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báneasai rádióalkatrész- és fél
vezetőgyár, a Suveica textilgyár, 
a Piacára Kosié textilgyár, 
kéoern.vögyár, az Aversa szi
vattyúgyár. a Relon-Panduri 
vállalat, és a selyem-, len- és 
kenderipari központ, az Aurora 
és Tricodaya textilgyár. az Épít
kezési és Építészgazdasági Kuta
tó Intézet (INCERC). az aninai 
(Krassó-Szörény megye) és a 
sarmasági Sálajul bányavállalat, 
a dévai Hunedoara geológiai ku
tató és feltáró vállalat, a Mah- 
mudia-Somova (Tulcea megye), 
a sonkolyosi (Bihar megye), 
óradnai (Beszterce-Naszód 
gye) bányakitermelés, a karán- 
sebesi vasútállomás, a nagyvá
radi vasúti mozdonycsarnok, a 
bal$i tengely- és alvázgyár, az 
aradi és a caracali vagongyár, 
a medgyesi Vitrometan vállalat, 
a segesvári üvegáru- és fajansz- 
gyar. a zilahi vas- és acélszer- 
kezetek gyára, a sepsiszentgyör
gyi OUul textilvállalat, a sze- 
beni aütóalkatrészgyár, az aradi 
és a tirgovisteí esztergagyár, a 
kézdivásárhelyi csavargyár, a 
kudzsiri gépgyár, a codleai Co
lorom, a cisnádiei textilgyár, a 
bráilai Progresul nehézgépgyár, 
a resicai gépgyár, a búzám tech
nológiai
gáesti-i hűtőszekrény gyár. a 
dimbovitai építő-szerelő vállalat, 
a dorohoi-i világítótestgyár. a 
rontani csőgyár, a beiusi bú
torgyár, a brassói Rulmentul, a 
bráilai Cellulóz és Papíripari 
Kutató és Tervezőintézet, a Rad- 
nót (Maros megye), a Szerda- 
hely (Szeben megye), a Girov 
(Neamt megye), a Tismana 
(Górj megye), a Mihail Kogál- 
niceanu (Tulcea megye), a Ru- 
ginoasa (Ia$i megye), a Rados- 
lav (Constanta megye), a Örad- 
na (Beszterce-Naszód megye), 
az Alsógáld (Fehér megye), a 
Costesti (Vaslui megye), a Bor- 
góprund (Beszterce-Naszód me
gye), a Tőkés (Máramaros me
gye). a Tímboie?ti (Vrancea 
megye), a Nalbat (Tulcea me
gye). a Csernáton (Kovászna 
megye) községi pártbizottság és 
néptanács, a Brezoaia (Krassó- 
Szörény megye), a Bihar (Bihar 
megye), az Odobesti (Vrancea 
megye) a Simbure$ti (Olt me
gye) állami mezőgazdasági vál
lalat dolgozóinak tanácsa, a Szé- 
kelykeresztúr (Hargita megye), 
a Székelyhíd (Bihar megye), az 
Alvinc (Fehér megye), a Pécska 
(Arad megye), a Diószeg (Bihar 
megye), a Nagyürögd (Bihar 
megye), a Smeeni (Buzáu me
gye). a Kézdiszentlélek (Kovász
na megye), a Petru Rares 
(Beszterce-Naszód megye), a 
Lucieni (Dimbovita megye), a 
Madarász (Bihar megye), a Le- 
kence (Beszterce-Naszód me
gye), az Izbiceni (Olt megye), a 
Szalonta (Bihar megye), a Ha- 
raklánv (Szilágy megye), a Vul
kán (Brassó megye), a Stoicá- 
nesti (Olt megye), a Leorda 
(Botolani megye) községi szö
vetkezeti parasztok.

-A NEHÉZGÉPEK 
KÉT MŰSZAKBAN DOLGOZNAK
Nem lehet azt állítani, hogy béréi napról napra nyomon elérte és meghaladta a terve-

kovettek a teljesitmenyeket, zett szintet, a nehéznek
e.emf°tntent Ped'g * ?r°SnÜ1 minden munkatelepenkél ?el- 
elemeztúk az egysegek tévé- jes műszakban dolgoznak Fő 
kenyseget. Ha fennakadást célkitűzésként a termelékeny- 
eszleltunk azonnal megállapí- ség állandó növelését 
tottuk a felelőssegeket, kezd- tottuk meg a munkate erek 
ve a munkaié ep vezetőjétől szamára, amit a gépek
%SnyZSSZallÚOkV beruhá- foku kihasználása mellett a 
zoig, tervezőig, hiszen nem munkafegyelem meeszilárdi 
egy esetben csak nézőpont fásával, a muntofdő ó k- 
kérdésé volt az, hogy bizonyos használásával kívántunk biz- 
problemat meg lehet-e oldani tosítani.

