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„Respublíca! 
Szabadság  gyermeke" 
így  nevezte száz évvel ezelőtt  a sza 

badság  jorró szerelmese,  Telő  fi  Sándor 
a köztársaságot.  Ez a népi köztársaság 
jött el másodszor  és örökre  Magyaror-
szágon, először  és mindenkorra  Romá-
niába. Hogy  majdnem  egybe esett a 
két  állam/orma  végleges  átalakulása, 
azt a szociális hasonlatosságok  telték 
indokolttá.  Ott a grófbk,  bárók,  egy 
házak uralták  a földet,  itt  bojárok, 
földesurak,  katonatisztek,  Romániában 
a feudálismus  későbbi  fejlődése  erősi 
tette  meg és tartotta  1944 ig szilárdan 
a királyságot. 

Bir Magyarországon  a királyi  szék 
hosszú idő  óta nem volt  betöltve,  maga 
a királyság  intézménye fennállott,  mint 
a népi fejlődés  meggitlására  alkal 
mas rendszer.  Sót  a királynélküli  ki 
rályság,  mint kizsákmányoló  lehetőség 
nagyszerilen  bevált  a tengernélküii 
Horthy  tengernagy  kezében is. 

De nemcsak a földel  és annak kin 
cseit élvezték  jogtalanul  a nép kizsák-
mányolói, hanem kisajátították  a nem 
eeti élet  minden  értékét,  a tudást,  a 
művészetet  és a szólásszabadságot  Egy 
formán  verték  le a földéhes  paraszt 
megmozdulásokat  itt  is, ott is Romá 
niában 1928-ban Lupényban, 1933 ban 
Bukarestben  és a petróleumvidéken 
verték  le az tpati munkásság  politikai 
és bérharcát  A grófok,  bárók  hazá 
jában pedig  1849-ben, majd  1919 ben 
fojtották  vérbe a felszabadulási  harcot. 
Az aradi  várbörtön udvarán  13 sza 
badsághatcos  vezért  végeztetett  ki  az 
akkori  reakció,  1919 után az első  ma 
gyar köztársaság  bukást?  óta tűzzel 
vassal pusztította  a Horthy  rendszer 
a munkásmozgalom  vezetőit. 

Mindkét  rendszer  mellett  biztos me 
nedéket  talált  a fajgyűlölet.  A kisebb-
ségben élő  népek sorsát telték  kockára, 
ha „nemzeti"  érdekből  kardot  kellett 
csörtetni. 

így  jutott  el Románia dolgozó  népe 
194? végéig,  amikor  a komoly  ered-
mények és események hatása alatt 
Hohenzollern•  Sigtnaringen  családból 
származó Mihály  lemondott  a trónról, 
elismervén, hogy a román állam éle-
tében az utóbbi években mélyreható  po 
litikai,  gazdasági  és társadalmi  átala-
kulások  történlek,  amelyek  uj kapcso 
latot  teremlet'ek  az államélet  tényezői 
között.  Tekintettel  erre a helyzetre  az 
ország felelős  tényezőivel  teljes egyel-
értésben, a reá háruló felelősség  tu-
datában  ugy véli, hogy a királyság 
intézménye nem felel  meg töbsé állam-
élet  jelenlegi  jeltételeinek,  amennyiben 

komoly  akadályt  jelent  Románia fej-
lődésének  utján. 

Melyek  hát a mélyreható  álalakulá 
sok? 1944 óta a dolgozó  nép kezébe 
vette sorsának  irányítását.  A kormány 
a dolgozók  támogatásával  gazdasági 
téren kimagasló  eredményeket  éri el. 
Fokozta  a termelést,  biztosította  a köz-
ellátást  az 1948 iki  uj termésig,  meg 
rendszabályozta  a szabotáló tőkéseket. 
Az ifjú  demokrácia  választási  győzel 
me olyan országgyűlést  eredményezett, 
amely, a köztársaság  előfeltételeként 
mélyrehaló  re/ormokat  valósitolt  meg. 
Őszinte szerződések  megkötésével  védel 
met biztosított  magának  és nyújt biz 
tonságot  a.szomszédos1  ujlipusu demok-
rata államoknak. 

