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A Magyar Népi Szövetség 
udvarhelymegyel hetilapja I Megjelenik minden kedden reggel 

Feleifia  szerkesztő: Imets János 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Székelyudvarhely, Kossuth La|oa utca 18 szán. 

A Népi Demokrácia Frontja hatalmas 
győzelmet aratott a választásokon 
A békéért, jólétért és haladásért szavazott Románia népe 
Ünnepi köntöst öltött az egész ország a szavazás napján. A szava-
zásra jogosultak 91 százaléka járult az urnák elé az országban. 
A Népi Demokrácia Frontjára szavazott a választók 908 százaléka 

Udvarhely megyében a szavazásra jogosultak 96*43 százaléka 
a SAP jelére, az 1. száma listára adta le a szavazatát 

Szavazásra jogosultak száma: 72.231. Leszavazott: 69 614. 1. sz. lista: 67.132. 2. sz. lista: 1 524. Meg»emmÍ8Ít»e: 95». 

Már kora reggel 
sűrű sorokban hullámzik a tömeg, 
gyönyörű napfényes  idfben.  1948 
március 28. Udvarhely népe választ 
Az udvarhelyi választók házánál fel 
állított mikrofon  részletes utmutatá 
sokkal szolgál, ki melyik urnához já 
ruijon. Fúvószenekarok vidám indulók 
kai élénkítik Udvarhely hangulatát. 
Az egész ország és vele együtt Szé-
kelyudvarhely haladó szellemű iparos 
és földmunkás  társadalma, valamint 
értelmiségieink saját kezükbe teszik 
le jövőjüket. 

Sorra látogatjuk az urnákat. Mindé 
eütt fegyelem,  rend és pontosság. A 
beosztott inEpebciós tisztviselők gépies 
mozdulatokkal osztognjak a szavazó 
cédulákat, miközben elégedetten és jól 
esően állapítják meg: mindenki első 
akar lenni. Mindenki nevat, mosolyog. 

Elhagyjuk a termet e^y leszavazott 
csoporttal. Figyeljük az arcokat. Kis 
csoponban, élénken tárgyalják derűs 
hangulatban a mai n&p eseményeit. 
Erezzük, hogy szivük melegséggel 
és bizakodással van teli. Latjuk mo-
solyukból, szemükből, hogy tudatá-
ban vannak a tettüknek. 

Apró nénikére leszünk figyelmesek, 
II élénken magyaráz a szavazásra vá 
•takozó tömegben. Odasodródunk a 
közelébe. Sovány eres kezében, mely 
éppen a ruhacsavarástól vagy gyom 
lálástól szélesedett ki, a székelyudvar» Kacsó Sándor képviselő 

helyi Szabadság hetilapot szorongatja. 
A nénike ugy látszik megérzi, hogy 
a körülállók Borsa, hasonló az övével, 
így hát tovább beszél. Hallgassátok 
csak: »22 ik szakasz. Az anyák és 18 
éven aluli gyermekek a törvény által 
megállapított külön védelemben része-
sülnek.* Szeretnénk megszorítani s 
kezét, de szólítják szavazni. Meg fogja 
tenni kötelességét 1 

Közben a délelőtt folyamán,  egymás-
után futnak  be a telefoDjelenlések  s 
Román Munkáspárt és a MNSz szék-
házaiban, a vidéki választások ered-
ménveiről. 

„Szavazóink tömegesen szavaznakp 
a szavazó terem körül zenekar nép-
dalokat és indulókat játszik". A falu 
apraja, nagyja táncra perdült a sza-
vazók háza előtt. „A környék román 
ajkú lakossága négyes zárt sorokban 
vonul az urná« elé. Éljen Kacsó 
Sándor, a mi képviselőnk, éltetik szűnni 
nem akaró lelkesedéssel román test-
véreink a magyar képviselőket". Iiyen 
és ehez hasonló jelentések futnak  be 
a megye minden sarkából. 

Este 9 órakor fu'Ott  be képviselőink 
gépkocsija, kik még a választás n pját 
is választóik között töltöttén, lrfy  K«csó 
Sándor, Csíki János, Imets János» 
külön külön 11 község szavazó körzet 
polgárait látogatták meg. Frissen, jóked-
vűen érkeznek. Kecsó Sándort, a MNSz 
országos elnökét kérdezzük eiőszir. 

—- Udvarhely megye összlakoss g* • 
mai napon szavazatával szentesítette és 



megerősítette a román kormány három 
politikai és gazdasági törekvéseit, 

mondja Kacsó Sándor, kit a megye 
minden részében tüntető szeretettel és 
ragaszkodással fogadtak 
— Btlszke vagyok erre a népre, mondja 

Csáki János, a Román Munkáspárt 
képviselőjelöltje. Most bizonyította be 
Udvarhely megye polgársága politikai 
öntudatát. Az advarhelymegyei román 
Munkáspárt képviselőjét a szavazó tő 
meg Kisbaconban vállára akarta venni. 

