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MÂBCIUS  6. 
1945 március 6: a népi  de-

mokrácia  megszületésének  napja. 
3 év  egy ember életében  sem hosz-
szu idő,  egy állam  életében  még 
kevésbé,  a történelem  időgépén 
egy röpke pillanat. 

Mégis,  ha rövid  visszapillantást 
teszünk az elmúlt  három év  ese-
ményeire,  mi is, akik átéltük,  el-
csodálkozunk  az események  és  tör-
ténések  forgatagán,  ha idézni  kí-
séreljük  a nagy politikai  és  gaz-
dasági  átalakulasok  fontosabb 
mozzanatait. 

A népi  tömegek  nyomására meg-
ékkult  széleskörű  demokratü  us 
kormányunk torvénybe  iktatta  a 
földreformot,  a kormányban lévő 
tatareszkánus  miniszterek  ellen-
zése  dacára 

A földreform  sikerült,  mert a 
a parasztságnak  hatalmas  szö-
vetségese  támadt  a munkás-osz 
tályban. 

1907 ben a földigénylő  parasz-
tok Jöldéhségét  fegyverrel  csilla-
pította  le a reakciós liberális  kor 
mátiy  Tizenegyezer  paraszt  ár 
tatlanul  kiontott  vére  jelezte  a libe 
rálts  polgárság  „demokráciáját 

1945-ben sikerüli  a dolgozó  pa 
rasztsagnak  kiragadni  a földeta 
földesúri  osztály  kezebői,  mert hü 
szövetségese  tamadt  a munkás 
tsztalyban  és  annak élcsapatában, 
a Partban. 

Az ujlipusu  demokrácia  a mun-
kásság. parasztság  és  haladó  ér-
telmiség  összefogásán  épült  fel  és 
dacára  a vesztett  háború és  kei 
ivi szárazság  következményének,  a 
fejlődés  nagy szakaszat  futotta  be. 

A reakció és  a spekulánsok 
minden  ellenkezése  dacara  sikerült 
az inflációt  megállítani  és  meg-
teremteni  a stabilizációt 

Az uj pénz  megszilárdult,  anéV 
kii  hogy külföldi  segítségét  kellett 
volna igénybe  venni és  anélkül, 
kogy feladtuk  volna politikai  és 
gazda  sági függetlenségünket. 

A Groza Peter  dr  vezetése  alatt 
illó  demokratikus  kormányunkul 
*z esemenyek mindenben  igazol 
lak  Akkor is, amikor a belső  és 
külső  reakció elleni  harcai hatá 
tozottan  vitte,  az imperialisták 
tsoldjaban  álló  nemzeti  paraszt 
fart  áruló  csoportját  leleplezte  es 

az árulók  megkapták  méltó  bün-
tetésüket. 

A népi  demokráciánk  fejlődé-
sét  akadályozó  tatareszkánus  cso 
portnak  a kormányból  való eltá-
volítása  után a következő  termé-
szetes lépés,  a reakció és  az im-
periálista  törekvések  hatalmas  tá-
maszának, a királyság  intézmé-
nyének  megszüntetése  volt. 

A Román Népi  Köztársaság 
kikiáltása  méltó  befejezése  volt  a 
mult  évnek.  Az 1948 év,  a sza-
badság  centenáriumának  éve,  népi 
demokráciánk  legnagyobb  ered-

ményével  ajándékozott  meg: a 
munkásosztály  egységes  pártjával. 

A román munkáspárt  megala-
kítása  nem csak országunknak, 
de  a viláq  munkásmozgalmának 
kimagasló  történelmi  eseménye, 
népi  köztársaságunk  fejlődésének 
ujabb biztositéka 

1945 március 6-át,  három év 
eredményeinek  nevében  ünnepel-
tük, de  ünnepeltük,  mint  az uj 
megvalósítások  küszöbéi 

Ennek első  hatalmas  mozzanata, 
március 28 a, az alkotmányozó 
nemzetgyűlés  megválasztása. 

Az uj alkotmány  a kizsákmá-
nyolást  alkotmányellenesnek  fogja 
minősíteni  törvénybeiktatja  a nem-

zeti,  faji,  vallási  különbség  meg-
szüntetését,  a nőknek  a férfiakkal 
való egyenjogúságát.  Az uj alkot-
mányban a munka illő  helyet  fog' 
lai  el,  mint  a gazdasági  élet  alap-
tényezője,  amely egyúttal  minden 

polgár  számára becsületbeli  köte-
lesség. 

1948 év  március 6-án három 
év  számadásait  végeztük  el.  A 
szabadság  hónapjában Ígéretet  is 
kell  tegyünk  mindannyian,  hogy a 
munkát  tovább visszük a nepi de-
mokrácia  tökéletes  kiépítéséig,  hogy 
vé%re  mi is t á'ephessünk a szo-
cialista  társadalom  megvalósítá-
sának útjára. 

A Népi Demokrácia arcvonalának 
k i á l t v á n y a 

Polgártársak  és  Polgártdrsnők! 
1948 máicius 28 án népünknek meg 

kell jelennie az urnák előtt, hogy meg 
válassza képviselőit a nsgy nemzet 
gyűlésbe, amelynek hiva ás a uj alkot-
mányt adni az országnak; a Román 
Népi Köztársaság alkotmányát és olyan 
uj reformokat  valósítani meg, amelyek 
arra hivatottak, hogy biztosítsák ha-
zánk haladását. 

A Román Munkáspárt, az Ekésfront, 
a Nemzeti Néppárt és a Magyar Népi 
Szövetség, amelyek a nép érdekeit és 
akaraíát képviselik, elhatározták, hogy 
egyetlen hatalmas és egységes arcvo 
nalba tömörítik erőiket, a Népi De 
mofcrácia  Arcvonalába és a választá 
sokra közös listát nyújtanak be, amely 
nek választási jele a NAP. 

A Népi Demokrácia Arcvonala meg 
erősiti a nép politikai erkölcsi egysé 
gót, harcol a Román Népi Köztársa-
ság megszilárdításáért és fejlődéséért, 
mindazok haladásáért és jólé.éért, akik 
a városokban és falvakban  fizikai  és 
szellemi mnnkát végeznek. 

A Népi Demokrácia Arcvonalát azok 
a pártok és szervezetek alkotják, 
amelyek a legszélesebb tömegeket 
mozgósították, augusztus 23 ika után 
elUzték az ország éléről a reakcióso-
kat és a tömegek erejénél fogva  1945 
március- 6 án rákényszeritették a volt 
királyra és a köréje csoportosult re-

akcióra a demokratikus kormányzatot. 
Azó'a országunkban nagy politikai 

és gazdasági változások mentek végbe 
a nép javára. A földreform,  pénzegy 
tégünk megerősítése, a pénzügyi zür 
zavsr felszámolása,  az áruterme'és 
fokozatos  növekedése biztosították a 
tömegek életszínvonalának fokozatos 
és folytonos  fejlődésiét.  Ami eddig 
példa nélkül álló, egyensúlyba hoztuk 
állami költségvetésünket. 

A rép tzabedságjogait védelemben 
részesítettük és részesítjük. Az ímpe 
riálisták szolgálatában állott volt nem 
zeti parasztpárti klikk elnyerte méltó 
büntetését. A tormáryból eltávolitot 
tuk a Tă ărescu csuporot, amely aka-
dályozta népi demokráciánk fejlődését. 
Az inrperiálista és reatciós körök Ug 

! nagyobb támaszát, a királyságot el-
j távolítottul és országunk Népi Köz< 

társasággá vált. 
| A népi demokráciák államaival és 
j a Szovjetunióval megkötött barátsági, 

együttműködési és kölcsönös segély-
n\ujási egyezmények megerősítették 
Románia nemzetközi helyzetét és te-
kintélyét. Országunk alkotó tényezővé 
vált a béke és szabadságszerető né-
pek táborában. 

Népi Köztársaságunk uj történelmi 
fordulatot  jelent népünk bégéért, sza-
badságért és boldogabb jövőért vívott 
harcának utján. 

A Nrpí Demokrácia Arcvonala, 
amely egyesi i országunkban a nép 
legélenjáróbb osztagait, legkövetkeze-
tesebb demokratikus erőit, nem elé-
gedhetik meg a mai napig kivívott 
eredményekkel. M'g vannak elhárí-
tásra váró akadál) o», leküzdésre váró 
nehézségek, amelyek u jaban állanak 
országunk előrehaladásának. A Napi 
Demokrácia Arcvonala harcba szó-
lítja és munkára szólitja az egész né-
pet, hogy Románia elmaradott gazda-
ségi és kulturális helyzetének felszá-
molásával tovább haladhassunk előre 
a fejlődés  utján. 

A Népi Demokrácia Arcvonala «. 
városi és falusi  dolgozók támogatá-
sival — nemzetiségre, nemre, tájra 
való különbség nél'ül — mindizok 
segítségére siet, akik igazán szeretik 

Ellen március 8, a nők nemzetközi napja 



Előre a Népi Demokrácia arcvonalának győzelméért a választásokoi 
hazájukat é3 a népet és uj alkotmányt 
ad országunknak. Az uj alkotmány 
szentesíteni fogja  az eddig kiharcolt 
demokratikus vívmányokat és migába 
foglalj<t  népi demokráciánk to/ábbi 
fejlődésének  alapiiveit. Uj alkotmá-
nyunknak le kell szögeznie, hogy a 
Román Népi Köztársaságban minden 
államhatalom a népből indul ki, a 
népé és azt a nép által választott 
szervek gyakorolják. 