BERUHÁZÁS
I
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Balázsfalván az idén kevés 
munkájuk lett volna a terve
zőknek, építőknek, beruházók
nak. Meglévő üzemeket kel
lett tovább bővíteniük, újakat 
építeniük, tömbházakat, 
ciúlis-kulturális 
felhúzniuk. A nagy volumenű 
munka ellenére mégis jól ha
ladtunk a beruházásokkal, lé
vén, hogy városi szinten ezt a 
feladatot az év három negye
dében 109,6 százalékra telje
sítettük. Az átadási határidő
ket minden esetben tisztelet
ben tartották az építők, illet
ve előrehozták. így például a 
város tej- és tejtermékgyárát 
egy hónappal a határidő előtt 
adták át a termelésnek, akár
csak a faipari vállalat bővíté
si munkálatait. Valamivel 
előbb befejezték az új posta- 
és távközlési épületet, a szőlé
szeti kutatóintézetet, s egyéb 
objektumokat, középületeket.

Nicolae Ceausescu elvtárs
nak, a dolgozók tanácsai első 
kongresszusán elhangzott út
mutatása alapján a városi 
munkásellenőrző tanács a be
ruházások helyzetét objektu
mok szerint — a tervezők, 
megrendelők, anyagszállítók 
és építők jelenlétében — gyak
ran kiértékelte. Ott, ahol le
maradásokat tapasztaltunk, az 
elemzéseket még gyakoribbá 
tettük, így például a szálloda, 
vagy az új X. osztályos iskola 
építőtelepein és a lakásépít
kezéseknél.

A szóbanforgó munkatele
pekre több gépet és munka
erőt irányítottunk: a város
ipari egységeinek jóvoltából 
segédmunkásokat és irodai 
dolgozókat küldtünk a lakás
építők segítségére, és nem egy 
esetben szakképzett kőműve
seket, ácsokat is. Az építők 
és beruházók egyetértésével új 
munkagrafikonokat állítottunk 
fel, amelyeknek betartását 
szigorúan figyelemmel kísér
tük. A munkatelepek szakem-

az
me-

szo- 
épületeket

(Folytatás a: 1. oldalról) Köztársaság új Állami Himnu
szát, amelyet a Nagy Nemzet- 
gyűlés elfogadott — hangzik a 
magyar nemzetiségű dolgozók 
tanácsa bürójának távirata.

Szerintünk az ország him
nusza nagyszerű szintézisbe sü
ríti a történelmet, kifejezésre 
juttatja a legdrágább érzéseket 
és törekvéseket a szabadságért, 
az igazságosságért és a függet
lenségért, az évszázadok folya
mán együttesen vívott harcok
ban született testvériség legdrá
gább érzéseit, akárcsak Románia 
jelenének és ragyogó jövőjének 
képét. A Himnusz hódolat az 
összes dolgozók iránt, nemzeti
ségi különbség nélkül, mindazok 
iránt, akik egyazon közös esz
ményekkel, a Román Kommu
nista Párt, személy szerint az 
ön vezetése alatt, hőn szeretett 
Nicolae Ceausescu elvtárs, a 
szocializmust és a kommuniz
must építik hazánkban.

Kifejezzük teljes csatlakozá
sunkat az ország állampolgárai 
közötti kapcsolatokban haszná
landó megszólítási normákra 
vonatkozó új szabályozások iránt, 

amelyek szocialista társadalmi 
rendünk lényegéből fakadnak, 
és tükrözik nemzetiségi kü
lönbség nélkül az összes dolgo
zók között meghonosodott reális 
egyenlőség, testvériség, együtt
működés és kölcsönös segítség- 
nyújtás viszonyait."

„Hazánk német nemzetiségű 
lakossága, az egész román nép
pel együtt, kifejezi mély haza
fias büszkeségét és teljes csat
lakozását az RKP KB plénu
mának határozataival, a Nagy 
Nemzetgyűlés legutóbbi üléssza
kán a Románia Szocialista Köz
társaság új Himnuszára és az 
állampolgárok közötti kapcsola
tokban használandó megszólítási 
normákra vonatkozóan elfoga
dott törvényekkel, továbbá a 
többi dokumentummal kapcso
latban, amely tükrözi kommu

nista pártunk politikáját a szo
cialista haza szüntelen felvirá
goztatása szolgálatában — hang
súlyozta a nemet nemzetiségű 
dolgozók tanácsa bürójának táv
irata. — Ezt a politikát, mélyen 
tisztelt Nicolae Ceausescu elv
társ, ön forradalmi következe
tességgel folytatja nagy szocia
lista családunk minden fia ja
vára. nemzetiségi különbség nél
kül."