Imets János, a MNSz képviselője 
lőltje igy beszél: A megye szavazó 
polgársága tudatosan szavazott, át-
érezve az alkotmány jelentőségét, gaz 
dasági politikai és társadalmi súlyát. 
Megkapó volt a szavazó románok és 
magyarok közös lelkesedése. hí 

„Szaktudást 
a föld  mellé"... 
December 23-án kezdte meg az 

EMGE udvarhelyi kirendeltsége mező-
gazdasági tanfolyamainak  sorozatát 
ţjdvarhely megyebtn, haladd szellemű 
földmiveseinK  számára. 

Ezek a tanfoy  «mok az idén, üdék 
és forradalmiak  voltak, szorosan fel-
zárkóztak, a megújhodott mai EMGE 
szelleméhez méltóan, V a s s Márton 
J&ldmtlves testvérünk, az EMGE or-
szágos elnöke, a MNSz országos al-
elnökének személye körül. 

Az oktatáson keresztül a tanfolya-
mok főirányelve:  az életszínvonal fel-
emelése és haladó szellemű földmű-
veseink szerves bekapcsolódása, kor-
mányunk négy éves gazdasági ter-
vébe. 

Az EMGE udvarhelymegyei kiren-
deltsége Kobátfalván,  Csekefalván, 
Etéden, Rugonfalván,  Tarcsafalván  és 
Korondon rendezett eddig növényter-
mesztési, állattenyésztési, állategészség-
ügyi, méhészeti, gyümölcstermesztési 
két hetes és három napos szaktanfo 
Jyamokat. E tanfolyamok  alkalmával, 
gazdasági előadásokon kívül, politikai 
ée társadalmi előadásokat is hallottak 
« hallgatók olyan kérdésekről, ame 
lyeket a mai dolgozó embernek meg 
kell ismernie. 

Különösen figyelemre  méltó volt az 
udvarhelyi kirendeltség tarcsafalvi  nö-
vénytermesztési tanfolyama,  ahol 13 
ujgazda (földhöz  juttatott) vizsgázott 
szép eredménnyel. „Szaktudást a föld 
mellé", adja ki a jelszót az EMGE 
mai demokratikus szervezete, mely 
népi rétegeink boldogulásáért küzd. 

A vizsgák már részben lezajlottak, 
földmiveseink  bizonyítványt is kaptak. 
Az igazi vizsga azonban csak ezután 
Jön: a gyakorlati vizsgatétel: az élet. 
Itt kell bebizonyítania a haladó föld-
művesnek, hogy mit tud. Nehéz mun-
kája eredményét mindenki tisztelettel 
fogja  elismerni és ez az elismerés lesz 
sz igazi bizonyítvány. Itt kell meg 
mutatni, hogy öntudaios munkás tagjai 
vagyunk a Román Népi Köztársa 
sagnaK.  Hctczegh  Tibor. 

Értesítés 
Ax Első Udvarhelyi Gyapja-
fonóda,  BaromvásárUr 3, sz. 
alatt, vállal ványolast bár-
milyen posztót a, fonást  berke 
és merinó gyapjúra, fésű  ést 
szálas 8v»pjura is. 2 — 3 

Kányád a választás előtt 
Havatkergető, hideg márciusi szél 

fut  versenyt autónkkal, amig a 400 
lelket számláló Kányád községbe igyek-
szünk. 

Amig Imets János képviselőjelölt és 
Mülner Ernőné, az Egységes Női Szer 
vezet megyei kiküldöttje Petek község 
ben tartják meg a választásokat elő 
készitő gyűlést, addig elbeszélgetünk a 
kányádiakkal. 

— Hogyan fogadta  a község gaz 
datársadalma a piac felszabadításának 
és a malmok szabad őrlésének hirét ? 

— Azt hiszem, nem is kell mon-
dani, milyen örömmel, — feleli  Török 
József,  a falu  becsületben tartott idős 
lakója. Általában meg vannak elé-
gedve. Legfennebb  a feketézőknek  nem 
tetszik. 

— A szövetkezeti árut kapják e és 
azt hogyan osztják ki ? 

— Először a hadi asszonyoknak 
juttatunk. A megmaradt mennyiséget 
igazságosan elosztjuk a lakosság kö 
zött. Megvan a teljes egyetértés. Ennek 
köszönhetjük, hogy községünk minden 
háború utáni nehézség ellenére, gaz 
daságilag is fejlődik. 

A fiatal  tanítót, Mester Józsefet  míg-
kérdezzük, hogy az ifjúság  hogyan 
kapcsolódott bele a választási kam-
pányba. 

— Amit rábíztak, mindent elvégzett 
az ifjúság.  Szívesen tették, hiszen tud 
ják, hogy saját jövőjük érdekében 
dolgoznak. A választási alapra 1000 
lejt gyűjtöttek össze. 

