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Az alkotmányozó  nagy ország-
gyűlésre  szólít'?  választás  napja 
véletlenül  egybeesett  a magyar 
húsvéti ünnepek első  napjával Is-
métlem,  véletlenül  esett egybe. Nem 
volt  s nincs ebben semmi szándé-
koltság,  se olyan értelemben,  hogy 
népi demokráciánk  irányitói a 
húsvéti vallási  szertartásokat  a 
legkisebb  mértékben  is zavarni 
ékarták  volna s még kevésbbé 
tiyan értelemben,  hogy éppen a 
nagyar húsvét megünneplése ellen 
irányult  volna ilyen rejtett  szándék. 

Szívesen  emlegetjük  magunk 
kőzött,  hogy nálunk  magyaroknál 
már nincs reakció,  vagy legalább 
is nincs olyan, amely tevékenyen 
merné akadályozni  a mi reánk, 
magyar nemzetiségre  olyannyira 
fontos  népi demokrácia  egyre erő-
teljesebb kibontakozását.  Most 
eáfolatot  kaptunk  erre az 
önáltató  hiedelemre.  A választá-
sok és a magyar húsvéti ünnepek 
véletlen  egybeesése alkalmat  adott 
M  magyar reakciónak  az ujabb 
aknamunkára.  Végig  sugdosta 
polgártársaink  és különösen  föld-
miveseink fülét,  hogy a választá-
sokkal  a demokrácia  szándékosan 
zavarni akarja  a húsvét egyházi 
megünneplését.  És hogy annál 
hatásosabb legyen az alattomos 
híresztelés  s kijöjjön belőle  a re-
akció állandó  célja, a románok  és 
a magyarok  közötti  barátság, 
együttműködés  és béke megzava-
rása — mert hiszen ez szolgálja 
a leginkább  a világpolitikai  reak-
ció békerontó  szándékait  — hozzá 
kellett  biggyeszteni  még, hogy a 
román demokrácia  a választások-
kal  éppen a magyar nép húsvét-
ját akarta  megzavarni. 

Beszéltünk  nyíltan:  ha valaki-
ket  valóban felelősség  terhel  azért, 
hogy a választások  éppen a ma-
gyar húsvét első  napjára estek  s 

ezzel alkalmat  adtunk  a reakció-
nak a rosszindulatú  aknamunkára, 
ugy ez a felelősség  éppen bennün-
ket,  a Magyar  Népi  Szövetség  volt 
parlamenti  képviselőit  illeti,  mert 
csak a törvényes időpontokra  fi-
gyeltünk  az uj választások  kiírá-
sánál s nem vettük  észre, hogy 
ez a törvényes határnap éppen a 
mi húsvéti ünnepünk első  napjára 
esik.  Pedig  három magyar lelkész 
is volt  közöttünk.'  Hogyan  vehet-
ték  volna tehát észre azt román 
demokrata  képviselőtársaink,  akik-
nek viszont — velünk  együtt  — 
a főgondjuk  az volt,  hogy a vá-
lasztásokat  a törvényes lehetősége-
ken belül  minél korábban tartsuk 
és se magával a választással,  se 
előkészületeivel  ne foglaljuk  le 
földmiveseinket  a tavaszi mező-
gazdasági  munkák  dandárja  ide-
jén ! Ezt  parancsolja ma elsőhe-
lyen országunk  gazdasági  újjáépí-
tésének  nagy feladata.  S ez az 
újjáépítés  ma népi köztársasá-
gunknak,  tehát az ország dolgozó 
népének s benne a mi magyar 
nemzetiségünknek  a legelső  és leg-
fontosabb  érdeke  í 

Megértette  ezt a mi dolgozó 
népünk ? Megértette. A reakciós 
célzatú suttogás csak itt-ott és 
csak ideig-óráig hatott. Dolgozó 
népünk,  dolgozó  földmüvességünk 
egészséges  ösztöne^  s helyes ítélő-
képessége  hamar felismerte  a 
rosszindulatú  suttogások  igazi hát-
terét  és célját,  önmagától  és elemi 
erővel  dobta  fel  az 1948as vá-
lasztások  igazi jelentőségét  akkor, 
amikor  e választások  értelmét és 
értékét a jelképes húsvéti teltá-
madás mellé gyakorlati népi fel-
támadásnak állította oda. Újra 
tanulhat  mindenki  dolgozó  föld-
mivességünktöl  Megérezte  és meg 
értette  e legszélesebb  néptétegünk, 
hogy nem közönséges  választások-

ról van szó, hanem ennél sokkal, 
de  sokkal  többről,  valóban törté-
nelmi jelentőségű  eseményről.  Az 
alkotmányozó  nagy országgyűlés 
képviselőit  választjuk  meg és eze-
ken keresztül  az uj Románia al-
kotmánytervezetét  szavazzuk  meg 
A Népköztársaságra  szavazunk, 
arra a népköztársaságra,  amely-
ben minden  politikai  s gazdasági 
hatalomnak  a dolgozó  nép kezében 
kell  lennie, hogy minden  politikai  és 
gazdasági  hatalmai a nép javára, 
boldogulására,  felemelkedésére  for-
díthassunk.  Eddigi küzdelmeink 
eredményeit kell leszegeznünk 
országunk legfőbb  alaptörvényé-
ben, a Népköztársaság alkotmá-
nyában, hogy szilárd, megingat-
hatatlan talapzaton állva dolgoz-
hassunk a további, még előttünk 
álló feladatok  megoldásáért. A 
munkásság és a dolgozó föld-
mivesség természetes és eredmé-
nyes szövetségét erősítjük meg 
és teljesítjük ki, mert tudjuk, 
hogy ez a szilárd szövetség a 
legnagyobb biztositéka a további 
fejlődésnek.  A dolgozó  magyar 
nemzetiségnek  s a dolgozó  román 
népnek az egyenjogúságon  alapuló 
testvériességere,  szoros együttdol-
gozására szavazunk,  amelyet a 
népi demokracia  biztosit  nekünk 
s amelyet most a Népköztársaság 
alkotmánya  szentesit.  S mindeze-
ken keresztül a népi demokrá-
ciák egységes és szerves béke-
szövetségére, tehát magára a bé-
kére szavazunk, hogy megtudjuk 
épiteni azt az államot, amelyet 
minden dolgozó a magáénak érez, 
mert benne — amint alkotmány 
tervezetünk  kimondja  — „minden 
allamhutalom  a neplől  ered  és a 
népe", tehát minden  államhatalom 
a dolgozó  nép szolgálataban  áll 

Igazi  mély örömmel kell  megál 
lapítanunk,  hogy falusi  és városi, 

testi és szellemi  dolgozóink  mind-
ezt Udvarhelymegyében  is megér-
tették  és átérezték  s a húsvéti vő-

lasztást  ezzel a tudattal  valóban 
népi feltámadási  ünneppé avatják. 
Megértették  és átérzik  ezt  magyar 
egyházaink  lelkészei  is. Egyhá-
zaink akkor  élnek  és  hatnak,  ha 
bennük a széles dolgozó  tömegek 
ereje él és hat s ha jelképes  egy-
házi ünnepeink megtelnek  a mai 
népi szándékok  és törekvések  élő 
tartalmával.  Ez a természetes 
magyarázata  annak, hogy lelkésze-
ink szinte egységesen,  de  minden-
esetre túlnyomó többségükben  fal-
vaik népének az élére állva vo-
nulnak  fel  a választási  helyisé-
gekbe  s a húsvéti vallásos és egy-
házi szertartásokat  és szokásokat 
ugy végzik  el, hogy népükkel  e-
gyütt  érezhessék  és élhessék  át a 
húsvéti feltámadás  ünnepének jel• 
képes egyházi tartalma  mellett 
mai gyakorlati  népi jelentőségét  is. 

Ugy  érezzük,  hogy 1948 ma-
gyar húsvéti ünnepének éppen az 
alkotmányozó  nagy országgyűlés 
megalkotására  szólító  választások 
miatt kell  egészen különleges  je-
lentőségűnek  lennie — és az is 
lesz népünk egységes és öntuda-
tos felvonulása  kövelkeztében. 
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Március 28 és a nők Az uj alkotmány 
Országunk uj alkotmány tervezete 

Bălcescu és Kossuth szellemében szü 
4etett meg. Azok, akik ezt megfogal 
mázták, az 6 szabadságszerető szel 
lemüktől átitatva fogták  meg az itt 
együttélő népeknek a kezét és szoros 
baráti összekapcsolódással nyújtják 
oda a körülöttünk élő népeknek, hogy 
«bben a közös összefogásba  nemcsak 
kezünkről, hanem lelkűnkről is leráz-
tuk a mult átkos bilincseit, hogy tisz 
tán és szab «don indulhassunk neki a 
Duna medencében együtt élő népek 
oek egy nagy szövetséges államba 
való tömörülése felé. 