I" 

íme  itt vannak az átalakulások, 
amelyek  lehetetlenné  telték  a király 
számára, hogy továbbra is eredménye-
sen védelmezze  a tőkés  osztály  érdekeit, 
a hová ő is. mint Románia egyik  leg-
nagyobb földbittokosa  tartozott.  Romá-
nia népe tehát határozott  fellépésével, 
szorgalmas  munkájával  szabad  fejlő 
désének  útjából elhárította  az utolsó 
akadályt  és 1948 küszöbén bátran in 
dul  a biztos győzelem  felé,  amint a 
nagy költő  mondta: 

Mert  győzni  fogsz,  dicső  Respublica, 
Bár vessen égés föld  elédbe  gálot, 
Miként  egy uj, de  Szent  Napoleon, 
Elfoglalod  majd  a kerek  világol  l 

IMETS  JÁNOS. 

U j nyugdíjtörvény készült 
. Luka László megszünteti a 

nyugdijsérelmeket 
Január 3-án benyújtotta az előkészítő bizottság az uj tör-

vénytervezetet, mely Luka László pénzügyminiszter utasításai sze-
rint készült el és figyelembe  veszi mindazokat a kívánságokat, 
amelyeket a MNSz terjesztett elő. 

Az uj nyugdijtervezet magyar nemzetiségi vonatkozásban 
eltörli a régi sérelmeket. A nyugdijas felekezeti  tanitók és tanárok 
1948 április elsejétől kezdődőleg a nyugdíjpénztár tagjaivá válnak, 
de szerzett jogaik elismerése mellett. A törvénytervezet ugyanettől 
az időponttól kezdve elismeri az 1940 -44 között nyugdíjazottak 
szerzett jogait. 

A törvénytervezet egyik különlegessége, hogy a nyugdíjnál 
ezentúl beszámíthatók a nemzetiségi vagy egyéb okokból elbocsá-
tottak szolgálatonkivül töltött ideje is. 

Köszöntelek,  köztársaság... 
Évek  sötétje felszakadt, 
a nép hatalmas,  a nép .ma nagy. 
Kezéről  lehullt  a bilincs, 
hóhéroknak  már nyoma sincs. 
Ma  hallatja  a nép szavát; 
köszöntelek,  köztársaság! 

A harcban is a nép a hős, 
a karja  izmos és erős, 
szemébe fénylik  a jövő, 
kiáltása  egetverő. 
Hazánkat  egy szó zengi át: 
köszöntelek,  köztársaság/ 

Évszázadok\bus  nyomora, 
urak,  bitangok  ostora 
cserdült  hátamon s háladon, 
s ma miénk im az uralom 
és halld  a győztesek  szavát: 
köszöntelek,  köztársaság  t 

Vetésed  más aratta  le, 
s fáradt  asszonyod  éneke 
sírt  a füledbe  százszor is, 
ellopták  még az álmod  is. 
S ma, halld  asszonyod  vig dalát: 
köszöntelek,  köztársaság  / 

Egyei mond  géped  üteme, 
egyel  fiaid  éneke, 
egy szó hasit át mindenen, 
testvér!  miénk a győzelem, 
ma hallatja  a Mép  szavát; 
köszöntelek,  köztársaság  / 

Évek  sötétje felszakadt, 
a nép hatalmas,  a nép ma nagy, 
szemében fénylik  a jövő, 
kiáltása  egetverő, 
győztesen  hallatja  szavát: 
köszöntelek,  köztársaság! 

B. BAKSA  MÁRIA, 

A népi köztársaság ünnep-
lése Székelyudvarhelyen 
A korareggeli óráktól ünnepi hangu-

lat volt Székelyudvarhelyen a király-
ság megsztlnése alkalmából. 

A demokratikus szervezetek, intéz-
mények homlokzatán diadalmasan leng 
tek a zászlók. A városon végigvonuló 
zenekar is a demokrácia győzelmét 
hirdette. 

Délután 2 órára a városi moziterem 
zsúfolásig  megtelt, úgyannyira, hogy 
az előcsarnok és foljósó  sem bizo-
nyult elég tágasnak a tömeg befoga-
dására. Már a gyűlés megkezdése előtt 
felhangzik  az éljenzés. Románia népi 
köztársaságát, a Román Kommunista 
Pártot, a köztársaság megvalósítóját 
ünnepelik. 

Még nagyobb lesz az éljenzés, ami-
kor megjelennek az előadók, hogy is-
mertessék az ovszág életében előállott 
politikai eseményt. 

