopóliumok
hasznára dolgozzék. E célból semilyen eszközt nem találnak méltatlannak, semilyen fegyvert tulaljasnak. Rajk László és bűntársainak
budapesti pere az egész világ előtt
feltárta az amerikai imperiálistáknak
a népi demokrácia országai elleni
szándékait.
A Wall-Street mágnásai, az áruló
Tito segítségével meg ak? rták gyilkoltatni a Kommunista és Munkáspártok
vezetőit, összeesküvések utján meg
akarták buktatni a demokratikus kormányokat és a népi demokráciák országait vissza akarták vezetni az imperiálizmus táborába, hogy újból a
szovjetellenes háborús előkészületek
hídfőjévé váljanak. A magyarországi
összeesküvő csoport felszámolása súlyos csapást jelentett az imperiálista
mesterkedésekre, súlyos csapást az
amerikai imperiálizmus szolgáira, Titóra, Rankovicsra és cinkostársaira. A
per ugyanakkor ujabb értékes tapasztalattal fegyverezte fel a Kommunista
és Munkáspártokat azokra a módszerekre vonatkozóan, amiket a belső és
külső osztályellenség használ abbeli
erőfeszítéseiben, hogy ujabb véres mészárlást robbantson ki.
A budapesti per ismét bebizonyította annak szükségét, hogy fokozzuk az éberséget saját sorainkban,
nehogy módot nyujtsunkaz osztály-
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ellenségnek ügynökei becsempészésére.
Tanulnak ebből a perből a Kommunista és Munkáspártok, megtanulja az egész világ proletáriátusának forradalmi mozgalma, hogyartkell harcolnia a soraiba befurakodott imperiálista ügynökök ellen.
Különös jelentősége van ennek a
tanulságnak a népi demokráciák országai számára.
Ez a per leleplezte az imperiálisták terveit, módszereit és eszközeit,
amelyekkel igyekszenek beszivárogni sorainkba. A per lerántotta az
álarcot Tito arcáról és a jugoszláviai népek elé ugy állította oda, mint
az amerikai imperiálizmus szolgáját;
a jugoszláv nép hóhérát, aki felszámolta a demokratikus szabadságokat és a fasiszta terror véres rendszerét vezette be a jugoszláv nép
ellen. A hóhér Tito az imperiálisták
részéről kapott azt az aljas feladatot teljesíti, hogy rágalmakat szórjon
a Szovjetunió és a népi demokráciák közötti testvéri együttműködésre. Tito klikkje a népi demokráciák
elleni amerikai imperiálista kémkedési és zavarkeltési központot, az
amerikai—angol imperiálizmus előre
tolt különítményét állította fel Jugoszláviában.
Annál szükségesebb az éberség
és figyelem e nemzetközi provokatörökkel és kalandorokkal szembén
Az aljas eszközök, amelyeket az
imperiálisták arra használnak, hogy
gazdaságilag és politikailag ismét rabságba döntsék a Szovjetunió segítségével felszabadított országokat, ugyanakkor azt is bizonyítják, milyen ingatag talajon áll az imperiálizmus éshogy a demokrácia és béke erői nemzetközi sikon mennyire erősödnek.
Az atombomba
monopóliumának
kézbentartására
alapozott
amer
zsarolás szappanbuborékként
pa
szét. Molotov elvtárs már két évve
előtt rámutatott arra, hogy az ato
energia nem képez többé titkot.
Tass- ügynökség néhány héttel ez
közzétett közleménye ismét mege
tette, hogy a Szovjetunió
birtokáb
van az atom-fegyvernek.
Ennek
lenére a Szovjetunió
megújította
áitványát az atom-fegyver
harci
közként való felhasználásának
be
sára és igy következetes maraát
kepolitikájához.

A Szociálizmus
Nagy Országa
a békefront
vezető ereje és a béke
megőrzésének
legszilárdabb
biztositéka

A béke és demokrácia erői egyre mének szolgálatába állított haderő nőtt
növekednek és erősödnek, mialatt az fel.