— És hogy fogadta  tanító testvér 
az egyházi iskolák államosításának 
hirét ? 

— Örömmel I Így legalább észszerű 
és a nép gyermekeinek érdekeit szem 
előtt tartó irányítók utasítása szerint 
végezhetem munkámat. 

— Mit vár az uj rendszertől? 
— Elsősorban a tanerők szétfor 

gácsolásának megszüntetését. Azt sze 
retném, ha kezem alól öntudatos fia-
talság kerülne ki. Értékes utánpótlás 

nevelésére törekszem. Remélem, kollé-
gáim is. 

A beszélgetés során minden test-
vérünk hangjából bizalom árad. Egy-
ségesen fognak  szavazni. 

Közben megtelik emberekkel a köz-
ségháza nagyterme. Mire Imets János 
képviselőjelölt és Mdlner Ernőné Pe-
tekről visszaérkeznek, lelkes tömeg 
várja. 

A gyűlést Toró Domokos községi 
biró nyitja meg, üdvözölve Imets János 
képviselőjelöltet és Mülner Ernőné 
testvéreket. 

Imets János tökéletes előadás kere-
tében ismerteti a munkások küzdelmét 
napjainkig. 

— Romokban vettük át a hatalmat 
— mondja Imets János — és ehez 
hozzájárult a kormányunkba befura-
kodott reakciós elemek bomlasztó mun-
kája. Kemény harcot kellett vivni elle-
nük. Ebben a küzdelemben a magyar-
ság nagyrésze kivette részét és belátta, 
hogy csak ugy tudja biztosítani jövőjét, 
ha a demokráciával egy uton halad. 
A Munkás Párt küzdelmének ered-
ménye volt a király lemondása. 

Ma a tettek korszakát éljük. A mun-
kásság tetteivel bizonyította be létjo-
gosultságát. Minden hatalom a népé. 
A nép csinálta az alkotmányt, de ma-
gának. 

Ezután az alkotmánytervezet egyes 
szakaszait pontosan megmagyarázza 
és rávilágít a megyei viszonylatban 
elért eredményekre. 

Imets János képviselőjelölt beszéde 
után Mülner Ernőné ismerteti a nők 
eddigi munkájának eredményét, az 
egységes nőszervezet célját és feladatát. 

A képviselők életrajzának rövid is-
mertetése után, a gyűlés befejezéséül 
hozzászólások következtek, melyekre 
Imets János képviselőjelölt válaszolt 
meg. 

Végül az Internácionálé eléneklése 
után a gyűlés véget ért. pm. 

A felekezeti  iskolák államosításának 
Sgye egyik nevezetes része az alkotmánytervezetnek. 
A kérdésről Gaál Gábor egyetemi tanár, az Utónk főszer-

kesztője a következő figyelemre  méltó sorokat 
irta a folyóirat  vezércikkében: 

évvel ezelőtt bekövetkezett. ̂ 'Ameriká-
ban, Svájcban, Angliában mosolyog-
nának azon, aki ebben a kérdésben 
még vitaanyagot lát 1 Etekben az or-
szágokban az iskola Ugy már réges-

A elekezeti iskolák államosítása kér-
dését látszólag az Alkotmánytervezet 
tűzte napirendre. Valójában azonban 
magát az Alkotmánytervezetet összes 
pontjaival — és igy a felekezeti  isko-
lák államosítása kérdését is — az or-
szág demokratikus fejlődése  tette idő-
szerűvé. Ezért felekezeti  iskoláink ál-
lamosítása nem hogy nem »kivülről 
történő beavatkozásc a magyar nem-
zetiség eddigi sajátos összetételű nép-
oktatási szervezetébe, hanem egyene-
sen azoknak a következéseknek a lo-
gikus levonása, amiket természetsze-
rűen érlelt ki a demokrácia iskoláink 
megadott anyagiszervezeti életéből. 

Hogy a kérdés — bizonyos egyházi 
körökben s itt-ott azokon tul is — nén>i 
vitát kelt ? Érthető 1 Évszázados for-
mákkal karöltve sajátos tartalmaknak 
kell szabaddá tenni az utat a fej  ődés 
olyan folyamata  előtt, mely nem egy 
nyugati országban már tobb, mint száz 

reg állami ügy s ahol nem állami-Ugy 
— mint pl. Spanyolországban (sezaz 
ország ma Franco Spanyolországa I) — 
ott bizony sajnálatosan megállapítható 
nemcsak a nevelés, de egyebek vo-
nat ho.asában is a középkor, illetve • 
f>  udalíztius ma már teljesen idősze-
rűtlen jelenléte U ŷ hogy, ahogy,min-
denű t, a világ összes civilizált orszá-
giban az is-oia ügy állami üggyé való 
tétele a frudálizmus  végső felszámo 
lasával volt azonos, ugy nálunk is a 
felekezeti  o «tatás államosítása a tör-
ténelmi haladás uj fejezete.  Felsza-
badulás t 

M rt felszabadulás  az, amikor a tör 
téneimi fejlődés  magasabb fokozatának 
előnyeiben részesedaeiünk. S ilyen 

előnyök, «miket az Alkotmánytemi 
időszerüsit: az oktatás uj, demokn 
kus és egységes szelleme s a kora 
rüen felszabadult,  azaz despiritualúl 
tudományok életigenlő világa. 