vében-lelkében az öröm és a 
meghatottság annál nagyobb,
mivel tudják, hogy ön, szeretett 
Nicolae Ceausescu elvtárs, al
kotó módon hozzájárult e meg
ható Himnusz verssorainak ki- 
kristályosításáhoa és az ország
szerte tapasztalható megújhodá
sok realitásaiba ültetéséhez,

A vállalatok és intézmények 
dolgozói ugyanezzel a teljes
megelégedéssel fogadták a Ro- 

,.Az új Állami Himnusz, a Ro- mánia Szocialista Köztársaság 
mánia Szocialista Köztársaság állampolgárai közötti kapcsola- 
állampolgárai közötti kapcsola- tokban használandó megszólítási 
tokban használandó megszólítási normák szentesítését és általá- 
normákról szóló törvény, az ön nosítását."
példád kezdeményezései nyomán A dolgozók teljes helyeslését 
elfogadott többi szabályozás ki- és maradéktalan csatlakozását 
felezésre juttatja a román nem- kifejező táviratokat küldtek még 
zet évszázados eszményeit, mai 
beteljesüléseit és holnapi törek
véseit, és ékesszólóan tanúsítja, 
pártunk és államunk, személy 
szerint ön, következetesen tö
rekszik az ország társadalmi- 
politikai kereteinek tökéletesí
tésére, hogy azok egyre inkább 
tükrözzék a forradalmi huma
nizmus lényegét és a szocialista 
nemzetünk életében oly erőtel
jesen érvényesülő új társadalmi
gazdasági viszonyokat" — hang
zik a Külügyminisztérium, a 
külügyminisztériumi apparátus
ban és Románia Szocialista Köz
társaság külföldi diplomáciai 
képviseletein dolgozó egész po
litikai-diplomáciai munkaközös
ség távirata.

„Az új Állami Himnusz elfo
gadása emlékezetes esemény 
hazánk hősi jelenkori történeté
ben, kifejezi a román nép esz
ményeinek és korszakalkotó 
vívmányainak nagyszerűségét, a 
Románia szabadsága és méltó
sága, a hazánk évezredes föld
jén folyó szocialista és kommu
nista építés iránti büszkeséget,
— mutat rá a Szakszervezetek 
Általános Szövetsége Központi 
Tanácsának távirata. — A szak- 
szervezeti tagok millióinak szí-

A JD SZERVEZÉSNEK KÖSZÖNHETŐ PÉLDÁS 
TERVTELJESÍTÉS BALÁZSFALVA EPlTÖTELEPEIN

a Hargita megyei kommunisták, 
összes dolgozók, románok és 
gyarok. mindazok őszinte kö
szönetét. önnek, a párt- és ál- 
lamvezetöségnek. az ország leg
felsőbb fórumának, akik teljes 
egységben és testvériségben 
gyütt élnek és dolgoznak Har
gita szüntelenül virágzó tájain, 
azért, hogy Románia Szocialista 
Köztársaság új Himnuszának el
fogadása a büszkeség és a meg
elégedés oly nagyszerű megnyi
latkozására adott alkalmat" — 
mutat rá a Hargita megyei párt- 
bizottság és néptanács távirata.

„Mi. akik az ősi rög szabad
ságáért, az igazságtalanság és 
mindennemű elnyomás felszá
molásáért vívott küzdelem har
cosainak leszármazottai vagyunk, 
mély hazafias büszkeséggel ál
lapítjuk meg — hangzik a seor- 
nicesti-i mezőgazdasági terme
lőszövetkezet vezetőtanácsának 
távirata —. hogy az új Állami 
Himnusz a legteljesebb mérték
ben megtestesíti a haza és esz
ményeink, győzelmeink iránti 

gondolatainkat és

ma-

berendezésgyár, i

e-
Ha nem küldtékvagy sem. 

az anyagot, mit tehettünk, mi 
idejében 
hallottunk

Az érdekelt felek — terve
ző, beruházó,. . . anyagszállitó,
emlő — jó együttműködése, a 
következetes nevelömunka és 
a rendszeres ellenőrzés, illetve 
a munkaelemzés eredménye
ként a város húsz építkezése 
közül tizenötnél — s ezek a 
legjelentősebb beruházások — 
nemcsak teljesítették, de túl 
is szárnyalták a háromne
gyed év tervét, hét egységnél 
pedig már az évi feladatokat 
is befejezték.