És most álljunk meg egy pillanatra, 
hogy válaszolni tudjunk azoknak, akik 
tnég most is hitetlenül, kétkedve ráz 
zák a fejüket:  Kétkedő és álmodozó 
testvéreink, a történelmi tapasztalat 
azt mutatja, hogy ahoz, hogy a világ 
népei kibéküljenek, feltétlenül  szüksé 
ges, hogy a nemzetek teljes egyen-
jogúság alapján szabadon szövetkezve 
minden többségi elvet, kétféle  mértéket, 
vagy felsőbbáégre  való törekvést sutba 
dobj inak és lemondjanak arról, hogy 
más. nemzetek, népek, vagy területek 
felett  uralkodjanak. 

Ezt az u at választotta, az uj Ju 
goszlávia és most az uj Román Népi 
Köztársaság. 

Kétkedő testvéreink, ez az ut, ame-
lyen haladunk, a szabadság, egyen-
lőség, testvériség utja. A harc, ame 
lyet vivunk, a szociálizmus harca. A 
hivószót, amellyel hozzátok szólunk, 
ne engedjétek el a fületek  mellett, ha-
nem gyertek velünk, harcoljunk együtt 
a szabadságért, amelyért a testvér ro-
mán és magyar nép, évszázadok so-
rán együtt vérzett. 

A testvériségért, amely nemcsak az 
itt élő népek, hanem a világ népei-
nek kölcsönös szeretetében és meg 
becsülésében nyilvánul meg. 

Az egyenlőségért, azért az egyen-
lőségért, melyben egyenlő joga van 
minden népnek arra, hogy a maga 
adottságai és lelkülete szerint élje gaz-
dasági, kulturális, lelki és politikai 
életét. 

Az uj alkotmány ezt mind biztosítja 
azoknak, akik megértve ezt együtt ha 
ladnak a társadalmi fejlődéssel  a sza 
badság, egyenlőség és testvériség ut-
ján a z u j világrend, az örök béke felé. 

Tegyünk ugy, mint teszik a Szov 
Jet unió íjépei, hol több, mint ötven 
nemzetiség él és dolgozik együtt bé-
kében és megértésben. 

Jöjjetek, mert a félreállásotok  sem-
mit sem segit és hiába is való. Min-
ket megállitani nem lehet a társadalmi 
fejlődésben.  Aki pedig most félreáll, 
az örökre lemarad K—sz  J. 

Sokszor észrevettük, hogy egyes po-
litikai események hatását és jelentősé 
gét, ugy mérhetjük fel,  ha megvizsgál-
juk, hogy reagál rá az ellenfelünk. 

Hogyha figyelemmel  hallgatjuk rá 
diójuk leadásait, észrevehetjük, hogy 
neii közömbös számukra, ha itt az 
országban a demokratikus erők fényes 
győzelmet fognak  aratni a választá 
sokon. 

Ez a választás sokkal nagyobb je 
lentőségü, mint ahogy a felületes  szem-
lélő gondolná. Először is döntő fon 
tosságu, hogy a nők, akik most fog-
nak másodszor a szavazó urnák elé 
járulni, m* már sokkal öntudatosab-
bak, mint voltak az első választásnál. 

A mostani választásokon már 33 
női képviselőjelöltünk van. Ezek kö-
zött ott látjuk a földműves  asszonyo 
kat, a munkás nőket és az értelmisé-
gieket is. Alig egy hónapja, hogy meg-
történt a női szervezetek egységesítése. 
De ma már legtöbben felismerik  a 
helyzetet és tudják, hogy a Román 
Népköztársaság lehetőséget ad minden 
nő számára, hogy sorsának 6s az ál 
lam életének irányításából kivegye a 
részét, ennek tudata fellelkesít  és ön 
tudatra ébreszt.* Mert nem mindegy, 
hogy másodrendű emberként kezelnek, 
nem mindegy, hogy munkánkért mi 
lyen fizetést  adnak, olyant, amit a fér-
fiak  kapnak, vagy annak csak egy 
részét. És minden nő át kell érezze, 

A MNSz Intézőbizottságának, vala-
mint a Népi Demokratikus Front vá 
lasztási bizottságának felhívására  fal-
vaink és városunk kulturcsoportjai, 
megértve a március 28 i választások 
történelmi jelentőségét, lendületes mun-
kába kezdtek, hogy versenyszerűen 
kivehessék részüket a választásokat 
előkészítő munkából. A központi ki-
küldöttek és irányítók jelentései ör-
vendetesen arról számolnak bs, hogy 
kulturcsoportjaink, tanítóink, tanáraink 
vezetésével, csaknem a vármegye egé z 
területén mozgásban vannan. Az A1 
kotmány tervezet, a Népi Demokrácia 
Frontja Programm-kiáltványának fel-
dolgozása, valamint a sorozatosan ren-
dezett népgyűléseken a felvilágosító 
előadások komolyságai köz p^tte ke 
délyt ápoló, lelket frissítő  és epicő mű-
sorszámokkal (ének , tánc , szavalat 
stb.) szerepeltek és ezzel nagyban 
hozzájárultak a Népi Demokratikus 
Front 100 százalékos győzelmenen ki-
vívásához. Működésűket népi töme-
geink lelkesedéssel fogadják,  ami bi-
zonyítani látszik azt a tényt, hogy 
mindnyájan egyet akarunk, — v gvis 
biztosítani NépköztársasaguiKbtn min-
den dolgozó számára a jobb életet, 
amit az uj N:mzetgyülés a néppel 
együtt dolgozva, hivatott megvadítani. 
Ebben a reményben, ebben a tudatban 
járják csopor jún'< falvainkat,  ünnepi 
hangulatot varázsolva. 

Már a választási előkészületek első 

hogy az a harc, amit ma a béke meg 
szilirditásárt folytatunk  a békéért 
küzdő országokkal együtt, ,az mind-

annyiunknak a közös harca. Ennek a 
sikerét fogja  biztosítani minden sza-
vazat, amit a NDF jelére, a NAP-ra 
leadunk. 

Mindezeknek a tudatában várjuk 
március 28 át, amikor a női tömegeink 
is felvonulnak  a szavazásra. Városi, 
falusi  dolgozók, értelmiségiek, anyák 
és leányok ott leszünk mind, hogy 
húsvét napján, a feltámadás  ünnepén, 
amely a mi felszabadulásunkat  is szim-
bolizálja, szavazatainkkal erősítsük 
meg népi köztársaságunkat és szavaz-
zuk meg az uj alkotmánytervezetet, 
mely jogainkat biztosítja. 

napjaiban 86 vidéki kulturcsoport kezdte 
meg működését saját községében. A 
csoportok ellátogatnak a szomszédos 
falvakba.  Valóságos vendégszereplési 
lázban vannak, mert egy csoport sem 
akar adós maradni vendégszereplő 
községének. Működésük eredménye, 
hogy választási daloktól, rigmusoktól 
hangosak falvaink.  A csoportok mun-
kája ugy erkölcsi sikon, mint anya 
giak terén szép eredményt mutat. Sze-
repléseik, rendezvényeik anyagi sike-
rét igazolja a megyei választási bi-
zottság illetékesének nyilatkozata, mely 
szerint az anyagi sikerrel igen meg 
van elégedve. 

Kulturcsoportjaink működésével kap-
csolatban meg kell emlékeznünk a 
megyében levő intézmények csoport-
jairól, melyek a választási bizottság 
irányítása mellett falvakat  látogattak 
meg Ős magukkal vitték a Népi De-
mokrácia Frontjának szellemét, hogy 
népünket lelkesítve, a választásokra 
előkészítsék, felvértezzék.  Ezek a róm. 
kat. főgimnázium  és kereskedelmi is-
kola, a ref.  kollégium, a ref.  tanítónő-
képző, a női gazdasági tanári ő-fp^ő 
főiskola  és az ipari szakiskola kuaur-
csoportjai. Csoportonkint 5—6 közsé 
gat tátogattak és nyertek meg a vá-
lasztási harc diadalra juttatására Ál 
tatában megállapítható, hogy kultur-
csoportjaink működésűkkel eredmé-
nyesen hozzájárultak a választási han-
gúi t emeléséhez, s?ép és jó munkát 

végeztek a >jobb életért*. 
Külön említjük meg, hogy megyénk-

bői két tánccsoport, a korondi és a 
székelykereszturi unit. főgimn.  tánc-
csoportja erdélyi körúton van, mely-
nek során Erdély nagyobb városait 
látogatják meg. Meg vagyunk győződve, 
hogy működésűk országos viszonylat-
ban is elismerést érdemel. 

Hisszük, tudjuk, hogy összes kul-
tuicsoportjaink az utolsó percig lelkes 
és becsületes munkát végeznek s köz-
reműködésük fontos  tényezője lesz a 
választások befejezése  után rohamo-
san érezhető, lendületes országépitA 
munkának, amely mindnyájunk osz-
tatlan örömét és boldogságát óhajtja 
biztosítani. 

Nevelő testvérek, előra a jobb életért 
folyó  munkában I Af.  J. 