Az uj alkotmánynak biztosítania 
kell a munka számára azt a helyet, 
amely megilleti; rá kell mutatnia arra, 
hogya munka államgazdaságunk éle 
tének alapja s ugyanakkor minden ál-
lampolgárnak becsületbeli kötelessége. 
Az uj alkotmány nem elégszik meg 
•zzal, hogy csak írásban szögezze le 
a legszentebb polgári jogokat. Az ál 
lamnak kötelessége minden lehetőt el 
követni annak érdikében, hogy népi 
nek rendelkezésére álljanak azok az 
anyagi ezközök, amelyeknek segítsé-
gével élvezhetik is ezeket a szabid 
ságjogokat. Az uj alkotmány teljes 
jogegyenlőséget biztosit a Népi Köz 
társaság minden polg&ra számára, 
nemzetiségre, nemre, fajra,  kulturális 
fokra  és anyagi helyzetre való tekin 
tet nélkül. Az együttélő nemzetiségek-
hez tartozó állampolgároknak az uj 
alkotmányban biztosítani fogjuk  a de-
mokratikus erők által közös harcban 
kivívott egyenlő jogot, azt, hogy min-
den fokozaton  sajátnyelvü iskoláik le 
gyenek és anyanyelvüket a közigaz 
gatásban és az igazságszolgáltatásban 
szabadon használhassák. 

Az uj alkotmány szentesíti a nők 
teljes politikai, gazdasági és társa 
dalmi jogegyenlőségét és ugyanakkor 
különleges támogatást ad a terhes 
asszonyoknak és gyermekeknek. 

A népi demokrácia erői arra törek* 
szenek, hogy megvalósítsák a demok 
ratikus közigazgatási reformokat,  ame- | 
lyek elve, hogy a hatalom a népből j 
indul ki és a nép is gyakorolja a nép-
tanácsok utján, amelyeket a nép maga 
választ. 

A népi demokrácia megvalósítja a 
demokratikus tanügyi reformot,  az 
irás'udatlanság teljes felszámolását,  a 
demokratikus adózási reformot,  amely 
a progresszív adófizetésen  alapszik. 
Adókedvezményekkel, az adózási rend 
6zer egyszerűsítésével és az adózási 
fajták  csökkentésével elősegítjük az 
alkalmazottak, kiskereskedők, kisipa 
rosok, törpebirtokosok, kisjövedelmű 
szabadfoglalkozásúak  boldogulását, biz-
tosítjuk költségvetésünk egyensúlyát. 

Munkások,  földművesek, 
értelmiségi  dolgozók! 

A Nípi Demokrácia Arcvonala munkára 
szólít benneteket ;es arra ösztönöz, 
hogy harcoljatok Romániának előre 
haladt ipari országgá való fej'ődóséért, 
amelynek virágzó mezőgazdasága legyen 
Demokratikus államunk megvédi a fi-
zlaai és értelmiségi dolgozókat a ki-
ESákmányolásiól. A Népi Demokrácia 
Arcvonala arra törekszik, hogy meg.e-
remtse a nemzetgazdaság gyors fej-
lődését, az irányított g zdiságí tervek 

alapján. 
Az élet olcsóbbá tétele, a nép élet-

színvonala emelése a népi demokrácia 
arcvonalának célja. A népi demokrá-
cia arcvonala ezért harcba szólít ben 
neteket a munkateljesítmény fokozá-
sára, a munka termelékenységének 
növelésére, a munkafegyelem  b'zto-
sitására, a szállítás olcsóbbitására, az 
önköltségi árak csökkentésére és az 
alkalmazottak vásárló erejének növe-
kedésére, a szabotálókkal szembeni 
éberség fokozására  és végül a nem-
zeti javak megvédésére. 

/  öldmüvesek  ! 
A népi demokrácia arcvonala har-

col a dolgozó parasztság gazdaságá-
nak felvirágoztatásáért  és .azért, hogy 
elláthassa mezőgazdaságúikat kor-
szerű mezőgazdisági gépekkel, mütrá-
gyával, vetőmagvakkal és fajállatokkal. 
Erre a célra hiteleket bocsát a szö 
vetkezetek részére. Htrcol az állam 
gazdaságok és a mezőgazdasági gép-
állomások j6 megszervezéséért, a vá-
ros és falu  közötti árucsereforgalom 
megjavításáért a vásárlóerő növeke-
déséért, a termelés fejlesztése  és az 
ipari termékek olcsóbbá tétele révén. 

* 

Kisiparosok,kiskereskedők  l 
A múltbeli rossz és lebecsült hely-

zetetekből csak ugy menekülhettek, ha 
a népi demokrácia arcvonalának oldalán 
harcoltok. A népi demokrácia frontja 
megélhetésetek és afiyagí  szinvonala-
tok emelésére elősegíti a nyersa 
nyag és félkészáru  ellátást. Hiteleket 
nyújt a kisiparosok számára, meg-
szervezi a termelőszövetkezeteket, de 
mokraiikus adóreformokat  léptet élet 
be és általában olcsóobá teszi az életet. 

A Román Népi  Köztársa-
ság ifjú  polgárai! 

A népi demokrácia arcvonala sem-
mi erőfeszítést  sem fog  kímélni, hogy 
ifjai  számára minél jobb anyagi és 
kulturális feltételeket  biztosítson és 
egyengesse számukra a boldogság felé 
vezető biztos utat. Legyetek az első 
sorban a harcban, mellyel az ország 
és a nép érdekeit védjük I 

Nők! 
Románia demokratikus"! kormány-

zata a férfiakéval  egyenlő jogokat biz-
tosit számotokra, megvalósítja az anya 
és gyermekvédelmet és kifejleszti  az 
e cél szolgála á'oan álló intézménye 
ket. Politikai sikon harcol, hogy biz 
tositsa a békét otthonaitok számára. 
Legyeek a népi demokrácia arcvona 
lanak cselekvő erői kozötl 

Tisztek,  katonák  l 
A népi demokrácia arcvonala min 

den figyelmét  a hadseregnek, a Népi 
Köztársaság é3 a béke védőpajzsának 
szenteli. Célja, hogy jól felszerelt,  jól 
táplált és alaposan kiképzett igau 
néphadserege legyen. 

Polgárok  és  polgárnők! 
A népi demokrácia arcvonala az egész 

nép törhetetlen akaratának' kifejezője 

A népi demokrácia arcvonala teljesen fel 
akarja számolni az országunkban lévő 
összes fasiszta  és reakciós maradvá-
nyokat és csirájában elfojtani  ezek 
nek minden kísérleté', hogy ismét fel 
üssék fejüket.  A népi demokrácia 
arcvonala kitartó politikát folytat  békénk 
és függetlenségünk  megvédésére, nem 
zeti érdekeinknek az imperiálisták re 
akciós mesterkedései elleni megmen 
tésére. A Nípi Demokrácia Arcvonala 
arra törekszik, hogy baráti kapcsola 
tokát lé esitsen az összes békeszerető 
országokkal és ápolj i a barátsági és 
egyU'tmüködési kapcsolatokat a szom 
széd demokratikus országokkal, ame-
lyeknek élén hatalmas barátunk, a 
Szovjetunió áll. 

Munkások,  földművesek, 
iparosok,  kereskedők, 
értelmiségiek  ! 

A népi demokrácia arcvonala munkára 
és harcra szólít fel  benneteket, a Ro 

mán Népi Köztársaság megerősítéséi 
és továbbfejlesztése  érdekében. Harc 
szólit, hogy jobb és boldogabb él 
teremtsüak a román és az tgyüttlak 
népek számára; Vegyetek részt mind 
nyájan nagy nemzeti feledataink  mef 
valósításában. Hircoljatok együtt 4 
kitartóan a Népi Demokrácia Arc 
Halának zás7l«ji alatt a reakció min 

Szavazzatok a napra! 
den kísérlete ellen, ame>y hazánk fej 
lődésének útjába akadályokat aka 
gördíteni. 

Munkára és harcra fel  a jobb életért! 
Munkára és harcra fel  a tar.ós bék 

biztosításáért I 
Előre a független  és szuverén Népi 

Köztársaság megerősítéséért és boldo-
gulásáért I 

Szavazzatok a Népi Demokrácii 
Arcvonalának listájára, az élet és fénj 
forrására,  a nap jelére I 

Amit az udvaíbelymegyeieknek tudni kell 
Irta: ERŐ  SS ATTILA. 

I Országunk bel- és kü'politikai éle 
tében az utóbbi időkben olyan jelen 
tős események zajlottak le, melyek uj 
arculatot adtak annak a Romániának, 
mely 1944 augusztus 23 án a de 
mokratizálódás útjára lépett, s mely 
1947 december 30 án a reahci<Putolsó 
bástyájának, a monarchiának felszá 
molásával a Népi Köztársaság kik iái 
tásAhoz jutott. 

Nem sokkal ezelőtt valósu't meg a 
romániai munkásegység és rövid időn 
belül uj alkotmányt fog  kapni az or 
szág népe. Olyan alkotmányt, mely 
minden állampolgárnak, nemzetiségi, 
nemi és felekezeti  különbség nélkül 
azonos jogokat fog  biztosítani, s mely 
egyszer s mindenkorra ki fogja  zárni 
a dolgozók kizsákmányolásának, vagy 
bárki nemzetisége miatti üldözésének 
lehetőségét. 