Jelenleg a jövő évi építke
zések előkészítésére helyeztük 
a. fő hangsúlyt. A beruházók, 
tervezők és építők nagy 
erőfeszítéseket tesznek a do
kumentációk minél gyorsabb 
előkészítéséért, a területek 
felszabadításáért, a pénzalapok 
és a szükséges gépek idejében 
való biztosításáért. Az 1978. 
évi beruházások jó előkészíté
se ugyanis további sikereket 
biztosít városunkban az új 
objektumok minél gyorsabb 
befejezésében, átadásában.

leszerződtük"
nem is egyszer 

ilyen és ehhez hasonló véde
kezéseket. Mindenkivel 
értettük: nem lehet 
vétségei mögé húzódni. Mert 
nemcsak a tervező a hibás a 
dokumentáció késéséért, 
nem azok is, akik nem sür
gették, nem kérték idejében 
és megfelelő következetesség
gel azt. Ugyanez áll az anyag- 
szállítás ütemtelenségére, vagy 
az átadások esetleges késésére. 
Olyan méretű és ütemű épít
kezést, ami ma városunkban 
és országszerte folyik, csak az 
érdekelt felek: tervező, beru
házó, anyagszállitó, építő — 
következetes és felelősségtel
jes együttműködésével lehet 
megvalósítani. Ezt az együtt
működést sikerült végülis ki
alakítanunk Balázsfalván.

Az építő-szerelő tevékeny
ség gyakori városszintí elem
zése állandóan új tartalékok 
felfedéséhez vezetett, melyek 
segítségével felgyorsult az 
építkezések üteme. Először is 
sikerült növelni a gépek ki
használását, ami az idén már

meg-
mások

i

ha-
munkaközösségük nevében az 
alábbiak: az RKP Bacáu megyei 
bizottsága és a megyei népta
nács. az RKP Bihar megyei bi
zottsága és a megyei néptanács, 
az RKP Kolozs megyei bizott
ságának aktívája, az RKP Hu- 
nyad megyei bizottsága, az RKP 
Temes megyei bizottsága, az 
RKP Brassó municípiumi bizott
sága és a municípiumi népta
nács, az RKP Piatra Neamf mu
nicípiumi bizottsága, az RKP 
Marosvásárhely municípiumi 
bizottsága és a municl- 
piumi néptanács, a Gyu
lafehérvár municípiumi népta
nács, a Szeben municípiumi 
néptanács, a Slobozia városi 
pártbizottság és a városi népta
nács, a Beszterce városi pártbi
zottság és a városi néptanács, a 
Moreni városi pártbizottság és a 
városi néptanács, az Orsóvá, 
Vinju Maré, Csíkszereda, Tirgu 
Neamf, Isaecea, Zilah, Hirláu, 
Babadag. Macin, Szentgyörgy 
városi pártbizottság, az élesdi 
kötőanyag és azbesztcement 
kombinát, a lirgovistei különle
ges-acél kombinát, a márama- 
rosszigeti faipari kombinát, a 
sávinesti-i mürostkombinát. a 
karánsebesi faipari kombinát, a

legforróbb 
érzéseinket.

A Himnusz verssorai és zené
je, amelyek a nép legmélyebb 
érzéseiből fakadnak, nagy vissz
hangot keltettek szívünkben- 
lelkünkben, nemes üzenetük
kel mélyen meghatottak vala
mennyiünket.

A momentum történelmi je
lentőségét csak megerősíti, hogy 
szentesítették a Románia Szo- 

' cialista Köztársaság állampol
gárai között használandó új 
megszólítási formákat, ame
lyek szoros egységbe kapcso
lódva, sokatmondóan tanúsítják 
annak az új világnak a realitá
sait.

Arcadie Hinescu
mérnök,

a munkásellenőrző tanács 
elnöke

Serény munka az llfov megyei 
Buciumeni ámv-ben a kukorica- 
betakarítás minél előbbi befe

jezéséért

„Az egész román néppel e- 
gyütt hazánk magyar nemzetisé
gű dolgozói is lelkesedéssel kö
szöntötték Románia Szocialista

Az emberek közötti 
baráti, együttműködési 
kapcsolatok kifejezője

Szerzője Ciprian Porumbes- 
cu (1853—1883), a román zene
történelem kiemelkedő klasz- 
szikusa a mű keletkezésének 
pillanatában a bécsi zeneaka
démia 27 éves növendéke. 
Nemzeti dalát — az új him
nuszt —eredeti formájában a 
román egyetemi hallgatók szá
mára összeállított „Társas da
lok gyűjteményé"-ben jelen
tette meg először Bécsben 
1880-ban. Porumbescunak nem 
ez az egyedüli jólsikerült, el
terjedt műve, de ez — fennebb 
említett sajátos vonásai foly
tán — himnusszá lépett elő. 
Ezzel legmagasabb országos 
szinten nyert elismerést, meg
becsülést a klasszikus, nem
zeti, zenei értéit, a forradalmi 
hagyomány.

