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Elvtársak és elvtársnők ! 
A Román Munkáspárt Központi Ve-

zetőségének és a Román Népköztár-
saság kormányának nevében üdvözlöm 
Önöket, 1944 Augusztus 23, hazánk 
felszabadulásának ötödik évfordulója 
alkalmával. 

Hogy e napot nagy nemzeti ünnep-
ként ünnepelhetjük, annak a ténynek 
köszönhetjük, hogy Romániát a Szo-
ciálista Állam Hadserege szabadította 
fel. Ennek a nemzeti ünnepnek mély 
történelmi jelentősége van népünk 
számára és pedig országunk ki-
szabadulása az imperiálizmus 
rettenetes világrendszerének 
láncaiból. 

A román nép teljes mértékben át-
érezte felszabadulását, hiszen ez év-
százados elnyomás és kényszer után 
következett el. Megpróbáltatásokkal telt 
történelme során első ízben lett a ro-
mán nép szabad és saját sorsának 
intézője, annak a világtörténelmi je-
lentőségű győzelemnek a nyomán, a-
melyet a Szovjetunió aratott a második 
világháborúban. 

Az 1944 augusztus 23-iki fordulatot 
a Román Kommunista Párt, a mun-
kásosztálynak és az illegális hazafias 
erőknek ez a kipróbált vezetője készí-
tette elő és valósította meg. 

Az Antonescu-féle fasiszta diktatúra 
megdöntésének és annak az időpont-

ját, amikor a fegyvereket a fasiszta 
Németország ellen fordították, — a 
Párt Központi Vezetősége határozta 
meg, ama kedvező helyzetnek az alap-
ján, amelyet a Iaşi—Chişinâu-arcvo-
lon kibontakozott fergeteges síovjet 
offenzíva teremtett. Az Antonescu-klikk 
elszigetelődött a néptől, az államgépe-
zet tájékozatlanná vált és megrémült, 
a nép gyűlölettel fordult a hitlerista 
megszállók és szolgáik ellen. A Párt 
által felfegvverzett és megszervezett 
munkásgárdák foglyul ejtették és moz-
gásképtelenné tették az antoneszkánus 
vezetőket, kiragadták Bukarestben a 
legfontosabb stratégiai pontokat a né-
met-fasiszta csapatok kezeiből és le-
fegyverezték ezeket. A román katonák 
fegyvereiket vitézül a hitlerista meg-
szállók ellen fordították és csatlakoz-
tak a dicsőséges Szovjet Hadsereghez, 
az Erdély felszabadításáért, majd 
Csehszlovákia és Magyarország fel-
szabadításáért folyó harcokban. 

Felejthetetlen marad a szovjet ka-
tonáknak és tiszteknek nemes áldo-
zata, akik életüket áldozták országunk 
felszabadításáért. Felejthetetlen marad 
a fasiszta ellenséggel vivott harcokban 
elesett romániai kommunisták, mun-
kások, parasztok és katonák áldozata. 

Örök dicsőség mindazoknak, akik 
életüket áldozták népünk szabadsá-
gáért és boldogulásáért. Egy percnyi 
hallgatással áldozzunk emléküknek. 

Szüntelenül növekszenek a demokrácia és 
a szociálizmus erői — gyengülnek a reakció 

és imperiálizmus erői 

Kedves Elvtársak 1 
Országunk felszabadulásának ötödik 

évét a demokrácia és a szociálizmus 
erőinek szüntelen növekedése és a 
reakció és imperiálizmus erőinek foly-
tonos gyengülése feltételei között ün-
nepeljük meg. 

Az első világháború, a világnak két 
rendszerre való szakadásához vezetett. 
A Nagy Októberi Szociálista Forrada-
lom korszakalkotó győzelmei alapjai-
ban rázta meg a tőkés világot: a 
szociálizmus győzedelmeskedett a világ 
egyhatod részén. 

A Szovjetuniónak a második vi-
lágháborúban aratott győzelme kö-
vetkeztében megváltoztak a világ-
politikai erőviszonyok is : a szociá-
lizmus felsőbbséges helyzetet vivott 
ki a kapitalizmus felett. Azáltal, hogy 
a Szovjetunió felszabadította a kelet-
európai országokat, valamint a ki-
nai népnek az imperiálizmus ellen 
kivívott győzelmei következtében, a 
szociálizmus erői ma a világnak 

nem egyhatod részén, hanem egy-
negyed részén uralkodnak-
A Szovjetunió erejének és tekinté-

lyének növekedése a második világ-
háború után, a demokrácia és a szo-
ciálizmus arcvonalának kiszélesítéséhez 
vezetett. Világtörténelmi fontosságúak 
a kinai néphadsereg győzelmei a 400 
milliónyi kinai felszabadításáért. Az 
amerikai háborús gyujtogatók, akik 
dollármilliókat, tankokat és repülőgé-
peket küldtek Csang-Káj-Sek ügynö-
küknek, — csipős leckét kaptak a 
Kinai Kommunista Párt által vezetett 
kinai forradalmi erők részéről. 

A nagy imperiálista hatalmak, az 
Egyesült Államok és Anglia nem szá-
mítottak az események ilyen kibonta-
kozására. Minden számításuk csődöt 
mondott. Alig mult el néhány év a 
fasizmus leverése óta, s az angol-
amerikai vezetők máris megbánták azt 
a gyenge segítséget is, amellyel or-
szágaik a fasizmus leveréséhez hozzá-
járultak, 

Nemrégiben Bevin úr, Anglia kül-
ügyminisztere azzal vádolta meg Roose-
velt volt elnököt, hogy Németország 
feltétlen megadását kérte. Bevin ur 
nem rejtette el neheztelése okait. „An-
nak következtében, hogy Roosevelt ezt 
kérte, — mondotta Bevin ur — ma 
oly sok nehézséggel találkozunk Né-
metországnak egy nyugati tipusu de-
mokratikus országgá való átalakításá-
nál." Ez annak a ténynek az elisme-
rését jelenti, hogy a fasizmus és a 
nyugati polgári demokrácia közötti tá-
volság nem valami nagy. 

Valóban a politikai élet fasizálásá-
rak irányzatai m»nd hangsúlyozottab-
ban jelentkeznek az Egyesült Álla-
mokban és a többi imperiálista orszá-
gokban. Gazdasági szempontból a 
tőkés világ helyzete súlyosbodott. A 
kapitálizmus általános válságát a ka-
pitálista rendszer rothadási folyamatá-
nak még erőteljesebbé válása jellemzi. 
Ebben a vonatkozásban, a termelési 
erők fejlődésének üteme mind hangsu-
lyozottabb lassúbbodást mutat. Mialatt 
az ipari termelés évi növekedése az 
egész tőkés világban, az 1890—1913 
években átlag 5.8 százalék volt, addig 
1919—1929 között 3 százalékra esett, 
mig az 1929—1937 években 0.3 szá-
zalékra sülyedt. A csökkenés azóta 
még katasztrófálisabb. 