H jgy mit valósított meg 1944 au 
gusztus 23 a óta a román demokrá 
cia, azt mindnyájan nagyon jól tud 
juk, hiszen napisaj ónkon keresztül 
Állandóan tájékozódást kaphattunk or-
szágunk politikai, gazdasógi és tul.u 
rális újjáépítéséről és közvetlen ta-
pisztalataink nyomán is meggyőződ-
hetünk a nagy változások egész so 
ráról, melyek a szociálizmus felé  ha 
ladó népidemokráciánkban a dolgozók 
javára megvalósultak. 

A megye újjáépítése 
Ha rövid visszapillantást vetünk a 

demokratikus kormányzat által UJvar 
helymegyében az elmúlt néhány év 
alatt végzett munkára, megállapíthat 
juk, hogy a megyében a teremtő munka 
jegyében zajlik az élet, s ez a lendü 
letes újjáépítési munka a széles dol-
gozó rétegek érdekeit szolgálja. 

Udvorhelymegye ipari életének leg-
számottevőbb üzeme, a szentkereszt-
bányai vasgyár. Hi tekintetbe vesszü*, 
tiogy a kitűnő minőségű árukat gyártó 
üzemet a '«történelmiem* által kor* 
mánvzott román időkben »ü?leti« 

ma-

a 

pkokból elhanyagolták, majd a 
gyár fasiszták  katonai parancsnokság-
gal akarták vezetm, uţy. hogy minden 
befektetést,  korszerüsitést, szociális 
munkásvédelmet az üzemben mellőz-
tek és magánzárkával akarták nevelni 
az éhbérért dolgozó munkásokat, ak 
kor büszkén állapithatjuk meg, hogy 
a felszabadulás  u'án az üzem mun-
kásai a saját maguk erejéből, bérnél* 
kül és éhezve, kitartó munkával olyan 
üzemet varázsoltak a pusztulásnak 
ir.duló vasgyárból, melynek 194» ja-
nuár havi termelése 149 370 kili 
nyersvas, 2950 kiló kereskedelmi ára 
és 790 kiló acéláru lett, amivel nem-
csak elérté*, hanem jóval meghalad-
ták az 1938 as termelést. 

Utak, hidak, középületek 
Hogy 1944 augusztus 23 a óta 

mai napig újjáépítés terén mit való-
sítottak meg Udvarhelymegyében, azt 
elég néhány adattal megvilágítani. A 
vármegyei építészeti hivatal ezen az 
időn belül a Gagy—etédi, majd a 
Küsmőd—alsósófalvai  útszakaszon ösz-
szesen 6300 méter állami utat. tett 
hengereléssel kors2erüvé. Az O aszte-
lek—Erdőfüle  közötti utat, mintegj 
1500 métert, teljesen újra kavicsoztt 
A megye összes elhanyagolt állapot-
ban lévő útjainak 90 százalékát meg-
javította. Székelyudvarhelyen a fasiszti 
csapatok által felrobbantott  hidak 

1» 
lyett Jiárom 32 méter hosszú uj hidal 
építettek. A megye területén felrob-
ban ott hidak helyeit két 35 méterei 
uj hidat építettek, 13 hidat újjáépítet-
tek és 107 hidat kijavítottak. Köz-
munkával 3 megyei hid készült és 
híd uiég épülőfélben  van. 

Síékelykereszturon napjainkban egj 
1800 méteres mederálvágást végeznek, 
hogy gazdaságilag megmunkálható 
szántóterületekhez juthasson a község 
A régi folyómederben  a mezőgazda-

(Folytatás a 6 ik oldalon.) 

Anyák! A haborura uszító imperializmus gyermekeitek éietét veszelyeteii. HarcjijunK kimeletienji ellene! 
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SZÖVETKEZETI-OSZTÁLY 
A szövetkezetek helyzete a népi demokráciában 

A politikai, társadalmi és gazdasági 
változások, amelyeken hazánk keresz-
tülment, az uj, valódi demokratikus 
rendszer felállításával,  igen f o n t o s 
problémák elé állították az uj szövet-
kezeti mozgalmat. 

Ez van hivatva legyőzni a gazda 
sági nehézségeket és az ország, a 
dolgozóit anyagi és kulturális érdé-
keinek szolgálatába állítani. Hogy ezt 
a célt elérhesse, a szövetkezeti moz-
galmat újjá kell szervezni és olyan 
•lapokra helyezni, amelyek biztositani 
tudják Átalakulását, olyan eszközzé, 
mely a munkások kezében, a kapita-
lista kizsákmányolók elleni harcra 
szolgái. 

A múltban a szövetkezeti mozga-
lom az uralkodó osztály érdekeit szol-
gálta, melynek soraiban ott találtuk 
•zokat az elemeket, akik a mozgal 
mat a helyes útról le akarták tériteni. 
A falukon,  a földmivesség  részéről a 
főszerepet  a nagyobb gazdák vitték, 
vagy a földbirtokosok,  a városban pe 
dig a kapiiálisták. 

Mindezek nem munkakedvet, hanem 
spekulációt hoznak a szövetkezeti 
mozgalomba. 

Ilyen irányú lévén, világos, hogy a 
szövetkezeti mozgalom nem tudta a 
munkás tömegek érdekeit védeni, mi-
vel teljesen ki volt szolgáltatva a ka» 
pitálista államnak. 

A vezető kapitáüsta elemek beve-
zették országunk szövetkezeti moz 
galmába saját elméleteiket, melyek 
alapján a szövetkezetek egyéni célo 
kat szolgálnak és kereskedelmi ak 
ciókká fajulnak.  E szövetkezetek ár-
nyékában végezték a vezető klikktk 
üzérkedéseiket. 

A népi demokrácia rendszerében, a 
szövetkezeti mozgalom helyzete gyö-
keresen megváltozik. 

A politikai hatalom a nép kezében 
lévén, — a szakszervezeti és politikai 
moígalom mellett —, a szövetkezeti 
mozgalom harci eszköz a kizsákmá-
nyolás ellen. Ily módon védőjévé vi 
lik az ország dolgozóinak. 

Ilyen feltételek  mellett a szövetke 
zeti mozgalomnak nevelő szerep jutott, 
bebizonyítván szt, hogy a tömegek 
egy vezető osztály nélkül is megélnek 
és közösen is kitermelhetik ezr, amire 
szükségük van, 

A múltban a tömegek nem támo-
gatták a szövetkezeti mozgalmat. A 
jelen pillanatban más a helyzet, a 
nagy tömegek a szövetkezeti mozga 
lomban érdekeik védőjét látják. Ezek 
napról-napra, többen és többen tömö-
tűinek a szövetkezetekbe. 

Azonban, hogy eddig eljussunk, 
szükséges volt kizárni a szövetkezeti 

mozgalomból az összes nem megfe-
lelő, Üzérkedő, spekuláns, bürokrati 
kus elemeket, akik meggátolták annak 
egészséges fejlődését. 

Ez az eljárás különösen az. 1947 év 
utolsó hónapjaiban öltött nagy mére 
teket, folytatódván  az 1948 as évben, 
amikor az INCOOP ot gyökeresen 
megtisztították. Ez biztosítja a szövet 
kezetek ténykedésének feljavítását. 

A pénzügyi reformig  és különösen 
utána, a szövetkezeti mozgalomnak 
nagy szerepe volt falvakon  az áru 
elosztásánál és a gabonagyüj ésnél, 
ezenkívül az Ipari termékek értékest 
tésénél. A fő  cél: a falu  és város közti 
árucsere elmélyítése volt, közvetítők 
kizárásával, mely tény nagyban hoz 
zájárult a munkások és földmtvesek  kö 
zötti kapcsolat szorosabbá tételéhez. 

A gazdag, üzérkedő elemek eltávo-
lítása a szövetkezeti életből, valamint 
az egyre fontosabb  szerep, ami a szö 
vetkezeteknek az árucsereforgalomban 
jut, arra késztetik a nép ellenségeit, 
hogy erős harcot viseljenek ezek ellen. 
Ezek az elemek, a szövetkezeteket mi 
nél rosszabb színben akarják feliün 
temi, bizalmatlanságot idézvén fel  a 
tömegeknél. 

A nagy tömegek mind nagyobb mér 
tékben és egyre jobban kapcsolódnak 
bo az igazgatósági tanácsok munká 
jába, melyek a munkás, paraszt és 
n a l a d ó értelmiségek képviselőiből 
álinak. 

A városban a főfeladat:  kifejleszteni 
az alkalmazottak fogyasztási  szövet 
tazeteítés az. iparos szövetkezeteket. 

A városi fogyasztási  szövetkezetek 
párhuzamosan haladvan az állam ke 
reskedeimi akciójával, a speku:ans kö? 
vetítő elemek kizárásához fognak  ve 
zetni. 

Az iparosok beszervezése a szövet 
kezetekbe, nagy szerepet játszik az or 
szág gazdasági és pénzügyi helyre 
állításában. 

A falukon,  az ellátási és értékesítő 
szövetkezetek, de különösen a termelő 
szövetkezetek fejlesztésével,  fokozato 
san véget vetünk a falusi  kizsáfcmá 
nyolók uralmának. 

A mezőgazdasági termelő szövet 
kezetek megszervezése mezőgazdasá-
gunk mtchanizálását gyorsítja és ki 
emeli a falukat  gezdisági és techni-
kai téren a hátramaredottságbtl, biz-
tosítván a dolgozó parasztság jólétét. 

A szövetkezeti mozgalom fejlődési 
utján még akadályok vannak, melye 
ket azonban a Román Népi Köz-
társaság kormányára támaszkodó 
INCOOP ki fog  küszöbölni. 