Szilágyi Ignác megyefőnök  nyitotta 
meg a nagygyűlést, felolvasva  a kor-
mány kiáltványát és a volt király le-
mondási nyilatkozatát. Ugyanakkor be-
jelenti az elnökség megalakítását, me-
lyet a parlament egyhangú szavazat-
til elfogadott. 

Demeter Sándor, a RKP megyei tit-
kárságának tegja ismerteti román nyel-
ven ennek a napnak jelentőségét, rá-
mutatva a munkásosztály harcára és 
mindazokra az eseményekre, melyek 
végre idevezettek. 

Majd Csiky F. János, a RKP udvar-
helymegyei titkára beszél magyar 
nyelven. 

Mindkét szónokot állandóan félbe-
szakítják a közönség lelkes éljenzése!. 
Magyar és román nyelven éltetik a 
népi köztársaságot, a kormányt és a 
munkásegységet, mely megvetette az 
alapját a népi köztársaságnak. 

A hadsereg nevében Gherman Mir-
cea őrnagy tett ígéretet, hogy a had-
sereg valóban a nép hadserege lesz. 

— A katonaság már nem lő többé a 
munkásság közé, ma a munkássággal 
együtt halad a demokrácia megerősi 
tésének u ján, erre biztosíték Bodnăraş 
Emil hadügyminiszter, a munkásság 
régi harcosa — mondotta többek kö-
zött Gherman M. őrnagy. 

Az ünnepély befejezése  előtt a gyű-
lés üdvözlő táviratot küldött a kor-
mánynak, az elnökségnek és a nép 
parlamentjének. Az Internationálé el-
éneklése u'.án a gyűlés részvevői ro 
konszenvíüntetésl rendeztek a RKP 
megyei titkársága előtt, éltetve a Ro 
mán Kommunista Pártot, Gh. Gheor-
giu Dejt, Luka Lászlót, Ana Paukert 
é3 a Párt más élharcosait. 



1948 
Örömtől repeső szívvel köszöntünk, 

Újév — 1948! 
És amikor a biztos jövőbe vetett 

hittel lépjük át küszöbödet, megállunk 
egy pillanatra, hogy visszatekintsünk 
ugy a közeli, mint a messzi múltra, 
mert jöttöddel százas évfordulót  ünne-
pelünk. Szabadságunk kezdetének szá-
zas fordulóját. 

Ezernyolcszáznegyvennyolc 
Párizs, Bécs, Budapest. Egymásután 
ébred a nép, bomlanak a szabadság 
zászlói, barrikádok emelkednek, s meg-
remegnek a zsarnokok. 

A bécsi Burg alapjában rendül meg. 
A hatalmas uralkodó ifjú  diákok és 
kérges kezű munkások előtt remeg. 

Budapest örömmámorbín uşzik. 
Szabad Táncsics, s Petőfi  szabadság-
dalától zengnek a hegyek, a völgyek. 
Kossuth szózata, Bă'cescu szava zug 
végig az öreg Európán. 

De a bécsi zsarnok méltó társat 
talál, az orosz nép gyilkos zsarnoká-
ban, a cárban, ki zsoldosaival elfojtja 
a moldovai románság megmozdulását, 
s a bécsi Burg véreskezű hóhérával 
kezet fogva  tiporja porba a szabadság 
vörös zászlaját és a Petőfi  által meg 
álmodott és megénekelt világszabad 
ságot, azt gondolva, hogy hatalmuk 
örökéletű . . . Csalódtak. 

Száz év távlatából nézünk vissza . . . 
Mannyi vér, milyen sok mártir kellett 
ahoz, hogy végre valóságra váljék a 
százéves álom. 

Hiábavaló volt. a két világháború 
borzalma, a mit a mult zsarnokainak 
emberbőrbe bujt fenevadjai  zúdítottak 
a világra csak azért, hogy elfojtsák  az 
igazságot, megöljék az eszmét. Hiába 
volt minden erőlködésük, a győzelem 
a miénk. A miénk, a népé, ha egy 
évszázad után is. 

Győztek: Buday Nagy Antal, Dózsa, 
Martinovicsék, Bâlcescu, Kossuth. 

És Te, Petőfi  Sándor, Te lánglelkü 
költő. Ébredj I Harcod nem volt hiába 
való, álmod beteljesült: »nincsen többé 
szeretett király.* Kertész  János. 