Az amerikai imperiálizmus agresszív imperiálista tábort egyre jobban tépik
A béketábor nagy sikere volt a Német
törekvése, mely a Marshall-terv rend- belső ellentmondásai és aláássa a mind- Demokrata Köztársaság megalakulása
szerével rabságba döntötte Nyugat- inkább mélyülő gazdasági válság. A is. A Német Demokrata Köztársaság
Európa népeit és országaikat az demokrácia és béke táborát az idén elnökéhez és miniszterelnökéhez inÉszakatlanti-paktumba kebelezte be, komolyan megerősítették azok a törté- tézett levelében J. V. Sztálin megállaarra vezetett, hogy a békéért folyó nelmi sikerek, amelyeket a kinai népi pította, hogy a Német Demokrata Közharc ismét elsőrendű fontosságot nyert erők értek el az amerikai imperiálizmus társaság megalakulása „fordulópont
mineân nép számára. Az amerikai Csang-Káj-Sek vezetése alatt álló ügy- Európa történetében".
monopolisták kézbe kaparintották a nökei ellen, valamint megerősítette a
„Nem férhet kétség ahhoz, —
német és japán vetélytársaik kiküszö- Kinai Népköztársaság megalakítása.
mondja a népek nagy vezetője, —
bölése nyomán szabadon maradt pia- Az imperiálizmus láncából igy további
hogy a békeszerető és demokratikus
cokat ; rátették kezüket Nyugat- Német- 475 millió ember szakította ki magát,
Németország fennállása a békeszeretőország és Japán iparára, behatoltak akik a béke arcvonalához csatlakoztak.
Szovjetunió fennállása mellett kizárja
tőkéjükkel az angol gyarmatokra és A kinai demokrácia győzelmével a háaz ujabb háborúk lehetőségét Euró*
dominiumokra, az amerikai tőke ér- borús provokátor amerikai imperiálizpában, véget vet az európai vérondekeinek alárendelt félgyarmatokká mus ujabb csapást szenvedett. Maotásoknak és lehetetlenné teszi, hogy
változtatták Nyugat-Európa országait Cse-Tung, a kinai nép nagy fia vezea nemzetközi imperiálisták az európai,
A marshallizált országok gazdasági tése alatt nehánymilliós, a béke védelországokat leigázhassák".
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Vájjon munkásainknak a muíban ciáldemokrata lakájaikhoz folyamodtak, mokráciák, tehát a mi országunk útját
A Német Demokrata Köztársaság
jogukban
állott-e a szakszervezetekben akik igyekeznek a burzsoázia befo- is. Mi az ember ember általi kizsákfelállítása, amint J. V. Sztálin meg-mutatta számunkra „nagyszerű, egész való szervezkedés? Léteztek-e politikai lyását fenntartani a proletáriátus kebe- mányolástól mentes társadalmat akarEurópára nézve jelentős tett és bizto- szabadságjogok? Felléphettek-e gaz- lében és azt állítják, hogy a szovjet juk felépíteni, olyan társadalmat, asitja Európa tartós békéjét", mert meg- dasági követelésekkel? A munkás- forradalom jellegzetes orosz tünemény melyben a dolgozók egyre virágzóbb,
letette az egységes, demokratikus és osztálynak a múltban minden apró és ,.ilyesmi nem történhetik meg ' az boldogabb életet élhessenek. A szovbékeszerető Németország alapjait. Egy követelményéért véráldozatot kellett „állítólag" civilizált kapitálista orszá- jet tapasztalatok a tervgazdaság felépítése módszerének megismertetésébékés Németország a Szovjetunió lé- hoznia. Ma a közügyek intézésében gokban.
tezése mellett ki fogja zárni a háború a legszélesebb tömegek vesznek részt.
Sztálin elvtárs azon feltételek zseni- vel gazdagítottak bennünket, melynek
lehetőségét, mert a Szovjetunió és Né- A legszélesebb jogok és szervezkedési ális elemzésében, amelyek között a vi- segítségével emeljük a munka termemetország képviselik a legnagyobb em- szabadság országunk történetében elő- lág összes országaiban a munkásosz- lékenységét, szociálista alapon szervezberi és gazdasági hatóképességet Euró- ször jutottak a dolgozó nép osztály- tály felszabadító harcának végbe kell zük meg a termelést.
részéül.
pában.
mennie, rámutatott az 1917. Nagy
A Szovjetunió tapasztalatainak
Egyetlen ut létezik mindazon bűn- Októberi Szociálista Forradalom nemA Kinai Népköztársaság és a Néa nagy Sztálin
tanításainak
tények elhárítására, amelyeket az zetközi jellegére.
metm Demokrata Köztársaság megsegítségével,
számunkra
könyimperiálisták elkövetnek a béke és
„Vájjon forradalmunk — mondja
alakulása csak azért volt lehetséges,
nyebb
a
szociálizmus
épitése.