Megemlítjük az 1938 ban hozott 
szövetkezeti törvényt, amely ma a 

szövetkezeti mozgalom akadályává vált. 
Hogy a szövetkezetek kapitálista 

jellegének, népi jelleggé való átalaku 
lását meggyorsítsák, az utóbbi időben 
megváltoztatták a mezőgazdasági ter-
melő, ipari termelő, fogyasztási  és el 
látási szövetkezetek alapszabályait. 

Ilyenformán  uj aUpszabályokat hoz 
tak létre, melyek az ipari, kisipari, ál 
latértékesitő, termelő, méhészeti és ha 
lászati szövetkezetekre is vonatkoz-
nak. Ugyanakkor kidolgozták a falusi 
és városi hitelszövetkezetekét is. 

így a szövetkezeti mozgalom mély 
átalakulások felé  halad és harci esz 
közzé válik a nép kezében, fontos 
problémái mego'dására. 

Ezúton tudatjuk szövetkezeteink ve-
zetőivel és járási megbizottainkkal, 
hogy a tervbe vett szövetkezeti érte-
kezletek elhalasztódtak. Az ujabb idő-
pontot annak idején közölni fogjuk. 

Felhívjuk mindama szövetkezeti 
testvéreink figyelmét,  akik valamely 
községben a szövetkezet szervezésit 
megindították, hogy az uj szövetkezeti 
alapszabályok megérkez ea és Federá-
lénk szövetkezeti osztályán kaphatók. 
Kérjük ezeket minél elóbb beszerezni, 
hogy az alakuló szövetkezetet minél 
ham.rátb megkezdhessék működé-
süket. 

ÁRU-OSZTALY 
Szövetkezetek, federálék és Incoop közötti kapcsolatok. 

Szövetkezetek közötti forgalom. 
A szövetkezet mindinkább a városi 

és falusi,,  fizikai,  valamint szellemi 
dolgozók azon^eszközévé válik, mely 
állal egyesülnek, hogy harcoljanak a 
spekuláció, a bankok kizsákmányolása, 
a gy árosok, kereskedők, földbirtoKosok 
és dúsgazdagok ellen, egy jobb éiet 
lehetőség megteremtése végett. 

A szövetkezetek több faj;ák  és a 
dolgozó embereknek szükségük van 
minden fajta  szövetkezet szolgálataira. 
A földműveseknek  szüksége van me 
zőgazddsegi eszközökre, gépekre, ru 
házaira, lábbelire és háztartásuk más 
egyéb eszközeire. A városi .dolgozók 
és szegény intellekiuelleknek szüksé 
gük van a ruházaton és a falusiak 
terményein kívül élelemre is. Mindeze-
ket a szövetkezeteken kérésziül kell 
beszerezmök. Azért, hogy munkájuk 
minei ntgyobb eredménnyel járjon és 
elkerüljek a kizsákmányolást, termelési 
szövetkezeteket kell szerveznünk, löleg 
nu tógazdasági és ipari vonalon. 

Ncmrtg a szövetkezetek vezetőiknek 
a n.efcgttüdbgodasat  szolgáltak. Mivel 
ezen a vezeioa vagyonos emberek 
voliak, nem volt szüksegUk a hiányo-
kat a szövetkezeteken keresztül pótolni 
és a nép szegénysége és nyomorusaga 
soha sem érdekelte őket. A muu re-
gim tehát reakciós politikája minden 
eszközével a mindinkább elszegenye-
dett osztályokat sújtotta. 

Ma a szövetkeze.ek vezetésére a 
legmegfelelőbb,  legbecsületesebb és 
leghatározottabb emberek kell kerül-
jenek, s azok, akik saját munkájukból 
élnek meg, vagyis azok, akiknél meg. 
született a szövetkezeti mozgalom. 

Nem elegendő azonban a szövetke 
zet létezése és a dolgozni akarás. Tud-
nunk kell, hogyan használjuk fel  a 
szövetkezetet, hogy a legnagyobb ered-
ményeket elérve, minél nagy obs segít-
ségünkre legyenek. 

Az összes szövetkezeti tagok, élü 

kön az igazgatósági tagokkal, harcolni 
fognak  az üzletrész tőae növeléséért, 
hogy minél szélesebb rétegben eljut-
tassák a gazdasági és ipari termeivé-
nyeket a szövetkezők utján. A speku-
láció és a kizsákmányolás minél előbbi 
megszüntetése céljából meg kell kez-
deni a mezőgazdasági szövetkezetek 
felállítását  a falvakban,  valamint az 
ipari- és kereskedelmi szövetkezetekét 
a városokon. 

A falusiak  háztartásában a városiak 
által igen keresett, különféle  ciaktk 
találhatón (ojás, szárnyasok, állatál-
lomány, gyümölCJ, káposzta, zöldség, 
stb), amelyeket vagy s*ját maguk 
érteaesiienek — idejüket töltve a szál-
lítással — a városon, vagy a legtöbb 
esetben eladjak viszonteladóknak, akik 
spekula áron továbbítják, többet keres-
vén, mint a termelő munkás. Iyen-
képpen veszít ugy a termelő, mint a 
speku ációs aron vásárló vevő, vagy 
amennyiben termenyek csak kis meny 
nyísegben létezned, elvesznek, mert 
azoknak a vásárra való beszállítása 
olyan költséges, hogy még a szállítási 
költség sem térülne meg. 

Fenti okból kifolyólag  szenved a 
falusi,  aki a terményeit nem tudja ugy 
értékesíteni, hogy kiteremtse a SZÜK-
séges összeget, szerszámainak, rutiA-
zatának és egyebeknek a beszerzé-
sére, a városi dolgozó pedig hiányát 
érzi a termények nagy részének, ame-
lyeket könnyen megszerezhetne egy 
jól vezetett szövetkezet által. Ezek a 
nehézségek elsősorban a szervezett 
gazdasági kapcsolat hiányának tulaj-
donithatók a városi és fatusi  dolgozók 
között. A falusi  háztartások többletét 
össze kell gyűjteni és ki kell egészi-
teni a falusi  szövetkezetek segítségével, 
esetleg át kell dolgozni a városi ter-
melő szövetkezetek utján és értéke* 
síteni kell a városi fogyasztási  szövet-
kezetek által. Minél szorosabb kap-

A NDA győzelme a választásokon Romániát erős ipari és mezőgazdasági országgá változtatja 
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csolatra van szükség a szövetkezetek 
között, hogy az áruk és termények'a 
legrövidebb időn belül eljussanak egyik-
től a másikhoz, mellőzve teljesen a 
közreműködő spekulánsokat. 

(Folytatjuk) 

Festékáru. 
A Szabadság febr!  24 iki számában 

közöltük szövetkezeteinkkel, hogy a 
tavaszi idényre gondoskodtunk a fal-
festés  árukról. 

Felhívjuk összes szövetkezeteink fi-
gyelmét, hogy a falfesók  áruk meg 
érkeztek és azokat minden szinben 
Fcderálénknál beszerezhetik. 
Lámpacsavarok. 

Ezek az áru* elsőrendű minőségben 
és minden nagyságban kaphatók. 

A Szabadság c. lap számainak 
megörzese. 
Felkérjük szövetkezeteink vezetőinek 

(ügyvezetőmmé) szíves figyelmét,  hogy 
a részükre minden héten megküldött 
Szabadság c. lap példányait stives 
kedjenek feltétlenül  sorszám szerint 
lerakva megőrzői. 

Ezennel felhívjuk  az összes szövet 
kezeteket, hogy 3 napon belül a Fa 
deré é Terményosztályával - közöljék, 
hogy milyen mennyiségeket tudnának 

"a községben felvásárolni  és mik a 
szükségletek a községben a következő 
magvakból. 

Lueernamag, 
Lóheremag, 
Szarvaskerep, 
Lenmag, 
T*karmányrépa-mag; 
Kendermag, 
Bükköny. 

Abban a községben, ahol a felsorolt 
magokból fölösleg  van, ott a szövet 
kezeti központ a fölöslegeket  felvásá 
rolja és ott ahol a felsorolt  magok-
ból srO'^aletet jelentenek be a S ö 

Ez az ország ifjúságának  életében 
nem jelent nagy eseményt. De érdemes 
vele foglalkoznunk,  mert jellemző meg 
nyilatkozása annak az elfoj  hatatlan 
belső átalakulásnak, amely ifjúsági  tö 
megeinkben ma végbe megy. Az em 
litet egyesület rendkívüli közgyűlés 
keretében vetett számot önmagával, 
nézett szembe a valósággal és vonta 
le magának a tanulsagoxat. Jegyző 
könyvükből idézzük az alábbiakat: 

•Célkitűzéseink nem engediék, hogy 
ifjaink  kivegyék részüket abból a mun 
kából, amelyet tőük népi demokrá 
ciánk egyre sürgetőbben követel. E:e 
ket a célkitűzéseket a mult században 
fektették  le (1). Azóta nagyot változo:t 
a világ. Eddigi magunkramaradottsá 
gunkból, tétlenségünkből és tehetet 
lenségünkből ki akarunk lépni a cse 
lekvés mezejére. Tudjuk azt, hogy a 
népi demokrácia senkit sem gátol val 
lási gyakorlatában*. 

Azonkívül kérjük szövetkezeteink 
vezetőit, hogy a megküldött lappéld i 
nyokat a szövetkezetek boltkezelőivel 
feltétlenül  elolvastatni szíveskedjenek, 
de különösképpen kérjUt felhívni  bolt 
kezelőik figyelmét  az »Áruosztály köz 
legényei* c. rovatunkra, mert ott 
rendszerint az áruk beérkezési sorrend 
jót szoktuk közölni. Ugyanis egyik 
boltkezelő kollégánk a vetemény mago-
megrendelésének lehetőségéről nem 
volt-informálva. 