új megszólítási szabályok. Az 
emberek nagy többsége azon
nal felismeri az „elvtárs" és 
„polgártárs" jelentőségét, hi
szen az kifejezi az emberek 
közötti új kapcsolatokat, 
melyeket nemesen egyértelmű
vé szélesítenek. Mindennapi 
életünk igazolja: az emberek 
megismerték e megszólítás 
mély értelmét. Ezért értek 
egyet teljes mértékben az új 
társadalmi kapcsolatokat ki
fejező megszólítási normák
kal, hiszen nálunk a művész

Dolgozó népünk egységének 
szép szimbóluma

| -
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Űj himnusz hangjai csen
dülnek fel országunkban októ
ber utolsó napjai óta. Űj him
nusz
háromszínű 
szimbólumát énekli. Évszáza
dos melódia — néhány eszten
dő híján. Országszerte ismert 
az új himnusz, hiszen azoknak 
a forradalmi hangvételű da
loknak a családjából való, me
lyek végigkísérték a modern 
Románia nagy történelmi sza
kaszait, a mozgósító induló 
volt mindig, a nagy és nemes 
célokért folytatott küzdelem
ben serkentett, bátorított. Is
merték népszerűvé vált egy
szerű, könnyen rögzíthető, el
sajátítható volta révén. A szö
veg négysoros képlete a zené

ben hatsorossá bővül: a két
utolsó szövegsor magasba íve
lő, kiteljesedő, majd lezáró 
fordulata révén. Két-két szö
vegsor, három dallamívben 
tükröződik. Ez a szövegismét
lés a zenei fokozással külön 
súlyt kap, s így hangsúlyo
zottabban mélyíti el a mű esz
mei tartalmát. Az új himnusz 
nagyszerűen gyümölcsözteti a 
forradalmi dalok lendületét, a 
katonaindulók határozott, moz
gósító erejét és a himnusz ün
nepélyes, hazafias jellegét. A 
dallam eddigi népszerűsége fo
kozódik most, hogy az ország 
egész dolgozó népe egységé
nek szép szimbólumaként 
hangzik fel minden alkalom
mal.

régi dallamra, mely a 
nemzeti zászló A művész foglalkozásából kozásombeliek érzékenyen re

eredő tulajdonság, hogy a agáinak a körülményekre, 
valóság örvénylésében él, kö- felfogják az újat, a haladót 
telessége az emberi kapcsola- és kivetítik magukból a gon
tok megértése, a társadalmi dolatot ,az érzelmeket, mind
vonatkozások alapos ismerete.
Annál is inkább, mivel a né
zőközönség, a tömegek haté- gas rangra emelt, mély társa- 
kony nevelője. Az én foglal- dalmi kapcsolatokat kifejező

is forradalmár, aki az újért 
azt, ami nemesebbé teszi és lelkesedik, alkot, cselekszik, 
teheti az embert. Mint a ma- Ferenczy István

színművész

Benkő András,
a kolozsvár-napoeai 

Gheorgbe Dima 
Konzervatórium elöadótanára

szú. ideig főleg a párttagok és 
a politikai szervezetek tagjai 
közt volt használatos az elv
társ megszólítás. Manapság 
azonban, amikor egész né
pünk — románok, magyarok, 

vállalat, az , németek és más nemzetiségű-
parasztok és 

értelmiségiek, idősek és fiata-

A hazánkbeli valóságoknak 
megfelelően

MUNKATÁRSUNK JELENTI

KOLOZS MEGYÉBŐLIgen, mindnyájunk érzel
meit, haza- és szabadságszerete- 
tét sugallja és juttatja kifeje
zésre, azt, hogy Románia ál
lampolgárai nemzetiségi kü
lönbség nélkül szíwel-lélek- 
kel dolgoznak, egy akarattal 
munkálkodnak a sokoldalúan

A Nagy Nemzetgyűlés el- tésének, haza- és szabadság- fejiett szocialista társadalom 
múlt heti ülésszakán több fon- szeretetének felemelő kifeje- felépítésén. Gyárunk munka

törvény megszavazása zője. Mint Nicolae Ceausescu közössége is becsülettel dolgo- 
mellett egyebek között Ro- elvtárs a Központi Bizottság z;k nap mint nap a tervfelada- 
mánia Szocialista Köztársaság plénumán mondott beszédében tok példás teljesítéséért, hogy 
új Állami Himnuszát is elfő- hangsúlyozta, az új himnusz
gadták, amely a módosított figyelembe veszi a szocialista tervben még nagyobb terme-
szövegű Trei culori dallama- építésben beállt változásokat, ]é.stöbbletet érhessünk el a
val csendül fel ezután. Azzal s az eddigi megvalósítások nemzeti vagyon dinamikus 
a mindnyájunk által jól ismert mellett megénekli azt is, amit fejlesztése érdekében. Az esz
es kedvelt melódiával, melyet a jövőben akarunk létrehozni, tendő elmúlt 10 hónapjában 
a nagy hazafi és zeneszerző, vagyis a sokoldalúan fejlete például másfél százalékkal 
Ciprian Porumbescu kompo- szocialista társadalom es a á nyaltuk tdi amunkaterme- 
nált a román nép hősi küzdel- kommunizmus felépítését, . é ezáltal
mének és szabadságszereteté- nemzeti függetlenségünk es >ekenységi tervet es ezana
nek meaéneklésére szuverenitásunk megerősítései. 600 ezer lej értékű divatciKKet