Az a jelentés, amelyet az ENSz tit-
kársága tett közzé az 1948 évi és az 
1949 év első negyedének világgazda-
sági helyzetéről, szintén elismeri a 
tőkés országok gazdasági helyzetének 
nagyfokú rosszabbodását. A jelentés 
rámutatott arra, hogy Európában — a 
Szovjetunió kivételével — az ipari 
termelés az 1937 évi színvonal alatt 
maradt. A jelentésből ugyanakkor ki-
derülnek a népi demokráciáju orszá-
gok által elért sikerek, nemzetgazda-
ságuk helyreállítása terén. A jelentés, 
miután megállapítja a nyersanyagter-
melés megszűntét az ország egy egész 
soránál, ahová az amerikai tőke beha-
tolt, a következőket mondja : 

„a nyersanyagtermelés a Szovjet-
unióban és Keleteurópa más orszá-
gaiban, jelentékenyen fejlődik, az 
állami terveknek megfelelően." 
Az árak csökkenése, az inflációs 

tünetekre, úgyszintén a munkanélküli-
ség növekedésére vonatkozó adatok is 
beszédesek. Visszatükrözik azt az 
anarchiát, amely a tőkés gazdaságban 
uralkodik és annak a kikerülhetetlen 
válságnak a jeleit, amely felé ez a 
gazdaság tart. Az 1949 év első ne-
gyedében, az amerikai munkanélküliek 
száma 70 százalékkal emelkedett. A 
hivatalos amerikai számadatok ma 5 

(Folytatás  a 2. oldalon.) 

Szervezzük meg 
alaposan az öszi 
vetési kampányt 
Uj feladat előtt áll egész dolgozó 

parasztságunk. Küszöbön van az őszi 
vetési kampány. 

Egyetlen dolgozó előtt sem lehet 
közömbös, hogy a jövő évi termés 
jobb lesz, avagy gyengébb. A jelszó 
tehát adva van : több gabona, maga-
sabb életszínvonal. 

Az üzemek munkásai azon vannak, 
hogy minél több traktort készítsenek. 
1955-re 25.000 traktor gyártása van 
előirányozva. A népi demokrácia 
állama uj mezőgazdasági adó törvénnyel 
sietett a dolgozó parasztság segítsé-
gére. A falusi szövetkezetek újjászer-
vezése is a szegény és középparaszt-
ság javát szolgálta. 

S mindez azért, hogy a jövőben 
bőségesebb legyen a búzatermés, az 
országnak több kenyere legyen. 

Ezért kell idejében elkészíteni a 
vetesi kampányt, minden erőt a vetési 
terv szolgálatába állítani, mert jó elő-
készítés után a föld jobb terméshoza-
mot ad. 

Az ideiglenes bizottságokra hárul az 
a feladat, hogy minden megyében, já-
rásban és községben idejében készít-
sék el a művelési tervet, minden 
egyes kisgazdaság tényleges lehetősé-
geinek figyelembevételével. 

A községi ideiglenes bizottságoknak 
idejében gondoskodniok kell a köz-
ségben található összes magtisztítók 
kijavításáról. Magtisztító központokat 
kell szervezni, hogy tiszta vetőmag 
kerüljön a földbe és igy emelkedjék 
a terméshozam. 

A községi ideiglenes bizottságnak 
gép és szerszámjavitó műhelyt kell 
felállítania és tervet kell készítenie, 
hogy minden dolgozó paraszt tudja, 
mikor viheti javítani szerszámait. 

A pártszervezetek széleskörű felvi-
lágosító munkát kell, hogy végezzenek 
a szegény- és középparasztok köré-
ben, igy adván meg a segítséget az 
ideiglenes bizottságoknak, a párttagok 
pedig a szántás-vetés élén kell, hogy 
haladjanak. 

Minden egyes dolgozó paraszt köte-
lessége, hogy az ipari munkásság példá-
jára szociálista versenyt indítson. 

Az állami gazdaságoknak válogatott 
vetőmagvakkal, tehnikai útmutatással 
és legfőbbképen jó példával kell se-
giteniök a dolgozó parasztságot. 

Ahol kollektív gazdaságok létesültek, 
ezek be kell, hogy bizonyítsák a sze-
gény és középparasztság előtt annak 
előnyeit. Az uj munkamódszerek al-
kalmazása, a gépekkel végzett föld-
müvelés, a nagyüzemi gazdálkodás, 
amelyen a kollektív gazdálkodás ala-
pul nagyobb terméshozamot biztosit. 
Nagyobb termés, több búzát, több buza, 
magasabb életszinvonalat jelent. 

A pártszervezeteknek és az ideigle-
nes bizottságoknak nemcsak feladatuk, 
de kötelességük is a kollektív gazda-
ságok támogatása, hogy a kollektív 
gazdaságba tömörült szegény és közép-
parasztok ténylegesen érezzék is ezt 
a támogatást, hogy úttörő munkájuk 
minél eredményesebb lehessen. 

Egy napot sem szabad elfecsérelni 
tehát. Őrködjünk, hogy a szabotálok, 
a kulákok nehogy megkíséreljék föld-
jeik parlagon hagyását. 

Az őszi vetési csata sikeres befeje-
zése a munkás-parasztszövetség meg-
erősítésének ujabb záloga, — s a dol-
gozók életszínvonalának emelését hozza 
magával. 

A beszolgáltatás gyors teljesitése hazafias kötelesség 
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millió munkanélkülit ismernek el, akik-
hez hozzá kell adni a 10 millióra rugó 
részleges munkanélkülieket is. 

Az ENSz titkárságának jelentése, a 
Marshall-terv alkalmazásának eredmé-
nyeit elemezve, azt a fontos megálla-
pítást teszi, hogy Amerika részesedése 
a világkivitelben 26 százalékról, ameny-
nyi 1948 első negyedében volt, az 
utolsó évnegyedben 21 százalékra esett 
vissza. 

Ez a Marshall-terv csődjének elis-
merését jelenti. 

Az amerikai monopolistáknak az a 
próbálkozása, hogy a krízisből a 
marshallizáit országok terhére mene-
küljenek, ez utóbbi országok gazda-
sági helyzetének gyöngülésére és arra 
vezetett, hogy képtelenek felvenni az 
amerikai termékeket, ami visszahat az 
amerikai gazdasági életre. 

Az ENSz titkársága eme jelentésé-
nek közzététele teljesen felbőszítette 
az amerikai vezető köröket. A jelen-
tést „felforgató" jellegűnek minősít-
tették. 

De maga az amerikai kereskedelmi 
minisztérium statisztikai hivatala tett 
közzé nemrég egy jelentést, amelyből 
kiderül, hogy az amerikai családok 
több, mint 60 százalékának kisebb az 
évi jövedelme, mint amennyi a sze-
rény megélhetéshez szükséges. 

Ha ez a helyzet az Egyesült Álla-
mokban, a marshallizált országokban 
még súlyosabb. Angliában, Franciaor-
szágban, Olaszországba i, a Benelux-
államokban számos gyárat zárnak be 
az amerikai termékek versenye követ-
keztében. A munkanélküliek száma 
ugrásszerűen növekszik. A saját talp-
raállási lehetőségeket ezekben az or-
szágokban az amerikai monopolista 
tőke elfojtja. A Marshall-terv számlá-
jára történő szállításoknak mindössze 
8—9 százalékát tartalékolják a külön-
böző gépekre. Az amerikai tőkések 
nem rejtik véka alá azt a tényt, hogy 
az az érdekük, ne maradjon konkur-
íens vállalat Nyugateurópában. Az im-
periálizmusnak a törvénye, mely sze-
rint az erősebb legyűri a gyengébbet, 
— ez uralja az Egyesült Államok és a 
marshallizált országok közötti kapcso-
latokat. 