Mosószóda. 
Kózöjün összes szövetkezeteinkkel, 

hogy F darálónkhoz egy vagon mosó 
szóda érkezett és azt szabadon, n»xi 
mális árban fogjuk  kiadni. 

SialagUveg. 
Felhívjuk járási székhelyeinken mü 

ködő szövetkezeteink figyelmét,  hogy 
a részükre kiutalt szilagüveget Fede 
rálónknál haladéktalanul vegyék á'. 
Egyben közöljük, hogy a szalagüveg 
hez ablak-kitet is tudunk szolgálni. 

Szövetkezeti üdvözlettel; 
Ko'iáct  s. N'gv  s k. 

vetkezeti Központnak, az illető község 
szövetkezetében a termelőknek a Szó 
vetkezeti Kizpont max!mális áron 
rendelkezésükre fogj»  bocsátani a 
szü'séges magvakat. 

Egyben felhívjuk  szövetkezeteink 
figyelmét,  hogy az oltvány szükségle 
teiket is Közöljék velünk, hogy a Sző 
vetkezeti Központ ezeket is a lehető 
ségekhez mérten kielégítse. 

Kérjük a szövetkezetek vezetőit, 
hogy ezen felhívásunkat  közöljék a 
tagokkal, úgyszintén közlendő a ta 
gokkal, hogy a krumpH vetőmag szűk 
ségletét minden egyes termelő a piac 
ról szerezze be, minthogy krunpli 
bőven taláhitó. 

Székelyudvarhely, 1948. március 4 
F'attk  Istvá*  s k Ku'i  Elek  k. 

Vizsgáljuk a kérdést közelebbről. 
Hogyan és miértqutott el ezeknek a 
fiataloknak  egy része — főleg  mun 
kás és kis paros szülők gyermekei — 
az imént említettek meglátásához. El 
jutott, mert — épp osz ályhelyzeténél 
togva — rádóboent arra, hogy hanem 
akar khutlani a történelem rostáján és 
nem akar továbbra is a munkásság 
nak akaratlan, félrevezetett  árulója 
lenni, be kell állania,a bókét védő, s 
uj és emberhez méltó életet teremtő, 
dolgozó milliók táborába. Mert tud 
nunk kell egyet: nevezetesen azt, hogy 
azokat a félrevezetett  munkás és föld 
műves fiatalokat,  akik napról nspra és 
egyre sűrűbben tapasztalják saját osz 
tályuk előretörósét, gazdiségi, poliiikai-
és szellemi fejlődését,  nem lehet so 
káig fogva  tartani a nempolitizálás 
és közömbösség korhadt kalitkájában. 

Hazánkban, a Román Népiköztér-
saságban, ahol immár a dolgozó nép 

világnézete és erkölcse lehet az egyet 
!en világnézet és egyetlen erkölcs, 
napról napra fogy  azoknak a száma, 
akik tájékozatlanságuk miatt ma még 
az imperíálizmus szolgálatában álló, 
hamis erkölcsöt hirdető és maradi 
szemléletre nevelő körök, szektarista 
csoportosulások - hatáskörében, vagy 
«zo^nak keretei! bélül álUnák. 

Gondolunu itt elsősorban földműves 
ifjuságunk  ama részére, amely egyes 
helyeken még mindig olyan elemektől 
Kapja szellemi irányítását, amelyek 
saját osztályérdekeiket féltve,  idegenül, 
sőt nem egy esetben ellenségesen né 
zik a munkásság politikai és gazda 
sági hatalmának rohamos növekedését. 
Ezt a munkájukat azonban nem foly 
lathatják sokáig. Az uj politikai és 
társidilmi feltételek,  uj szemléletet és 
negatartást formáló  erejének hullám 
gyűrűi mind erőteljesebben ostro 
nolják városaink és falvaink  ifjusá 
iának azt a részét is, amely ugyne 
•ett «politikamentese egyesületekbe 
ömöriive — nem tömörülve vezetteti 
in'gát gyanús ösvényeken. A R jmán 
Népköztársaság s a keretein belül élő 
Kisemberek világnézeti fejlődése  a tör 
énelmi követelményeknen megfelelően 
— visszagyürhetetlen, mivel a muc 
rendszcralaKitotta Bzemlétetük saját 
aletérdekeikkel ellenté es. 

A reakció büvköreben tapogatódzó, 
félrevezetett  dolgozó fniaiok  előbb 
vagy u óbb, de rádöbbennek arr«, 
nogy népi demokráciánk azoknak épül, 
««itt öntudatos, harcos helytállással, 
politikai tisztánlátással, felszabadult  és 
uj értelmet nyert gyakorlati és szel 
lemi munkával azt fel  is épiiik. Azok 
pedig, akis tudatost a és makacsul 
meg mindig ragaszkodnak ahhoz a 
kizsákmányolásra épült életformához, 
amelynek politikai és jórészt gazdasági 
.lapjait az államiatulmat kezebe ra-
gadó dolgozó nép megdöntötte már, 
hamarosan kihullanak a társadalom 
DÓI. Csak visszakisórtő szeilemüs za-
varja majd egy ideig — a teljes eltü 
nésükig — az öntudatlanabb lelkeket. 

Az ország demokratikus partjai es 
szervezetei nem akadályozzák azt, 
hogy a félrevezetettek  és öntudatlan el 

-lenzékiek komoly erkölcsi szánvetés 
u án résztvehessene* az ors2<ág gaz 
-dasagi és lelki újjáépítésében. L)e von, 
van és lesz egy felteteiük:  nevezete 
sen az, hogy ez a bekapcsolódás 
igaz és őszinte, minden mellékgondo* 
lat és karrierista szándék neiküii, de 
mokrbtikus meggyőzödéiből faaadjon. 
N ncs helye köztünk semmilyen fenn 
tartásnak. Az áldemokraták, a bcCsü 
letesen és nyiltan szint nem vallón, a 
béRe védeimere, a demokratikus élet 
berendezkedas megteremtésére harci 
szövetségbe tömörült dolgozó millioa 
politikai erejében kételkedőd, népi de 
mokrácíánknak és nem utolsó sorban 
önmaguknak is ellenségei. Erre hív ' 
juk fel  azok fi  yelmé», akik a ma 
rosvásárhelyi Rjmai KatólÍKUs L°gény 
egylet t»gj«lnak póldaján okulva, szá 
mot vetnek muhbeli magatartásukkal, 
szembe néznek a valósággal és szembe 
helyezkednek azokkal a vezetőikkel, 
akik öntudstlanságunat, politikai éret 
lenségüket k használva a hazai és 
nemzetközi reatció szolgálatflba  igye, 
keznek őket áilitani. Sütő  András. 

NlejtfeztitottáK 
soraidat az tnWarbely-
megyei figyMdelf 

10 Bgyttdtt zártah Ki a ţoltfgiu» 
ból magatartási miatt 

m 
Székely udvarhelyen és a megyében 

megalakult az l'gyvédí Kollégium, 
melynek tagjai sorába azok az ügy-
védek kerültek be, akik demokrácia, 
ellenes magatartás és ügyvédi méltat-
lanság miatt nem kerültek szembe i 
kollégium szabályaival. 

így az ügyvédi kollégium tagjai i 
következők : Gottesmann László, Ple-
ş>ianu Letícia, Róthy Imre dr., Csiky 
Andor dr., Benedek Aladár dr., Izsát 
Tibor, Bakor Károly dr., Köpeczy JanJ 
dr, Hadnagy Lsjos dr., id. Nigy Li 
jos dr,, ifj.  Nagy Lajos dr., Váró Gézi 
dr., Varó György dr. Kocsis János dr,, 
Kézsmárky Ferenc dr., Siöllősi Ödön 
dr., Wenetsek Oszkár dr. és Jân« 
Domoitos dr, ügyvéden Szóaelyudvat-
helyen. 

Székelykereszturon : D ines Ferenc 
dr,, ifj.  Fazakas Mulós dr., J ««at 
Gyula dr. és Fodor Boldizsár dr Oj. 
landon : F.orian Gyula dr. 

Az ügyvédi kollégium nem vette bi 
tagj.i soraba a követaező ügyvédeket 
de uonráciaellenes magatartásuk ét 
Ügyvédi méltatlanság miatt : 

Bj«or Zjltán dr, Corduban Petre, 
Gjnczy Gábor dr., Jodái Gábor dr,, 
Lasio Aurél dr. és Seöesi Ákos dr, 
ügyvédeket S .ékelyudvarhelyen. En 
«es Domokos dr., id. Fazakas Mikiét 
dr. és Kovács G>bor dr ügyvédelel 
SiÓKelynereszturon és Mátné István 
dr ügwed t O lándon. 

