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Az imperializmus ellen a tartós békéért 
A XIX. század végén befejeződött 

a nagyhatalmak közölt a gyarmatok 
felosztása. 
A seabadverseny, mely alapvető sa-

játossága a régi kapitálizmusnak s 
•melyre az árukivitel  volt a jellemző, 
kezdett monopóliummá átalakulni. 

A monopólium kizárólagosságot je 
lent bizonyos csoport számára a be-
szerzés, termelés vagy elosztás terü-
latén. 

A monopólium — ellentéteképpen a 
swbidversenynek — megteremti a 
nagytermelést, óriási méretűvé fejleszti 
a termelés és tőke-koncentrációját sa 
trösztök és kartellek létesitésével már 
átmenetet képez a kapitálizmusból egy 
magasabb társadalmi rendszerbe. 

A kapitálizmus hanyatló korszaká-
ban a XX. század elején kialakul a 
régi kapitálizmusból az uj monopol-
kapitálizmus, az imperiálizmus, mint a 
kapitálizmus legfelsőbb  foka. 

Az imperiálizmus, melyet gazdasági 
és politikai téren a hódításra való tő 
rekvés jellemez, elmélyíti a kapitáliz-
mus amúgy is súlyos ellentmondásait 
és összeütközésekre vezet. S mert a 
gazdasági fejlődés  törvényszerűsége 
folytán  elvégzi a termelés társadalma-
sítását, átmenetet képez egy uj társa-
dalmi rendbe, amely a termelő eszkö-
zök társadalmi tulajdonba vételével 
megoldja a kapitálizmus . szülte ellen-
téteket. 

Az imperiálizmusra már a tőkekivitel 
a jellegzetes s az ehhez szükséges 
piacok megszerzéséért, a „befolyási 
területek", a gyarmatok felosztásáért 
éa ujjáfelosztásáért  ax imperiálizmus 
már két világháborút robbantott ki, 
melyek azonban — számításai elle 
néce — világuralmi terveit meghiúsí-
tották és meggyorsították puss'ulási 
folyamatát. 

Az első világháború az antant és a 
központi hatalmak között, mindkét fél 
részéről, imperiálista vtgyís hódító, 
rabló háború volt a világ felosztásáért. 
Az imperiálisták számításaiba azonban 
hiba csúszott be. Az 1917 6v: :íóberi 
szociálista forradalom  eredményekép-
pen a világ egyhatodát kitevő Orosz-
ország kivált a kapitálist* társadalmi 
rendből és megkezdte a szociálista 
rend felépítését. 

Hiába kísérelték meg az antant ím 
periálista kormányai katonai beavatko 
zással, polgárháború szitásával meg 
dönteni a szovjethateimat, gaztettük 

nem sikerült, — Szovjetoroszország 
megerősödött s alig husz év multán 
a Szociálista Tanácsköztársaságok Szö-
vetségének sztálini alkotmánya bizony-
ságot tett arról, hogy a szocializmus 
és a demokrácia valóban legyőzhetet-
lenek. 

A világ imperiáiistái visszavonulni 
kényszerültek, de tovább szőtték há 
borús terveiket. Hitlert és a nemzeti 
szociálizmust hatalomra segítve 1939 
ben sikerült újra pusztulásba sodor 
niuk a világot. 

Az emberiség szörnyszülöttéi ellen, 
— ahogy Gorkij a fasisztákat  nevezte — 
a Szovjetunióval az élén kialakult a 
szabadságszerető népek antifasiszta 
frontja.  A nyugati imperiálistáktól tá-
mogatott fasizmus  Berlin falai  alatt 
semmisült meg a szovjethadsereg pö-
rölycsapásai alatt. 

A második világháború a demokra-
tikus népek hatalmas győzelmével vég-
ződött és az imperiálizmus másodszor 
is súlyos vereséget szenvedett. 

Az imperiálista politikusok, akik a 
német rablótámadás következtében 
meglepett Szovjetunió megsemmisülő 
sében vagy legalább is legyengülésé-
ben reménykedtek, újra súlyosan csa-
latkoztak. A Szovjetunió a háborúból 
katonailag megerősödve, nemzetközi 
tekintélyében megerősödve került ki. 