mert 32 évvel ezelőtt az oroszországi szabadság harcosai ellen, maga a J. V. Sztálin - jellege szerint nembéke ellen. Ez a demokrácia összes zeti forradalom és csak nemzeti, s
De a segítség, amelyet a Szociálizproletáriátus és szegény parasztság
erői oldalán, a Nagy Szovjetunió nem inkább nemzetközi forradalom? mus Hazája részéről kapunk, nem szoLenin és Sztálin vezetésével megoldalán vivott harc utja a béke vé- Ebben az esetben miért nevezzük a rítkozik csak arra a tanulságra, melyet
döntötte a kapitálizmus uralmát és
delmében, hogy a jövőben lehetet- nemzetközi forradalmi mozgalom alap- a szociálizmus szovjetunióbeli építéséigy az első és legfontosabb rést
lenné
tegye a háborúkat.
jának, az összes országok forradalmi nek példájából merítünk. A Szovjetütötték a nemzetközi imperiálizmus
A béke, valamint az összes nagy és fejlődése mozgató erejének, a nem- unió nélkül elképzelhetetlen
volna a
rendszerén. A békearcvonal vezetőkis népek
szociálizmus felé halaáásunk.
Nehéz
ereje és a béke megőrzésének
leg- nemzeti függetlenségének zetközi proletáriátus hazájának?"
megőrzése
jobb biztositéka a szocializmus
nagyakkor lesz véglegesen bizA forradalomnak, amelyet ma ün- volna számunkra egymagunkban ellentosítva, amikor kiküszöbölik az impe- nepelünk, kezdettől fogva nemzetközi állni az imperiálisták nyomásának, nemországa.
riálista rendszert. A békéért folytatott
zeti függetlenségünket és államunk felA világ népei előtt egyre világosabb, harcban emberek százmilliói vesznek jellege volt. A világ egész munkás- ségjogait elveszíthetnénk — amint ez
Ihcgy az angol—amerikai imperiálisták részt a föld minden országában, a osztálya számára felfedezte azt a for- azokkal az országokkal történt, ahova
háborús provokatörök. Ők utasították kapitálista kizsákmányolás alól felsza- mát, amelyet a proletáriátus állam- az angol-amerikai haderők, és nem a
el az Egyesült Nemzetek Szervezetében badult országokban és azokban az hatalmának fel kell vennie.
felszabadító Szovjet-Hadsereg vonult
a Szovjetunió indítványait az atom- országokban egyaránt, ahol a dolgozók Sztálin elvtárs ebben a tekintetben be, — ha nem volna a Szovjetunió
fegyver használatára, a fegyverkezések még a kizsákmányolás igáját szenvedik, is hangsúlyozta azt a rendkívüli fon- gazdasági, politikai és erkölcsi támocsökkentésére, az öt nagyhatalom közti mint Amerika, Anglia, Franciaország, tosságot, amit a Szovjetunió tapaszta- gatása és a Szovjetunió tényleges jelata jelent a nemzetközi proletáriátus lenléte, amely megvédjen az imperiábékepaktum megkötésére. Az angol- Olaszország és más országok.
amerikai imperiálisták kerülgetik azoszámára.
lista támadásoktól.
kat a vitákat, amelyek a béke biztosíA Nagy Októberi Szociálista „Tipusa
forra- szerint forradalmunk nemtását célozzák és akadályozzák az uj áalom az egész világ összeszetikizsákEzt, az országunk függetlenségének
és csak nemzeti forradalomnak
demokráciák országainak belépését az mányoltjai és elnyomottjai
számára
tekintendő-e ? Hiszen forradalmunk megvédésére irányuló segítséget naíENSz-be, ami megerősítette volna a megmutatta, melyek az imperiálizmus
szovjet-forradalom, a proletár állam ponta, bármely esetben láthatjuk. Megbéke táborát ennek a szervezetnek a igája alóli felszabaáulás
utjai.
szovjet-formája pedig többé-kevésbé kaptuk az Egyesült Nemzetek Szervekeretében. Viszont beavatkozást proutolsó ülésszakán is, amikor a
Az 1917. Októberi Forradalom min- kötelező forma a többi országok pro- zete
vokálnak a népi demokráciák belSzovjetunió határozottan visszautasítotletárdiktatúrája számára is.
tájára
tanulták
meg
a
kizsákmányolás
ügyeibe, az ENSz-ben vita tárgyává
az imperiálistáknak országunk belNem hiába mondotta Lenin, hogy ta
teszik ezeknek az országoknak belső elleni harcot a gyarmati elnyomottak,
ügyeibe
való beavatkozási kísérleteit.