— Külső oiunkataraalnkat és v.dófc 
rendes, vagy alkalmi tudósitóinnat íi 
— akiktől különösen helyi politikai 
eseményekről serünk tudósításokat -
arra kérjük, hogy hosszabb közlemé-
nyeiket olyankor készítsek el és in 
diisáK útnak, hogy azo« hozzánk leg 
Később péntek reggelig1 fel  étlenü 
beérkezzenek, s a rövidebbeket — i 
csak néhány sornyiamit — is ugy, 
hogy azokat szombat délelőtt meg 
Kt-phassuk. KerjUv, g o n d o l j m e g 
hogy a lapnaa megvan a maga kor 
lá ozott terjedelme, s nyomd >i elki 
sziiése is beosztás szerinti munki 
kíván, amivel nekünk ál'andóan szi 
moinunk kell. Ezért a ha áridőn tui 
érkező közlemé yaket netn tudhatjul 
a soron következő számbi beosztani, 
Köziésüxet kénytelenek vagyünit el 
halasztani, miközben Urtalmus el li 
évülhet. Másreszt természetes, hogj 
minden érdemleges tárgyú, világosii 
és a lehetőség szerinti rövidséggel 
megfogalmazott  és aláirt közleménjl 
szívesen fogadunk,  ha annak szellem 
megfelel  lapunk irányvonalának, dt 
mo ratibus szellemének. Az aláírást i 
magunk tájékozottsága érdekében, ak-
kor is hérjü*, ha annak nyomtatái 
ban való közlését az aláíró nem kl 
vánja, 2-1 

x Eladó 1 drb. férfi  szabó varrópóp 
1 drb. balkaros cipészgép. Rákóczi u20 
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TERMÉNY-OSZTÁLY 

Feloszlott a Róm.Kat Legény-
egylet Marosvásárhelyen 

Éljen a népi demokráciánk, mely egyenlő jogokat adott a nőknek 



Március 8 
Márcus 8 . N5k napja . . . Két 

tőmondat. fis  emögitt a két tőmondat 
mögött annyi minden izzik, fivről  évre 
nagyobb jelentősége lesz ennek a 
napnak. 

Az idén negyedszer ünnepeljük sza-
badon ezt a napot. És ebben az ün 
neplésben benne izzik, benne él á nagy 
«Iszánások, a nagy tervek lángja. 

Előttünk vannak még a közelmúlt 
borzalmai. Rommálőtt házak, csonkák, 
bénák serege, árva gyermekek köny 
nyes szeme és elárvult otthonok si 
vársága. 

Előttünk vannak ugyanakkor évszá 
«adok küzdelmei, melyeknek köszön 
iietjük, hogy ma ünnepelhetünk, hogy 
na sorainkban láthatjuk egyaránt a 
munkásnőt, a földmivesasszonyt  és az 
értelmiség asszonvait. 

Március 8 . . . ö vennyolc esztendő 
tel ezelőtt március 8 án 1890 ben 
•Koppenhágában ültek össze a nők, 

PAUKER ANNA 

hogy hangjukat hallassák és sorsuk 
irányításába beleszóljanak. Klara Zst 
kin volt az, aki szót emelt a nők jo 
gaiért és sérelmeik orvoslását köve 
telte. 

Ez a márciusi nap volt az, amikor 
az öntudatra ébredt asszonyok kimon 
dották, hogy ezentúl március 8 a nők 
nemzetközi napja lesz. 

Március 8 az egész világ asszonyai 
nak a békéért, a szabadságért, egyenlő 
ségért és egyenlő politikai-gazdasági 
és szociális jogainak kivívásáért való 
harcinapja. 

Ezután azonban 21 esztendőnek'kel 
lett eltelnie, mig újra megtartották 
ezt a napot. 1911-ben Franciaország, 
Dánia, Svájc asszonyai tüntettek már 
cius 8-án az összetartás ^jegyében. 

1914 ben március 8 án a petersburgi 
asszonyok tüntettek a háború ellen. 
Akkor jelenik meg a cári Oroszország 
bin az első női újság, amit azonban 
sajnos azonnal be is tiltanak a&cari 
ocirana emberei. 

1924-ben, március {8-án a Szovjet 
unióban >|iKreml előtt tartottak meg 
sz«b>don az első női napot százezres 
asszony tömege», akiknek aggódó gon-
dolata szállt a még félrevezetettség  és 
söiótség homályéba tartott asszonyok 
milliói felé. 

És újra és újra .lehetne uj bb és 
ojabb dátumokat {felsorolni,  amig el 
érünk az 1948 március 8-hoz, amikor 
a világ asszonyai egységesen a Nők 
Demokratikus Vi ágszövetségébe tömö 
fűlve  harcolnak ja bekéért az imperia 
lista háborús törekvések ellen. E? a 

szerv ma már hatalmas erőt képvisel, 
mert lehetőséget nyújt arra. hogy a 
nők különleges női kérdéseken tul, az 
egész emberiséget érintő kérdésekkel 
foglalkozhatnak. 

Azon az uton indulhatunk, amely 
utat szibaddá tették nekünk a női jo 
gokért folyó  harc hősei: Varg» Katalin, 
Ana Ipâ eseu, Simó Dinka, Elena 
Sârbu, Olga B»nc:c ós ma is közöttünk 
élő nagy vezetőnk Ana P-iuker. És 
szabiddá tették ezt az u:at a VJrös 
Hsdseregben hircoló hős szovjet nők. 

Ezen az uton haladunk előre az 
ország újjáépítése és a háborús sebek 
gyógyítása hstalmas munkájában. 

Országunkban, ahol először a Groza 
kormány biztosította jogainkat, majd 
még erősebben biztositódtak jogaink a 
monuchia megszűnésével és a Népi 
Köztársaság megvalósulásával és ma, 
amikor jogaink szárszázalékos bizto 

sitása előtt állunk, az uj választások 
által megerősített uj aUotmányon ke 
resztül, akkor mindannyian tudjuk, 
hogy ez a március 8 vslóbin a nagy 
elszánások, a nagy tervek és a nagy 
megvalósítások napja. 

Két szörnyűséges háború vérrel szán-
tott könnyel, öntözött u'jain bukdácsol-
tunk előre. Lépteink ma már hítáro 
zottak és március 8 án 1948 ban bi 
zakodóan tekintünk a boldog, a békés 
jlvő felé,  melyet munkánkkal, har-
cunkkal biztosítottunk és biztosítunk 
magunknak. 

A márciusi nap felcsillanó  ígéretének 
jegvében kívánjuk, hogy 

Éijen az egész világ nőinek az egy-
séges harcs a békéért, az imperialista 
háborúra uszitók elien. 

Éjen március 8, a nők nemzetközi 
napjs, a bókéért való harc n«pj j I 

Balosinné Biksi Mária. 

Udvarhely  megyében  a dolgozók  munkájának 
eredményeként  letették  a 

Népi-  Demokratikus  Arcvonal  listáját 
Székelyudvarhelven  csü'örtö^ön  a korareqgeli  órákban hatal-

mas tömés  gyülekezett  a törvényszék  előtt,  hogy letegyék  a Népi 
Demokratikus  Arcvonal  listáját 

Amig a 100 listaletevő  aláirta  a nevét,  addig  a lelkes  töneg 
percről  percre nőtt  Több,  mint  1000 ember gyűlt  össze, hogy ünne 
pdjek  demokratikus  erőink  győzelmit  és  hitet  tegyenek  és  Ígéretet  a 
további  harcra a választásokig  és  a választásokon  tul. 

A szakszervezet  zenekarának indulói  mellett  vonul fel  az ün-
neplő  tömeg a Román Munkáspárt  udvarhely  megyei székháza  elé, 
hogy ünnepeljék  a romániai  munkásosztály  élcsapatát  és  annak ve-
zetőit.  Percekig  nem hallatszik  más. mint  a G ieorghs Gheorghiu-Dij, 
Ana Pauker,  Luka László  és  a többi  élharcos  neve Majd  demokra-
tikus  kormányunkat,  Népi  Köztársaságunkat  és  mindezek  megvaló-
sítóját  a Román Munkáspártot  éljenzik. 

A Román Munkáspárt  megyei székházának  erkélyén  állanak 
a munkásosztály  udvarhely  megyei vezetői,  közöttük  Csíki  János,  a 
dolgozók  jogainak  régi  harcosa, az udvarhelymegyei  dolgozók  szere-
tett  Csikije 

Keinlzel  József  üdvözli  a Munkáspárt  részéről  az összegyűl-
teket  és  hirdeti  ki a képviselőjelöltek  Kacsó  Sándor,  Csiki  János  és 
Imets  János  neveit. 

Percekig  tartó  fergeteges  taps és  éljenzés  hangzik  fel  minden 
név  után. Percekig  hallani  a Csi-ki,  Csi-ki  kiáltásokat. 

Majd  Csíki  János  lép  az erkély  elejére  és  tesz összehasonlítást 
az 1946-os és  a mostani  választások  között  Rámutat  az uj alkot-
mány jelentőségére  és  felhívja  a figyelmet  arra, hoqy ez az alkot-
mány jogokat  ad  még  szélesebb  téren  a dolgozóknak,  de  egyben még 
nagyobb munkát  és  erőfeszítést  kíván,  mire újra felhangzik  sokszáz 
torokból:  vállal-juk  vállal  juk. 

Csiki  János  román és  ma?yar nyelvű  beszéde  után újra fel-
hangzik  a szakszervezet  zenekara és  az udvarhelyi  dolgozók  azzal 
a biztos  tudattal  oszlanak  el,  hoşy a választásokon  nemcsak, hogy 
győznünk  kell,  de  győzni  is fogunk. 

Éljen a nők harca az imperíálizmus*ellen! 

Ünnepség keretében tette le az esküt a 
megválasztott népbirák első csoportja Szé-

kely udvarhelyen-és a megyében 
Március első napjaiban ugy Székely-

udvarhelyen, mint az egész megyében 
ünnepség keretében tették le az esküt 
azok a megválasztott népbirák, akik 
sorshúzás utján az első csoportba ke-
rültek.. 