A második világháború után a világ 
két táborra oszlott. Az egyik oldalon 
az antiimperiálista, demokrata tábor, 
élén a Szovjetunióval, mely a világ-
béke legerősebb támasza. A kelet-
európai népi demokráciák százmilliós 
tömbje, az ugyancsak százmilliót szám-
láló szakszervezeti munkásság, a nők 
világszövetsége nyolcvan millió tagjá-
val, a világ haladó ifjúsága,  a kizsák-
mányolt, szabadságra törekvő gyarmati 
«ér t a függetlenség  •> irt küzdő nem 
zetek s ir • .̂ ébsn az imperiálisták ha 
zájában az öntudatos munkásság és a 
haladó polgárság egységesen sora-
koznak fel  a Szovjetunió következetes 
békepolitikája mellett. A másik olda-
lon az angolszász és francia  imperiá-
lizmus, amely köré a világ fasiszta  és 
reakciós maradványai csoportosulnak. 

Az imperiálista politikusok látják a 
demokratikus tábor napról napra nö 
vekvő erejét. A megfélemlítés  fasiszta 
propag8ndájéhoz folyamodnak,  a »jól 
bevált* göbbeisi recepthez, — a rá-
galmazáshoz, a hazugsághoz. 

>De nagykorú leit a világ* s a 

göbbelsi méretű hazugságok csak ki 
találóikat téveszthetik meg, mint szap 
panbuborékok pattannak szét a való 
ság fuvallatára. 

Hiába uszítanak a háborúra az ím 
periálisták, a nagytőke házőrző kutyái, 
a világ dolgozó népei békét akarnak 
és elég erősek, hogy ezt biztosítani 
is tudják. 

Az imperiálista politikusok is kény 
szerülnek belátni, »hogy uj háború 
kirobbantására irányuló vágyuk és a 
háború megszervezésének lehetősége 
kőzött igen nagy távolság van < 

Tudja ezt Marshall külügyminiszter 
is, aki legutóbb a kaliforniai  egyete-
men mondott beszédében hangsúlyozta, 
hogy az Egyesült Államok nyitva 
akarják hagyni a kaput a Szovjetunió-
val való megegyezésre. 

Tudja ezt Smuts tábornok, Dél-
afrika  angol miniszterelnöke, aki nem-
régiben felhívta  a nyugati hatalmakat, 
hogy küszöböljék ki a Szovjetunióval 
fennálló  nézeteltéréseket. >Ha a Szov 
jetunió biztosítékokat kíván a nyu-
gati hatalmak szándékait illetően, ugy 
ezeket a biztosítékokat meg kell adni.« 

Ha ezeknek a nyilatkozatoknak 
őszinteségéhez kétség is fér,  de bizo 
nyitják a demokratikus tábor növekvő 
erejét, amellyel az imperiálista politiku-
soknak számolni kell. 

Ez természetesen nem jelenti, hogy 
felhagynak  a Marshall-tervvel, amely-
nek célja — ma már mindenki előtt 
világos — nem az európai népek meg 
segítése, hanem a dollár-imperiálizmu-
son keresztül a gazdasági kizsákmá 
nyolás. 

Görögország >megsegitése« nem 
hagy kétséget ez iránt. 

A francia-  és olaszországi beevatko 
zásnak is mutatkoznak már az ered-
ményei : a hires francia  filmipar  elsat-
nyulása, a hatalmas olasz mezőgaz-
dasági gyáripar fokozatos  leépítése. 

A Szovjetunió helyes és éber dip-
lomáciája azok szemét is felnyitotta, 
akik még hinni, vagy legalább elhi 
tetni szerették volna a gazdag sme 
rikai nagybácsi jótékonykodó szerepét, 
akiről azonban kiderült, hogy nem tá-
mogatni, hanem támaszkodni akar, — 
nem ajándékozni, hfr'-tn  ömölni a 
szegény európai rokonoktól. 

Az Egyesült Államokban ez uj, ha-
nyatló kapitálizmus időközi válsága 
már mélyen előre vetíti sötét árnyé 
kát s a gazdasági krízist, mely elke 

rülhetetlenül küszöbön áll, az imperi-
álista finánctőke  Európa népein akarja, 
levezetni. 