A nevelés uj, egységes szelleme 
a tudományok életre nevelő, valóiét 
heroizáló világa ténylegesen az a k 
mozzanat, amit kel a fejlődés  szolgl 
a még feudális  összefüggéseket,  félti 
gásokat sugalmazó felekezeti  iskolán 
szemben. 

Uj iskola és uj nevelés l — halta 
szik lépten nyomon a követelés ugy 
szülők, mint az ifjúság  részéről. 

Ez az uj iskola és ez az uj nevek 
az az iskola és az a nevelés, amit 
valamennyi szervezetében és intézni 
nyéoen újjászületett népi állam vik 
valóra : a népi demokratikus iskola 
a népi demokratikus neveles. 

Miért magasabbrendü ez az iskola ii 
miért magasabbrendü ez a nevelés ? 

Mert nem az ellentétekre — pL 
felekezeti  megkülönböztetésre — hanei 
az országban lakó népek közösségéi 
nevel 1 Mert nem a társadalmon kivi 
valamelyik felekezet  szűkített távlati 
ban, hanem bent a társadalomban, i 
teljes ország perspektívájában a val6> 
ságos élet, a természet es társadaloi 
hiánytalan megismeresére nevel t Mert 
bátorságra és munkára, 'felelősségre  fc 
fegyelemre,  ország és társadalom épí-
tésre s nem utolsó sorban nem a w 
viniszta, hanem az igazi nemzeti érté-
kek ismeretére és kultuszára neveli' 
S mert az uj ember tipust neveli, ame-
lyik hisz a világ megismerésében ii 
igy abban is, hogy ami ebben a vi-
lágban rossz — az megváltoztathaléi 

A régi, feduális  kötöttségű felekezei 
iskola világa s e világ rossza megvál-í 
toztiatatlan, rendbehozhatatlan „örök" 
világ. Az úr és paraszt, a szegény éi 
gazdag, a nyomot ú ság és szépség, i 
gőg és megalázottság, az elnyomás él 
kizsákmányolás ellentétei egy mozdít-
hatatlan „örök rend kifolyásai"  ebbei 
a világban, amikbe csak belenyugodii 
lehet, de megváltoztatásukra még csak 
gondolni sem l Ha már tehát a rosszbi 
beleszülettünk, majd másképp lesz ,i 
túlvilágon... 

Élményeinkből, történeti tapasztalt' 
tainkból tudjuk, hogy a nevelés e 
világa a tényleges valóságtól tudatosai 
elidegenítő, hamis világ. A felekezek 
iskolát már réges-rég hamissá és több-
értelművé tette az élet és a tudomá-
nyok fejlődése.  A felekezeti  iskola mit 
réges rég hiába próbálja összeegyez-
tetni a falai  közt hirdetendő tudomá-
nyokkal a felekezetiségéből  szűkség 
szerűen kővetkező irracionális világné-
zetet. A felekezeti  iskola már réges-ré| 
nem tud eleget tenni a valóság helyei 
megismerésének. Holott ez a mégis 
mérés az előhaladás ösztöke. 

A felekezeti  iskolák államosítása csak 
azt teljesiti be, ami az élet és a töt' 
ténelem régi igénye: hogy az iskok 
té. yieg a valóság elméleti és gyaaor 
lati megismerésének intézményé legye». 

Mindannyian a valóságos élet gya-
korlatát éljük. Ennek a valóságom élet-
nek a ned/ein fakad  iskolaszüksegl* 
tünk is. 

Az Alkotmánytervezet tavas? húsvéti 
aktualitása mindenkepp szimbóiikus. A 
felekezetiségéből  kiv»t*ező iskola ujjá-
ŝ Uieiesét is hirdeti. (G. G) 
Nyomatott a >Szabbu»<.g« kOuj«* 

nyomdában Székelyuuvarhayt, 
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NÉPSZAVA - SORSUNK PECSÉTJE 
A második szabad választás már 

ţius 28-án a teljes szabad megnyilvá 
üulás jegyében és annak érdekében 
jMjlott le. Soha Románia történelmé-
ben nem volt ilyen határozott, ilyen 

Jéoyes megnyilvánulás a szabadság és 
« haladás mellett. 
- Ha 1946 novemberében olyan ered 
fénnyel  zárultak a választáson, hogy 
a nagytőkét védelmező liberális és 
-máníuista párt jelentős helyet szerzett 
* parlamentben, most az országosan 
tlért 91%-os eredmény minden hatal 
mat a Népi Demokrácia Arcvonalába 
tömörült erőknek — az ország haladó 
szellemű épitő tömegének biztosított. 

