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SZABADDÁ TETTÉK 
a gabonafélék, liszt, hus és gabona forgalmát 

Gh. Gheorghiu-Dej ipar- és keres 
kedelemügyi miniszter az országo', de 
különösen a földmives  réteget érintő 
fontos  rendelkezéseket adott ki. Az 
egyik rendelkezés szerint szabad a 
rizsnek forgalma.  A másik rendelke-
zés értelmében a burgonya szállítása 
és piacokon, vásártereken a fogyasz 

tók részére való eladása teljesen sza-
bad. A 6550 számú rendelet előírja a 
juhok, sertések, szarvasmarhák szabad 
vételét, vásárlását, szállítását és husuk 
fogyasztását  az egészségügyi rendel 
kezések betartása mellett. A termelők 
minden megkötöttség nélkül szabadon 
értékesíthetik a juh, sertés és szarvas 
marhusból kés.'.fl't  termékeiket a pia-
cokon, városokon közvetlenül a fogyasz-
tóknak. A szarvasmarhák és sertések 
gyűjtése a kereskedők és mészárosok 
részéről csak a minisztérium rendel 
kezéseinek megfelelően  eszközölhető. 
A közfogyasztásra  a szarvasmarhák, 
sertések és juhok vágása csak a hí 
vatalos vágóhidat on történhetik. Juhok 
nak és sertéseknek tenyésztők és hiz 
lalók részéről történő eladása, vétele 
és szállítása teljesen szabad. Teljesen 
szabad az igavonó és munkaállatok 
eladása, vétele és szállítása. 

Szabadon árusítható a 
tengeri és maiéliszt 

A 6551 sz. rendelet szerint a mezőgaz 

dasági termelők minden megkötöttség 
és alakiság nélkül szabadon eladhat-
ják a piacokon, vásárokon, közvetle-
nül a fogyasztóknak  az 1947. évi ter-
mésből származó tengeri, vagy tengeri-
liszt készletüket. 

Minden megkötöttség, vagy alakiság 
nélkül szabad saját fogyasztás  céljára 
a tengeri vagy tengeriliszt eladása, 
vétele, vagy szállítása. 

Tengerit és tengerilisztet kereskedők, 
vagy iparvállalatok — ipari feldolgo 
zásra is — csak az ipar és kereske 
delemügyi minisztérium engedélyével 
vásárolhatnak. 

A psrasztmalmok készpénzért, vagy 
természetbeni fizetésért  őrölhetnek. A 
választás az őröltető joga. A paraszt-
tmlmok riszére megállapított beszól 
gáltatási vámkvóta tengeriből március 
15-ével megszűnt. A beszolgáltatott 
vámkvótából származó tengerikészle 
teket, amelyeket a rendelet időpontjá 
ban a parasztmalmoknál tárolnak, va 
lamint azokat a készleteket, amelyek 
a jövőben g'yülnek be a természetbeni 
fizetésből  származó őrlésből hivatalos 
árért az állami megbízottaknak kell 
átadni. 

Szabad a gabona-
forgalom 

Az ötödik, a 6552 számú rendelet 
értelmében a mezőgazdpsági termelők 
a piacokon, vásárokon és vásártereken 
szabadon, minden alakiság nélkül el-
adhatnak a fogyasztóknak  bártrilyen 
mennyiségű búzát, rozsot, árpát, zabot, 
valamint lisztet abból az 1947 évi ter 
mésmennyiségből, amely a törvényes 
előírások teljesítése u'.án birtokukban 
maradt. 

A buza, rozs, árpa, zab, valamint 
az ebből készült lisztnemüek saját 
szükségletre, vagy ipari célokra való 
szállítása minden korlátozás és alaki 
ság nélkül szabad Kereskedők és ipar 
vállalatok azonban gabonát csak az 
ipar és kereskedelemügyi minisztérium 
engedélyével, illetve rendeletének meg-
felelően  vásárolhatnak. 

A bármely csoportba tartozó pa 
rasztmalmok megőrölhetnek a termelők 

vagy a vásárlók részére bármilyen 
gabonafélét  és e malmok bármilyen 
lisztet állíthatnak elő. A kereskedelmi 
malmok vagy kereskedelmi rendszer 
ben dolgozó malmok szabályzata to-
vábbra is változatlan marad. 