De ma már a világ haladó közvé-
leményével, sőt az amerikai közvéle» 
ménnyel is számolniuk kell. 

Erre mutat az a hir, hogy az ame-
rikai képviselőház külügyi bizottságá-
nak határozatát, amely belefoglalta 
Franco Spanyolországát a Marshall-
tervbe, a képviselőház a közvelemény 
felháborodására  kénytelen volt vissza-
vonni. 

— A demokratikus erők tömörülése 
és az imperiálizmus, valamint az uj 
háborús kalandok tervei elleni bátor 
harc — mondta Molotov, a Szovjet-
unió külügyminisztere — a népeket 
hatalmas hadseregbe egyesíti, amely-
hez hasonlót nem tud összetoborozni 
az laz imperiálizmus, amely tagadja a 
népek demokratikus jogait, lábbal ti-
porja a népek szuverénítását és ter-
veit fenyegetésekre  és kalandokra ala-
pozza. Az imperiálisták soraiban nö-
vekedik a nyugtalanság és az ijedelem,, 
mert mindenki láthatja, hogy az im-
periálizmus lábai alól kicsúszik a talaj,, 
a demokrácia és szociálizmus erői pe-
dig napról napra növekednek és erő-
södnek. 

— Az imperiálizmus a kapitálizmus 
legfelsőbb  foka,  mondotta Lenin, de 
ugyanakkor a kapitálizmus hanyatlá-
sának kezdete. 

A társadalmi munka és a tőkés 
egyéni kisajátítás közti ellentét, — a 
termelés és fogyasztás  közti ellentá-
madás fokozzák  a társadalmi termelés 
anarchiáját, zűrzavarát, mely a kapi-
tálizmus rendszeres, időközi válságaira 
vezet. 

A monopóliumok fejlődése  nemhogy 
megszüntetné, sőt növeli a társadalmi 
termelés anarchiáját s az államkapitá-
lizmus már a >szociálizmus előszo-
bája, a történelmi lépcsőnek az a foka, 
amely között és a szociálizmusnafc 
nevezett lépcsőfok  között nem  létezik 
közbeeső  fok". 

Az ímptriálízmua fölött  megkondult 
a történelem lélekharangja, — pusztu-
lását nem akadályozhatja meg semmi, 
még az imperiálizmus szolgálatában 
álló munkásárulók sem 

Ne várjuk azonban azt, hogy ma-
gától döljön össze — pusztulását meg-
gyorsítja a demokratikus tábor min-
dennapi építő harca. >Ez a harc lesz 
a végső« : harc a nemzetközi imperia-
lizmus ellen — a tartós békéért. 



Âz uj alkotmány az a szilárd alapzat, amelyre 
felépítjük  országunk hatalmas épületét a nép 

segítségével a népért, 
m o n d o t t a G n o z a m i n i s z t e r e l n ö k 

Csütörtök  délután  a kormány 
összes  tagjainak  jelenlétében  dr. 
Groza  Péter  miniszterelnök  a 
Nagy  Nemzetgyűlés  elé  terjesz-
tette  a Román  Népköztársaság 
alkotmánytervezetét. 

Ebből  az  alkalomból  dr.  Groza 
Péter  miniszterelnök  a következő 
beszédet  mondotta: 

Elnök  ur,  képviselő  urak  és 
hölgyek,  barátaim  1 

Nehéz  körülmények  között  vette 
kezébe  népünk,  élén  a munkás-
osztállyal,  sorsa  intézését  és rom-
bolt  le  minden  akadályt  akadály 
után,  amig  a Népi  Demokrácia 
Frontján  át  győztesen  eljutott 
odáig,  hogy  uj  Alkotmányi  java-
soljon. 

Népi  demokráciánk  utja  szá-
mos  állomáson  haladt  át  idáig 
és az  utolsó  három  év  történe-
tébe  nagy  eredmények  Íródtak  be 
javára,  amelyek  mindegyike  ujabb 
lépést  jelentelt  előre,  népünk  ujabb 
és ujabb  vívmányát. 