Székelyudvarhelyen 24 népügyész 
és népbiró tette le az esküt a Rimán 
Népi Köztársaságra, egyúttal hű .éget 

fogidva  a munkásosztálynak, amely 
őket megválasztotta. * 

A megválasztott népbirák egymás 
után mondták el az eskümintát, majd 
a törvényszék nevében Váry Albert 
dr. ügyész üdvözölte magyar és román 
nyelven a megválasztottakat, rámu 
tatva annak a jelentőségére, amit ez 
a megválasztás jelent. 

Március 6 
Városunkban a március 6-át 

az 0. S. P. rendezte meg 
Városunkban a március 6 át az OSP 

megyei konferenciával  együtt nagy-
számú közönség előtt tartották meg. 

A megyei OSP nevében Vári Al-
bert dr., az OSP elnöke vázolta de-
mokratikus kormányunk támogatását 
sportoló itjusagunk részére. 

A RMP részéről Keintzel József  is-
mertette március 6 a jelentőségót. 

Dinculescu őrnagy a hidsereg sze-
repére mutatott ra a demokratikus 
rendszerünk felépítésében. 

Demeter Miklós az összes sportágak 
reszortjainak nevében tette megjelen-
tését, vázolva a 3 év alatt hatalmas 
fejlődésnek  induló megyei sportot, 
Ciikmántori - Oító a szakszervezeí 
sport célkitűzéseit vázolta. Gidó Do-
mokos, a szállítmányozási munkavál-
lalók részéről nyújtotta át az 03P 
Megyei Bizottságának az UMTE Auto-
sport kézilabda kél kupáját, meiy ku-
páért az udvarhelyi munkás ifjak  és 
tanuló ifjúság  fog  kü'.deni. 

Végezetül Suciu Traian, a hatodik 
kerUlet üdvözletét tolmácsolta az ud-
varnelymegyei OSP konferenciájának, 
majd a konferencia  az internacionálé 
eléneklésével fejeződött  be. 

A vasárnapi rportnap városunkban 
még eddig nem látott újszerű sport-
programmal kezdőd 5tt, a partizán sta-
fétával.  Varosunk összes sporio óinak 
színpompás sport felvonulását  láthat-
tuk, melyet a közönség nagy tetszés-
sel fogadott.  EÍU án megnyíló t a vá-
rosháza tanácsiermébén a 3 napos 
sportkiallitás, melyen bemutatták me-
gyénk egész területén lévő sportegye-
sületek értékes dijait, 11 órakor a 
városunk sportolóinak büszkesége, az 
Auto Sport Kézilabda csapata a seges-
vári U lirea kézilabda csapatával ját-
szott. 

D u. fél  3 órakor az IMSz Sport 
Szervezeteinek labdarugó csapatai Kör-
mérkőzést játszottak egy más között. 
Mnjd este 8 órakor a Ref.  Kollégium 
rendezésében disztorna bemutató vott 
a Koll. tornatermében. Az IMSz szés-
házában, műsorral egybekötött díjki-
osztások : a sportnapon résztvett győz-
tes csapatoknak. 

A diplomákat az OSP és az IMSs 
nevében Orosz L*jos osztotta ki. As 
elert eredmények a következők: 

Partizán staféta:  1 Csíkszereda, 2 
Székeiyudvarhely. Sakk: 1 Szótcely-
keresztur, 2 Dinamó. Pmg pong: 1 
D.namo, 2 Csíkszereda. Fooiball: I 
Csíkszereda, 2 Dinamó. 

Az IMSz az Autó Sport kézilabda 
csapatát a szép játék elismeréseként 
d'P'omával iut«lmazta. 

Gazgaságt Ellenőrző Szerv 
SzétcelvtHv«rhelv 

1. KÖZLEMÉNY 
Az Ipar és Kereskedelemügyi Mi-

nisztérium 5633 számú rendelete ér-
telmében, meiy me«j ilent a hivatalos 
lap 300—947. szamaban, ismételten 
figyelmezte  jük mindizon i{£ki ós ke-
reskedelmi vállalatokat, szövetkezete-
ket, magán és közintézményeket, ál-
talában minden olyan személyt, kik 
számlákat kibocsájtanak, vagy elfogad-
nak, hogy minden hónap 1 —15 Között 
kötelesek ezekről kivonatodat Kesziteni 
és a G j d 'ségi Ellenőrző Szervhez 
beadni. Unnpj<c beszerezh "ő c a J ik*k 
Gyula cógnéi, valamint a F.-deralénál. 

A fenti  rendelet megszegői a 351 ea 
sz-botazs törvény szerint bünte cetnek; 

2. A GESZ. felhívji  az érdekeltek 
figyelmét,  hogy felek  részére a hiva-
talos órák d. e. 11—14 között van/ 

Hiv. vez.: Cpt.  Stmion  Pavet. 
Titkár: Fróltck  Hder. 

É jen a Demokrata Nök Nemzetközi Szövetsége, az igazságos és tartós báXe elszánt harcosa 



(2 ik oldali cikkünk folytatása.) 
•ági kamara halastavat fog  létesíteni. 

A megye területén 6 nagyobb köz* 
épületet javítottak ki. Tóbbak között 
ş székelyudvarhelyi Ugrón kastélyt, 
melyből gazdasági tanárnő képző inté-
zet lett, továbbá a székely udvarhelyi 
állami kórház épületét, mely ma or 
szégos viszonylatban Is a legjobban 
felszerelt  kórházak egyike. Otlándon 
egy egészen uj egészségházat épi'et 
tek,Ş Székelyudvarhelyen az egészség 
ház tavaszra elkészül. A megye va 
iamennyi iskolájának épületét kijavi 
tották és március végéig a székely 
udvarhelyi kaszárnyákat teljesen rend 
behozzák, mely javításokra a kormány 
3 milló lejt utalt ki. 

Szociális intézmények, 
népvédelem 

A szárazságokozta éhinség idején 
mutatta meg a demokratikus kormány 
zat, hogy mennyire szivén viseli a 
nélkülöző tömegek sorsát. 

Udvarhely megye területén az 194!» 
—47 években összesen 97 népkonyha 
működött, ahol 8230 éhező embernek 
adtak naponként díjtalanul bőséges és 
tápláló ebédet, összesen 24.640 eset-
ben. 

Az éhinség idejében 512 éhező, be 
leg és lesoványodott gyereket vittek 
ki a megyéből a vendéglátó Magyar-
országra, míg az ország különböző 
•vidékeire 12C0 udvarhelymegyei gyer-
meket vittek nyaralni. 

Hagy milyen gondot fordít  kormány-
satunk a gyermekvédelemre, bizonyítja 
AZ, hogy a megyében a felszabadulás 
óta 5 mpközi otthont állítottak fel  és 
100 ujabb napközi otthon megszerve-
zése ^folyamaiban  van. A székelyud 
varhelyi 2 napközi otthonban naponta 
^20 gyermek kap ellátást, gondozást, 
nevelést. A megye területén összesen 
8 tejkonyha működik, ahol naponta 
100 gyermeknek a d n a k cukrozott 
tejet. 

A szegénysorsu lakosság között a 
Vöröskereszt ez elmúlt évek folyamán 
több vasúti kocsi ruhaneműt osztott 
szét, hasonlóan a CARS hoz, mely 
$500 darab katonaköpenyt juttatott a 
vidéki szegényeknek. 

(Folytatása a köv. számban.) 

Udvarhely vármegye megyefőnöksége 
Ellenséges V» gyón kezelő hivatal 

Sz. 1768—1948, 
HIRDETMÉNY 

A közönség tudomására hozzuk, 
bogy folyó  évi március hó 18 án d. e. 
10 érakor a vármegyeháza kistermében 
(I. em. 27 sz. szoba) tartandó nyilvá-
nos árverésen (egyezség utján) ezen 
hivaial által kezelt és a városból tá 
vollevő egyének tulajdonát képező 
házhelyek és kertek 1948 évre a leg 
többet ígérőnek bérbe fognak  adatni. 

Az árverés a számviteli törvény 
88—110 szakaszaiban előirt szabályok 
azerini lesz megtartva. 

Az írásbeli zárt ajánlatok a fenti 
időig az Ellenséges V» gyónókat kezelő 
bivatal helyiségében (vármegyeháza I. 
em. 31 sz. szoba, CASBI) beadhatók. 
Ugyanott tekinthetők meg sz árverési 
feltételek  is minden munkanapon a hí 
vatulos órák alatt. 

' Székelyudvarhely, 1948 március 2. 
Megyefőnök:  Şzildgyi  Ignác. 

Casbi tőncke : Domszky I. 

A demokrácia régi harcosai 
a 

NDA u d v a r h e l y m e g y e i l i s táján 

K a c s ó S á n d o r régi demokrata harcos. A Székelyföld 
szülöttje, Falusi család gyermeke. A 
kolozsvári egyetemen filozófiát  hallga 
tott, majd az újságírói, illetve irói pá 
lyát választotta. Népének élő lelkiisme 
rete, á kimondott és leirt szót a leg 
komolyabban veszi. A demokratikus 
Brassói Lapoknak volt annakidején 
főszerkesztője.  Az ő szemében a po 
litika sohasem politika, hanem népi lét 
kérdés volt és ebben az irányban ve 
zeti ma tovább a magyarság sorsát. 
Augusztus 23-a után a még megoia 
radt reakciós hatóságok internálták és 
a demokratikus Groza kormány nyi 
totta meg előtte a tábor kapuit s 
azóta egyik előharcosa a Magyar Népi 
Szövetségnek. A megyar népi demok-
rácia kipróbált katonája, a MNSz or-
szágos elnöke. 