Mindez az imperiálista országok 
közötti ellentétek kiéleződéséhez vezet. 
Az Egyesült Államok és legfőbb szö-
vetségese, Anglia között heves érdek-
összeütközés támadt ama amerikai 
követelés miatt, hogy a fontsterling 
uj értékcsökkentését hajtsák végre. A 
franciaországi „Combat" polgári újság 
a napokban rámutatott arra, hogy a 
dollár és a font közötti harcban 
Nyugateurópa sorsa körül forog a já-
ték. Ennek a harcnak a kimenetelétől 
függ — irja a lap — hogy vájjon a 
marshallizált Európa „földrész marad-e, 
vagy pedig átalakul gyarmattá". 

A válság kétségtelen jelei mutat-
koznak a tőkés világban. A Marshall-
terv csúfos bukása ismételten be-
igazolta, hogy semmiféle foltozga-
tással sem lehet életképessé tenni a 
tőkés rendszert, amely leélte már a 
maga életét. 
Anyagi helyzetének ingatagsága és 

az utóbbi időben elszenvedett vere-
ségei ellenére, az amerikai imperiá-
lizmus megkísérli, hogy minden esz-
köz igénybevételével megvalósítsa a 
világ e r ő s z a k o s meghódítására 
törő támadó politikáját. Az Atlanti-
szerződés a legfontosabb eszköze en-
nek a támadó politikának. 

Az imperiálista tábor az utóbbi idő-
ben a maximumra fokozta a Szovjet-

unió és a népi demokráciáju országok 
elleni uszitó és rágalmazó hadjáratát, 
hogy ezzel próbálja igazolni háborús 
készülődéseit és óriási fegyverkezési 
kiadásait, amelyek terhét a dolgozó 
tömegek vállára gördíti át. Amerikai 
tábornokok látogatják a marshallizált 
országokat és ezek áruló kormányai-
nak segítségével megkísérlik, Hogy 
megszervezzék az ágyutöltelékeket a 
világuralom uj igénylőinek rendelke-
zésére. Az amerikai monopolisták any-
nyira becsülik az európai népeket, 
hogy őket akarják harcba vetni a mo-
nopolisták aljas ügyéért. Ugy látszik 
hogy ezek az öntelt stratégák el-,' 
felejtkeztek arról a sorsról, amelyet 
hitlerista elődeiknek kellett elviselniük. 

Az angol -amerikai imperialisták há-
borús terveiben a legaljasabb szerepet 
a régi ellenforradalmár prókátor, az 
imperializmus ügynöke, Judás-Tito 
játssza. Urainak parancsára, a titoista 
banda szörnyűséges szövetséget kötött 
a görög monarho-fasisztákkal. Tito és 
Tsaldarisz, ez a két kommunista-gyil-
kos véreb és népeik hóhérjai, azt a 
nyomorult feladatot kapták, hogy újból 
meggyújtsák a puskaporos hordót a 
Balkánon. A balkáni népek között 
azonban nincsenek érdekellentétek. A 
tapasztalat már megtanította őket arra, 
hogy a nemzeti vetélkedés csak a kö-
zös ellenség : az imperiálizmus érde-
keit szolgálja. A szomszédos népek és 
a Szovjetunió mellett, amelyhez test-
véri és baráti érzések fűzik őket, 
Jugoszlávia és Görögország népei meg 
fogják tudni hiúsítani ezeket az impe-

rialista mesterkedéseket, amelyek gya-
lázatos végrehajtói Tito és Tsaldarisz. 

A világ népei nem akarnak háborút. 
A háború ellen foglalnak állást. Emlé-
kezetükben még élénken élnek az 
utolsó világháború borzalmai és pusz-
tításai. A kommunista pártok és a for-
radalmi proletáriátus által mozgósítva, 
az egész világon százmilliók tömörül-
nek a nagy és legyőzhetetlen Szociá-
lista Állam köré és indulnak harcra 
a békéért. 

Ezeknek a hatalmas szociális erők-
nek a harci frontja nem ismer hatá-
rokat. Ez a harci front kiterjed az 
imperiálista országokig és készen áll, 
hogy már csirájában hiúsítsa meg az 
észak̂ merikai imperiálizmus bűnös 
háborús mesterkedéseit. A Szovjetunió 
rendkívüli erejének és a népi demok-
ráciáju országoknak anyagi alapja, a 
béketábor hatalmas erkölcsi erői, a 
világ népeinek megszerzett történelmi 
tapasztalatai, a kapitálista világ mun-
kástömegei politikai tudatának foko-
zódása az osztályharc kiéleződésének 
feltételei között — mindezek azt a 
meggyőződést keltik bennünk, hogy 
az angol-amerikai imperiálisták hábo-
rús tervei szégyenteljes bukásra van-
nak kárhoztatva. 

A következtetés, amelyre jutunk, 
nem önmagunk megnyugtatása, hanem 
a béke erőinek szakadatlan támadása 
az imperiálizmus ellen, ujabb és ujabb 
erők mozgósítása az imperiálistaelle-
nes harcra és forradalmi éberség a 
béke védelmében. 

A Párt vezetése alatt a dolgozó nép Romániát 
félgyarmati  országból népköztársasággá alakította át 

Elvtársak és elvtársnők 1 
Dolgozó népünk megmenekült azok-

tól a szenvedésektől és megaláztatá-
soktól» amelyekre a kapitálizmus ítéli 
a dolgozókat. Ezt a Szovjeiuniónak, 
felszabaditónknak és annak a tény-
nek köszönheti, hogy népünk a Pár-
tunk által megjelölt utat, a népi de-
mokrácia és a szociálizmus útját vá-
lasztotta. 

A félgyarmati ország helyzetéből, 
amelyet Románia Európában betöl-
tött, hatalmas ugrást tett előre, nép-
köztársasággá vált és — politikai 
szempontból — a világ előrehaladott 
országai közé került. Gazdasági és 
kulturális elmaradott helyzetünk elle-
nére, — amelyet találtunk — a há-
ború pusztítása és a szárazság súlyos 
következményei ellenére, az angol-
amerikai imperiálisták által támoga-
tott kapitálisták szabotázsa ellenére, 
a dolgozó parasztsággal szövetségben 
álló munkásosztályunk, a kommunis-
ták biztoskezü vezetésével, megtörte 
a kizsákmányoló osztályok ellenállá-
sát, kicsikarta tőlük a politikai hatal-
mat és kiemelte az országot a kátyú-
ból. Kommunista Páriunk nem tette 
le a fegyvert és nem hátrált meg a 
nehézségek előtt, hanem szembeszállt 
velük ugy, ahogy a bolsevikok erre 
tanítanak, harcra mozgósította a tö-
megeket és győzelmesen tört előre. 