Azóta, ugy a földesurakat  képviselő 
Kemzeti Paraszt Párt, mint a gyároso 
kat, tőkéseket és királyságot védelmező 
liberális párt'és annak minden váltó 
tata mindent elkövetett, törvényes és 
aem törvényes uton, hogy a demokrá 
-da további fejlődését  megakadályozza 
Románia dolgozó népe tudatában lé 
vén annak a nehéz küzdelemnek, mely 
ben a politikai és gazdasági hatalmat 
megszerezte, annak megtartásáért és 
megerősítéséért semmi áldozatot nem 
ksmélt. 

A munkásosztály különösképpen 
érezte levert harcainak következmé 
eyeit. 1929 ben nem volt elég az, hogy 
Vaida Voevod belelövet a lupényi mun 
kásságba, hanem feloszlatja  egyetlen 
érdekvédelmi szervezetét, az Egységes 
Szakszervezeteket, mely becsülettel vé 
delmezte a munkásság jogait. Ellenére 
a nagy terrornak, melyet az első há 
ború utáni gazdasági krízis ellensú-
lyozására állandóan fokoztak,  1931-ben 
a munkás és paraszt blokk öt helyet 
ízerez meg az akkori választásokon. 
A harc tovább folytatódik  s a kép-
viseletétől jogtalanul megfosztott  mun 
kásság 1933 február  2 án a vasúti 
munkások hatalmas bérharcában új-
ból 400 halottat vészit. A munkásosz-
tály legbátrabb harcosait súlyos bör 
tönbüntetésekkel sújtják, ugy a grivi 
•cai, mint az 1933 február  16-án le-
sajlott olajvidéki munkás megmozdulás 
vezetőit és résztvevőit. 

íme ilyen gazdag munkásmozgalmi 
múltra támaszkodhatik a ma már szé-
les tömegmozgalommá vált s a falusi 
dolgozókat is felölelő  uj tipusu de 
mokrácia. Mai mozgalmunk nem más 
léhát, mint folytatása  azon felszaba 
dulási harcnak, melynek néhány állo-
másáról megemlékeztünk. 

Falusi és városi tömegeink egyaránt 
megértették az alkotmánytervezet nagy 
jelentőségét. Korszakalkotás kezdete-
ként értékelve szavaztak a Népi De 
mokrácia Frontjára, hogy a tervezetet 
törvényerőre emeljék. A nép döntött 
a feltámadás  ünnepén a gyakorlati 
feltámadás  mellett. Bebizonyította Ro-
mánia népe, hogy békében akar élni, 
hogy az ország javait a dolgozóknak 
kell élvezni. Valija és megszavazta, 
hogy a munka legyen a legru gyobb 
érték, a munka, ami mindenkinek kö 
lelessége. ö rtmmel vette tudomásul a 
józan mun&ás nép. hogy a törvény 
tlőtt mindenki egyenlő. Megkötöttség 
aéUül mondotta ki, hogy anyanyelvét 
mindenki szabadon használhatja. 

Ii>en alxotast csak olyan rendszer 

valósithatott meg, melyben az összes 
népi erők felszabadultan  nyilvánulhat 
tak meg s a városi és falusi  dolgozók 
közötti szoros kapcsolat alappillére az 
örökké maradandó alkotásnak. 

Az elért eredményhez megyénk Í8 
teljes témoiiatást nyújtott. A* * nagy 

ellkesedés, mellyel hozzájárultunk a 
választások sikeréhez, bizalmat nyújt 
ahhoz, hogy tömegeink tovább foly-
tatják a lelkes munkát, hogy a meg-
teremtett nagy keretet igazi népi tar-
talommal tölthassük meg országunk, 
a dolgozók hazája és nemzetiségünk 
boldogulására. 

Imets  János. 

Csíki János képvise lő 

Szövetkezeti Élet 
— Az udvarhely megyei „Federale" közleményei — 

ÁRU-OSZTÁLY 
A nyári munkaidő bevezetése. 

Közöljük összes szövetkezete-
ink vezetőivel (boltkezelőinkkel), 
hogy f.  évi április hó 15-től Fe-
derálénknál a hivatalos munkaidő 
reggel 7 órától kezdődik és egy-
"olytában tart délután 2 óráig 
(14 h.-ig), keddi napokon (heti 
piaci napokon) reggel 7 órától 
délután 3 óráig (15 h.-ig), szom-
baton reggel 7 órától déli 12 
óráig. 

Nyomatékosan figyelmeztetjük 
és telkérjük szövetkezeteink t. 
vezetőségeit, hogy szíveskedjenek 
az uj záróra-rendszerhez feltét-
lenül alkalmazkodni és Federá-
lénkhoz lehetőleg mindig a kora 
reggeli órákban bejönni, vásár-
lásaik elintézése végett, mert ké-
sőn beérkezett szövetkezeteinket 

nem lesz módunkban kiszolgálni 
és igy későn beérkezett szövet-
kezeteink felesleges  fuvarköltsé-
géért a felelősséget  Federálénk 
nem vállalhatja. 