Néhány szó az egyetemi 
hallgatók előadása elé. 
Jan. 6 án tartják városunk egyetemi 

hallgatói előadásukat. 
Ifjúságunknak  az a rétege, amely a 

szellem fegyverével  fog  a demokrácia 
építői, az uj, igazabb élet felépítői 
közé állani. 

A diákság egy részét sikerült éppen 
ifjú  lelkesedésén, de ugyanakkor ta 
pasztalatlanságán keresztül megkapa 
rintani különböző ferde  eszmeáramla-
toknak. 

A diákság ez a része a lelkébe el 
ültetett fasizmus,  sovinizmus hatására 
nézte idegenkedéssel a demokrácia első 
erőfeszítéseit. 

Ma egyetemi hallgatóink végre rá-
találtak a helyes útra, az építők dia-
dalmas útjára. 

Bekapcsolódva, szervezetten, a de-
mokratikus rendszerbe, ki akarják 
venni részüket a munkából. 

Ezt van hivatva igazolni a január 
6-iki előadás, mely elé valóban nagy 
érdeklődéssel tekint városunk polgár-
sága, b. b. m. 

A bíHessíj (s  szeretet ünnepe SzcntHcrcsztbányáit 
(Megkésett karácsonyi levél.) ' 

A hófúvás  december 24 én estére 
megszűnt. Nagy pelyhekben kezd hul 
lani a hó. Kipirult, fáradt  munkások-
kal megrakott teherautó fordul  be a 
vasgyár kapuján. A hófúvástól  beta-
kart országúton dolgoztak rohammun 
kában és az eredmény jó érzéssel tölti 
el a munkássziveket: szabad az ut, a 
termeléshez szükséges szénszállítás 
biztosítva van ! 

Az egész telep lakossága, kicsik és 
nagyok ünnepi hangulatban készülnek 
a karácsony ünnepére. Az üzem el 
látó szervénél, a Szövetkezetben há-
rom helyen osztják a hust, olajat, ga 
bonát, cukrot, sőt az ünnep alkalmá 
ból még bort is szereztek be. A telep 
utcái szokatlanul elcsendesedtek, ások 
apró munkásgyermek már türelmet 
lenül szorong a kis konyhában és 
várja az angyalt a szép karácsonyfá 
val és ajándékkal. A szülők munkától 
redős arcát nía mintha különös, meleg 
szellő simította volna ki. 

És tényleg . ma itt Szentkeresztbá 
nyán minden ember másként készül 
a karácsonyra. Ma a karácsony ün 
nepe olyan, amilyen karácsonyért év 
századokon keresztül küzdött a mun-
kásság. Ma nem rendeletre és egy 
csomó antidemokratikus korlát között, 
hanem szabadon és ősi hagyományok 
szerint tartanak egy Szabad Kará 
csonyt. 

Igen, ma már szabadon, a becsüle-
tes munka, az emberi összefogás,  a 
kölcsönös megértés, a szeretet jegyé-
ben tartják a' karácsonyt, azt az ün-
nepet, amely a béke és szeretet lehel-
letét, ülteti a lelkekbe. 

De büszkeség is érezhető a munká 

sok magatartásán. Hogyne, hiszen ez 
az esztendő végén tartandó ünnep 
ezúttal alkalmat ad arra, hogy vissza-
tekintsenek, vájjon jussuk van e a 
békéhez, vájjon küzdöttek e méltóan 
érte ? És a büszkeség, ez az önfuda-
tos büszkeség nem indokolatlan. Igen, 
küzdöttek és fáradtak  egész éven ke-
resztül, de sok sok eredménnyel is di-
csekedhetnek. A termelésük az 1938 as 
év átlagának ma már felette  van, az 
évek g leállott üzemrész, műhely ma 
ismét termel. A szellemi és kulturális 
színvonal emelésére alkotott iskolater 
mek, óvoda, kulturház, mozi, fürdő, 
stb. mindez egy.év^yümölcse és mind 
a békét és szeretetet szolgálja. 

Talán ez az oka annak is, hogy a 
Szakszervezet helyiségét most. kará 
csonykor avatják fel.  Itt ebben a he-
lyiségben fognak  ezentúl küzdeni az 
igazi béke biztosításáért. S hogy meny 
nyíre egyszerűen és tisztán érez ez a 
munkás sereg, talán abból megállapít-
ható, hogy a szakszervezeti helyiség 
avatása alkalmából egy, a munkások 
által öntött és kidolgozott Sztálin-szob-
rot is felavatnak.  Nem .véletlen, hogy 
a béke és szeretet ünnepén a szent 
keresztbányai munkások a béke leg 
állhatatosabb harcosának, a népek 
összefogása  és kölcsönös megbecsü-
lése, a szeretet fáklyahordozójának  a 
szobrát avatják fel. 