rendszerét abban az elképzelésben, mint Kina, Indonézia és Vietnam népei, a szovjetunióbeli forradalom uj kor- Abban a határozott harcunkban, ahogy ilymódon rávehetik arra a földes- valamint azon országok munkásai és szakot nyitott az emberiség történelmi melyet az angol-amerikai imperiálisták
urak és kapitálisták igája alul fel- fél-jobbágy parasztjai, ahol még hű- fejlődésében, a szovjetek korszakát. azon próbálkozásai ellen folytatunk,
követke2ik-e vájjon ebből az, hogy lábbal tiporják országunk függetszabadult népeket, hogy visszaadják béri maradványok voltak, mint orszá- Nem
azoknak államosított birtokaikat, gyá- gúikban is, továbbá a kapitálista or- hogy forradalmunk nemcsak jellege lenségét és diktáljanak belügyeinkben,
rikat és bankjaikat. Az amerikai mono- szágok, Franciaország és Olaszország, szerint, hanem a forradalom tipusa mi a nagy Szovjet Szociálista Köztárpóliumok gazdái melegen érdeklődnek Anglia és Amerika proletárjai. Az im- szerint is főként nemzetközi forrada- saságok Szövetségének legmelegebb,
atnely képet ad arról, milyennek leghatározottabb és legbiztosabb tá-azon magyarországi, bulgáriai és romá- periálista trösztök és konszernek szó- lom,
kell
lényegében
lennie bármelyik or- mogatását élvezzük. Függetlenségünk
vivői
vérés
tüzövezettel
igyekeztek
niai hazaárulók sorsa iránt, akik ez
szág
proletárforradalmának?"
(J. V. biztosításának köszönhetjük, hogy kielszigetelni
a
Szovjetuniót,
s
amikor
országok népeinek részéről megkapták
megérdemelt büntetésüket. Leckét me- ez nem sikerült nekik, jobboldali szo- Sztálin Müvei, XI. kötet, 151 oldal.)
szabadultunk az imperiálista uralom
Tészelnek adni nekünk a demokráciából,
alól
és hozzáfoghattunk a szociálizmus
A Szovjetunió
tapasztalatai
a
tanulságok
mialatt a munkásellenes törvények, a
nagy müve építéséhez. Országunk dolképezik minden ország
számára, gozóinak milliói lelkesen láttak hozzá
•fajvédelem és antiszemitizmus, a más- kincsestárát
•szinü emberek lincselése, az amerikai
gazdasági és kulturális szinvonalunk
ahol a proletáriátus
meghódította
Kommunista Párt vezetőinek elitélése,
emelésének munkájához.
az
államhatalmat
-a 6 millió teljesen és 12 millió részlegesen munkanélküli,tehát 18 millió éhes Ez a zseniális előrelátás, amelyet latni fogja szavát a forradalomAz akitösegítség, amelyet a Szovjetember alaposan megmutatja, miben áll Sztálin elvtárs még 1928-ban tett, tel- rése esetén és ahol a forradalom
unió nyújt a szociálizmus
felépítéséaz ugynevezett amerikai demokrácia. jes mértékben beigazolódott a második győzelme, hogy az a proletáriátus
hez
országunkban,
sietteti
ezt az építEz a trösztök véres parancsuralmi rend-világháborút követő történelmi esemé- áiktaturájához
vezessen, megkövetelkezést.
Köztünk
és
a
szovjetek
orszászerében áll. A nép bírái által az ame- nyekben. A szovjetunióbeli
heti és valószínűleg meg is fogja köproletárrikai imperiálizmus olyan kémei, mint áiktatura
ga
között
ujtipusu
kapcsolatok
átlanvetelni, hogy a proletáriátus
áiktatua tanulságok
Mindszenty, Petkov, vagy Maniu ügyé- kincsestárát tapasztalatai
áósultak, olyan kapcsolatok, amelyek
rája
néhány
közbeeső
lépcsőfokon
képezik
az
összes
orszáben hozott igazságos ítélet csupán a
menjen át, aminő péláául aa Szovjetunió
proleszámára,
ahol a proletáriátus
külpolitikájának
alapját
AVall-Street néhány bankárát hozta gok
táriátus
és
parasztság
diktatúrája..."
meghóáitotta
az
államhatalmat.
A
néképezik.