Mindezek  az  eredmények,  vív-
mányok  kifejezésre  jutottak  a 
NDF  által  kidolgozott  és a mi-
nisztertanács  által  elfogadott  al-
kotmánytervezetben. 

Ez  a tervezet az ország leg-
mélyebb valóságaiból eredt, 
amelyeket helyesen értelmeztek 
népünk leghivatottabb képvise-
lői, miután fejlődésünk  útjából 
eltávolítottuk haladásunk leg-
nagyobb akadályát, a monar-
chiát. 
Az  uj  alkotmány  ezért  megko-

ronázza  eddigi  demokratikus  vív-
mányait,  amint  azt  a tervezet 
második  szakasza  mondja:  „A 
Román  Népköztársaság  a román 
népnek  — élén  a munkásosztál-
lyal  — a fasizmus,  a reakció 
és az  imperializmus  ellen  vívott 
harcából  született  meg". 

Csak  ennek  a harcnak  ered-
ményeként  lett  a Román  Népköz-
társaság,  mint  azt  az  első  szakasz 
kimondja:  „népi,  egységes  és füg-
getlen  állam'(. 

És csak igy lehetett a 3. sza-
kaszba belefoglalni,  hogy „a Ro-
mán Népköztársaságban az e-
gész államhatalom a néptől 
ered és a népé". 

Népi  Demokratikus 
rendszerünk  kifejezője, 

a javasolt  alkotmány  megvédi  né-
pességünk  nagy  többségének  érde-
keit  nemre,  nemzetiségre,  vallásra, 
műveltségi  fokra,  foglalkozásra 
való  tekintet  nélkül,  megvédi  a 
széles  népi  tömegeket  mindennemű 
kizsákmányolás  és elnyomás  elől. 

Ez  világosan  kitűnik  azokból  a 
szakaszokból,  amelyek  maghatá-
rozzák  az  ország  társadalmi-
gazdasági  felépítését,  az  állam-

polgárok  alapvető  jogait  és köte-
lezettségeit,  az  állam  legfőbb  ha-
talmi  szerveit:  a Nagy  Nemzet-
gyűlést  és az  államigazgatás  el-
nökségét,  a minisztertanácsot  és 
minisztériumokat,  az  államhata-
lom  helyi  szerveit  és az  igazság-
ügyi  szerveket. 

Önök  együtt  fontolóra  fogják 
venni  ezeket  a szakaszokat  annak 
tudatában,  hogy  minden  egyes 
szakasz  nemzeti  megvalósításain-
kon  épült  fel,  visszatükrözi  hazánk 
legfőbb  érdekeit  és számbaveszi 
más  népek  építő  tapasztalatait  a 
béke  és haladás  megvilágításában. 

Az  uj  alkotmány  az  a szilárd 
talapzat  kell  legyen,  amelyre  rá-
építjük  országunk  hatalmas  épü-
letét  a nép  segítségével  a népért. 

Az  uj  Alkotmány  valóban  az 
kell  legyen,  aminek  szántuk: 
a nép alapvető szabadságjogai-
nak' biztositéka, a személyi sza-
badság, lelkiismereti és vallás-
szabadság, a sajtószabadság, 
szólás- és gyülekezési szabad-
ság, a romániai népek közötti 
teljes jogegyenlőség biztositéka. 
A nép  közös  javainak  védel-

mezője,  mert  ezek  a közösségi 
javak  képezik  a Román  Népköz-
társaság  gazdasági  felvirágozta-
tásának  és nemzeti  függetlensé-
günknek  anyagi  alapját. 

A paraszti  földmagántulajdon 
és általában  a munkával  és taka-
rékossággal  szerzett  mindenféle 
magántulajdon,  az  örökösödési  jog, 
a közösség  szolgálatában  álló  ma-
gánkezdeményezés  védelmezője. 

A kétkézi  és szellemi  munkások 
védőpajzsa  városon  és falun  a 
kizsákmányolás  ellen,  a dolgozok 
életnívójának  emelésére. 

A fény  és fejlődés  forrása. 
A Román  Népköztársaság  füg-

getlenségének  és szuverénitásának 
szavatolója. 