Székelyudvarhelyen ünne-
pélyes keretek között folyt 

le a Világifjusági Hót 
A Világifjusági  Hatét 1948 ban ai 

imperiálizmus elleni nemzetközi harc 
jegyében ünnepelte a világ ifjúsága. 
A görög ifjak  felszabadulásukért  har-
colnak, míg a gyarmatok ifjúsága  as 
imperiálizmus megszüntetéséért foly-
tatja harcát. 

A békeszerető népek ifjai  országuk 
újjáépítéséhez kezdtek népük életszín-
vonalának felemelése  érdekében. 

Románia ifjúsága  országunk újjá-
építése jegyében, a választási kampány 
utolsó napjaiban ünnepelte a Világ-
ifjusági  Hetet. A Világifjusági  Hét 
Udvarhelyen március 20 án nyilt meg. 
Az IMSz székháza zsúfolásig  megtelt 
ez alkalomra munkás, diák és katona 
ifjakkal.  A Federáció végrehajtó bizott-
ságának nevében Bokor András bt-
szélt. Hangsúlyozta azokat a körülmé-
nyeket, amelyek közt a Világifjusági 
Hetet ünnepeljük. Majd Ádám Józset 
a Federáció megyei titkára felolvasta 
a köztársaság ideiglenes elnökségének, 
a kormánynak és a FDP központi 
bizottságának küldendő táviratokat, 
amelyekben az ifjúság  kötelezettséget 
vállal, hogy harcolni fog  a Front győ-
zelméért a választásokon. 

Március 22 én nagy kulturest volt, 
amelyen részt vettek az összes ifjú-
sági szervezetek. Kiemelkedtek a mű-
sorból az állami egységes gimnázium, 
a román liceum tánccsoportjai, vala-
mint Székely Berta : Szavazzatok • 
napra cimü szavalata. A kulturnap 
keretében faliújság-verseny  is volt. 

Az ujjáépitési munkában ifjaink  4 
utca kikövezését fejezték  be, 110 m* 
kavics szétterítésével. 170 ifjú  dolgo-
zott több, mint 450 órát. Különös di-
cséretre érdemesek a kisgalatnbfaWi 
falusi  ifjak,  valamint a tanítónőképző 
és a kollégium növendékei. 

A választási győzelem érdekében if-
júsági kulturcsopor o* jártak falumun-
kára a választási alap javára. A Világ-
ifjusági  H h a világ demokratikus if-
júsági erői összefogásának,  a rabság-
ban levő ifjak  felszabadulásának  és a 
választási győzelem siaerenek volt 
szentelve. 

Éjen a FDP győzelme a választá-
sokon I 

Ifjak  1 Szavazzatok a Napra. 

A betegek is szavaznak 
a választásokon 

Kérjük,a testvéreket, hogyha olyan 
betegein vannak, akiket el kell szállí-
tani a választás napján a szavazó 
körzetekhez, jelentsék be szövetségünk 
székhá?ába, hogy elszállításukról gon-
dosvodm tudjunk. 

A b j-.lenies határideje március 27, 
szombat déli 12 óráig. 

A Demokrata  Nők 
Egységes  Szövetsége 

Kőkereszt tér 3 

Kulturcsoportjaink 
mUködése a választási 

, m u n k á b a n 

A Népi Demokrácia Frontja munkára és harcra hiv a jobb életért 
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Régebbi húsvétok — 

mai hasvét 
Közvetlenül húsvét előtt va-

gyunk, amikor a most közlendő 
gondolatainkat rendezgetjük ma-
gunkban. A húsvét — a feltá-
madás hagyományos módon való 
egyházi megünneplésén kivül — 
az emberiség jónagy részének az 
életében valami derűs fényessé-
get jelentett, élénkebb szint a 
mindennapok szürkeségében, az 
öntözködés egyszerű kedélyes-
ségét, piros tojást, fehér  kalá-
csöt. Ezekkel járt együtt a hús-
vét még azoknak a vágyakozó 
képzeletében is, akiknek nem volt. 
módjuk, hogy bár a húsvét nap-
jain fehér  kalácsot, piros tojást 
ehessenek, akiknek a kedvét a 
nyomorúság gondjai elvették at-
tól, hogy az öntözködés kedé-
lyességében és egyéb húsvéti 
örömökben részt vegyenek. 

Ma, 1948 h ú s v é t j a előtt, 
Romániában másképpen készül-
nek ennek a korai — még a 
100 éves márciust idéző, alig-
mult ünnepnapok piros fénysu-
gárzásába eső — tavaszi ünnep-
nek a megünneplésére. Nem ön-
tbzködésre, piros tojásra, kalácsra 
gondolnak elsősorban az ország 
népei, hanem — ami ezeknél ko-
molyabb, messzebb ható jelen-
tőségű — valusziásra, szavazásra. 

Ennek a jelenségei nyilvánulnak 
meg már hetek óta, teljes élénk-
ségükben, Udvarhely megyében 
is. Képviselőjelöltjeink fáradsá-
got nem ismerve járják falvain-
kat, nagy és lelkes tömegek előtt 
fejtegetik  a demokratikus ország-
vezetés eddigi eredményeit, to-
vábbi célkitűzéseit, ifjak  és asz-
szonyok a politikai munkából 
ugyancsak tevékenyen kiveszik 
részüket, gyűléseken, műsoros 
előadásokon buzditják hallgatói-
kat választói joguk és köteles-
ségük gyakorlásara, a Népi De-
mokrácia Frontjának győzelem-
hez segítésére, a Nap jelére való 
szavazásra. 

íme, ilyen általános képet lá-
tunk 1948 húsvétjának közeled-
tekor Udvarhely megyében. És 
bizonyos, hogy ha módunk, al-
kalmunk volna az egész ország-
ban széttekinteni, ilyen képet 
látnánk az egész országban min-
denütt. Komoly politikai moz-
galmat, a választással való tö-
rődést, — az öntözködésre, a 
kalacsfogyasztásra  való derűs 
készüloues hátrányára. Még sem 
találjuk ezt a különbséget elszo-
morítónak. Tudjuk ugyanis, hogy 
erre a most folyó  komoly mun-

kára, erős pclitikai tevékenységre 
most döntő módon szükség van. 
Szükség az ország sorsának, a 
népei közti egyetértésnek, teljes 
jogegyenlőségnek, minden rendes 
állampolgár szabadságának, jól-
létének a biztosítására. Annak 
a biztosítására, hogy itt az el-

jövendő esztendők hosszú soro-
zatán át mindenki derűs, békés 
húsvétot ünnepelhessen, az eljö-
vendő húsvétokon mindenkinek 
meglehessen a maga piros tojása, 
ünnepi kalácsa 1 -

Tompa  Ldsaló. 

Gh. Gheorghlu-DeJ 
a Román Munkáspárt főtitkára,  ipar és kereskedelemügyi 

miniszter 

tisztázza a munkásosztály és a 
parasztság szövetségének néhány 

gyakorlati kérdését 
A mezőgazdasági termékek adás-

vételi rendszere. 
A jelen pillanatban különösképpen 

érdekli földműveseinket:  a mezőgaz-
dasági termékek adás-vételi rendszere 
és az adóbehajtás. 

Mindenki tudja, hogy két évi szá 
razségot éltünk át, olyat, amilyent or 
szágunk még nem ismert. Olyan évek 
voltak ezek, amelyekben élelmiszer 
termelésünk annyira alacsony volt, 
hogy kormányunk szükségesnek látta 
rendszabályokat alkalmazni a pazarlás 
megakadályozására, bevezetni az élelmi 
szerek fogyasztásának  adagolását, meg 
akadályozni a gabonaüzérkedést és a 
földműves  gazdaságok számára oly 
fontos  állatállomány feláldozását.  Szűk 
ségesnek látta, hogy bizonyos kötelező 
kvóta begyűjtésével biztosítsa az or 
szög élelmiszerellátását, elsősorban az 
aszálysujtotta vidékekét és a munká-
sokét, akik annyi segítséget nyújtottak 
földműveseinknek. 

A munkások és parasztok ellensé 
gei kihasználták az ország élelmezési 
nehézségeit, valamint a gabonagyüj 
tés következtében egyes földművesek-
nél keletkezett bizonyos elégedetlen 
séget. Megkísérelték, hogy megakadá 
lyozzák a városok és a szárazsagsuj 
totta vidékek, valamint az üzemek es 
bányák munkásainak ellátását, akik 
keményen küzdöttek a nemzetgazda 
ságuntc helyreállításáért vívott nagy 
haicban. Celjus az volt, hogy megin-
gassák a munkásosztálynak szövetsé 
gesébe, a , arasziságba vetett bizalmát 
őa noby ezáltal szétrombolják népi 
úeoiudiatikus rendszerünk alapját. 