Ezek
a
kapcsolatok
a
kölcsölázba, mialatt az amerikai kommunista pi demokrácia, amely a proletáráik„Nincsen okunk kételkeáni nösabban,
vezetőknek védőügyvédeikkel együtt
országunk függetlenhogy
Lengyelország
és Románia tiszteleten,
azon
tatura
funkcióit
teljesiti,
maga
is a
^való bandita módszerű elitélése milliók
ségének
és
nemzeti
felségjogainak
az
országok
egyik formája,
de asorába tartoznak, amelyeknek
"felháborodását váltotta ki az egész vi- proletáráiktatura
részéről
jövő mináen
közbeeső lépcsőfokonimperiálisták
kell átproletáráiktatura
felsőbbrenáünéhány
formája
lágon és még Amen kában is.
menniök a proletáráiktatura próbálkozásával
felé vea szovjet-forma.
Népi áemokráciánk
szembeni biztosításán
uton." (U. o. 155—156. oldal).alapulnak.
folyamán
mi zető
is egyre
Az amerikai és angol trösztök, ame- fejlöáésének
szélesebben
fogjuk
fejleszteni
a
A fenti áolidézetben Sztálin elvtárs bá- Ezek a kapcsolatok a népi demoklyeknek nincsen kedvére országunk népi gőzök részvételét
az
államügyek
vemulatos
világossággal mutatja meg ráciák
demokráciája, olyan helyzetben szeret- zetésében.
összes országainak a Kölcsöazon események jelentőségét, amiket nös Gazdasági
nének látni bennünket, amilyenbe GöSegélynyújtás Tanárögországot hozták: a háború vége után Lenin és Sztálin lángeszű előrelátási mi 1944 augusztus 23 óta éltünk át, csában való kölcsönös támogatásán
majdnem öt évvel még angol és ame- képessége nem szorítkozott ama for- noha a jelentés, amelyből az idézetet alapulnak. Ilyen kapcsolatok nem lérikai csapatok tartják megszállva az mák megjelölésére, melyeket a mun- vettük, 1928-ban készült.
teztek és nem is létezhettek kapitálista
országot és terror-rendszer uralkodik, kásosztály államhatalmának magára
országok között, melyek egy maroknyi
A Szovjetunió tapasz- finánctőkés érdekein alapulnak, de
ahol az athéni hóhérok az amerikai kell öltenie, miután a proletáriátus
talatai, a nagy Sztálin természetesek azon országok között,
katonai küldöttség parancsára demo- meghódította a politikai hatalmat, hakraták s antifasiszta harcosok százait nem megmutatta az utakat is, amelyek
tanításai segítségével, amelyek mindenkorra eltávolították az
gyilkolják le.
odavezetnek.
számunkra könnyebb a ország vezetésétől az élősdi és kizsákmányoló osztályokat. Az a bőséges és
Az athéni gyilkosok védnökei me„A kapitálista
szempontból fejlettszociálizmus épitése.
testvéri anyagi segítség, amit a Szovrészelnek nekünk leckét adni a de- országokon
kivül, — monája Sztálin
A Szovjetunió által, a szociálizmus jetunió nyújt nekünk, az egyeáüli lemokráciából. Népi demokráciánkat elvtárs, — amelyekben a proletáriá32 éves épitése folyamán felhalmozott hetőséget jelenti egy kis ország számegtámadták az ENSz-ben, de min- tus győzelme egyszerre
a proletárimára, mint a miénk, hogy a szocidtapasztalafok
den becsületes ember, aki össze- átus áiktaturájához
fog vezetni, van- bőséges tanítást képez- iznist
feléoitse.
nek, amelyek
megkönnyítik
a
népi
dehasonlítást tesz azzal a rendszerrel, nak még kapitálista szempontból
keatnely a múltban volt országunkban, véssé fejlett országok, hűbéri maraáláthatja, hogy a dolgozók széles tö- ványokkal, különleges agrárkéráéssel,
megei országunk történetében először anti-feudális
jelleggel (Lengyelország,
egyenlő jogokat és szabadságot él- Románia, stb.), ahol a kispolgárság
. meznek.
és főleg a parasztság feltétlenül
hal-

Ifjak! Olvassátok és terjesszétek az
lfjumunkást, az IMSz központi lapját

tanulmányaik elvégzése ulán. Orszá- és b/ztató eredményeket hoztak egy
gunk ifjai a legmerészebb álmot is uj, szociálista kultura megteremtésére
uton
megengedhetik maguknak annak bi- országunkban.
zonyosságával,
hogy azokat meg is
Az idén több, mint 170.000 dolgozó
A tömegek kul turle ndülete, a minA szociálizmus felé vezető utunkon
valósítják.