Megértem a szentkeresztbányai vas-
munkások gondolatvilágát és minden 
dolgozó megérti ezt. 

Mint az angyalok csengetyüje, ugy 
hallszik a kohótöltés "jelzője, a távol 
ban felcsendül  a kis székely bethlehe-
mesek dala: Békesség a földön  a jó-
akaratú embereknek. 

Dolgozik a vasseprii 
a pénzügyigazgatóságnál 

Udvarhelymegve lakossága nagy 
megelégedéssel vette tudomásul a pénz-
ügyigazgatóságnál történt változásokat. 

Lina László pénzügyminiszter ren 
delete értelmében Ţiplea Ioan volt 
penzügyigazgatónak végre távoznia 
Kellett és helyébe Dénes Ferenc dr. 
a fiatal  demokratikus szellemű ügyvéd 
került. 

Értesülésünk szerint még várhatók 
személyi változások. 

SPORT 
Városunkban egymásután alakulnak 

meg a tekecsapatok. Az UMTE után 
a szombatfalvi  Testvériség 2 csapattal, 
a Postások 1 csapattal, a bőriparosok 
szintén 1 csapattal gazdagították az 
udvarhelyi teke-sport táborát. A va 
sárnap megtartott házi verseny kereté 
ben a szombatfalvi  Testvériség I. csa-
pata 294 : 245, vagyis 49 fával  győ-
zött az UMTE tekecsapata felett.  A 
szombatfalvi  Testvériség II. csapata 
183: 163, vagyis 20 fával  győzött a 
Postás tekecsapata ellen. 

Az udvarhelyi Autó Sport férfi  és 
női kézilabda csapatának vezetősége 
felhívja  az összes játékosok figyelmét, 
hogy a tornatermi edzések megkez-
dődnek. Minden játékos figyelje  a me-
netjegyirodában kifüggesztett  hirdeté-
seket, olt pontos felvilágosítást  kap. 

H I R E K 
\ 

— Ünnepség keretében osztotta ki 
a munkavdrsenyen kitűnt ifjaknak  a 
versenydíjakat az IMSz udvarhely-
megyei titkáraaga. Január  4 én, 
szombaton műsoros  est keretében  osz-
tották  ki azoknak  az ifjaknak  a ju 
talmat,  akik  ugy a szervezési, mint 
az újjáépítési  munkában kitűntek. 
A versenyben 54 ifjú  vett részt  és 
ebből  dijat  8 ifjú  és 5 leány kapott. 
A verseny jutalmazottjai  sorrendbén 
a következők:  A fiuk  közül:  Ágoston 
Sándor,  Szabados  György, Szeder 
jesi József,  Csézár  József,  Csergő 
Árpád,  Szőke  András,  Soó László és 
Mihály  József.  Leányok: Jére  Berta, 
Székely  Berta, Lukács Berta, Török 
Ágnes és Vass  Margit. 
x Udvarhely varmegye mégyéfőnök 

aége magyar román perfekt  gépiróaőt 
keres. Jelentkezni lehet a vármegyei 
főjegyzőnél  (?9 sz. szoba). 

— Veszett kutya garázdálkodott 
Szombatfalvan.  Néhány nappal ezelőtt 
nagy riadalmat keltett Szombatfalván 
egy veszett kutya. Mmtegy tiz embert 
megmart, mielőtt egy puskalövéssel 
sikerült ártalmatlanná tenni. A meg 
mart személyeket a Pasteur intézetbe 
szállították. 

x Kö8zönstnyilvÁn{táa. Mindazok, 
akik szeretett halottunk : Mihályi Béla 
elhunytakor részvétüket nyilvánították, 
temetésén résztvettek, fogadják  hálás 
köszönetünket. A gyászoló család. 

— Két szélesebb körben ismert 
egyéniség elhunytáról is értesültünk 
legutóbb. Az egyik: Pluhár Gábor 
nyug. állomási előljáró december hó 
30 án este hunyt el városunkban 71 
éves korában. Különösen a Székely 
Dalegylet és a Polgári Önképző Egylet 
munkájában vett részt évek során nagy 
buzgósággal. — A másik Mihályi  Béla 
nyug. körjegyző, aki dec. 3! én 66 
éves korában hunyt el hirtelen ugyan-
csak Székelyudvarhelyen. Vármegyénk 
több községi és körjegyzőségében mű-
ködött, s nyugdíjaztatása után, váro-
sunkba költözve, különösen a Nyug-
dijasok Egyesületében fejtett  ki tevé-
kenységet. 