A kormányrendelkezésekkel el en-
teies kihagasokrol es visz-
szaeiesesroi 

Levelek  a falvakból. 
A gabonagyüjtés idején számos eset 

oen megszegték a kormány rendeleteit. 
Ezeket az aihágasokat, amelyek nem 
egyszer elégedetlenséget keltettek a 
földművesek  soraiban, két nagy cso 
poriba oszthatjuk: 

Az első csoportba tartoznak az ál 
iami szervek és mas szervek jóhiszemű 
közegeinek áthágásai, akik hozzánem 
értésből alkalmazták helytelenül a fel 
sőbb szerves utasításait. 

A második csoportba tartoznak a 
demokratikus rendszer ellenségeinek, 

tölthették el a földművelőket,  nagy-
részben megszűntek és megszűn-
nek a kormány által foganatosított 
intézkedések nyomán. 
Ezek közül az intézkedések közül 

rá kell. mutatnunk arra, mely szerint 
a földművesek  szabadon és háborítat-
lanul adhatják el gabonanemüiket és 
gazdasági termékeiket, az ipar* és ke-
reskedelemügyi minisztérium határo-
zatai értelmében. 

Min alapulnak ezek a határozatok? 
Ezek a határozatok, azon alapulnak, 

hogy az .elmúlt évben a mezőgazda-
sági termények mennyisége jelentősen 
megnövekedett és elsősorban kivételes 
tengeri termés volt. 

Ha figyelembe  vesszük azt, hogy az 
1947 es kév 524.000 vagon tengerit, 
150.000 vagon burgonyát, 33.000 va-

azoknak az elemeknek visszaélései, 
akik megmaradtak helyükön, vagy be 
furakodtak  az államgépezetbe. Ezek 
szándékosan elkerülték a nagy mező 
gazdasági termelőket és a kis földmű 
ves gazdaságokat kényszerieiték, hogy 
tehetségüket meghaladó gabonakvótá 
kat szolgáltassanak be. 

Etek a túlkapások és visszaélések 
jogos elégedetlenséget keltettek. 

Ezeket az elégedetlenségeket egy 
részt a Román Munkáspárt aktivistái, 
az Ekés Front tegjai, másrészt ma 
guk a falusiak  jelezték. 

így például páriuak központi lap-
j&nak, a Scánteiának Ioan Alexandri 
Nestasia Surduleti Teleorman megyei 
földműves  levelet irt: az illetőnek há 
rom hektár földje  van, ebből másfél 
hektárt kukoricával vetett be és mint-
hogy ezen a részen kevés volt az eső, 
rossz termés volt. Az időközi bizott-
ság arra kötelezte, hogy 450 kg. ku 
koricát szolgáltasson be és bármilyen 
áron vásárolja meg a hiányzó kuko 
ricü mennyiséget. 

»En megértem, hogy a gabona 
beszolgáltatás az ország érdekében 
tönénik, — irja a földműves  — de 
azt hiszem, hogy nem az a célja, 
ahogyan az időközi bizottság azt 
értelmezi*. 
Mind a Központi Bizottsághoz, mind 

sajtenkhoz levelek érkeztek, amelyek 
ben több földműves  panaszkodik, hogy 
az 1NCOOP szervei nem űzették ki 
nekik a beszolgáltatott gabona ellen 
ériékét. 

Ezek a visszaélések annál kevésbé 
igazolhatók, mivel az állam jelentős 
összegeaet bocsájtou a gyüj.öszervek 
rendelaezésére a *Uaor.ca íeivasar-
lására. . 

A Gazdasági Ellenőrzés egyes szer-
vei mas visszaéléseket követtek el, 
amennyiben hozzá nem értően alkai-
maztás az ip*ri és kereskedelemügyi 
minisztérium utasításait és ez áiial 
egyes hetyeken bizonyos mértékig aka 
dalyoziak a városban keresett mező-
gazdasági termékek eladását. 

A kormány uj intézkedései meg-
szüntetik a* összes fölsorolt 
fogyatekossagokat 

Min alapulnak ezen ax Intézkedések 
Mindezek a hiányosságon, ame 

lyek ideiglenesen elégedetlenséggel 

gon napraforgómagot  és 7400 vagon 
cukorrépát hozott, elmondhatjuk, hogy 
különösen a gazdag tengeri és nap 
raforgó  termés következtében, a hely-

] zetet kielégítőnek lehet tekinteni. 
A tengeri és takarmánybőség követ-

kezménye az volt, hogy az elmúlt év-
hez viszonyítva a háziállatok és házi-
szárnyasok száma gyorsan megnö-
vekedett. 

Az év elején végrehajtott összeírás 
kimutatja, hogy az elmúlt évhez vi-
szonyítva 

a szarvasmarhák száma hárommil-
lióegyszázezerről négyiniilióhárom -
százezerre (tehát több, miut 1938-
ban) növekedett, a lovak szama 
nyolcszázezerről kilencsiázezerre, a 
sertésállomány 1.100.000 tői i minió 
50u000-re, a juhok es kecskék szama 
7.3UU.0U0 ről 11 500.000 re (több, 
mini 1938 ban) és a haziszárnyasok 
száma 11.900.000-ről 15.800.000-re 
növekedett. 
A mindennemű mezőgazdasági ter-

mékek ilyen bősége, a falusi  gazda* 
ságok helyzetének me^erősitesére kel-
lett vezessen és vezetett is. 

Ez azt jelenti,'hogy mind a városi, 
mind a falusi  lakossag tobb élelmiszert 
fogyaszthat,  tobb zsiradékot, oiajat, 
tojasi, iurot, több cukrot stb. 

Ehhez a kedvező helyzethez hozzá 
kell adni azt a tényt is, hogy előre* 
láthatólag 1948*ban jó termésünk 
lesz. 
Valóban, az ősszel kb. 2.700.000 

hektárt vetettek be és a tavaszi ve* 
tésekre 2.400.000 hektárt készítettek 
elő. Januárban pedig ujabb 200.000 
hektárt vetettek be. Az 1947 U évi 
őszi vetéseink területe közel három. 

A Népi Demokrácia Frontja küzd a dolgozó földművesek gazdaságának felvirágoztatásáért 
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•«or olyan nagy, mint a múltbeli leg-
nagyobb vetési tertllet. 

A ]ó feltételek  között elvetett őszi 
gabona idejében kikelt, megerősödött 
és veszteség nélkül került ki a télből. 

A bevetett területek növelése és a 
földművesek  megsegítése érdekében a 
kormány elhatározta, hogy a REAZIM 
(talajkutató intézet) kitermelési pro-
grammjába bele nem foglalt  tartalékot 
képező nagy kiterjedésű állami földe-
ket ez évre azoknak a földnélküli, 
vagy kevésföldű  földműveseknek  adja 
ki használatra, akik meg akarják mű-
velni azokat. 

Ezeknek a földeknek  használatba 
való kiadása a gazdabizottságok 
utján történik. Azok a földművesek, 
akik megművelik ezeket a földeket, 
a termés */t részét maguknak tart-
ják meg és csak V» részét fogják  át 
adni az államnak fizetésül. 

Hogy lehetőséget nyújtson az ösz-
szes földek  megművelésére, a kormány 
elhatározta, hogy azok a földtulajdo 
nosok, akiknek saját munkalehetőségei 
nem elegendők földjük  megművelésére, 
szabad megegyezés alapján munkáso-
kat alkalmazhatnak. 

Ha ennek ellenére ezek a tulaj 
donosok érdektelenséget vagy rossz 
akaratot mutatnának és a területek 
egy részét bevetetlenül hagyják, — 
akkor a bevetetlen területeket erre 
as évre a gazdabizottságok a föld 
nélküli, vagy kevés földű  földmű-
veseknek adják ki, ugyanolyan fel 
tételekkel, mint amilyenekkel az ál-
lam adja ki saját földjeit. 

Ugyancsak a búzával bevetett te 
rületek növelésére és hogy több ke-
nyér legyen, 

s kormánynak sikerült harmincezer 
tonna válogatott tavaszi vetőmag 
búzát kapnia a Szovjetuniótól és 
már meg is kezdte azt a földmű-
vesek között kiosztani. 

A nincstelen parasztság hitelbe 
kapja meg ezeket a vetőmagvakat és 
• termés betakarítása után, természet 
ben kell visszaszolgáltatnia. 

Ezenfelül  ugyancsak hitelbe osztják 
ki a nincstelen parasztoknak a föld-
mivelésügyi minisztérium rendelkezé 
lére álló belföldi  vetőmagkészletet is. 

A Román Munkáspárt és a Népi 
Demokrácia Frontja megvédi 
a parasztgazdaságok érde-
keit 

Az előbbiek alapján joggal hihetjük, 
hogy ha szorgalmasan dolgozunk, az 
1948 as évben jó termésünk lesz. 

Egyrészt a növényi és állati termé-
kek bősége, másrészt a jóterméskilá-
tások következményeképpen a váro-
sokban eladott mezőgazdasági termé-
kek mennyisége megnövekedett, ugyan-
akkor az árakban jelentős és tartós 
esés tapasztalható. 