íme, ez kell legyen az uj Al-
kotmány : az eddigi harcok ered-
ményeinek kifejezője,  melyeket a 
nép folytatott  a demokráciáért, 
a parasztsággal és haladó értel-

miséggel szövetkezett munkás-
osztály által vezetve. Az uj Al-
kotmány az erős és boldog Romá-
nia tükörképe kell legyen, annak 
az országnak a tükörképe, ame-
lyet eszünkkel és karjainkkal 
telépiteni akarunk. 

Ezzel a gondolattal nyújtom 
át Önöknek megvitatás és meg-
szavazás végett a Román Nép-
köztársaság Alkotmánytervezetét. 

Mi dolgozó ifjak is 
tisztítsuk meg sorainkat 

a népárulóktól 
Ma már minden becsületes ifjúnak, 

főleg  vezetőnek meg kell értenie a reá 
hárult feladat  fontosságát  és azt, hogy 
számunkra csak egyetlen ut van, ha 
boldog jövendőt akarunk s ez a nép 
demokrácia utja, melyen át fel  tudjuk 
építeni ifjuságunk  leghűségesebb fegy-
vertársának segítségével, az IMSz dol 
gozó ifjúságával,  harcunknak célját, a 
szociálista társadalmi rendszert, ahol 
nem lesz ember ember által kizsák-
mányolva és nem lesz zsarnokság a 
lelkek felett. 

Hogy a társadalmi fejlődés  fokoza-
tos fázisait  el tudjuk érni, előbbre 
kell mennünk a teljes szociálista tár-
sadalom megvalósításáig. 

Ma, amikor demokráciánk fejlődésé 
nek utolsó akadálya, a dolgozó népet 
sanyargató monarchia el van távolitva, 
uj demokratikus állat rmánk kereti 
ben, az uj Népköztár.. Apban szabad 
teret kaptunk a ipari és 
kulturális lehetőségek megvalósítására. 

Vannak még közöttünk, akiket ki 
kell sepernünk sorainkból. Ezek hát-
mögötti mesterkedésekkel megpróbál-
ják tömegeinket demokratikus rend-
szerünk ellen uszítani. Elérkezett az 
idő, hogy mi ifjak  is felébredjünk  ál-
munkból és neki fogjunk  soraink meg-
tisztításához. 

Tisztítsuk meg sorainkat a nagytő 
késektől, akik még ma sem nézik jó-
szemmel harcunkat. Egyetlen egy be-
csületes ifjú  sem hajthatja le fejét  az 
otthonában nyugodtan addig, amig egy 
sovinista, reakciós van sorainkban. 
Ezeket irgalmatlanul ki kell takaríta-
nunk ifjuságunk  soraiból, s ezzel egy-
idejűleg visszük a harcot a nyugati 
imperiálizmus ellen. 

Mi romániai magyar ifjak  tudjuk 
kötelességünket, s annak szellemében 
járunk el mindenkor. Ránk ne számít-
son a nyugati imperiálista klikk. Mi 
ifjak  tisztában vagyunk azzal, hogy 
jót csak keletről várhatunk. Ez a mi 

felfogásunk.  Nekünk a nyilegyenei 
uton kell haladnunk, msly országunk 
jobb jövőjéhez vezet. Erről az útról 
nem tud letériteni senki. 

Mi dolgozó ifjak  ezután nsm a há-
borút, hanem a békét, a békés fejlő-
dés útját választjuk. 

Mi ifjak  itt a demokratikus Romá-
niában egyedül csak érted élünk és 
dolgozunk >VILÁGSZ4B\DSÁG«. 

Balog  Jenő. 

Zenekari hanjtfersenyt 
rendez a Megyei Szaktanács f.  hó 
14 én este 8 órai kezdettel Székely-
udvarhelyen a moziteremben. A hang-
verseny a székelyföldi  zenekarok ver-
senyének a keretében fog  megtörténni 
és változatos műsorával bsmutatása 
lesz népzenészeink tudásának. 