— A Magyar Népi Szövetség kul-
turcsoportjanak szilveszteri kabaréja 
teljes erkölcsi sikerrel zárult. A Rayal-
mozgó termét zsúfolásig  megtöltő kö-
zönség a hagyományos Szilveszter-
esti várakozásnak megfelelő  jókedv-
vel, sőt a sok jóízű, humoros jelenet 
után, számtalanszor „guruló kacagás-
sal" jutalmazta Herczegh Tibor kitűnő 
konferálásait  és villámtréfáit.  Tomcsa 
„ősbemutatója" a helyzetkomikumok 
halmazával tanúskodott ismét a szö-
vegíró elpusztíthatatlan humoráról, mig 
a zenei rész szerzője, Herczegh Tibor 
zenei felkészültségén  kivül, mint sze-
replő, ugyancsak eleven humorral s 
ezenkívül biztos színpadi mozgással 
hódította meg a közönséget. Keres ély 
László kitűnő színész és énekes. Szé 
pen csengő tenorja betöltötte a szín-
háztermet s a humoros jelenetek sikere 
az ő vállain nyugodott. Felesége, 
Sághy Kattlin kedves lényét, termé-
szetes, egyéni jókedvét sugároita szét 
minden jelenetében. Rjmán nyelvű 
szavalata művészi volt. Bíldovits Emil 
a humor atyamestere. E ég volt egy 
szava, mozdulata, hogy a közönség 
kacagjon. Kovács Pista természetes, 
jókedvű humorista Ferenczy Böske, 
bár indiszponálva volf,  mégis kelleme-
sen énekelt. Kertész Jánosné és Ker-
tész Ibolya szereplése nagyban hozzá-
járult az est sikeréhez. Nem feledkez-
hetünk meg az est egyetlen komoly 
számáról, Szilágyi Árpad elnök meg-
nyitó beszédéről, meljben találóan 
vont párhuzamot a száz évvel ezelőtti 
forradalmi  események és a mai helyzet 
között. A Magyar Népi Szövetség mü 
kedvelő gárdája olyan élményben ró 
szesiteite városunk közönségét, mely-
nek alapján várakozással nézünk to 
vábbi sorozatos szereplése elé. H. 

— Köszönetnyilvánítás. Mindazok-
nak, akik édesapánk Piuhár Gábor 
elhalálozása alkalmával fájdalmunkat 
részvétükkel és temetésén való megje 
lenésükkel enyhítették, különösképpen 
a rom. kath. egyháztanácsnak, a Szé 
kely Dalegylet és Önképzőkörnek, ez-
úton mond hálás köszönetet a gyá 
szo/ó  család. 

f| 
x Eladó egy négy szobás ház. Tá 

bor-u ca 59. Érdeklődni lehet Kossuth-
u'ca 52 szám. 

— Felhívás. Az Udvarhelyi Munká-
sok Gazdasági és Ipari szövetkezetének 
(UMGISz) igazgatósága felkéri  tagjait, 
hogy üzletrészeiket folyó  évi január hó 
folyamán  egészítsék ki 1.000 lejre. 
Ezen intézkedés az Institutul Naţional 
al Coopera ţiei, (INCOP) Bucareşti uta-
sítására történik, — mivel a kormány-
nak az az intézkedése lépett életbe, 
mely szerint beszünteti és felmondja 
a szövetkezetek részéra nyújtott köl-
csönöket és áruhiteleket, azzal, hogy 
a szövetkezetek saját, illetve üzlet-
részeseik tőkéjével bonyolítsák le az 
áruelosztást, beleértve a pontrend 
szerű és szövetkezeti árut is. Kérjük 
tagjainkat, hogy január hó folyamán 
feltétlenül  egészítsék ki üzletrészeiket, 
mert ellenkező esetben nem leszünk 
abban a helyzetben, hogy az áruelosz 
tásban rendelkezésükre álljunk. 

Az UMGISz  Igazgatósága. 
Nyomatott a «Szabadság* könyv-

nyomdában Székelyudvarhelyt, 