íme ezek azok a körülmények, elv-
társak, amelyek lehetővé tették, hogy 
• már emiitett intézkedésekhez folya 
modjunk. Ezek nemcsak a városok 
éa falvak  közötti árucsere fokozásá-
hoz, hanem a mezőgazdasági és ipari 
termékek fokozatos  és állandó olcsób-
bodásához vezetnek majd. 

Ismeretes, hogy a városok és ipari 
központok kukorica és buzaellátása a 
jövő termésig biztosítva van, ami azt 

jelenti, hogy a parasztok által áruba-
bocsájtott mezőgazdasági termékeket 
export utján lehet msjd értékesíteni, 
hogy cserébe a mezőgazdaságban és 
iparban szükséges gépeket és szerszá 
mokat hozhassuk be. 

A Roman Munkáspárt és a Népi 
Demokrácia Frontjával együttműködő 
többi demokratikus erőket áthatja az 
az elhatározás, hogy megvédik a pa-
rasztgazdasagok érdekeit, megsegítik 
őket és telj s erejükkel hozzájárulnak 
az ország gazdasági helyzetének meg 
szilárdulá»ahoz. E célból segítenünk 
kell a parasztgezdasagokat abban, 
hogy előnyösen értékesíthessék feles-
legeiket és cserébe beszerezhessék 
mindazt, amire gazdaságukban szük-
ségük van. 

A pénzügyminisztérium elrendelte 
a részletekben való adófize-
tést ós a pénzügyi apará-
tusban megmaradt reakciós 
és korrupt elemek által el-
követett igazságtalanságok 
orvoslását 

Miről van szó ? Különösen arról, 
hogy a pénzügyi gépezet egyes elemei 
miképpen alkalmazzák az adóbehaj-
tásra vonatkozó törvényeket. 

A pénzügyminisztérium régi veze 
tősége által itthagyott pénzügyi tiszt 
viselők soraiban reakciós éS korrupt 
elemek is vannak. Ezek megszegték 
Luka Vasíle pénzügyminiszter elvtárs 
utasításait és szándékos igazságta-
lanságokat követtek el és önkényes-
kedésre vetemedtek azzal a céllal, 

hogy izgalmat keltsenek a parasztok 
között. 

Mi megtanítjuk a parasztokat, 
hogy ugy dolgozzanak és ugy 
harcoljanak, hogy ne tudják 
többé, mi a szegénység. 

A Román Munkáspárt azt kéri ak 
tivistáitól, hogy fordítsák  figyelmüket 
a nép (elé és hallják meg annak sza 
vát. Világosítsuk fel  és tanítsuk a tö-
megeket, ugyanakkor azonban tanul-
junk is e tömegektől, a néptől. És 
azt, amit mi tanulunk, használjuk fel 
a parasztok, a munkások, az összes 
kétkézi és szellemi dolgozók érdekében. 

Mi megtanítjuk a parasztokat, 
hogy ugy dolgozzanak és ugy har-
coljanak, hogy ne tudják többé, mi 
a szegénység; mindenük meglegyen, 
amire gazdaságukban szükségük van: 
erős állataik, jó szerszámaik, házuk 
ház legyen, az ételük étel, emberi 
éleiben legyen részük, gyermekeik 
jóllakottak, felöltözöttek,  egészsége-
Bek és felvilágosodottak  legyenek. 
A Román Munkáspárt minden tag-

jának kötelessége, hogy haladéktalanul 
magáévá tegye a Párt irányvonalát a 
parasztkérdésben, hogy felvilágosítsa  a 
parasztságot a paraszti gazdaságok 
javára foganatosított  kormányintézkedé 
sekről; kíméletlenül szálljanak szembe 
kormányzatunk és a parasztság ellen-
ségeinek provokálj cselekedeteivel, fá-
radhatatlanul dolgozzanak a kölcsönös 
bizalom és a munkásosztály és a dol-
gozó parasztság közötti szövetség meg-
erősítésén. 

Szövetkezeti Élet 
— Az ndvarhelymegyei „Federale" közleményei — 

ÁRU-OSZTÁLY 
Felhívás szövetkezeti 
testvéreinkhez 
A közeledő választásokkal kapc-o 

latosan felhívjuk  szövetkezeti testvé 
reink figyelmét  arra, hogy nekünk, 
szövetkezeti embereknek kötelességünk 
az l-es számú listára, a NAP-jelzésüre 
szavazni. 

Kötelességünk azért, mert ha visz-
szapíllantunk, hogy milyen stádium-
ban volt szövetkezeti hálózatunk és 
mivé vált, azt mind kormányunk ki 
tartó munkásságának köszönhetjük. 
Kormányunknak köszönhetjük Fede 
rálénk megalakulását és annak zavar-
talan működését. A megalakulás óta 
szétosztottunk 84 923 méter vásznat, 
3 100 pár bakancsot, 4.160 pár cipőt, 
80 560 kg. vasat és sok más szűk 
séges cikket. 

Megszerveztük a hitelszövetkezeti 
hálózatot, ahol eddig 4 millió lej ke 
rült kiosztásra. Ismételten figyelmez 
tétjük tehát szövetkezeti testvéreinket, 
választási kötelezettségeikre. 

Ablaküveg 
A március 9-iki «Szabadság* c. 

lapunkban felhívtuk  járási székhelye 
inken működő szövetkezeteink figyel 

mét arra, hogy a részükre kiutalt ab 
laküveget Federálénknál haladéktala 
nul vegyék át. 

Sajnálattal állapítjuk meg, hogy szö-
vetkezeteink vezetői a lapban közölt 
kéréseinknek egyáltalán nem tesznek 
eleget. Nyomatékosan felhívjuk  szö-
vetkezeteink vezetőinek figyelmét,  hogy 
a részükre kiutalt árukat kötelesek 
záros határidőn belül átvenni. 

Amennyiben ebből kifolyólag  Fő 
derálénkat a hatóság részéről felelőssé 
tennék, a felelősséget  szövetkezeteink 
vezetőségére fogjuk  áthárítani. 

Kasza-szétosztás 
Közöljük összes szövetkezeteink ve-

zetőségeivel, hogy a Federálénknál 
levő kaszák eladasi árát az Incoop tói 
megsap.uk és azoknak szétosztását 
az ünnepek után meg fogjuk  kezdeni. 

Félreértések elkerülése végett közöl-

Magyar, román, szavazz velünk, 
Nap a választási jelünk I 

jük, hogy a kaszákat szövetkezeteink 
nek fogjuk  kiadni, azonban a szövet-
kezeteink a kiutaló jegyért jelentkez-
zenek a megyei EMGE kirendeltség 
vezetőjénél. 

Szövetkezeti üdvözlettel: 
Kovács  s. k. Nagy  s. k. 

A nép hadserege 
a nép szolgálatában 

Alig néhány esztendő telt el azóta ..{ 
A csetid )rszuronyok között munkái 
harcosok mentek a börtönök felé.  h 
demokratikus megnyilvánulásokra, u 
emberi jogokért való harcra a válási 
a csendőrszurony, a puskatus és i 
sortűz volt. 
. Ma . . . a városunkban katonák me 
netelnek, választási jelszavakat kiálti 
nak be. Ezek a katonák is a válást 
tási kampányban dolgoznak, de i U 
lönbség felmérhetetlen.  Amíg azok u 
igaz szot elfojtották,  addig ezek u 
igaz szó világosságát viszik saját mi 
guk. Kis városunk lakossága ilyi 
még nem látott. A Román Népközti 
saság katonái román és magyár j 
szavakat kiáltanak. Éltetik a két 
barátságát és diadalmasan szótagol; 
a lépésük ritmusára : Sza-vaz-
a nap ra. Katonákkal megrakott tebi 
autó áll meg a Román Munkás] 
székháza előtt. Éltetik a Népközti 
ságot, a választások győzelmét, i 
Magyar Népi Szövetséget. Közben u 
autó körül néhány perc alatt hatalmú 
tömeg gyűl össze. Közel kétszázu 
vannak már. Az autón a jelszavil 
újra meg újra felh<*ngzanak.  Egysze 
magyarul, egyszer románul. A tömq 
csodálkozva nézi a katonákat. Ilyi 
még nem láttak. 

Az autó elvonul, de még pered 
kellenek, amíg szétoszlik a csodáikon 
tömeg. Jön egy másik csoport katom 
ő s már nem teherautón, hanem gy» 
logosan lépegetnek a jelszavak fit» 
mére. Egy katona magyarul elkiáltji 
magát: E je i a román magyar barit 
ság, mire egy öreg néni ijedten meg 
jegyzi, jaj mi lesz, ott van a tiszt it 
Mintegy feleletképpen  fiatal  gyermek 
arcú tiszt fordul  az öreg néni felé  k 
magyarul bekiáltja most már ő, hog 
éljen a román magyar barátság. I 
katonák léptei már messze haladnak-
Már a tapsok is elhalkultak, de mé| 
bennünk feszül  valami. . . . Ez t 
öröm, az uj diadal öröme b. b. m 

Lelkészi értekezlet a vá 
lasztásokkal kapcsolatbal 

Kedd délelőtt megyénk lelkészein»! 
volt egy nagyszabású értekezlete. 