Az
a
lendület, amit szociá- denütt megmutatkozó tudásszomj, &
ment
üdülőhelyekre
és
szanatóriumokmz idén jelentős sikereket értünk el.
Az ideiglenes bizottságok megalakítása ba, olyan helyekre, ahova azelőtt csak lista iparunk vett, nagy vonzerőt munkás műkedvelő csoportok ezreinek,
gyakorol az ifjúság soraiban a tech- megalakítása, a könyvkiadói tevékenyiontos lépést jelentett a dolgozók mi- a leggazdagabbak mehettek.
nika felé. Országunknak egyre nagyobb ség fellendülése, mind az irodalmi,
Óriási
távlatok
nyíltak
meg
orszánél szélesebb tömegeinek a közügyek
vezetésébe való bevonására. Idei Álla- gunk ifjúsága előtt. A kapitálista or- számú technikusra lesz szüksége, hogy könyvek, mind a marxizmus-leninizmusim Tervünk megvalósításánál eredmé- szágokban a munkás- és parasztifjak, eleget tehessen iparunk és mezőgaz- klasszikusai kiadványainak széleskörű;
nyeink jelentősen túlszárnyalták az elő- még ha el is jutnak az iskola padjába daságunk egyre fokozódó követelmé- elterjedése mutatják, milyen kulturszomf.
fogta el a kizsákmányolástól felszabairányzatot. A Terv harmadik évnegye- nem tudják, mihez fogjanak majd nyeinek.
dult tömegeket.
deben való végrehajtására vonatkozó,
Mentettük
az
első
lépéseket
a
szociálista
nemrégiben közzétett kormányközleAz a melegség, amivel a pártna
mezőgazdálkodásra
való
áttérésre
ményből kiderül, hogy a Tervet majdazt a határozatát fogadták,
hog
nem 9 százalékkal túlszárnyaltuk. A
nö
Mezőgazdasági téren országunk az E tömegek egyre jobban meggyőződ- „Scánteia-Háza" felépítésével
közzétett eredményekből látható,
hogy az első lépéseket a nek arról, milyen hasznos a leghala- a nyomáaeszközöket,
mutatja, m
idén megtette
főbb szektoraiban a tervet az
év végemezőgazdálkodásra való dottabb tudomány és technika segít- mély gyökereket eresztett
a tan
szociálista
efőtt teljesítjük.
Országunk legnagyobb
áttérésre. Pártunk Központi Vezetősé- ségével végzett közős munka és egyre vágy a munkástömegekben. Rendk
vállalatainak jelentős száma már 1950- gének március 3—5-i plenáris ülése nagyobb számú dolgozó paraszt for- fontos szerepet töltenek be a kulturre termel.
megvonta a helyes vonalat a szegény- dul azzal a kéréssel a Párthoz és a forradalom e lendületében a mindenMindez elsősorban azért volt lehet- és középparasztok kisgazdaságainak a kormányhoz, hogy járuljon hozzá ujabb fokú pártiskolák, amelyeket aktivisták;
séges. mert a Szovjetunió idejében és szövetkezeti útra, a kollektív gazda- kollektív gazdaságokba való tömörü- ezrei végeztek el és emelték ezze*
marxista-leninista ismereteik színvonalát
líöségesen megadta nekünk a szüksé- ságok felé való irányítására. Megala- lésükhöz.
ges nyersanyagot, anyagokat és gépe- kultak az első kollektív gazdaságok,
Bizonyos, hogy még hosszú felviláElvtársak!
ket, egyidejűleg hozzásegít a leg- habár számuk még korlátolt. Mező- gosító munkát kell folytatnunk, különA Szovjet Állam fennállásának 32..
újabb és legtökéletesebb munkamód- gazdaságunkban ma az egyéni kis- leges figyelmet kell fordítanunk a már
nagyszerű
a Román Népszereknek a lehető legrövidebb időn gazdaságok milliói dominálnak.
megalakult kollektív gazdaságok ala- köztársaságévfordulóját
dolgozói
minden téren,
belül való elsajátításához. E sikerek
De az az 55 kollektív gazdaság pos szervezésére, hogy ezek példával fényes sikerekkel köszöntik.