Kováca  s. k. Nagy  s. k. 

Felhívjuk szövetkezeteink igaz-
gatóságait, hogy a fizetéses  al-
kalmazottaik (boltkezelő, köny-
velő) részére személyzeti osztá-
lyunk utján igényeljenek élelme-
zési jegyet és pontkönyvet. Az 
igénylésnek tartalmaznia kell: 
az alkalmazott nevét, családtagok 
számát az életkor megjelölésével. 
Ezenkívül egy igazolvány a köz-
ségi elöljáróságtól, hogy az al-
kalmazott élelmezesi jeggyel nem 
rendelkezik. 

Szövetkezeteink igazgatóságait 
kérjük, hogy a tűzbiztosításokat 
az ingatlanra és az árukészletre 
újítsák meg, vagy ha nincsen 
biztosítva, ugy föltétlenül  bizto-
sítsák. 

Hadigondozottak 
figyelmébe 

A pénzügyigazgatóság félreértétek 
elkerülése végett • következőket közli: 

Azon kiskorú gyermek nélküli hs<S-
özvegyek, ujraférjezett  hadigondozot-
tak, valamint a 20 és 40 százalékos 
hadirokkantak, kik f.  évi február  és 
március hónapokra nem kapták meg 
havi járandóságaikat, ne nyugtalan-
kodjanak, mert ezen járandóságok fi-
zetésének felfüggesztése  csak időleges 
és rövid időn belül az IOVR pénztár 
rendeletileg fel  fogja  oldani ezen le-
tiltást. 

Pénzügyigazgató: 
Dr. Dénes Ferenc. 

A nyugdijiroda vezetője; 
Gáspár Balázs. 

Mindazok a legénységi állományú 
hadigondozottak, akik 1940 ig nyug-
dijat kaptak, 1945 május 1 i kezdet-
tel ideiglenes nyugdijat kapnak ügyflk 
végleges elintézéséig. Ebből a célból 
forduljanak  a régi nyugdijkönyvük és 
végzésük, valamint az állampolgársági 
bizonyítványuk felmutatása  mellett • 
pénzügy iga zga lósághoz. 

Akiket 1940 előtt a román állam 
nem nyugdíj izott, de ezután a magyar 
állam nyugdíjban részesített, szintén 
kapnak 20 százalékos rokkantsági fok-
nak megfelelő  nyugdijelőleget, ha • 
magyar nyugdijvégzés hiteles román 
fordítását  és állampolgársági bizonyít-
ványukat bemutatják a pénzügy igaz-
gatóságon. Mindazok, akik ezzel s 
20 százalékos rokkantsági foknak  meg-
felelő  ideiglenes nyugdíjjal nincsenek 
megelégedve, mert magasabb rokkant 
sági osztályba tartoznak, felülvizsgá-
latukat kérhetik a hadügyminisztérium 
orvosi osztályától (Direcţia Medicala.) 

A MNSz helyi szervei április 5—6 án 
írják össze külön külön kimutatásba 
foglalva  mindazokat a magyar hadse-
regben szolgált rokkantjait és polgári 
sebesültjeit az 1940—45 éves háború-
nak, akik az 1947 év őszén összeáll 
litott százalékolási jegyzékekből kima-
radtak, hogy szükség esetén a MNSz 
egy ujabb százalékoló orvosi bizottság 
kiKüldését szorgalmazhassa. 

Szám: 1162/948. 

MNSz Elnök Testvéreinknek 
Székhelyeiken 

Értesítjük, hogy ezután a MNSz 
•Szabadság* cimü hetilapját egy cso-
magban az Elnök testvér címére fog* 
ju«c küldeni. 

Kérjük, szíveskedjék az előfizetőket 
kiértesíteni, hogy a lapot ezután az 
Elnök testvértől fogják  átvenni. Elnök 
testvéreink felelősek, hogy a lapot 
minden előfizetőng  pontosan, kése-
delem nélkül megkapja, hogy esetle-
ges panaszokra ne legyen okuk. 

Jelen intézkedésünket az teszi szük-
ségessé, hogy lapunkat tehermentesit-
sük a nagy postaköltségtől. 

Csatoltan küldjük minden község 
előfizetőinek  pontos névjegyzékét. 

Székely udvarhely, 1948 márc. 31. 
Deák István  s. k. 
vm. flgyv.  elnök 

Szabaddá tették a cukor forgalmát.  Szabad forgalni  ára k -̂onként 200 lej'. 