Az értekezleten Kacsó Sándor lista 
vezetőnk ismertette, hogyan lehet ele 
get tenni a lakosság, a húsvéti ünnep 
pel kapcsolatos vallási szokásainal 
anélkül, hogy ez zavarná a választá-
sok rendes menetét. Kacsó Sándot 
kifejtette,  hogy sem a kormány, sem 
a parlament nem volt olyan szándék-
kal, hogy meggátolják a vallásos nap 
megünneplését. A feltámadas  ünnepi 
a demoarácia ünnepe is, hiszen a dol 
gozó nép kettős ünnepet fog  most 
tartani és igy nem lehet zavar sem i 
demokrácia, sem az egyház között. 

A lelkészek értekezlete a legmelegebb 
hangulatban ért véget. Mindannyian 
vállalták, hogy olyan időre fogják  tenni 
az Isién tiszteletet, amely a legmeg-
felelőbb  lesz, továbbá egyhangúlag 
javasolták és elfogadták,  hogy mindé 
nütt a lelkészek fognak  állni az elsl 
sorban a néppel együtt a választf 
urnák elé — hogy mire szavazzanak 
azt mind» nnyian tudják 1 A Nap jeléra 
mely meghozza a jobb életsorsot. 

Az alkotmány biztosítja jogainkat, szavazzatok a nap jelére 



Őszinte vallomástétel, 
— igazi feltámadás 

Népi demokráciánk fejlődése  má-
sodszor segiti Őszinte vallomástétel 
hez az ország dolgozó népét. Az első 
vallomás 1946 november 19 én történt, 
amikor a nemzetközi imperiálizmustól 
táplált haladásellenes erőkre súlyos, 
de nem halálos csapást mért a de 
mokratiKus táborhoz tartozók tömege. 

Azóta a további erőfeszítések  árán 
megvalósított eredmények megterem 
tették előfeltételét  a dolgozó nép el 
lenségei teljes felszámolásának. 

A romániai magyar nemzetiség az 
első küzdelemből is kivette részét. A 
közös győzelem után pedig ugy tá-
mogatta a demokratikus továbbfejlő 
dést, hogy legelsősorban saját sorai 
ból zárta ki a nem demokrata eleme 
ket, hogy a gazdasági életbe eredmé 
nyesen kapcsolódhassék bele. 

Az a lázas készülődés, amellyel 
megyénk lakossága készül március 
28 ára, azt bizonyítja, hogy a magyar 
ság nem tántorodott el a háború és 
iz aszállyal járó természetes nehézsé 
gek ellenére sem a felszabadulás  igazi 
útjáról. 

A falvakban  folyó  eredményes fel 
világosító munkát msg« • falu  népe 
végzi. Kérges tenyerű, de reménytől 
csillogó szemű földművesek,  a falusi 
és a városi haladó szellemű értelmi 
légi réteg támogatásával vég?ik a 
munkát: Készülődnek a zenetárok, a 
faluvezetők  a felvonulás  idajé 611a 
pitják meg ugy, hogy az egynapra 
eső két nagy ünnepet zavartalanul 
megünnepelhessék. 

Csak az ujjáépi és eddigi sikere és 
a további újjáépítés reménye sarkallja 
tömegeinket a nagy készülődésre ? 
Nem, az elért eredmények csak gyü-
mölcsei, természetes következményei 
»nn«k a népi felszabadulásnak,  amely 

Békét akarunk, 
a Nap jelére szavazunk! 

ért tömegűnk az urnák eie jarul. A 
megyénkben épített és újjáépített hidak, 
valamint több útszakasz újjáépítése 
és nagyobb útszakaszok kijavítása 
csak biztató reményt adnak a további 
munkára. A mult évben elért jó me-
zőgazdasági eredmény fényes  bizo-
nyítéka, hogy szorgalmas földműve-
seink nem vesztették el a reményt és 
a tavaszi munkához feljavult  állatál-
lománnyal és friss  lelkesedéssel kez 
denek. 

Az élni akarást és a bizalmat a 
mai rendszer iránt tükrözi vissza az 
a törekvés, mellyel a falvakban  talál-
kozunk. Iskolák újjáépítését, javítását, 
kulturházak, vízvezetékek, hidak, gaz 
dasági-középületek megépítését ter-
vezik. 

Megérezte a falu  és a város egy-
aránt, hogy az alkotás, melynek ré-
szesei vagyunk, gyökeres változást 
jelent a nép javára. Tudják és érté 
kelik, hogy az uj alkotmány mélyen 
demokratikus és szociális jellege biz 
tosheka a népi és nemzetiségi fejlő 
désnek egyaránt. Tudják és helyeslik, 
hogv a magyarság együtt halad az 
orazág összes értékes, hasznos erőivel. 
Érzik, hogy e nagy erők mellett a 
magyarság megtisztult nemzetiségi szer-
vezete eredményesen birja képviselni 
érdekeit, fineaelik  azt, hogy az ala 
xsonyabb (kisebbségi) rendüiég min-
denkorra való kiküszöbölését a több-
ségi nép legértékesebb tömegeivel e-
gyütt valósítottuk meg. 

A falu  megnyilvánulásából kitűnik, 
togy örömmel látják és támoga ját a 
városi es falusi  dolgozók egy-<égöt. 

A«árják és elősegítik a nepi de-
mokrácia arcvonalának győzelmét a 
iüszöbön álló választásokon. 

Imets  János. 

Csiki Jánost, 
Udvarhelymegye legkisebb községében is ismerik és szeretik 

Csíki Jánost, a NDF listájának má 
sodik jelöltjét minden községben nem-
csak, hogy örömmel fogadták  a vá 
lusztói. hanem mindenütt önkéntes 
munkavállalással végzett feladatoknak 
a választások napjáig való elvégzésé 
vei örvendeztetik meg képviselőjelölt-
jeinket. 

Nsmcsak Szentkeresztbánya dolgo« 
zói építenek kulturházat és fürdőt  a 
választások napjáig, de több község 
ben eredményes munkát végeztek az 
önkéntes munkacsoportok, ezzel is ki-
fejezve  szeretetüket és rokonszenvüket 
a Népi Demokrácia Frontja mellett. 

G)gy községben, ahol utoljára volt 
Csiki János, kulturházat épitenek, ehez 
már a tégla és a kő össze van hordva. 

Bözödön, ahol Csiki János nagygyü-
lésen ismertette az alko'mányterveze-
tet, egy hét méteres híd építéséhez 
fogtak. 

A választók és Csiki János között 
meleghangú beszélgetés indul meg, 

már a községekben való megérkezés 
pillanatában is, amikor a falu  lakos-

sága kérdéseket tesz fel  az alkotmány 
tervezettel kapcsolatban és azt képvi-
selőjelöltjükkel megvitatják. 

Imets Jánost, 
Udvarhelymegye listájának harmadik jelöltjét nagy 

szeretettel fogadták  a Homoród mellékén' 

Imets János képviselőjelölt közel 30 

községben volt az utolsó napokban, 
ahol a választókkal beszélt. Mindenütt 
nngy népszerűségnek örvendenek a 
NDF képviselőjelöltjei. A megye leg-
kisebb községében ismerik őket. Imets 
képviselőjelölt is ugyanazt tapasztalta, 
mint a NDF listájának másik két 
jelöltje, hogy a választóbizottságok ko 
moly felvilágosító  munkát fejtenek  ki. 
Ezekben a felvilágosító  munkákban a 
falusi  asszonyok járnak az élen nem 
is egy helyen. 

Sok helyen nagyon szépen bekap-
csolódott a tanítóság is a választási 
kampányba, így Lókodon, Jánosfal-
ván, Rugonfalván  közel 500, Vargya-
son közel 1000 résztvevővel nagy nép 
gyűléseket tartott Imets János képviselő-
jelölt, melyeken az alkotmány jelentő 
ségét ismertette. 

Az Ifjumunkás Szövetség önkéntes brigádja 
és a Szalva-visói vasatvonal fontossága 

Ki nem tudja azt, hogy április 1-én 
az ország különböző részein több 
munkatelep nyílik meg, éspedig a 
Szalva visói vasulvonal felépítése,  a 
Prut folyásának  a szabályozása, Bum-
beşti—livezeni vasútvonal felépítése, 
amelyeket az Ifjumunkás  Szövetség 
önkéntes munkabrigádjai fognak  elvé 
gezní, rohammunkával. Az Udvarhely 
megyei ifjak  a hírnek a közlésére szá 
zával jelentkeztek az önkéntes munka-
brigádba. Már meg is szervezték a 
110 főből  álló udvarhelyi brigádot, 
amely március 30 án indul a Szalva-
visói vasútvonal felépítésére. 