Mi a temesvári Bumbacul A jövőbe vetett hitet, az or- szőttünk előirányzaton felül, 
gyár'szövőnői is megelégedés- szág erőteljes gazdasági es s ugyanakkor jelentős meny- 
sel és örömmel fogadtuk az új társadalmi haladásának gon- nyiségű fonalat is megtakar!- 
Állami Himnuszt, amely ha- dolatát, népünk anyagi es 
zánk történetének, sikerekben szellemi joletenek emeleset, 
gazdag jelenének és holnap- hazánk összes dolgozóinak 
jának mintegy szimbolikus testvéri egysegét, _s a part ko- 
szintézise, s egyben pártvezet- rüli szilárd _ felzárkózását fe- 
te népünk tudatos országépí- jezi ki az uj himnusz.

őszintén szólva sokszor 
bosszankodtam, amikor érett, 
iskolázott és szakmailag jól 
felkészült emberek gyakran 
„urazták" egymást. Annál 
visszatetszőbb volt a dolog, 
mivel szocialista gyárakban, 
vállalatokban és intézmények
ben is dívott ez a szokás, ami 
frappáns ellentétben állt a va
lósággal, szocialista rendsze
rünk egész jellegével. Nekem, 
mind közgazdásznak roppant 
bántónak tűnt az „alkalma
zott" (valahogy a régi háztar
tásbeli alkalmazotti minősé
get juttatta eszembe) kifejezés 
is, amit lehetőleg elkerültem. 
Egész társadalmi valóságunk 
szöges ellentétben áll a ha
sonló megszólítási szokások
kal, amelyek esetenként nem
csak szokást, de életszemléle
tet, helytelen szemléletet — 
tükröznek.

Mint ismeretes, az „urakat" 
és „nagyságosokat", a mások 
munkájából élő kizsákmányo- 
lókat régesrég felszámolta 
szocialista forradalmunk. S az 
alkalmazotti minőséget is. Hi-

Harcok, eredmények és tervek 
lelkesítő összegezése

szén a gyár, a
intézmény, s az egész nemzeti ek, munkások, 
vagyon a dolgozók tulajdoná
ba ment át, mindannyiunknak lók — egyazon célkitűzések, a 
kettős minőségünk van, ter-

l

JÓ MINŐSÉGŰ KUKORICÁT 
AZ ÁTVEVÖKÖZPONTBA

sokoldalúan fejlett szocialista 
és a kommunista társadalom 
felépítéséért, a Román Kom-

4 melók, de egyben tulajdono
sok is vagyunk munkahelyün
kön. Éppen ezért egyszerű munista Párt programjának

életbeültetéséért küzd, lénye-honpolgárként és közgazdász
ként is nagy-nagy megelége- gében 
déssel, örömmel fogadtam a 
Nagy Nemzetgyűlés legutóbbi szén egyazon elveket vallja, a- 
ülésszakán a megszólítási nor
mákra vonatkozóan elfogadott Meggyőződésem, hogy a pár
törvényt. Az intékedés visszás tonkívüliek soraiban is száz

és százezer olyan derék, tal-

minden becsületes em
ber elvtársnak tekinthető, hi-

tos

az idén és ebben az ötéves célokért munkálkodik.zonos pontban kellett drága órákat 
elveszteni azzal, amit az mtsz- 
tagoknak helyben, a mezőn 
kellett volna elvégezniük. Még 
az elmúlt napokban is kényte
lenek voltak visszautasítani 
néhány Szikről, Ördöngősfü- 
zesről, Mintiuról érkező rako
mányt.

Dicséret illeti ezzel szem
ben a cégéi és iklódi szövetke
zetközi tanácshoz tartozó 
szentgothárdi és girolti, vala
mint a Gherla körzetében lévő 
szamoshesdáti gazdaságot, a- 
honnan kiváló minőségű, mi
nimális nedvességtartalmú ku
korica érkezett. Ez utóbbi gaz
daság azért is említésre méltó, 
mert már az elmúlt hét végén 
beküldte a közös alapnak 
szánt egész kukoricamennyisé
get, s azóta mintegy tíz tonnát 
terven felül is szállított.

Két, egyenként 8—10 tonna 
befogadóképességű szárító mű
ködik az átvevőközpontban, 
napi tíz-tizenkét órán keresz
tül, melyekben a megengedett
nél nagyobb nedvességtartal
mú terményt igyekeznek a 
szabványokhoz igazítani.