8>éh 

Imets János képvise lő 

Jíawjyfilfc«  ünnepelte SziKetyndtfartiely  laljossíga 
a Jíípi petnoKrácia Frontjánál; hatalmas győzelmit, 
a Jtagy jYeuzctftBlfebe  beválasztott KípViseliKet 

Március 31-én este a ref.  kollégium 
tornatermét zsúfolásig  megtöltötték 
Székelyudvarhely dolgozói, hogy ün-
aepeljék a választási győzelmet. 

A nagygyűlést Szilágyi Árpád nyi-
totta meg, átadva a szót Imets János-
nak, a Nagy Nemzetgyűlésbe bevá-
lasztott képviselőnek. Imets János szó 
boz sem tud jutni először a lelkes 
tüntetéstől. A tömeg a képviselők meg-
választásában látja a munkásosztály 
egységes harcának batalmas győzel-
mét 

— Soha még nem volt egy ilyen 
örömnapja országunknak. Románia 
haladó erői győztek. Ne áltassuk 
azonban magunkat, hogy ez a győ 
zelem könnyű ,volt és ^ezután meg 
szűnik a harc, a munka. A mult vá-
lasztások óta az ország dolgozóinak 
harcot kellett vivnia az ország belső 
ellenségeivel. A román munkásosztály 
megtisztította sorait az^áruló elemek-
től, éppen igy kell a Magyar Népi 
Szövetség, a magyarság között meg 
fauzódó  áruló elemektől megtisztítani 
sorainkat. Politikai életűnk emelkedése 
magával vonja gazdasági életűnk emel-
kedését. A dolgozó Ipénze vásérlóér 
tékű és nepról napra tcbb áru áll ren 
delkezésére — mondja többek között 
knetb János. 

Imets Jánosok épviselő után Sburlan 
Stefan  főhadnagy  lelkes szavakkal be-
szél román nyelven a mult rendszerek 
választási és ajmost yefolyt  váUsztá-
sok közötti különbségekről. E* nem 

a mult választása, ez nem a csendőr-
kiséretes, puskalusos választás — 
emelte ki beszédében Sburlan Stefan 
főhadnagy,  akiben a nagygyűlés részt-
vevői az uj hadsereg ujszellemű tiszt-
jét köszöntötték. 

A Romániai .'Demokrata Nők Egy-
séges Szövetsége részéről Bieier Bella 
köszöntötte meleghangon a választás 
győzelmét. Rávilágított további beszé-
dében arra a hatalmas munkára, ame-
lyet; a nők a választások előtt végez-
tek. Ez a hatalmas és£széleskörü fel-
világosító munka nagyban hozzájárult 
a választások eredményéhez. Románia 
asszonyai tudták, hogy leadott szava-
zataikkal megerősítik a Román Nép-
köztársaságot és tudták, hogy szava-
zataikkal a békét is erősitik. Nagy 
lelkesedéssel fogadja  a hallgatóság azt 
a bejelentését, hogy az ország újjá-
építésében a létesített és létesítendő 
női munkabrigádokkal is ki akarják 
venni részüket. 

Bieier Bella lelkes meleghangú be-
széde után Barabás Sándor, a megyei 
szaktanács elnöke emelte ki azt a ha-
talmas munkát, melyet a szervezett 
dolgozók a termelési versenyekkel vé-
geznek és amellyel készültek a válasz-
tásokra. A szervezett munkásság min-
dent megtesz, hogy egységesen felzár-
kózva a népi demokrácia erői mögött 
részt vegyen az ország újjáépítésében. 

Ádám József,  az IMSz megyei tit-
kára hangsúlyozta azt, hogy az ifjúság 
m« fTn\  ünnepel, hogy ujabb ezer és 

ezer ifjú  készül a vasútépítő munka-
brigádokhoz. Példa erre az, hogy Ui 
varhely megye 110 ifjút  küld a Szálva 
visói vasútvonal építéséhez. Majd a 
jelenlevő, munkabrigádba készülő ifjak-
hoz szól lelkes szavakkal és ezután 
átadja a brigádnak az IMSz zászlaját 
figyelmeztetve  őket arra, hogy erre a 
zászlóra ugy vigyázzanak, mint a sze-
mük fényére.  A munkabrigádosok ré-
széről Gegő Pál beszél. 

Utána felszólalások  következnek. 
Demeter Sándorné megyei szaktané 

esi alelnök rámutat arra, hogy milyen 
nagy jelentőséggel bír az, hogy ma 
már 33 nő képviselője van az ország-
nak és azután a munkabrigádosokhoz 
szól néhány lelkes szót. Majd Ágoston 
Sándor igéri a népi demokrácia erői-
nek további támogatását a munkásság 

nevében, kérve, hogy az ország vege-
tői használják a tisztogató vasseprüt, 

Utána jó munkát kíván a munka-
brigádos ifjaknak. 