Ma, az országunk politikai, gazda-
sági és társadalmi életében megvaló-
sított forradalmi átalakulások után, 
büszkén tekinthetünk az elmúlt öt év 
alatt megtett útra és a leküzdött aka-
dályokra. A földbirtokosságnak, mint 

osztálynak a felszámolása, a népköz-
társaság megteremtése, a fontosabb 
ipari termelőeszközök, a bankok, szál-
lítási és biztosító társaságok államosí-
tása, az államgépezet átalakítása és 
az ideiglenes bizottságok beiktatása, 
— íme a munkásosztálynak ésPártjá-1 
nak, a népi demokráciáju rendszer 
vezető erejének legfontosabb megvaló-
sításai. 

Hadseregünk hatalmas támasza a 
Román Népköztársaságnak és dolgozó 
népünk forradalmi vívmányainak. Né-
pünk szeretettel és büszkeséggel te-
kint a RNK hadseregére. Hadseregünk 
megerősítésével, országunknak az el-
lenséggel szembeni védelmi képessé-
gét erősítjük. 

A politikai hatalom birtokában, a 
munkásosztály folytonosan erősíti és 
fejleszti a népi demokrácia rendsze-
rét. Pártunk kivívta a nép politikai 
vezetőjének tekintélyét és kiszélesítette 
befolyását a tömegekben. Pártunk szé-
leskörű munkát fejtett ki a tömegek 
mozgósítására és a politikai életbe 
való bevonására. Országunk nőinek 
életében mélyreható változások követ-
keztek be. Nagyszámú nő bizonyítja 
be vezető, szervező és gazdasági ké-
pességét az államélet minden ágaza-
tában. Az egyesitett ifjúsági mozgalom 
hatalmas erővé vált a Párt segítségé-
ben. Marx, Engels, Lenin és Sztálin 
nagy eszméitől vezérelve és a dicső-
séges Komszomol tapasztalataiból ta-
nulva, az IMSz-ben megszervezett if-
júság Pártunk zászlaja alatt harcol és 
járul egyre hatalmasabb mértékben 
hozzá a szociálizmus építéséhez. 

Sikereink az ország szociálista iparosításáért 
folytatott  küzdelemben i 

A kommunisták által lelkesített mun- iparosításáért folytatott küzdelemben, 
kásosztály, gazdasági sikon nagy sí- Á gyárosok kiűzése után a munkás-
kereket vivott ki az ország szociálista ság nagy lendülettel kezdte meg a 

harcot a termelés fokozásáért. Öntött-
vas, acél, hengerelt lemez, vasérc, 
földgáz terén még 1948-ban túlhalad-
tuk az 1938 évi termelési szinvonalat. 

1949-ben tervszerüsitettük gazdál-
kodásunkat. Az ez évre vonatkozó 
terv a termelés 40 százalékos növe-
lését irja elő. A terv első két negyed-
évre szóló előírásait túlszárnyaltuk. Ha 
összehasonlítjuk, azokat az eredmé-
nyeket, amelyeket a terv végrehajtása 
során 1949 első negyedében elértük 
az 1948 évi megfelelő időszakkal, azt 
tapasztaljuk, hogy öntöttvasban 64'4 
százalék, acélban 33.2 százalék, hen-
gerelt lemezben 18'2 százalék, vasérc-
ben 57'8 százalék, szénben 197 szá-
zalék, tűzálló téglában 2845 százalé-
kos az emelkedés. A fogyasztási cik-
kek terén szintén jelentékeny a tultej-
jesités: bőrben 1961 százalék, talp-
anyagban 132'2 százalék, lábbeliben 
124 százalék, pamutáruban 46'3 szá-
zalék, gyapjúszövetben 59 1 százalék, 
szappanban 921 százalék, gyümölcs-
ízben 188 6 százalék és édesipari ter-
mékekben 544'2 százalék. 

A nemzetgazdaságunk alapszek-
toraiban az első negyedév alatt el-
ért eredmények 50 százalékkal túl-
haladják a tervet. Iparunkban hó-
napról-hónapra fokozódik a terme-
lés ritmusa. F.z a két körülmény 
feljogosít benünket arra a következ-
tetésre, hogy az 1949 évi Állami 
Tervet jelentékeny túlteljesítéssel 
valósítjuk meg. 

Ez egyrészt nehéziparunk — or-
szágunk iparosítása és fejlődése 
alapjának — megerősödését jelenti, 
másrészt pedig több cipőt, több ru-
hát, több élelmiszert a dolgozóknak. 
Iparunk ma már olyan gépeket kezd 

gyártani, amelyeket hajdan a határo-
kon túlról hoztak be. Az ezévi beru' 
házások összege meghaladja a 108 
milliárd lejt, más szavakkal, majdnem 
ötszörösen több, mint az elmúlt év-
ben. Uj kohókat és kokszégetőkemen-
céket építenek a kohászatban, egy 
nagy petroleumfinomitót Moldovában 
és két fonógyárat. 

Megkezdődtek a Duna—Fekete-ten-
ger-csatorna munkálatai, s ez a ha-
talmas arányú munka a dolgozók tíz-
ezreit köti majd le. A csatornának 
rendkívül nagy jelentősége van a szál-
lítás és általában hazánk gazdasági 
életének fejlesztése szempontjából. 
Ugyanakkor sokezer hektárt adunk 
vissza a földművelés számára, uj vá-
rosok és kikötök születnek, iparosítjuk 
ezt a megvetett, szegény dobrudzsai 
vidéket. A képesítés és fejlődés szo-
katlan lehetőségei nyílnak meg a mun-
kások és mérnökök előtt, akik ezen a 
nagy munkatelepen dolgoznak majd. 

Nemzetg;azdaság;unk szoci-
álizmus felé  fejlődésének 
mértékében emelkedik a 
dolgozók élet- és művelődési 
szintje 
A költségvetés két éve fölösleget 

mutat, ami ismeretlen dolog a romá-
niai pénzügyek történetében. A Román 
Népköztársaság költségvetése legna-
gyobb részt a termeléssel kapcsolatos 
bevételekből kerül ki, nem pedig a 
lakosság jövedelméből, mint a kapitá-
lista országokban. A nemzeti jövede-
lem fokozatos növelése által a kor-
mány csökkenthétté a dolgozók jöve-
delmét terhelő adókat, igy például a 
dolgozó parasztság jövedelmét terhelő 
adót általánosan 25 százalékkal csök-
kentették. A nemzetgazdaság szociálista 
szektorának fejlődése mértékében egy-
re csökken majd a béreket terhelő 
adó. 

Minthogy az üzemeket és gyárakat, 

Az idéjében végzett tarlóhántás biztositja a jó termést • 



S 
bankokat és szállítási vállalatokat a 
-dolgozó nép vette kezébe, a nemzeti 
vagyon zöme megszűnt gazdagodás 
eszköze lenni a kapitálisták kezében. 