A Szalva visói vasútvonal felépité 
sét már 1938 ban megkezdték, de az 
akkori kormányok mindenre töreked 
tek, csak arra nem, hogy befejezzék 
a vasútvonal felépítését,  ugy, hogy a 
61 km. es vasútvonalból mindössze 20 

km.-t végeztek el részben. Az I'ju 
munkás Szövetség önkéntes brigádjai 
aug. 23 ra vállalták a vasútvonal fel 
építését, tekinte tel arn, hogy a vonal 
felépítése  nagyfontosságú  nemzeti ér-
deket szolgál; összeköti országunk 
északi részét a Szovjet unió déli ré 
szével Visótól Svor felé,  amely lehető 
séget ad az árucserének a megköny-
nyitésére és az országunk ipari és 
nyersanyag:ikkeinek az értékesítésére 
a Szovjet Uoio és a szomszéd álamok 
ftÖ2Öti.  L h.-iőiéget ad az országunk 
ebben a részében lévő réznek a ki 
bányászására, amely az egész nép ér-
dekét, valamint a Nípi Köztársaságunk-
nak a m g rősitéiöt szolgálja. Ugyan-
akkor letiátőséget nyújt a Márama-
ros-vidéki lakcsságnak, hogy fejlessze 
a munkaképességét, megjavítsa és 
emelje az életszinv >naláf.  N g^fon  -

tosságu azért, mert összeköti a Iişi— 
Pa şcani—Dărcr ă ieşti—Vatra Dorna— 
II va Mică—Salva—Viseu—Sighet— 
Szatmár vidékét, amely az ország 
egyik fontos  ütőere, amely biztosítja 
országunknak ezen vidékeivel a könnyű 
forgalmat.  Ismerve ezen nemzeti ér-
dekek fontosságát,  az udvarhelyi ön-
kéntes brigád büszke arra a megtisz-
teltetésre, amelyet a demokratikus kor-
mányunk reá bízott, ennek a munká-
nak az elvégezésével. 

íme, az ifjuságunk  a választási kam-
pány befejezésére  és Népköztársasá-
gunk megerősítése érdekében önkén-
tes munkára vonul fel,  kiáltva, hogy 

fiijen  az Ifjumunkás  Szövetség I 
fiijen  a Román Népköztársasági 
fii  jenek az önkéntes munkabrigádoki 

Koz€pi5Holái»K barca a 
Választáson siţtrttrt 

A református  kollégium 
kél testvérfntéiete, 

a fiu  főgimnázium  és a tanítónő-
képző nagyjelentőségű munkát végzett 
el a választások sikerének érdekében. 
Az intézetek három kulturcsoportja a 
tanárok vezetése mellett nagy sikerrel 
szerepelt Olasztelek, Homoródalmás, 
Nyikómalomfalva,  Székelyszentkirály, 
Patakfalva  és más községekben. Az 
előadások műsora és tartalma mély 
benyomást gyakorolt dolgozó népünkre. 
A vezető tanárok a választások fon-
tosságát és a haladó demokrácia vív-
mányait ismertették. Felhívták a figyel-
met az iskolákban, szülői értekezle-
teken és a tanuló ifjúságon  keresztül 
is a választások fontosságára.  A ta-
nári testület tagjai mintegy 8 község-
ben tartottak választási nagygyűlést. 

A tanuló ifjúság  és a tanárikar a 
kulturális és felvilágosító  munkán kí-
vül anyagilag is hozzájárult a válasz-
tások sikeréhez mintegy, 30.000 lejt 
juttatva a választási alapra az egyórai 
fizetésük  felajánlásán  kívül. 

A róm. kat. főgimnázium  és 
kereskedelmi leányiiceom a 
választási munkában 

A két intézet tantestülete és ifjúsága 
tevékenyen bekapcsolódott e válasz-
tásokat megelőző felvilágosító  mun-
kába. Kulturcsoportjai Vargyas és Lö-
véte községben, majd Szentegyházas • 
falu,  Kápolnásfalu  és Boldogfalva  köz-
ségekben szerepeltek szép és tartal-
mas műsorral. A kulturcsoportokat ki-
sérő tanárok az Alkotmány tervezetet 
és a Népi Demokrácia Frontjának 
programm kiáltványát ismertették a 
hallgatóság előtt és hangsúlyozták a 
választások fontosságát  Népköztársa-
ságunk megszilárdítása érdekében. S ;er 
vesen kapcsolódtak a választásodat 
megelőző munkához a tanulóifjúság-
nak és a szülőknek tartott feivi.ágo-
sitó ismertetések is. A két tanári tes-
tület tagj <i ezekben és ezen kívül is 
mint irányítók, felelősek  vagy beosz-
tottak végüK a munkát a választásuk 
sikere érdekeben, hogy március 28 
valóban a demokrácia ünnepe legyen. 
Végül meg kell még emlitenünk, ho^y 
a kulturcsoportok bevétele a válasz-
tási al pra megh«l-dja a 20 ezer lejt. 
Ezenkívül a jelvények eladásából mint-
egy 4 ezer lejt gyűjtöttek össze. 

Többi középiskoláink tevékenységét 
következő szánunkban ismertetjük. 

Szavazzunk az 1 számú, a NAP jelzésű listára 
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Kacsó Sándor 
listavezetőnk vá-
lasztói között 

Kacsó Sándor, Udvarhely megye lis-
tavezetője március 21, 22 és 23 án a 
ţpţgye közel 25 községében tartott 
megbeszéléseket a választóival. Ma 
lomfalva,  Szentmihály, Kobá falva, 
Kadács, Sitnénfalva,  RugQnhlva, Cse-
kefalva,  Székely keresztúr, Gagy, Etéd, 
Kecsetbisfalud  községeit választópol-
gárai nagy lelkesedéssel üdvözölték 
körükben a képviselőjelöltet, aki köré 
néhány perc alatt összegyűlt a tömeg, 
•kikkel elbeszélgetett, megkérdezve őket 
a falu  problémáiról, nehézségeiről. Az 
alkotmánytervezet fölötti  örömét hapg 
súlyozta minden falu  lakossága. 

Március 23. án este Kacsó Sándor 
Székely udvarhely kisiparosaival tartott 
gyűlést, ahol a város kisiparosai igd 
retet tettek, hogy egyként állnak a 
a demokrácia oldalán a választásokon. 

Tanári és tanítói 
értekezletek 

Az udvarhelymegyei NDF válasz-
tási bizottsága munkatervének végre 
hajtása keretében együttes tanári és 
tanítói értekezleteket tartott a járási 
székhelyeken. Az udvarhelyi járásban 
206, az oblándi járásban 106, a szó 
kelykereszturi járásban 95 tanitó és 
tanár vett részt ez értekezleteken, me-
lyek között Székelyudvarhelyen felvilá-
gosító előadásokat tartottak : I-nets Já-
nos képviselőjelölt, Szabó Domokos 
MNSz központi szervező felelős. 

Az értekezleteken az előadók a kűl 
és belpolitikai helyzetet ismertették, 
majd a tanítóknak és tanároknak a 
választási kampányban való fokozot 
tabb részvételét, ezen célra kultur 
csoportok megszervezését beszélték 
meg. Megáll»pitható a hozzászólá 
sokból, hogy tanáraink és tanítóink 
teljes mértékben átérzik, megértik és 
magukévá teszik az összes kérdések 
ben a frontba  tömörült demokratikus 
pártok és az ország kormányának 
célkitűzéseit. A felekezeti  iskolák ál 
lamosiiását egyöntetű helyesléssel és 
őrömmel vették tudomásul. 

Tanítóink teljes odaadással veszik 
ki részüket a választási küzdelemből, 
melynek nemcsak eredményesnek, ha-
nem meggyőződésből jövőnek is kell 
lennie. H-

Egyházaink főpapjai-
nak felhívása 

A magyar egyházak főpapjai  bizto 
sitottá* a népi demokrácia arcvonalé 
nak vezetőségét bizalmukról es tamo 
gatásukról a választások alkalmával 
A választások sikerének érdekében 
kiadták a szükséges intézkedéseket a 
húsvéti szertartások megfelelő  időpont 
ban való megtartása iránt, hogy 
azok senkit se akadályozzanak meg a 
választásokon való részvéteteben. Egy 
ben felhívták  híveik és a lelkészek 
figyelmét  arra, hogy mindenki tegyen 
hitet a népi demokrácia mellett, a 
napra való szavazással. 

Hatalmas lelkesedéssel 
Ünnepelték Székelyudvar-
helyen a nép képviselőit 

Március 25-én este 8 órakor a vá-
rosi moziierxet zsúfolásig  megtöltötte 
a tömeg, hogy hallhassák a Napi D j 
mokrácia Frontjának képvisalőit. A 
szónokok megérkezésekor percekig 
tart a közönség tüntetése a deiaokrá 
cia, az alkotmány-tervezet, a Román 
Népköztársaság mellett. 

Keintzel Józsel megnyitó szival után 
Kacsó Sándor a NDF nak listav :zetője 
tartotta meg mindent átfogó  beszá 
mólóját, melyet alig tudott m?gkez 
deni a lelkes tüntetéstől, majd a Szer 
vezetek, Pártok és a demokratikus 
hadsereg képvisetében szólaltak fel. 