A parasztmalmoknál az őrlés dija 
készpénzzel vagy természetben fize 
tendő. A választás joga az őröltető 
személyt illeti meg. 

A buza, rozs, árpa őröltetése utáni 
őrlési vám, amelyet eddig a paraszt 
malmok szolgáltattak be, március 15 
tői megszűnik. Az összes gabonavám 

ból összegyűlt . búzát, rozsot, árpát, 
valamint a jövőben összegyűlő kvótát 
az állam megbízottjának hivatalos árért 
át kell adni. 

A rendelet utolsó szakasza március 
15 tői kezdve szabaddá teszi a kifli, 
zsemlye, kétszersült, száraz tészták, 
kekszek, tészták gyártását, árusítását 
és szállítását. 

Ezekkel a rendeletekkel a demokra-
tikus Groza kormány, de kiváltképpen 
Gh. Gheorghiu Díj ujabb bizonyítékát 
adta annak, hogy minden célja a dol-
gozó nép életszínvonalának felemelése. 

A rendelkezés ór iás i jelentősége 
Olyan intézkedések ezek, amelyek 

általános örömet okoznak a dolgozók 
között. Ezekkel az intézkedésekkel 
minden bizonnyal megjavul ellátásunk 
és az az olcsóbbodási folyamat,  amit 
azóta tapasztalunk, amióta Lu<a László 
vette át a pénzügyminisztérium veze 
tését. Óriási a jelentősége annak a 
rendelkezésnek, hogy a termelő a maga 
termékeit a piacokon szabadon ér é 
kesitheti, mert az áru igv olcsoboan 
és hamarabb kerül a fogyasztón  ke 
zébe és megszűnik a feketézes  és az 
erkölcstelen vásárlási halmozás. Ez?n 
kívül még nagy a jelen: őségé azért is, 
mert ezekből győződhetünk meg arról, 
hogy az országnak megfelelő  tartalék 
áll a rendeUezésére és ez a fokozódó 
árubőség kizárja teljesen a feketézés 
és spekuláció ujbúli lehetőségét. A 
dolgozók összefogott  erejének céltuda 
tos munkáját napról napra fokozódó 
gazdasági megerősödésünkön és éle-
tünk könnyebbedésén tudjuk lemérni. 
Ezt még fokozni  fogja  a nyersanyagok 
és készáruk célszerű elosztása, az 
áru(org«lom egészséges alapokon való 
megszervezése. Ez a nagy haladás 
különösen akkor tűnik fel,  ha össze 
hasonlítást teszünk az elmúlt évi gaz-
dasági helyzetünkkel, amikor még a 
gazdisági kulcspozíciókat az Alexand-
rini féle  áldemokrata csop jrt tartotta 
kezében, amikor a nyomorúság fene 
ketlen mélységében vergődtek a dol 
gozók, folyt  a feketézés  és spekuláció. 

A Munkás Párt és Gi. Gheorghiu 
Díj tervszerű harca és munkája meg 
hozta a maga gyümölcsét és az or 
szág dolgozóinak a gazdasági felemé 
lését. És ennek a munkának köszön 
hetö az, hogy országunkban a mult 
évben megnövekedett a mezőgazdasági 
termékek mennyisége és elsősorban a 
jó kukoricatermés Gh Gheorgiiu Dej 
pontosan rámutatott azokra a fejlődé 
sekre, amiket elértünk, amiáltal 1947 
ben többek között 524 000 vagon ku 
korica, 150.000 vagon burgonya, 33.000 
vagon napraforgómag,  740 000 vagon 
cukorrépa állt az ország rendelkezé-
sére. 