Mindezek a kincsek most a városi 
és falusi dolgozók anyagi és művelő-

dési helyzetének javítását szolgálják. 
A sztahanovisták első megbeszélé-

sén felszólalva, Sztálin elvtárs ezt 
.mondta: 

«Kétségtelenül helyes dolog elűz-
ni a kapitálistákat, elűzni a földes-
urakat, elűzni a cár szolgáit, kézbe-
venni a hatalmat és szabadságot 
nyerni... Csakhogy, sajnos, a sza-
badság egymagában nem elegendő... 
Hogy jól élhessen az ember és 
örüljön az életnek, szükséges, hogy 
a politikai szabadság javait anyagi 
javak egészítsék ki.« 
Pártunkat ez a bölcs sztálini tanítás 

•vezérli politikájában. Az Állami Terv-
* &en szoros és közvetlen kapcsolat 

-van a termelőerők gyarapodása, a ter-
meivények mennyiségének gyarapodása 
*és a dolgozók jólétének gyarapodása 
között. 

A munka szerinti juttatás szociálista 
elvének.alkalmazása következtében, a 
íbérekre fordított összeg hónapról-hó-
napra növekedik; növekedik a mun-
kások száma és az átlagos bér. Egyes 
iparágakban, igy például a vas- és 
vegyiiparban, a bérekre fordított ösz-
•szeg februárhoz képest márciusban 
15—16 százalékkal, május—juniusban 

epedig majdnem 50 zsázalékkal növe-
kedett. Számos, a termelésben kitűnt 

munkás 12—15.000 lejt kap havonta, 
egyesek még többet is. 

De a bér nem képviseli a munkás 
egész jövedelmét a Román Népköz-
társaságban. Helytelen volna a kapitá-
lizmus ideje alatti bérrel összehason-
lítanunk, mert a jelenlegi bérhez hozzá 
kell számítani azokat az összegeket, 
amelyeket a Társadalombiztosító be-
tegség esetén és más esetekben juttat, 
a fizetéses szabadságot, az ingyenes 
iskolai oktatást, az állam kiadásait a 
munkások magasabb képesítésére, kór-
házakra, napközi otthonokra, kantinok-
ra, stb., egyszóval a szociális bért. A 
terv több mint 11 milliárd lej szoci-
ális természetű beruházást ír elő. Az 
első hat hónapban csupán a társada-
lombiztosításra majdnem 5 milliárd lejt 
költött az állam. Ezen a nyáron több 
mint 170 ezer munkás tölti szabadsá-
gát az állam költségén a fürdő- és 
üdülőhelyeken. 

A legfontosabb, hogy a dolgozók 
bizalommal tekinthetnek a holnap 
felé azzal a tudattal, hogy nemzet-
gazdaságunk szociálizmus felé fej-
lődésének mértékében emelkedik az 
ő művelődési és életszintjük is. 
Általános megállapításként az mond-

hatjuk, hogy a tervszerüsités szüntelen 
gyarapodást idézett elő nemzetgazda-
ságunkban. A kapitálista anarhiának a 
termelésből való kiküszöbölésével és 
az egész gazdálkodásnak egységes 
észszerű terv szerinti vezetésével, népi 
demokratikus államunk olyan erőre 
tesz szert, amilyennel nem rendelke-
zett és nem is rendelkezhetett orszá-
gunk a kapitálizmus alatt. 

Számoljuk fol  a terv végrehajtásában 
észlelt hibákat 

Elmondhatjuk tehát, hogy a nem-
zetgazdaság talpraállitásának és az 
Tipar megszervezésének első problé-
máit jól megoldottuk és képesek va-
gyunk előremenni. 

Ugyanakkor szükséges kidomborí-
tanunk a Terv végrehajtása folyamán 
•észlelt néhány hibát is. 

Egyes üzemeknél az átlagbér növe-
kedésének ritmusa túlhaladja az átla-
gos termelékenység növekedésének 
ritmusát. Ez egészségtelen irányzat, 
-amelyet az adminisztrációnak, a szak-
szervezeteknek, elsősorban pedig a 
pártszervezeteknek erélyesen le kell 
küzdeniök. A munkásosztály a bér re-
ális növekedését akarja, «vagyis ama 
bér növekedését, amelynek a piac 
számára termelt javak gyarapodása 
-felel meg, nem pedig koholt növe-
kedést, ami a vásárlóerő csökkené-
séhez vezet, mint a kapitalista orszá-
gokban történik. 

Egyes üzemeknél nemcsak, hogy 
nem folyik következetes harc a ter-
melési költségek csökkentése és a 

-.szigorú takarékoskodás érdekében, ha-
nem éppen a költségek növelése és 
pazarlás mutatkozik. 

Az építkezések terén, ahol komo-
lyan meg kell gyorsítani a munka-
ütemet, a beruházásokkal való hátra-
maradás felszámolása végett, gyenge-
ségek mutatkoznak a munka meg-
szervezésében és hiányzik még a 
munkálatok komoly nyilvántartása. 

A munka helyes normák alapján 
való megszervezésének és technoló-
giai folyamat kidolgozásának kérdését 
egyes üzemeknél még nem oldották 
meg ugy, ahogy kell. 

A gazdasági vezetőkádereknek és 
elsősorban minden igazgatónak küz-
deniük kell e hibák kiküszöböléséért. 

Ne feledjük el, hogy az ipar leg-
főbb láncszeme az üzem. A Szovjet-
unió Kommunista (bolsevik) Pártjá-
nak Központi Bizottsága »Az ipari 
vezetés újjászervezéséről® 1929-ben 
hozott határozatában megállapítja : 

«Az üzem az ipar legfőbb lánc-
szeme. Ezért az üzem technikai fel-
szerelése, az ellátás jó megszervezése, 
a munka minél tökéletesebb meg-
szervezése az üzemen belül, az egy-
séges vezetés maradéktalan biztosí-
tása az üzemben, minél kedvezőbb 
feltételek teremtése a munkáskol-
lektiva és üzemi műszaki személy-
zet tevékenységének a maximumra 
fokozása érdekében, szakképesített 
adminisztratív káderek megválasz-
tása, az üzem függetlenségének bi-
zonyos foka, — ez a szociálista 
ipar vezetési rendszerében végre-
hajtandó javítások alapja.» 
Ezek az utasítások egész erejüket 

és jelentőségüket megőrizték üzemi 
igazgatóink számára. A Pártnak és a 
minisztérium vezető kollektíváinak ko-
molyan foglalkozniuk kell azzal, hogy 
biztosítsák az üzemi igazgatók maga-
sabb szakértelmét 

A pártszervezeteknek feladatuk a 
szociálista üzemekben, hogy tanulmá-
nyozzák és ismerjék meg a tervsze-
rüsités problémáit az üzemben, mind 
a termelés, mind pedig az üzem gaz-
dálkodása tekintetében, hogy támo-
gathassák az üzem vezetőségét és 
hozzáértéssel végezhessék a pártel-
lenőrzést. 

zőgazdasági gépek és szerszámok 
termelésének növelése, hogy könnyít-
sük meg a dolgozó parasztság mun-
káját és biztosítsuk a mezőgazdaság 
szociálista átalakításának munkájához 
szükséges anyagi alapot. Ezek közül 
a traktortermelés eléri majd az évi 
6000 traktort, hogy 1955 végére — 
az első ötéves terv végére — 25 
ezer traktorból álló parkunk legyen. 