Közel ötezer tonna kukori
cát vett át eddig a központ, a 
koncentrált takarmányoknak 
szánt mennyiséget már továb
bította is. Most készítik elő a 
szállítmányokat a dési és ko- 
lozsvár-napocai malmok szá
mára, naponta mintegy húsz 
tonnát fognak küldeni.

Ha a szóbanforgó 22 gazda- ' 
Ságnak továbbra is sikerül az 
ütemterveknek 
dolgoznia, november közepére 
fedél alatt, biztonságban lesz
nek a közös alap kukoricatar
talékai Kolozs megye e körze
tében.

A terménybegyüjtő központ 
holléte felöl fölösleges érdek
lődnöm, egymás nyomába ha
ladó, kukoricával rakott te
hergépkocsik igazítanak útba. 
A gherlai, cégéi, gyekéi, ikló
di szövetkezetközi tanácsok 
gazdaságai, 22 mtsz szállítja 
ide a kukoricát a közös alap 
számára. A gazdaságok szinte 
kivétel nélkül igyekeznek 
kihasználni a szép időt, a szál
lítási ütem nagyjából megfe
lel a grafikonokban előírt
nak. Október közepétől tart 
a csúcsforgalom az 
központban : reggel héttől es
te kilencig folyik az átvétel, 
mintegy 350—400 tonna kuko
rica érkezik be naponta.

A kocsik először a laborató
rium előtt 
hozzávetőlegesen, kielemzik a 
kukorica nedvességtartalmát, 
tovább mennek a mérleghez, 
majd a futószalagos rakodók
hoz, amelyek percek alatt ürí
tik ki a járműveket.. Maier 
Iosif, az átvevőközpont he- 
lvettes főnöke elmondotta, 
hogy a két újonnan kapott 
automata rakodóberendezéssel 
gyakorlatilag kiküszöbölték 
veszteglésl időt. Eleinte hát
ráltatta a munkát, hogy a 
gazdaságok nem küldtek kí
sérőket a szállítmányokkal, 
akik a kirakodásnál segítettek, 
de az utolsó héten ez már 
nemigen fordult 
csak ő mondotta el, hogy a 
hosszantartó, meleg ősz elle
nére, sok gazdaságból várt
nál gyengébb minőségű ter
ményt kaptak. A Kecsedről ér
kező szállítmányok nedvesség- 
tartalma például, a megenge
dett 28—30 százalék helyett, 
meghaladta a 35 százalékot. 
Ennek oka elsősorban az, hogy 
válogatás nélkül küldték be a 
terményt, s így az átvevő köz

helyzetnek vet véget, a tár
sadalmi érintkezésben hasz- pig becsületes és a párt poli- 

normák tikájához hűséges ember ta- 
hazánkbeli lálható, akit bátran

nált megszólítási 
szentesítésével a 
valóságokat juttatja kifeje- tünk, nevezhetünk elvtársnak.

Természetesen a polgártárs 
Az elvtárs kifejezésnek kti- megszólítás is megfelel társa- 

lönben hagyományai vannak dalműnk szocialista valósága- 
népünk szóhasználatában, s a 
burzsoá-földesúri rendszer el
len vívott harcokban a nép és 
a haza szabadságáért, a társa
dalmi igazságért vívott küz
delem első soraiban harcoló 
kommunisták révén drága 
szimbólummá nemesült. Hosz-

tartha-

zésre.

inak, az „úrázással" szemben 
emberek közti egyenlőség 

és kölcsönös tisztelet szelle
mét fejezi ki.

főttünk.
az

Vácaru Ruxandra,
a temesvári Bumbacul gyár 

szövőnője

átvevő-

Vrinceonu Nicolae
közgazdász, Constantaitatott ének. A költemény, a- 

mely nagyhatású tömörítéssel 
összegezi a
szellemiségét. E vonások logi
kai tükörképében optimizmust 
hirdető mozgósító lendülettel 
sugallja a román nép évszáza
dos, ma valóravált álmait, 

léreire állítva jelenkorunk melyeknek soha le nem záru- 
megvalósításait, programot fo- jó kiteljesedése a kommunista 
galmaz meg: a kommunista holnap megnemesedett emberi 
jövő programját- . Céltudat, küzdelmeire vár. 
erő, hit és bizakodás hullám- Diákkoromban 
zik soraiban. Igaz és egyértel- meg Horváth Imre 
mű állásfoglalás csendül ki TISZTELEG című költemé- 
belőie a haladás, a párt által py^t, s e négysoros vers a ré- 
kijelölt út követése mellett. oi kjrdiyi és az akkor új köz- 

Tartalma, fennköltsége, éi- társasági himnusz ellentété- 
zelmi telítettsége a nép vá- nek kifejezésére épült. Az 
gyainak és törekvéseinek meg- elöbbi bennünket kényszerl- 
szólaltatója. Kifejezése annak tett v|gyéZ7. állásba, az utób- 
a meggyőződésnek, hogy a bi előttünk, a dolgozó nép 
haza felvirágzásának, a célok e)6tt tisztelgett- A 
beteljesedésének letéteménye- szárnyaira kelő új himnuszunk 
se biztos fedezete a nép szór- ennéi js sokkalta messzebbre 
galmas munkája és akarata, tekint: legnemesebb emberi.