Csik i János 
Udvarhely megye szülötte. 1909 ben 
Zetelakán szegény földmives  emberek 
gyermekeként született. Kora ifjúságé 
tó! a dolgozók jogaiért harcol. Mint 
munkásifju,  aki a kizsákmányolók 
politikáját a SPját bőrén érzi, már 19 
éves korában bekapcsolódik a dolgo-
zók szervezett harcába és tagja lesz 
Lúgoson a Kommunista Ifjak  Szövet 
ségének. Ettől az időtől kezdve, tántorít 
hatatlan harcosa a mai n»p<g. előbb • 

Kommunista Ifjak  Szövetségének, majd 
a Kommunista Pártnak. A Bánságban, 
majd Bukarestben, később Budapesten 
fejt  ki tevékenységet. 

A felszabadulás  után egyik vezető 
harcosa lesz a demokráciának Ud 
varhely megyében, ahol mint a R> 
mán Kommunista Párt megyei titkára 
dolgozik. Udvarhely megve munkás 
sága bizalommal tekint Csiki János 
felé,  mert tudja, hogy ahogy eddig 
ugy továbbra is a dolgozó nép érde 
keit fogja  képviselni a dolgozók 
parlamentjében. 

Imets J á n o s 
43 éves, sokat látott és sokat küz 
dött munkás. 

Mint gazdasági munkás kezdte életét 
Csík Tusnádon. Később Nagyváradra 
került, ahol résztvett a munkás moz 
galmakban, majd ped'g amikor a 
MADOSZ megalakult, annak lett első 
harcosa. 1932 ben Bukares ben, mint 
a tex il csoport megbízottja, a szakmai 
tanács tegj*. 1940 tői 1944 ig Budap s 
ten dolgozott, mint szervezeit textilmun 
kás és amikor a szovjet htdiereg be 
jött, egyik szervezője volt az erdélyi 
antifasiszták  szövetségének, mpjd visz 
szatért Udvarhelyre. 1945 áprilisában 
az udvarhelyi MNSz, majd pedig vár-
megyei MNSz elnök. A dolgozók ér 
dekeit azóta is képviseli. 

SPORT 
Diák-Sport. 

Nagysikerű törne bemutatót rendezett 
a Ref.  Kollégium Sportmunkaközös-
sége vasárnap este az intézet torna-
termében. A termet megtö tő érdeklő 
dők szebbnél szebb mutatványokban 
gyönyörködhettek. Szabe dgy a korlatot, 
szertorna, talajiorna, plint ugrások, 
box, vivás, labdajátékok szerepeltek a 
változatos műsorban. Az (intéze) if 
juság itt is bemutatta azt a hatalmas 
tevékenységet, amely az intézet falain 
belül folyis.  A sportbemutatómegren 
dezésében legnagyobb érdeme Tömöry 
Ödön dr. tanárnak volt, aki éjt nap 
pallá téve dolgozott az est sikere ér-
dekében. 

A sportbemutató végén László Béla 
tanár megjutalmazta az egyes sport 
ágakban kitünteket és ugyanakkor az 
intézet nevében is átadta Dénes László 
V. o. tanulónak a Hargita kupát, ame-
lyet a Zárug Endre emlékversenyen 
nyert meg a szenior versenyben. 

A sportbemutatót  megismétlik  hétfőn 
és kedden  este 8-kor  is. Felhívjuk a 
város lakosságának a figyelmét  a 
sportbemutatókra. Ha kedveset és szé 
pet akar látni, fe'tétlenül  nézze meg. 

Tnrisztika. Az UMTE sport egylet 
Turista szakosztálya márc. hó 10 én 
este 6 órai kezdettel a Sétatéri szék 
házban szakosztályi értekezletet tart, 
melyre sport-testvéri szeretettel elvá 
runk minden természetkedvelő barátot 

Hl van tiltva a kézilabda-
játékban? 

A labdát egynél többször érinteni 
anélkül, hogy ez közben a földet,  egy 
más játékost vagy a kapufát  érintette 
volna. (A fogási  hibákat nem büntetik.) 
Tilos a labdát lábszárral vagy lábbal 
érinteni, hacsok ezt nem szándékosan 
az ellenfél  dobta rá, a já'ónosnak 
magát a fekvő  vagy guruló labda után 
vetni. Ha a labda a játékvezetőt éri, 
a játék tovább folyik. 

Tekeapoit Az UMTE tekeos*»álva 
február  29 én a hely beli bőripari ULTE 
tekecsapatát egy barátságos mérkőzés 
és egyéni verseny keretfben  vendégül 
látta. A mérkőzés mindvégig legyei 
mezetten és szépen folyt  le. Ered 
mény UMTE 218 ULTE 205 fa.  / 
mérkőzést az UMTE csepata 13 fával 
nyerte. Az egyéni verseny győztesei 
első Ilyés Lajos UMTE, második Szé 
kely Gábor UMTE és a harmadig 
Kovács Ferenc posiás, a PTT játékosa 

Városunkban a tekesport nagy len 
dületiel szép fejlődésnek  indult, amit 
a legjobban az bizonyít, hogy ma már 
4 ige:olt egyesület ir.üködik, ami le 
hetővé tette, hogy a tekedistrikt a hely 
beli OSP közreműködésével megala 
kulhatott. Az UMTE vezetősége ez 
uton köszönetet mond mindazoknak a 
szives tekesportpártolóknak, akik ado-
mányaikkal hozzájárullak, hogy a házi 
verseny anyegihg is sikerrel végződ-
hetett. 

Megtartotta kongresszusi 
beszámoló gyűlését, 

egyben megválasztotta ideiglenes me-
gyei vezetőségét a R >mániai Demokrata 
Nők SiövetségSne* udvarhely megyei 
Szervezete. 

A gyűlést Szilágyi Ignácné nyitotta 
meg, majd Kadácsi Mária taro t rész-
letes beszámolót a kongressusról kie-
melve, annak politikai jelentőségét ér 
idézve a kongresszus szónokainak be-
szédéből. 

Rada Sătău román nyelven számolt 
be a kongresszusról. 

M-ijd B.eier Andorné színes és me-
leghangú beszámolója után a nagy. 
gyű és résztvevői, a megyei és várost 
kiküldöttek egyhangú lelkesedéssel 
megválasztották a 31 tagu ideiglenes 
vezetőséget. 

— A régi magyar e ahtf életét ér-
dekes előudásb n ismertette márcu» 
3 án, városunkban a moziteremben 
László Gyula dr, a kolozsvári Bilyai 
Tudományegyetem kiváló tanára. Ar 
ujabban fokozódott  lendülettel folyta-
tott régészeti kutatások eredményei, a 
felásoa  régi csoportos sirok, az azok 
ban talált nyilak, nöi ékszerek, a Ke 
leten mar dt rokonnépek szokásaival 
való összehasonlítások, népi babonák, 
mondókák, játékok a fontosabb  pillérei 
azoknak a tudományos megállapítá-
soknak, melyekből a közvetlen modorú 
előadó eleven képet festett  arról, ho-
gyan éltek a régi magyarok 25 — 30 
tagig ' terjedő családi közösségekben, 
>nagy családokban*. (Nagyobb lét 
szám elérése esetén kétfelé  oszlottak.) 
Ismertette kultuiájuUat, gazdálkodási 
rendszerüket, mely nagyjában megfe-
lelt koiunk közösségi szellemének. A 
nagy tetszéssel hallgatóit előadás előtt 
a rendező MNSz nevében Kocsis Ji-
ros dr. üdvözölte melegen a jeles 
vendéget. 

x Eladó 22 000 drb. tégla, Rákóczi-
ú 20. 2 - $ 

x Alig használt Singer süllyesztő» 
varrógép eladó. Ránóczi ut 49 

x Modern Uiiverzál ö lampás rádió 
sürgősen eladó. Sân hi, Kj<suth u. 40. 

x Emge összes gazdaköreihez. Gaz-
daKörOK elnö«ei, amu Raszá<at igé-
nyeltek. sürgősen jelentkezzenek a szó-
kelyudvírhelyi EMGE kirendeltségnél. 
A kirendeltséifvezetó. 

x Eladó 20 csalad méh G m:H«]du 
László, Oroszti'-gy. 

x Padioolaj kapható a baromp'ae 
msIMti bonzintolepan. 1—2 

x Ü< nrnp-M „Deu sh" favágógep 
eladó. Cím : Küküuő u 10 szám. 

x Családi haz eladó. Érdeklődni 
Paicfi  u c-> 8 

Felhívás! 
Az Udvarhelymegyei Egészségügyi 

Szakszervezet fel  «cri a megye lakos-
ságát, hogy tehetsége szerint jaru jott 
hozzá egy megyei men őau ó beállttá 
sára szükséges pénzösszeg gyüj e>-é iez, 
E nek égető fontosságát  bővebben 
magyarázni nem szükséges, mert a 
mentöau ó hiányát eddig is soaezreo 
mát s»ját bőrükön tapasztaltak. M n-
denkire sor kerülhet I A gyüj és f.  hó 
7 én, vasamap kezdődik a jegyzősé 
génén keresztül a ' Demoxrata Nők 
Szövetsége és más demokratikus szer-1 
vezetek segítségével. Mircius 15 re a 
gyűjtés befejeződik  ós ered nényét kö-
zöljük. H« megyénknek minden lakosi 
csak 2 tejt ed (gyermek és minden 
C«t»|6-i • pr hpW'-v. ) rA U-trat <»IAr tl ţ 

Nyomatott a >S âDadt>at(« konyv-
nvomdában SzékelvudvarhelvL 

Éljen a Romániai Demokrata Nők Szövetsége 