E sikemásodsorban azért voltak lehetségesek,
a felsőbbrendű mezőgazdaság for- szolgálhassanak országunk egész dol- reknek nem szabad feledtetniök,
hogy
mert a kizsákmányolástól felszabadított
máját képviseli, fejlődésben lévő gozó parasztsága számára.
az
osztályellenség,
amilyen
mértékben:
munkás'ömegeinket alkotó lendület
jövendő mezőgazdaságunkat képviEgyidejűleg na?y figyelmet kell
kizsákmányolási lehetőségeit,
hatja át, mert tudatában vannak, hogy
seli és ezért minél nagyobb figyel- szentelni a falusi szövetkezés minden elvágják
egyre
veszettebb
Nap-nap utánig
»k lettek a gyárak gazdái, hogy ők
met kell fordítanunk a paraszttöme- formájára, a mezőgazdasági társulá- óráról-órára való lesz.
éberségre
szűkképezik ma országunk vezető és uralgek nevelésére, hogy felvilágosítsuk sokra, hogy a szegény- és középpa- ség, nemcsak a párttagok van
részéről,,
kodó osztályát.
őket a kollektív gazdaság fontossá- rasztság széles tömegeit szövetkezeti hanem országunk minden dolgozója
gáról.
A szociálista verseny a munkások
szellemben neveljük. Meg kell erősí- részéről is, azoknak az aljas mesterjelentékeny részét öleli fel. A november Még kevesen vannak ezek az első tenünk az állami gazdaságokat, vala- kedéseknek a meghiúsítására, amelyek7. és december 21, Sztálin elvtárs szü- szociálista gazdaságok, de a kollektív m;nt a gép- és traktorállomásokat, a kel a titoista-amerikai ügynökök, vagy
letésnapja tiszteletére indított versenyek munka eszméje egyre mélyebben be- mezőgazdaság szociálista átalakításá- országunkban lévő szolgáik próbáluj formát öltöttek. Országunkban a hatol a dolgozó parasztság tömegeibe. nak erős lenditőit.
koznak. Az éberségnek szervezett formunka a becsület ügyévé válik, orszámát kell öltenie, meg kell erősítenie
Kulturális
haladás
gunkban az élmunkások a legbecsülaz államgépezetet és demokra ikus;
tebb, legtiszteltebb emberek.
Az elmúlt évben országunkban ta- amit országunkban e tekintetben a hadseregünket, békés munkár.k védőjét.
Az alulról jövő számtalan kezdemé- pasztalt kulturális lendület jelentős múltban tettek Az irodalmi alap léteGazdaságunk emelkedése és kulnyezés mutatja, milyen érzelmekkel vi- fordulatot mutat. Uj kultura, szociá- sítése arra, hogy az írókat serkentse, turszükségleteink növekedése szükséseltetnek országunk dolgozói a Szoci- lista tartalmú kul ura teremtésének ut- hogy kedvező feltételeket teremtsen a gessé teszi a káderek minél gyorsabbálista Haza és a világ összes dolgozói- ján járunk, mely többé nem egy ki- művészi, zenei és képzőművészeti al- képzését az összes ágazatokban. Er.
nak nagy vezetője, Joszif Visszário- sebbség kiváltsága, hanem az összes kotás számára, azok a jeleniős iro- a káderképzés nem vihető keresztül
novics Sztálin iránt. Utóbbi időben a dolgozóké. A Párt és a kormány által dalmi és tudományos dijak, amelyeket anélkül, hogy a párttagok és orszádolgozóknak a népek lángeszű veze- a kultura támogatása érdekében hozott a RNK Akadémiája keretén belül osz- gunk minden dolgozójának ideológia»
tője iránti szeretete tanujeleként a intézkedések túlszárnyalják mindazt, tottak ki, fontos ösztönzést jelentettek színvonalát ne emeljük.
gyárak százaiból érkeznek a munLenin és Sztálin müveinek
teljes
kiadása
kások saját kezdeményezéséből készített különböző tárgyak, amelyeket ajána legerősebb
ideológiai
fegyver
dékul külderek Sztálin elvtársnak arra
a napra, amikor a szociálizmus épitése Az ideológiai színvonal emelése ér- népi demokráciánk, mely sikerrel tölti krácia és szociálizmus
táborána
flgyének szentelt oly termékeny élete dekében a Párt vezetősége elhatározta be a proletárdiktatúra feladatait, nö- zet őereje !
ma, hogy megkezdi Lenin összes mü- vekszik és erősödik. Ennek a növeke70 ik évét tölti be.