A gizdag kukorica- és burgonya 
termés következtében a helyzet kielé-
gítő és lehetővé tette az állatállomány 
és a majorság gyors helyreállítását A 
népszámlálás adataiból megtudjuk azt 
is, hogy a marhaállomány az elmúlt 
évi hárommillió és egyszázezer darab 
ról négy millió háromszázezer darabra 
növekedett, ami meghaladja az 1938 as 
állományt. A lóállomány 800 000 ről 
900.000 re emelkedett, a sertés állo-
mány pedig egymillió egyszázezerről 
egymillió ötszázezerre. A juh és kecske 
állomány 7 miüió és háromszázezerről 
11 millió ötszázezer re e m e l k e d ő , 
ami szintén meghaladja az 1938 as 
állományt. A mezőgazdasági termé 
kefnek  ez a fejlődése  magával hozta 
a mezőgazdaságok általános megszi-
lárdulását, amiáltal ugy városi, mint 

Éljen március 28, a választási győzelem napja 
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falusi  lakosságunk több és minőségileg 
jobb élelmiszert fogyaszthat. 

A Munkás Pártban szervezett ipari 
munkásság az ipari termékek fokoza-
tos emelésével sietett a földmives  tár-
sadalom segítségére és életszínvonalá-
nak emelésére. Az Ipari munkásság 
szoros egységben a dolgozó földmi-
ves néppel halad a szociálizmus kivívása 
felé  és a Népi Demokrácia Arcvona-
lában együtt vivja meg győzelmes 
harcát a március 28 i választásokon. 
A választásokra pedig készüljünk a 
munkatermelékenység emelésével, a 
tavaszi vetési kampány idejében való 
teljesítésével és minden talpalatnyi 
föld  megművelésével. 

Ez a választás nagy jelentőséggel 
bir az ország és a nép életében, mert 
ezen választjuk meg a Nagy Nemzet 
gyűlés tagjait, akik hivatva lesznek 
arra, hogy az országnak uj alkotmányt 
adjanak 6s vele egy uj, szebb élet 
alapjait rakják le. Olyan uj alkotmányt, 
amely szentesíti a kivívott eredmé-
nyeket és megmutatja az utat a jö-
vendő felé,  a felemelkedés  és egy 
boldogabb élet megteremtése felé,  ahol 
teljes egyenjogúságban él magyar né-
pünk is. így sietünk szavazatainkkal 
a fény  forrására,  a NAPRA ütött pe-
cséttel az ország és népünk fejlődését 
elősegítő újjáépítési harc győzelmes 
megvívásához és a szociálizmus teljes 
győzelméhez. 

Aki emberi életet akar, a NAPRA 
szavaz. 

Diákifjuságunk 
a választási harcban 

A székelykereszturi középiskolai ifjú 
Ság példamutató lelkes tevékenységgel, 
komoly és értékes munkával veszi ki 
részét a választási harcban. A de 
mokratikus gonndolkozásu középiskolai 
ifjúság  a RMP székelykereszturi veze 
tőségének támogatásával járja végig a 
falvakat  és a nép életéből merített szi 
nes műsorszámokkal, a politikai neve 
lés és felvilágosító  munka mellett szín 
vonalas szórakozást nyújt afalusi  dol 
gozók számára. 

A tanítóképző, a leánygimnázium 
valamint az unitárius gimnázium nép 
művelő csoportja két hét alatt 9 köz 
ségben fordult  meg és ezenkívül két 
esetben rendezett sportdélutánt, mely-
nek tiszta jövedelmét a választás 
alapra fordították. 

A falu  járó ifjúsági  csoportok vezetői 
Boros Ödön képzőintézeti és Gálfalvi 
Sándor gimnáziumi tanárok voltak, 
akik az előadások keretében felvilágo 
sitó előadásokat tartottak. 

Március 15-ét jól sikerült ünnepsé-
gek keretében ünnepelte meg a székely 
keresztúri ifjúság.  14 én és 15 én 
sportdélutánokat rendeztek, melyen a 
legtöbb győzelmet a tanítóképző, spor 
toló ifjúsága  aratta. A márciusi napok 
ról Mitran Vasile román, Balázs László 
tanár magyar nyelven emlékezett meg. 
A két előadás a román magyar egy 
másra találás igazi szimbóluma volt 
A műsor keretén belül román és ma 
gyar népi táncokat mutattak be az 
ifjak  nagy sikerrel. Külön élményt je 
lentett a tanítóképző énekkarának sze 
replése, amely a Népi Köztársasághoz 
irt himnuszt először énekelte el Ke-
reszturon. 