Kadácsi Mária a Romániái Dámok 
rata Nők Egységes Szövetsége részé 
ről ismertette a nők öntudatos mun-
kájának jelentőségét és eredményeit. 
Közben többszer felhallatszik  Ana 
Pauker neve a közönség hjfrán.  A 
hadsereg nevében Sburlan Stefin  fő 
hadnagy szólt bz uj szellemű demok 
ratikus hadsereg hivatásáról, kiemelva 
azt, hogy ma már a katonaság a nép 
mellett, a néppel együtt menetel a vá 
lasztási győzelem felé  és egységesen 
b NDF ra adja le szavazatát. Kös^-n 

közben percekig élteti a közönség a 
a demokratikus hadsereget és minisz 
terét, Emil Bodnár şt. 

Csiki János beszédét ugvanugy, mint 
Kacsó Sándorét percenként félbesza 
kitják. A tömeg lelkesedésén érzik, 
hogy valóban a NDF mellett akarnak 
dolgozni és harcolni a békéért. 

A Nemzeti Néppárt nevében Stelian 
Negreanu, mig az Ifjumunkás  Szövet 
ség nevében Adám József  tettek foga 
dalmat a további munkára. 

M?jd Csiki János képviselőjílölt 
emelkedett szólásra. Felhangzik a Cs iki 
Csi ki kiáltás. 

A szónokok után a hadsereg részé-
ről egy román 03 magyar szavaiat 
következett. M*jd magyar nyelven egy 
katona mutatott rá a demokratikus 
hadseregbeni uj szellemre. Eit a had 
sereg énekkara követte, Bodeanschy 
orvos kapitány hozzáértő, lelkes ve-
zénylésével elénekelték a köztársaság 
himnuszát. Ezután a közönség eléne 
k e l t e a z l n t e r n á c i o n á i é t , majd az 
Álarcosbál cimű film  bemutatásával a 
nagygyűlés véget ért. 

Választósl körúton 
Március 22 én, vasárnap d. u. 4 

órakor a kis galamb falvi  községháza 
néhány perc alatt megtelik arra a 
hírre, hogy a választási bizottság ki-
küldötte megérkezett a nagygyűlésre. 

A nagygalambfalvi  fúvószenekar 
és elemi iskola tanulóinak szereplése 
után, a kiküldött tartotta meg végig 
élénk figyelemmel  kisért beszédét. 

Nagy Sándor tiszteletes lelkes hoz 
zászólása után, mindannyian fogadal 
mat tettek, hogy nem lesz egy se a 
kisgalambfalviak  közül, aki ne a NAP 
jelére adná le a szavazatát. 

A gyűlés az (nternácionálé elének 
lése után, emelkedett hangulatban ért 
véget. 

Este 8 órai kezdettel Nagygalamb' 
falván,  ugyancsak választási nagy 
gyűlés volt, amelyen irűior után a 
kiküldött tartotta meg kül- és belpoli-
tikai beszámolót, rávilágítva az al 
kotmánytervezet jelentőségére és a 
március 28 i választás fontosságára. 

A résztvevők lelkesen ünnepelték a 
képviselőjelölteket. 

A nagygyűlés előkészítéséért dicsé 
ret illeti Keintzel Rudolf  jegyzét és az 
állami iskola tanitókarát. 

Szentmihályon  talpon az egész falu 
apraja és nagyja. 

A községháza zsúfolva  van a falusi 
dolgozó testvérekkel. Egyhangúlag ki 
mondják, hogy a választáson mind 
ott leszünk, mert az uj alkotmányter 
vezet a Romániában élő népek egyen-
jogúságának az alaptörvénye. 

Bencéden  Matsek Antal, a helyi Ma-
gyar Népi Szövetség elnökének veze 
tése mellett járjuk vígig a házakat. 
A jó sr.prwe'̂ S, a» Hvég?ett felvilágo 

sitó munka minden háznál látható. 
Este 8 órakor kezdődik a gyűlés, 

a férfiak  és nők ünneplőbe öltözve 
jönnek a gyűlésbe, alig férnek  el a 
teremben, oly sokan vannak. Később 
Papp Zoltán szentmihályi tanitó és 
felesége  vezetésével megjelenik a 
szentmihály i műkedvelők kulturgárdája, 
mely kedves műsorral szórakoztatja 
az egybegyűlt közönséget. 

A fentiek  után meggyőződhetünk 
arról, hogy Udvarhely megye falusi 
dolgozói szivvel, lélekkel ott állnak az 
az ország többi dolgozóival az uj szo 
ciális'a r-nd megteremtésénél és együtt 
adják sz vazataikat a Népi Dámok 
rácia Frontjának jelére, a NAP ra. 

M»rc'us 22 én Aíagyarhermányban 
a vármegyei kiküldöttek jelenlétében 
megtartották a választási népgyűlést. 
A gyűlésen a helyi tantestület mű-
kedvelő csoportja nagy sikert aratott. 
A csoport népballadákat, népi játéko 
kat, népi táncokat és Petőfi  verseket 
mutatott be. 

A műsor után Csog Mihály megyei 
kiküldött megelégedését fejezte  ki a 
helyi tantestület munkája iránt. A me-
gyei kiküldött ismertette a demokra-
tikus kormányunk eddigi vívmányait, 
az uj alkotmánytervezet összeállítását, 
az elkövetkező választás jelentőségét. 

A hozzászólások nyomán meg le 
hetett állapito.ni, hogv Magyarhermány 
népe megértette az idők szavát. 

Folyó hó 24 én Szentkeresztbányán 
a vasgyár munkássága előtt központi 
és megyei kiküldöttek ismertették a 
március 28 i választások fontosságát. 

A nagygyűlés, melyet alkalmi vá. 
lasztási műsor vezetett be, azzal a 
határozott Ígérettel zárult, hogy az 
öntudatos munkásság tudja kötelessé 
gót és le fog  szavazni a Nap jelére, 
mely a dolgozó nép számára az ed 
d g elért eredmények biztosi'ása mel 
lett hatalmas leheiősége*et nyit a népi 
demokrácia további fejlődésére. 

SZAVAZZ 
a Népi Demokrácia 

Frontiának l istájára 

az élet és világossáff 
forrása, a Nap ielérel 

Szentkeresztbánya 
munkássága a 

választási kampányban 
Szentkeresztbánya munkássága nagf 

lelkesedéssel készül a választásokra. 
Már a március 15 i ünnepségeket ií 
ennek a jegyében rendezték. Ezen ai 
ünnepélyen részt vettek a testvér gyá 
rak is. Így a ploesti, berceni, kolozs-
vári gyárak munkássága rooiáa és 
magyar műsorszámokkal vett réest 
szentkeresz'.bányai munkások ünnepé-
lyén. Az ünnepély újra egy lépés voll 
a két nép barátságának kiméiyitéae 
felé. 

Az ünnepségnek anyegi ertid&é&yt 
is volt az erkölcsi eredmény íssllett 

a választási alapra az edJig gyttj«SM 
60.000 lejhez még több, mint haíewr 
lejt gyűjtöttek. 

A szentkeresztbányai ifjak  és nSki 
választás napján a gyermekekét fogják 
gondoini, a mig a szavazati joggal bir 
rók leadják a szavazataikat. 

Szentkeresztbánya 167 bányamű» 
kása elhatározta, hogy rohataaiuabfc 
val a választások napjáig a bánya te 
rületén egy kulurházat és egy sürrifl* 
létesít. 

Mindezek és amit még felsorolhat 
nánk, bizonyítják azt, hogy Szentke-
resztbánya öntudatosan vesz részt 
választási kampányban 

Meghívó 
Felkérjük az udvarhelyi vadéestéf 

társaság tagjait, hogy az 1948 Apritia 
4 ón délelőtt 10 órakor, a vármegye 
háza kistermében tartandó renden fcö* 
gyülé re megjelenni szíveskedjenek. 
Abban az esetben, ha ezen a gyűlé-
sen elegendő számú tag nem jeleunék 
meg, ugy a másodnc gyűlés ugyan-
azon nap és helyen dalelőtt 11 éra-
kor lesz megtartva, amikor is tekintet 
nélkül a megjelent tagok száoiára i 
közgyűlés határozni fog. 

A székelyudvathtlyi 
vadásztársaság 

x Köszönetnyilvánítás. Ezúton nyil 
varrnom hálás köszönetemet a Magyar 
Népi Szövetség vezetőségét és minden 
egyes tagjának nemes szívességükért, 
amellyel egy szerencsétlen özvegyet 
négy árvával pártfogásukba  vettek. 
özv. Molnár  József  né 

Nyomatott a »Szabadsagc fcOnyv-
nvomdáhnn Szék^lvudvarhelvt 

PETŐFI és BALCESCU szellemében, föl a Nagy Nemzetgyűlés választási harcára 