Az a feladat áll előttünk, hogy a 
kilátásban levő terv utolsó évében 
olyan ipari szintet érjünk el, amely 
a következő termelést teszi lehetővé 
számunkra: 
1.250.000 tonna acél; 
1.000.000 tonna öntöttvas; 
800.000 tonna hengerelt lemez; 
700.000 tonna koksz, 
8.000.000 tonna szén. 
A petróleumiparban elvégzendő 
nagy munkálatok következtében, a 
kőolajkitermelésben három év alatt 
elérjük az országunkban a háború 
előtt elért legmagasabb szinvonalat, 
ugy, hogy a következő években 
jóval tulhaladjuk ezt a szintet. 
E terv keretében hozzálátunk az 

egyik nagy feladat megvalósításához, 
amelyet Páitunk még a Román Kom-
munista Párt országos értekezletén 
tűzött ki 1945 őszén, nevezetesen: 
az ország villamosításához. 

«Hidroelektrikus központok háló-
zatának az országban való megte-
remtése által — mondta a Központi 
Vezetőség politikai jelentése, — meg 
lehet kezdeni a vasutak villamosítá-
sát és a villamos erő tetemes fel-
használását valamennyi iparágunk 
fejlesztésében. A villamosáramháió-
zat kiterjesztésével el lehet juttatni a 
fényt és a villamoserőt az ország 
legtávolibb tanyájára is, ami által 
emelkedik parasztságunk művelő-
dési és életszinvonala.« 
A nemzetgazdaságunk kifejlesztésé-

hez szükséges villamoserő biztosí-
tása végett a kilátásban lévő terv vé-
gére a termelt villamoserőnek a je-
lenlegihez képest két és félszer ma-
gasabb sfcintet kell elérnie. 

Lenin zseniális gondolata: kommu-
nizmus = szovjetek 4- villamosítás, lel-
kesít minket a nagy munkában, amelyhez 
hozzákezdünk. A villamosításnak egy 
lépéssel az iparosítás munkája előtt 
kell haladnia. 

Románia nagyon gazdag folyóvizek-
ben és lignittelepekben. Aviz és hő 
hatalmas ereje fekszik kihasználatlanul. 
Legyünk úrrá a sokmillió lóerő fölött, 
amely vizeinkben kárbavész és vál-
toztassuk át villamos lóerővé iparunk 
fölemelésének, szállítóeszközeink és 

mezőgazdaságunk villamosítása érde-
kében. 

A villamosítás kapitálizmus alatti 
állapota kegyetlen vádirat a burzsoá-
földesuri rendszer ellen. 1884-től, a-
mikor országunkban működésbe helyez-
ték az első villamosüzemet, egészen 
1944-ig, vagyis 60 év alatt, a burzso-
ázia nem volt képes, hogy mintegy 
600 ezer kilowat villamoserőnél többet 
elérjen. 

A proletáriátus diktatúrája csekély 
öt-hat év alatt két millió kilowatt 
villamoserő termelését valósítja meg. 
A kizsákmányoló osztályok sötét-

ségben tartották a népet. Egy 1941. 
évi statisztika kimutatta, hogy a vil-
lamoserővel ellátott falvak lakossága 
ebben az időben esak 6 százalékát 
tette ki az ország lakosságának. 

Pártunk becsületbeli feladatának 
tekinti az ország valamennyi falu-
jának fokozatos villamosítását, hogy 
minden dolgozó élvezhesse a vil-
lamos fényt. 
Ebben a tekintetben is jelentékeny 

segítséget kapunk nagy barátunk és 
szövetségesünk, a Szovjetunió részé-
ről. A szovjetemberek műszaki segít-
séget nyújtanak és felszerelést külde-
nek: turbogenerátorokat, nehéz villa-
mossági gépeket és anyagokat előállító 
gyárak építéséhez. E segítség révén 
országunkban is készíthetünk villamos 
gépeket és a villamosítás munkájához 
szükséges anyagokat. 

Az ország villamosítása hatalmas 
iramot diktál az ország szociálista 
iparosításának. 

A gépgyártó iparnak meg kell ket-
tőznie termelését, ugyankkor a nehéz 
szerszámgépipar alapjait is meg kell 
teremtenie. Még 1950 folyamán, az 
országban először gyártanak külön-
leges esztergapadokat, motorkompresz-
szorokat és bohrwerkeket, valamint 
golyóscsapágyakat, hütőkocsikat, olyan 
tökéletesített mezőgazdasági szerszá-
mokat, mint aratókévekötő, aratócséplő-
gépeket, stb. 

Ily módon hatalmas, előrehaladott 
technikájú, a gazdaság kifejlesztésének 
alapul szolgáló szociálista ipar megte-
remtése felé indulunk el. 

Az ország gazdasági fejlesztése te-
kintetében különös jelentőséggel bir a 
geológiai bizottság tevékenysége, a-
mely geológiai kutatási munkálatokkal 
foglalkozik s az ország természeti 
kincseiről nyújt majd tiszta képet. Az 
állam a természeti kincsek kiaknázását 
most először szervezi meg tervszerűen, 
hogy kifejlessze iparunk anyagi alap-
jait, hogy tudományos módon fejlessze 
gazdaságunkat és ilyen módon emelje 
a dolgozók életszínvonalát. 

Magas szinvonalon gépesített mezőgazdaságért 

A Román Népköztársaság első ötéves terve 

Elvtársak és elvtársnők 1 
A minisztertanács jóváhagyta az 1950. 

'évi állami terv előirányzatait. Egészé-
iben nézve, ez a terv egy kilátásban 
vlévő terv, a Román Népköztársaság 
'első ötéves tervének első szakasza. 

A kilátásban lévő terv jellegzetes 
elemei: a termelés nagyarányú növe-
lése a nehéziparban és bányászatban, 
szerszámgépeket előállító alapiparok 
kiépítése az országban, az ország 
villamosítására való rátérés és a me-

A mezőgazdaság gépeket kap, en-
nek révén magas szinvonalon mecha-
nizálják. Ugyanakkor hatalmas segít-
séget nyer a kémiai ipar részéről is, 
elsősorban nagymennyiségű műtrágyát 
kap tőle. 

A mezőgazdaság egymillió hektár 
földet nyer a végrehajtandó lecsapo-
lási munkálatok révén. 

Kifejlesztik a tenyésztési tervet 
A kilátásban lévő terv végén, az 

állatállomány tizenkét millió juhra és 
hat millió ökörre növekszik, különös 
tekintettel lesznek a fajjuhokra. A 
disznók, -lovak, szárnyasok száma a 
mainál nagyobbra nő. 

Mezőgazdaságunkra az a feladat vár 
hogy a kilátásban levő terv végén, 
a belső jövedelmekből biztosítsa textil 
és lábbeliiparunk nyersanyagszükség-
letét. Ez államunk számára évenként 
tízmillió dollárnyi megtakarítást jelent. 

A fogyasztási cikkek termelése any-
nyira nő, hogy a dolgozók ruha és 
cipőszükségletét egyre nagyobb mér-
tékben elégítheti ki. 

E gazdasági fejlődés eredménye-
képpen a nemzeti jövedelem meg-
kétszereződik, a dolgozó lakosság 
életszínvonala pedig, 1949-hez ké-
pest, 80 százalékkal növekszik. 

A román Népköztársaság dolgo-
zóinak élete jobbá és boldogabbá 
válik. 