Az unitárius gimnázium népművelő 
csoportja, Gálfalvi  Sándor tanár veze 
tésével több vármegyében szándékszik 
népi műsorát bemutatni, hogy az elő 
adások jövedelmét a választasi alapra 
fordiihassák. 

Nyomatott a >Szabadság« könyv 
nyomdában Székelyudvarhelyt. 

Büszkék vagyunk a r ra , hogy 
ismét K a c s ó S á n d o r a 
vezető Udvarhely megyében.. . 

Képviselőjelöltjeink  közül  K.csó 
Sándor,  a Népi  Demokrácia  Frontjj 
listájának  első  jelöltje  tariozkodtk  a 
legkevesebbet  megyénkben,  de  valasztói 
igy is a legnagyobb  bizalmukat  he 
lyezik  belé,  mert tudják,  hogy Kacsó 

— Habár  hiányzik  most ínég  közü-
lünk  a választások  előtt  a listaveze-
tőnk  és  nagy lenne az örömünkj*ha 
itt  lenne közöttünk,  mégis  a betűi,  a 
több, mint  két  évtizedes  harca a nép 
jogaiért,  igazságáért  elég  biztositék 
nekünk. Katona  voltam,  amikor Kacsó 
Sándor  újságcikkeiből  meritettem  a 
bizalmat,  a hitet  abban, hogy a de-
mokráciának  győzni  kell  — mondja 
Izsák  Lajos székelyudvarhelyi  nyom• 
dász. 

— Mint  fiatal  irót  ismertem  már 
Kacsót  és  akkor is elismeréssel  adóz-
tunk határozott  demokratikus  elvhüsé-
gének,  helytállásának.  Ez az elvhüség 
kisérte  mindenben  már egyetemi  hall-
gató korától  kezdve. 

— írói,  újságírói  pályáján  a nép  jo-
gaiért,  igazságáért  folytatott  harc jel-
lemzi  minden  irót  megnyilvánulását. 

— Büszkék  vagyunk arra, hogy ő  a 
listavezetőnk  Udvarhely  megyében,  — 
mondja  Tompa  László  iró. 

Igen,  valóban büszkék  vagyUnk 
Sándor,  a toll  tántoríthatatlan  har• Kacsó  Sándorra,  a Magyar  Népi  Szö 
cosa, a nép  élő  lelkiismerete,  ugy az wtség  országos elnökére,  a demokrácia 
országban, mint  külföldön  a nép  ér-  ,égi  kipróbált  katonájára, 
dekeit  képviseli. 

Nagy a mi bizalmunk Csiki Jánosban 
— mondja Orbán Áron boldogfalvi  földműves  az 
udvarhelymegyei NDF lista második jelöltjéről 

Hetek óta járja a megye községeit. 
Ma Bibarcfalván  beszél a választói-
val, holnap Felsőrákoson, azután Ba-
conban és azután ki tudja hol. Nincs 
olyan községe a megyének, ahol a 
zetelaki Csiki Jánost ne ismernék 
és ne szeretnék Ah >gy megpillant 
ják, pillanatok alatt köréje seregle 
nek és ö fáradhatatlanul  magyaráz, 
beszél. Szeme egybekapcsolódik a 
választói kérdő, csillogó szemével és 
együtt megvitatják a falu  baját, ne 
bézségeit. Itt az útépítésről beszél 
nek, ott egy kulturház fölött  tana 
kodnak, amott az egészségház terv 
rajza fekszik  előttük és igy tovább... 