Mozgósító himnusz. A lég- társadalmi vágyaink betelje- 
drágább kincset, a haza sza
badságát, függetlenségét és 
szuverenitását őrző, az ország 
haladását, saját önmegvalósu
lását építő programmá fogal
mazó nép forradalmiságtól át-

Legnemesebb vágyaink 
beteljesülését hirdeti

állnak meg, ahol
román nemzet te a mi környezetünkből ide

gen kifejezést. Mert kérdem 
én, melyik „úr“ arca lett vala
mikor is verejtékes a légkala
pács szorításától, a rakódó gép 
kemény rángatózásától, attól, 
hogy valahol elakadt egy bá
nyamozdony, vagy váratlanul 
keskenyedni kezdett egy kia- 
dósabbnak ígérkező teliér.

bányaüzemünkben a 
bányászcsapatok nagy 
már évek óta a kommunista 
munka és nevelő brigád nevet 
viseli. Ez gyakorlatilag azt je
lenti, hogy bár eddig is ra
gaszkodtunk az emberi kap-

A kölcsönös tisztelet 
és megbecsülés jegyében

Románia Szocialista Köztár
saság új Állami Himnuszá
ban millió hangú kórusként 
zeng a haza. Az az olthatatla- 
nul lángoló szeretet, amely e 
tájegység lakóit — románokat, 
magyarokat, németeket és 
más nemzetiségűeket — ér- 
zelemvilágban, akaratban ösz- 
szeforrasztja, szervezetté, egy
ségessé teszi.- A Ciprian Po
rumbescu
alkalmazott új szöveg 
kifejezi és tükrözi az ország 
politikai, gazdasági és társa
dalmi életében bekövetkezett 
mélyreható változásokat. A 
dolgozó nép tudatában, helyé
nek, küldetésének, történelmi 
útjának, szerepének és céliá
nak tisztánlátásában végbe
ment fejlődést.

Ezért az új szöveg a múlt 
hősiességének, dicsőséges har
cainak és győzelmeinek pil-

egyenlő rangú katonái va
gyunk

Éppen ezért természetes
nek tartottuk, hogy mindig 
elvtársaknak szólítjuk egy
mást, hisz nincs egy olyan 
szó, amely őszintébben kife
jezné a kölcsönös tiszteletet, 
megbecsülést, egyenlőséget a 
szebb holnapért csatasor
ban állók közt, függetlenül at- csőlátókat, szocialista rendsze- 
tól, hogy milyen nemzetiség- rünk lényegét leghűebben ér

zékeltető elvtárs 
Ha véletlenül elhangzott oly- használatához, azon leszünk, 

kor más kifejezés egy mérnök hogy
vagy váltásvezető címére, úgy untatott elv az elkövetkezők- 
néztünk össze, mintha valaki 

meddőt dobott

Mi, bányászok, akik napon
ta a mélységgel, a gránit ke
ménységével birkózunk, álta
lában keveset 
szavak, kifejezések jelentésé
vel. Ott lent, a tárnák mé
lyén. mindnyájan társak va
gyunk, függetlenül attól, hogy 
a vájár.

Btanultam
NEKED A mi

részebíbelődünk a

.•lő. Ugyan-a mérnök, a csillés 
vagy a mester beosztását tel
jesítjük. Egybeköt a munkánk, 
kölcsönös segítség nélkül, kü- 
Iön-külön nem sokra men- 

összefűznek céljaink,

ismert zenéjéhez 
híven

kifejezéshez tartoznak.most
megfelelőentörvénybe isez anénk,

minél több ércet küldeni a 
felszínre. Egybefog mindnyá
junkat az a tudat, hogy a szo
cialista haza felvirágoztatásá
ért ,a kommunista holnap meg
teremtéséért vívott küzdelem

maradéktalanul érvébenszándékosan 
volna a nehéz munkával fel
színre küldött drága ércbe. 
Vádlóan tekintettünk arra, aki 
eltűrte, de arra is, aki kiejtet-

sülését hirdeti. nyesüljön.
Demeter Kálmán

villanyszerelő szakmunkás. 
Arad

Simonfi József,
Jakab Mártamesterea Zazar bányaüzem