A demokratikus szellem megerősö-
dése magával hozza a kultura, a mű-
vészetek, irodalom, zene, stb. iránti 
érdeklődés fokozódását,  minél széle-
sebb körben való elterjedését ós a né-
pek egymás közti kölcsönös értékese-
réjét. Könyvek, folyóiratok,  nyilvános 
előadások tanúskodnak ma ennek a 
megállapításnak a valóságáról és se-
gítik elő a benne rejlő gondolat érvé-
nyesülését. 

Ezt a célt szolgálja egyrészt a szé-
kelyföldi  zenekarok hangversenyének 
megrendezése is, a másik nagy és de-
mokratikus cél mellett, hogy a tiszta 
jövedelmet  a görög  szabadságharcosok 
felsegélyezésére  fogják  fordítani. 

Ennek a hangversenysorozatnak lesz 
egyik, minket különösen érdeklő része 
a 14-iki hangverseny, amely Kónya 
János vezetésével fog  lefolyni,  közön-
ségünknek bizonyosan rendkívüli, a 
termet zsúfolásig  töltő érdeklődése 
mellett. 

Az estély műsora: 
1. Szovjet himnusz. 
2. Rossini: Sí villái borbély, nyitány. 
3. Csajkovszkij: Romanze. 
4. Suppé : Könnyű lovasság, nyitány. 
5. Waldteufel:  Éljen a tánc, keringő. 
6. Román népdalok. 

Migyar népdalok. 
7. Herold: Zampa nyitány. 

Szünet: 
8. Ádám: Ouverture. 
9. Dénes Nándor: Fantasie. (Bemu-

tató, versenyen kivttl). 
10. Waldteufel:  Mindig vagy soha, 

keringő. 
11. Csermák A.: Verbunkos. 
12. Suppé: Paraszt és költő, nyitány. 
13. Internacionálé. 

Magán sóáruraktárak 
felállítása  ideiglenes CAM 
engedély alapján 
A Román Népköztársaság önálló 

Jövedéki Háza (CAM) közhírré teszi, 
hogy a msgán-sóáruraktárak felállí-
tására és működésére vonatkozc 1944 
évi február  hó 2-iki rendszabályának 
feltételei  alapján, azon helységekbe, 
ahol CAM vagy INC sóraktár nem 
működik — közületi intézmények vagy 
magánszemélyek részére ideiglenes só-
eladási engedélyt bocsát ki. 

Az engedély iránti kérvények a me-
gyék székhelyén működő Jövedéki 
Hivatalok (Administraţia CAM) ho® 
nyújtandók be, ahol ez ügyre vonat-
kozó felvilágosítás  ir ay.-r' »tő. 1—3 
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SZÖVETKEZETI ÉLET 
— A z u d v a r h e l y m e g r y e l „ F e d e r a l e " k ö z l e m é n y e i — 

SZÖVETKEZETI-OSZTÁLY 
Körlevél 

i. 
Szövetkezeteink tudomására hozzuk, 

[ hogy folyó  évi május hó 3 án a Fe-
Iderálé szervezésében egy magyar 
I nyelvű boltosképzö tanfolyam  nyilik 
II négy székely vármegye részére, a 
szövetkezeti boltosok szakmai és szö 

I vetkezeti ismeretei fejlesztésére  és a 
I szükséges boltoskeretek kiképzésére. 

A tanfolyam  6 hónapig tart, amely-
IdőI egy hónap elméleti oktatás a Fe-
Héráié székhelyén, öt hónap pedig 
gyakorlati idő áruosztályunkon és a 

I szövetkezeti üzletekben. A tanfolya-
mon résztvevők az alanti feltételeknek 
kell hogy megfeleljenek  : 

a) Legkevesebb négy elemi osz-
l'ilyos végzettség a tényleges szolgá-
latban lévő boltosoknál és legalább 
bét elemi végzettség a boltos-jelölteknél, 
i)  24—45 éves életkor a boltosoknál 
is 24—28 év a jelölteknél, c)  ajánlás 
valamely szövetkezettől, d)  igazolás a 
hallgatók demokratikus magatartását 
illetőleg, e) orvosi bizonyítvány. 

A tanfolyam  internátussal lesz egy-
bekötve, ahol a hallgatók elszálláso-
lást és ellátást kapnak. 