Az 1950-es Állami 
Terv feladatai 

E jövendő terv hatalmas feladata-
inak fényében kell az 1950-es Állami 
Terv feladatait megtekintenünk. 

Gazdaságunk jövendő fejlődésének 
feltételei határozott módon a beruhá-
zási munkálatoktól függenek. Az 1950 
évi terv több, mint 140 milliárd érté-
kű beruházásokat ír elő. 

A legjelentősebb összegeket a nehéz 
bányászati ipar és az elektomos ener-
gia kifejlesztésére szánja; ily módon 
biztos alapot teremt az egész ipar szá-
mára és megteremti a szükséges 

Készüljünk fel az őszi vetési csatára! 



anyagi alapokat a mezőgazdaság szo-
ciálista átváltoztatására. 

Vizsgáljuk meg az 1950-es Terv 
néhány ellenőrző számát, az 1949-es 
valószínű megvalósításokkal szem-
ben. Igy a fúrásoknál 43,7 százalék 
növekedést ir elő, a kivonandó kőo-
lajnál 21,7 százalékot, a szénnél 
10,2 százalékot, a vasércnél 9 szá-
zalékot, az öntött vasnál 17,6 szá-
zalékot, az acélnál 19 százalékot, a 
hengerelt lemeznél 12,8 százalékot, 
az ipari bg-endezéseknél 51,8 szá-
zalékot, a petróleumberendezések-
nél 20,8 százalékot, a gördülő elek-
tromos gépeknél 51,8 százalékot, a 
cementnél 36 százalékos emelkedést 
ir elő. 
Egész sor rendszabályt létesítenek 

az üzemek technikai és szervezési 
színvonalának emelése érdekében, a 
szovjet üzemek mintájára. Az 1949-es 
évvel szemben, a munkatermelékeny-
ségének 20 százalékos emelését ter-
vezik. 

A mezőgazdaság támogatása érde-
kében, emelik a gép- és traktor-
állomások számát, a traktorok számát 
ez állomásokon, valamint az állami 
gazdaságokban. 

A terv a vasúti, szárazföldi, légi és 
tengeri szállítások növelését tervezi. 

Tekintetbevéve a gazdaság emel-
kedését, a dolgozók életszínvonala 
1949-hez képest 15 százalékkal nő. 
Nagyobb mennyiségű fogyasztási 
javakat, több kenyeret, több hust, 
több olajat, több cukrot és cukros 
terméket s több friss halat oszta-
nak ki. 
Ugyanakkor összesen négy milliárd 

lej értékben munkáslakásokat építenek, 
uj kórházakat, szanatóriumokat és szá-
mos sporttelepet, stb. 

A munkások szakmai képesítése 
emelésének, valamint uj káderek tech-
nikai és speciálista káderek megte-
remtésének kérdése, egyik főgondunk. 
Ez hazánk gazdasági fejlesztésének 
életkérdésévé válik. 

A dolgozók hazafias  cselekedetei 

Elvtársak és elvtársnők, 
Munkásaink és technikusaink előtt 

hatalmas harci feladatok állanak. A 
munkásosztály tettekkel bizonyította 
be égő hazafiságát, munka- és harci 
készségét a Párt zászlaja alatt. Az 
1949-es állami terv megvalósításá-
ért és végrehajtásáért, de' különösen 
az augusztus 23-iki nagy nemzeti 
ünnep tiszteletére rendezett szociálista 
versenyek lendületében, a munkások 
és technikusok figyelemreméltó ered-
ményeket értek el. 

A Román Munkáspárt Központi 
Vezetősége és a Román Népköztár-
saság kormánya kifejezi azt a meg-
győződését, hogy a munkásosztály be-
csülettel megállja a helyét a szociáliz-
mus építésének uj harci feladatai kö-
zepette is. 

A szociálista versenyek kiszélese-
dése hazánkban, hatalmas mértékben 
bizonyítja a munkástömegeknek a né-
pi demokrácia rendszerével szembeni, 
lelkes támogatását. Az üzemekben 
egyre ujabb belső tartalékok kerülnek 
felszínre, amelyeket az ország előre-
haladása érdekében folytatott harc-
ban mozgósítanak. A tömegek teremtő 
kezdeményezése, a munkások és tech-
nikusok által javasolt újítások és 
munkaracionalizálási módszerek, a ter-
melési programmok megvalósításának és 
tulhaladásának egyre fontosabb mód-
szerei. Ez a szociálista öntudat növek-

vésének eredménye a munkásosztályon 
belül. Az angol-amerikai háborús uszi-
tók számára ez a határozott feleletük. 

Valóban a dolgozók hazaszeretete 
a Román Népköztársaságban gazda-
gabb és mélyebb tartalmat kapott. A 
honvédelem összeforr a nép által kihar-
colt szabagságjogok megvédésével és a 
szociálizmus építéséért folytatott harc-
cal. A nemzeti érdekek, má szóval az 
ország lakossága, nagy többségének 
érdekei, összefonódnak a forradalmi 
világmozgalom érdekeivel s a béke 
megvédésének érdekében folytatott 
harccal. 

A hazafiasság harmónikus módon 
szövődik össze a proletár nemzetközi-
ség ideológiájával. Csak az Egységes 
Szociálista Frontban, csakis a Szovjet-
unió barátjaként és szövetségeseként, 
valósíthatta meg a román nép legége-
tőbb törekvését: szabadságát és nem-
zeti függetlenségét. A szociálizmus 
nagy hazájának segítségével és mellette 
harcolva, a román nép visszakapta 
önbizalmát saját erejében s meg-
kezdte a nyugati világ által kirabolt, 
ócsárolt és elmaradt ország átalakítá-
sát egy olyan előrehaladott és erős 
országgá, amelyre büszke lehet. Pár-
tunknak az a feladata, hogy a dolgo-
zók és a fiatal nemzedék kebelében 
elültesse azt a mély hazafiasságot, 
ami a nagy tettek, a munka és a 
Román Népköztársaság ellenségei elleni 
harci hősiesség forrásává válik. 

nisták és kulákok, egyre aljasabb 
•eszközökhöz folyamodnak, egészen a 
gyilkosságokig és a pusztításokig el-
mennek, csakhogy érzékenyen sújt-
hassák a dolgozó népet. 

A népi demokrácia rendszere el 
van határozva arra, hogy kímélet-
lenül letöri az ellenség minden 
csoportosulási, vagy ellenállási 
kísérletét, amely a dolgozók ér-
dekében hozott Párt- és kormány-
intézkedések ellen irányul. 