Éljen a Szovjetunió
Kommunis
veinek románnyelvü kiadását. Sztálin désnek legjobb biztositéka országunk
Pártja, Lenin és Sz
A dolgozók életszínvona- elvtárs müveivel együtt amelyek ki- és a Szociálizmus Nagy Országa, a (bolsevik)
adása megkezdődött, a Párt és orszá- Szovjet Szociálista Köztársaságok Szö- Pártja, a szovjet nép harceázett
lának megjavítása.
csapata, a Szociálizmus Országa
gunk dolgozói a legerősebb ideológiai vetsége közti erős barátság.
zelmeinek sugalmazója és szerve
Gazdasági felemelkedésünk terén fegyvert kapják kezükbe a szociálizmus
Éljen a Nagy Októberi Szociálista
az idén elért sikereink természetesen építéséért folytatott harcukban.
Éljen az egész világ áolgozóina
Forraáalom 32. évforáulója! lángeszű
kihatnak a dolgozók életszínvonalának
vezet őjejoszif Visszárion
megjavítására is. Emelkedett az átlagos
Folytassunk
kíméletlen
Éljen a Szovjetunió, a béke,Sztálin
áemo- /
munkabér és a munkások, meg tisztharoot
az
osztályéiviselők szociális juttatások formájában
lenség
minden
megjelentős munkabérjavitást kaptak.
nyilatkozása
ellen
Kormányunk gondoskodása révén
Elvtársak!
bevezettük a teljesen ingyenes elemi
iskolai oktatást a 7» osztályig bezáróA szociálizmus országunkban való
lag, a dolgozók középiskolás gyerme- felépítésének feladatai a munkásosztály
kei pedig nagyon alacsony tandijat és a dolgozó nép egységének megfizetnek. Az iskolák száma elérte a erősítését követelik. Csak a dolgozók
Népköztársaságunk dolgozói szociálista munkaversenyekben, a
majdnem 16.000-et. Mintegy 2 millió teljes egysége, Pártunk vezetése alatt, termelés fokozásában, uj munkamódszerek bevezetésében, jobb mitanuló jár különböző fokú és az ösz- biztosithatja fejlődésünket a szociálizszes együttlakó nemzetiségek nyelvén mus utján, Népköztársaságunk ellen- nőség eléréséért folytatott erőfeszítésekben nyilvánítják ki a Szovtanító iskolákba. Az állam tankönyvek ségeivel szemben, akik az örökre letűnt jetunió nagy vezetője iránti szeretetüket. Az ország minden vállalaezreit adta ingyen a dolgozók gyer- időkbe, a földesurak, bankárok és gyá- tában, üzemében gyűléseket tartanak, melyeken ujabb és ujabb
mekeinek. Állandóan áldozunk a mun- rosok uralmának idejébe próbálnak eredmények elérésére kötelezik el magukat az öntudatos munkások.
kaviszonyok megjavítására. A vállala- visszatéríteni bennünket Folytassunk
A moineşti-i kőolajtelep alkalmazottai például szociálista versenyt
tok költségén munkaruhát adnak, a kíméletlen harcot az osztályellenség
kezdeményeztek
és elhatározták, hogy december 21-ig befejezik ar
gyárakban és bányákban hatékonyabb összes megnyilatkozásai ellen, a sovivédő berendezéseket állítanak fel, niszta— nacionálista megnyilatkozások egész évi tervelőirányzatot, sőt 1950-re vállalták 450 tonna kőolaj,
erőfeszítéseket tesznek az üzemi ét- ellen, a proletárnemzetköziségtől való kitermelését.
kezdék megjavítására, nagy összege- minden eltérés ellen.
Az egeresi bánya dolgozói vállalták, hogy 2 százalékkal csökket folyósítanak a dolgozók egészsékentik
az általuk termelt szén önköltségi árát, üzemanyagban 5
gének és pihenésének biztosítására.
4 Szovjetunió
barátsága

Jelentős
sikerek
szociálizmus
feló vezető

SZTÁLIN
elvtárs
70• születésnapja
tiszteletér

százalékos megtakarítást, munkatermelékenységben 7 százalékos

legjobb biztositéka
ifju
A Pártnak és a kormánynak a nép
növekedést vállaltak.
egészségvédelmét célzó politikája kenépi demokráciánk nőm
retében az idén szaporítottuk a kórvekedésének
ós megházak, szanatóriumok, bölcsődék,
A Magyar Népi Szövetség
erősödésének
políklinikák, egészségügyi állomások,
udvarhelymegyei hetilapja
szülőotthonok és a társadalombiztosító
A Szovjetunió példája vezessen benintézmények számát.
nünket előre a szociálizmus felé. Ifju Megjelenik minden szombaton reggel
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