Majd Imets János felel  a felszólalá-
sokra, tudomására hozva a felszóla-
lóknak, hogy amióta a külügyminisz-
térium éléről lekerült Tă'ărescu 
Ana P*uker vezeti a külügyminiszté-
riumot, a fogolykérdés  megoldódott ési 
a foglyok  hazakerülnek a legrövidebb 
időn belül. A csoportok megérkezése: 
Foksániba már meg is kezdődött. I 

Szilágyi Árpád zárja be a gyűlést,' 
ismertetve néhány közvetlen szóval t 
képviselők életrajzát, búcsúztatva i 
munkabrigádot. 

A gyűlés az Internácionálé elének-
lésével lelkes hangalatban ért véget. 

Indul az első ifjúsági  munkabrigád 
Április elsején indul útnak az első 

udvarhelymegyei ifjúsági  munkabrgád, 
hogy kivegye részét az ország ujjá 
építéséből. Az utazás előtti öröm tüze 
ég szemükben, a büszkeség érzése 
dobogtatja szivüket. 110 ifjú  válik ezen 
a napon munkakészségével és erejével 
alkotóvá a népi demokrácia orszá 
gának felépítésében.  Tudják, hogy 
munkavállalásuknak milyen nagy je 
lentősége van és ez a tudat m?gacé 
lozza erejüket. Nyugodt szemmel néz 
nek az ország jövője felé,  mert érzik, 
hogy maguk is részesekké válnak a 
dolgozók országának megerősítésében. 

Ez az ország minden dolgozójával 
együtt a békét épiti, a békéért harcol. 
Ebből a harcból veszik ki részüket a 
mi falusi  és városi ifjaink,  amikor vál-
lalkoznak arra, hogy épitő munkájukat 
az ország felépítésébe  adják. Messze 
mennek otthonaiktól, de nem kiséri 
őket az édesanyák könnyes szeme, 
mert az anyák is túlhaladták már ezt 
az elavult nézetet. Átlátják a mai idők 
helyzetét és tudják azt, hogy mit kell 
adjanak. Odaadják fiaikat,  hogy dol 
gozzanak és épiisenek egy olyan or 
szágot. mely minden dolgozónak ott 

hona lesz. Örömmel látjuk a nők meg 
értő magatartását és minden elismerd 
sünk azoké az anyáké, akik megértet-
ték azt, hogy mit kell ma cseleked 
niök. 

A Máramaros megyei Salva Visael-j 
vasútvonal építéséhez mennek a ml; 
ifjaink  is, ahol 10.000 ember fog  dol-
gozni egy 63 km. hosszú vasutvonií 
megépitésén. Három alagutat építenek, 
melynek hossza kb. 2400 mé er lesz, 
14 hidat kell épiteni és 5 állomás épü-
letet. Két hónapra mennex el Gegé 
Pál és Csog Oszkár (Szentkeresztbá-
nya) vezetésével. 

A MNSz, a RMP, a Szakszervezet, 
a DNSz és a Megyeházi sejt gondos-
kodott S7ámukra könyvekről és ele-
lemről. hogy az utazás ideje alatt it 
el leg) enek látva. Csütörtökön délutáni 
fognak  útnak indulni. Az utazásnál 
legyünk ott minél többen, hogy mél-
tóan bucsuztassuk el azt a 110 i'jut, 
akik lelkesen veszik ki részüket az or-
szág újjáépítésének munkájából. Kí-
vánjunk nekik eredményes munkát él 
ígérjük meg, hogy példájukat mi ii 
követni fogju*. 

Bevin nyilatkozata 
a[Román Népköztársaság iránti angol álláspontról 

Bevin angol  külügyminiszter  John  Platts  Mills  laburista 
képviselőnek  Romániával  kapcsolatban  föltett  kérdesére  a következő-
ket válaszolta: 

— A mi álláspontunk  az, hop az angol  kormány elismeri 
a Román Népköztársaságot.  A román állam  élén  elnök  seg áll,  amely 
a diplomáciai  kart  fogadia.  Diplomáciai  képviselőnk  nemrégibe% 
bemutatta  megbízólevelét  ezen elnökségnek 

Ami Mihálynak  lemondásával  kapcsolatban  adott  nyilatkozatát 
illeti,  ez semmit  sem változtathat  fenti  álláspontunkon 

x ÜGYVÉDI HIR. Kocsis János dr. 
ügyvéd, a Magyar Népi Szövet.ég jag 
ügyi feltlftse ügyvédi Irodát Szent 
Imre-utca 17 szám alá helyezte a". 

x Elveszett március 23 án Patak-
falva  és Felsőboldogfalva  közö't egy 
aktatáska. Tartalma ruha és cipő. 
Kérem a becsülelrs megtalálót, ju a 
lom ellenében adja be a kiadóhiva-
talba. 

x Kovácsnéjiaksb Éva névre szóló 
858 számú kerékpár igazolványomat 
elveszítettem, megtalálóját kérem a 

Zirug és Balássy céghez jutalom el 
lenében átadni. 

x Keretek megvételre egy Kodák 
Junior 620-as fenyképező  gépet. Cím 
a kiadóhivatalban. 2—3 
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