Elvtársak és elvtársnők 1 
A szociálizmus épitése bonyolult 

kérdéseket állit elénk. 
E problémák megoldásának és elő-

rehaladásunknak kezese, Pártunk, a-
mely az állam vezető ereje. Ilyen fel-
tételek között, a pártaktivisták marxista-
leninista nevelésének, a szociálista 
épités problémái általuk való elsajá-
tításának hallatlanul jelentős a fontos-
sága. Emlékezzünk a zseniális Sztálin-
nak a Kommunista (Bolsevik) Párt 
18-ik kongresszusán elmondott sza-
vaira : 

„Biztosan elmondhatjuk azt, hogy 
ha ideológiai szempontból a munka 
összes területein ki tudjuk alakí-
tani kádereinket és politikai szem-
pontból annyira tudjuk őket acé-
lozni, hogy a bel-és külpolitikai 
helyzetben könnyen tudnak tájé-

kozódni, ha tudunk belőlük olyan-
teljesen érett marxista-leninistákat 
nevelni, akik komoly hibák nélkül 
meg tudják oldani az ország ve-
zetésének problémáit, akkor min-
den alapunk megvan rá, hogy arra 
számítsunk: problémáink kilenctize-
dét megoldottuk." 
Egész Pártunk számára megtisztelő, 

feladat az, hogy harcoljon az akti-
visták politikai és elméleti színvo-
nalának emelése érdekében. 

Ugyanebben az időben az is szük-
séges, hogy a Párt megyei és járási 
vezetőségeinek színvonala, hazánk for-
radalmi átalakulásának megfelelő kívá-
nalmak szerint emelkedjék. A megyei 
és járási bizottságnak segíteni kell 
abban, hogy saját lábukra áljanak és-
hogy tájékozódjanak a pártmunka, az 
állam és gazdaság kérdéseiben, hogy 
valóban vezető és élcsapat szerepét 
játsszák. 

Azáltal, hogy a Párt sorait meg-
erősítjük, állandóan növeljük össze-
forrottságunkat a tömeggel, biztosan 
haladunk előre azon a győzelmes uton, 
amalyet a nagy Kommunista (bolsevik) 
Párt és a dolgozók zseniális tanítója. 
Sztálin elvtárs nyitott meg. 

(Éljenzés. „Éljen Sztálin"" felkiál-
tások. Az egész nézőtér fölemelkedik 
és lelkesen ünnepel: „Éljen a Ro-
mán Munkáspárt!" „Éljen a Párt 
Központi Vezetősége"). 

Meg kell szilárdítani az első kollektív gazdaságokat 

Elvtársak és elvtársnők ! 
A Szovjetunió mezőgazdasága kol-

lektivizálása gazdag tapasztalatai által 
vezérelve, szilárdan továbbfolytatjuk 
az osztálypolitika falusi alkalmazását, 
a dolgozó parasztságra támaszkodunk, 
megerősítjük a munkásosztállyal való 
szövetségét s állandó harcot folytatunk 
a kulákság korlátozásáért. 

Ahogy a Román Munkápárt Köz-
ponti Vezetősége plenárisának hatá-
rozata megmutatja, hogy a mezőgazda-
ságszociálista átváltoztatásának lefon-
tosabb emeltyűje a szövetkezet. 

A kommunisták falusi munkája 
következtében, a dolgozó parasztok 
csoportjai megalapították az első kol-
lektív gazdaságokat. A Párt politiká-
jának e falusi győzelmét meg kell 
szilárdítani szervezeti szempontból és 
támogatni kell e gazdaság gyakorlati 
tevékenységét. A Pártnak intenzív 
munkát kell kifejtenie e kollektí-
vákban, hogy a tagokat buzgó mun-

kára ösztönözzék, mert most nem a 
birtokosoknak és a kulákoknak, hanem 
saját érdekükben és az egész dolgozó 
nép érdekében munkálkodnak. A kol-
lektív gazdaságok az államtól segít-
ségképpen jelentős javakat: helyisé-
geket, földet és hitelt is kapnak. A 
kollektívák tagjai körében a közös 
vagyonnal szemben, uj álláspontot kell 
kifejleszteni. 

Az első kollektív gazdaságokon ugy 
kell gazdálkodni és ugy kell azokat 
vezetni, hogy számukra és a szegény-
és középarasztok uj csoportjai, számára 
a meggyőzés eszközei legyenek, hogy 
elinduljanak a szociálista rendszer 
utján. Erőink hazai és nemzetközi fö-
lénye, valamint sikereink, ingerlik az 
ellenséget. Abban a mértékben, ahogy 
a szociálizmus előrehalad, az ellenség 
egyre erőszakosabb, egyre veszettebb 
lesz. 

A hatalomból kiakolbólitott uralkodó 
osztályok, amerikai és angol imperi-
alisták által küldött kémek, diverzió-

Szövérdi Ferenc dr.; 

A tarlóhántás a nagy termés nyitja 
(Állami Könyvkiadó Bukat esi) 

Ebben a füzetben  Szövérdi Ferenc dr., a kolozsvári növény-
termesztési  kar előadó tanára,  mindenki által érthetően,  mégis tu-
dományos alapossággal  feldolgozta  mindazt, amit a dolgozó föld-
művesnek a tarlóhántással  kapcsolatban tudnia kell. A füzet  első-
részében konkrét  példák alapján, részletesen  reá mutat  arra,  hoşy 
a tarlóhántásnak  milyen nagy szerepe van a talaj termőképességé-
nek a fenntartásában,  víztartalmának  megőrzésében  és kifejti,  hogy 
a tarlóhántás  után végzett  őszi szántásba vetett  magvak sokszoro-
san jobban teremnek,  A szovjet és hazai eredmények felhasználásá-
val irt  füzet  második részében a szerző  a legpontosabb  gyakorlati 
útmutatásokat  adja a tarlóhántás  végrehajtásával  kapcsolatban. E 
füzet  nélkülözhetétlen minden dolgozó földművesünk  számára. Ára-
20 lej. Kapható Székelyudvarhelyen a Könyvesboltunkban. 

Vége felé  jár 
a kenyérgabona be-
takarítása a Szovjet-
unióban 
A Szovjetunió déli részének több 

helyén befejezték a kenyérmagvak 
betakarítását. 

A naponta beérkező jelentések be-
számolnak arról, hogy a Szovjetunió 
némely vidékén nemcsak teljesítették, 
hanem tul is haladták az állami 
tervet. 

A Szovjetunió keleti részén javá-
ban folyik a termés betakarítása. A 
kolhozok és a traktorállomások kez-
deményezésére a szibériai Novo-Szi-
birszk környékén aratási és cséplési 
verseny indult. A gép- és traktorállo-
mások ezévben nagyszámú traktort 
kaptak. 

Az aratást Szibériában ma már leg-
nagyobb részben kombájnnal végzik. 
Ezernél több kombájnvezető érkezett 
a déli vidékekről Szibériába, hogy 
ott a termés betakarításánál segéd-
kezzék. 

Mezőgazdasági 
tárgyú filmeket  mu-
tatnak be a falvakon 

Sztálingrád környékének 29 kerüle-
tében mezőgazdasági tárgyú filmeket 
mutatnak be sorozatokban. Hasonló 
bemutatókat rendeztek Molotovszk, 
Novo-Anenak, Gorodicsenszk és más 
helységekben. A kolhozban nagy si-
kerrel mutatták be a következő nép-
szerű tudományos filmeket: »A  bő ter-
més mesterei«, »A takarmány és ka-
lászos növények váltógazdálkodásának 
módszerei*, »Aföld átalakítása*, «Küz-
delem a termésbetakaritással járó vesz-
teségek ellen« és hasonlókat. 

A Magyar Népi Szövetség 
udvarhelymegyei hetilapja 

Megjelenik minden szombaton reggel 
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