Most Zetelaka várja Csiki Jánost, a 
szülőfaluja.  Innen indult el C s i k i 
János, mint nincstelen földnélküli 
szülők gyermeke Már kisgyermek 
korában érezte a kizsákmányolást és 
fiatal  tanonckorában ott találjuk a 
Kommunista Ifjak  szövetségében. 
Előbb Lúgoson, majd Bánát egyéb 
városaiban, később Bukarestben har-
col az illegális idők cehézségei kö-
zepette a dolgozók érdekeiért. Egy 
percig sem szűnik meg a harccal, a 
munkával 1945 tői újra Udvarhely 
megye dolgozói között látjuk a tán 
torithatatlan munkásharcost, mint a 
Román Kommunista Párt megyei 
titkárát. Az udvarhelymegyei föld 
reform  megvalósítói között látjuk, 
az iskolák kérdésénél főleg  a Női 
Gazdasági Főiskola megvalósításán 
a legtöbbet ő fáradozik,  amelynek 
az eredménye a ma működő Női 
Gazdasági Főiskola. És ma azt 
mondja Orbán Áron boldogfalvi  föld-
műves, hogy : „Nagy a mi bizalmunk 
Csiki Jánosban, mert ő benne még 
eddig nem csalódtunk. és nem is 
fogunk  csalódni, ezt tudjuk abból, 
amit eddig végzett és ahogy végezte. 
Itt jár közöttünk ma is és a mi éle 
tünket éli velünk együtt ő tud,a a 
mi bajainkat, akár mi, örömmel és 

Az öntudatos munkás 
példaképét láttam min 
dig Imets Jánosban, 

mondja Papp András nyomdász. 
Hol a fővárosban,  hol a megyében 

láttuk feltűnni  alakját. Ő volt Buka 
rest távgyalogióinak egyike. Reggeltől 
estig a megye ügyes-bajos dolgtiban 
járt. 

bizalommal fogja  az egész [megye 
reáadni a szavazatát." v 

Ezek az Orbán' Áron szavai, de 
ezek a szavak ugyanakkor az egész 
megye lakosságának érzelmeit is tol 
mácsolják. 

Szavazzatok a napra! 

Az udvarhelyiek tudják, mit tett ed 
dig a dolgozókért és bizalommal vá-
lasztják meg újra Imets Jánost, aki 
harcos múltjával, eddigi fáradhatatlan 
munkájával rászolgált erre a biz» 
lomra. 

— Szomszédom Imets János, kö-
zöttünk, velünk él. Minden idejét arri 
használja fel,  hogy tanuljon és tanít-
son. Mint fiatal  munkás, előbb a szak 
szervezeti mozgalomban, majd ezzel 
párhuzamosan a megalakuló Madosz 
ban fejt  ki tevékenységet, az ország 
különböző városaiban. 1945-től a 
MNSz udvarhelymegyei szervezetének 
vezetője. 

— Ezt az örökké népéért dolgozó 
munkásharcost ismerem és mondta-
tom, hogy Imets Jánosra nyugod'an 
adhatjuk le szorzatainkat, mert ő « 
öntudatos munkás példaképe. 

Igy nyilatkozik Imets Jánosról P̂ pţ 
András nyomdász, de az ő szava egy 
ben Udvarhely népének szava is 

Petofi-Balcesűü  hid 
Székelyzsomboroo. 
Székelyzsombor község lakosság 

március 15 én adta át a forgalomna 
a harmadik közmunkával felépített  hi 
dat. Ez az uj megyei hid, amelynek 
értéke meghaladja a 300000, azai 
háromszázezer lejt, méltó ünneplést 
volt ugy március tize nőinek, mint i 
népek testvériség* >ek és a dolgozók 
összefogásának. 

Közmunkával termelték ki az ösz 
szes faanyagot  a hidhoz, ügynökkor 
a fuvart  is közmunkával végezték el 
és az építést is. Ebből a halaim.» 
épitőmunkából a székelyzsombori tag 
jai a Román Munkáspártnak vették ki 
részüket és az 1947 őszén átadott két 
hatalmas megyei hid után, most 1948 
március 15 én a harmadik megyei hiţ 
dat is átadtá< a forgalomnak.  Itt hü i 
lön meg kell emlékeznünk Tódor And 
rás zsombori ácsmesterről, aki a hid-' 
épitő munkáért komoly munkaalkalmat 
szalasztott, azaz mulasztott el és in* 
gyenes öntudatos munkájával osztá 
lyának, dolgozó osztálynak és egy-
ben a Népi Köztársaságunknak szol-
gálatában állott. 

Székelyzsombor községe, mint már 
annyiszor, újra tanújelét adta annak, 
hogy ön udatos irányítással és öntu 
d„tos munkával mire képes egy köz* 
ség rövid időn belül. 

Ha jobb jövőt akarunk, mind a napra szavazunk! 