Minden hallgató a jelentkezés alkal 
óival köteles magával hozni a kö 
vetkezőket: 

1. A fentirt  személyi okmányokat; 
2. ágyneműt és változó fehérneműt;  3. 
cipőkrémet, cipőkefét  stb.; 4. termé-
szetbeni élelmezésre: 10 kg. kenyér-
lisztet, 5 kg. paszulyt, 5 kg. túrót, 
1 kg. zsirt vagy ételolajat, 30 drb. 
tojást; 5. beiratási és fenntartási  dij 
amén 1.500 lejt. 

Megjegyezni kívánjuk, hogy a szor-
galmas és jó előmenetetű szegény 
hallgatók tandij-kedvezményben ré-
szesülnek. 

A tanfolyamon  vármegyénkből 15 
hallgató vehet részt. 

Tekintettel a megfelelő  és szakkép-
zett boltosok hiányára, felkérjük  szö* 
vetkezeteink vesetőségeit, hogy a tan 
folyam  megtartását hirdessék közsé-
gükben és ha megfelélő  jelentkező 
volna, ugy ajánlják Federálénknak és 
az esetleges útbaigazításokkal lássák el. 

II. 
Központi utasításra felkérjük  fo-

gyasztási szövetkezeteink vezetőségeit, 
hogy minden hónap 25 ig feltétlenül 
közöljék központunk szövetkezeti osz-
tályával a hónap folyamán  eszközölt 
árubeszerzések, valamint az áruela-
dások végösszegét. 

Ez könnyen megállapítható ugy a 
naplókönyv, mint a raktárnapló vagy 
a boltoskönyv alapján, ha pedig a 
könyvek nem volnának vezetve, ak 
kor az áruvásárlások a számlák alap 
ján, mig az eladások a bolti bevételek 
alapján. Fenti adatokra feltétlen  szük-
ségünk van, mivel a megyénkre vo 
natkozóan összesítve közölnünk kell 
a legfelsőbb  Gazdasági Tanáccsal ha-
vonként. 

Felkérjük tehát szövetkezeteink ve-
zetőségeit, hogy az adatok fontossá-
gára való tekintettel kötelezettségeik-
nek pontosan tegyenek eleget, mivel 
ezen adatokat az áru szétosztásánál 
is tekintetbe fogjuk  venni. 

III. 
A folyó  hó 22 én tartandó évi ren-

des közgv ülésünkre szóló meghívókat | 

e hét folyamán  postán megküldöttük 
összes tagszövetkezeteinknek egy meg 
bizólevél kíséretében. Azonban ezúton 
is felhívjuk  szövetkezeteink vezetőit, 
hogy a megbízólevelet a megbízottak 
nevére kitöltve, cégbélyegzővel és két 
igazgatósági tag aláírásával ellátva 
legkésőbb e hó 17 ig küldjék vissza 
központunknak, hogy azoknak alap 
ján a közgyűlés alkalmával az igazo-
lásokat megejthessük. 

Szövetkezeti üdvözlettel: 
Kovács  László  s. k. 

Márk  Albert  s. k. 

ÁRU-OSZTÁLY 
Az INC központ körlevele. 

Az INCOOP 57,626 sz. 1948. III. 
26-án kelt számú rendeletével arról 
értesít, hogy a CAM ellenőrei azt ta-
pasztalják, hogy nagyon sok szövet-
kezetünk, amelyeknek dohány-árusí-
tási engedélye van, a törvény rendel-
kezéseit nem tartja be. 

Megállapították, hogy a szövetkeze-
tek nincsenek állandóan ellátva a CAM 
gyártmányaival (dohány, cigaretta, 
gyufa  stb.) és nem nyitnak a törvény 
által megállapított időben. 

A CAM cikkei a szövetkezet bolt 
helyiségén kivül vannak elraktározva, 
nincsen kifüggesztve  a bolthelyiségben 
a CAM-tói felvett  áruk mennyisége, 
nincsen a CAM által hitelesített panasz-
könyv a fogyasztók  részére. 

Tekintettel a szövetkezetek tőke-
hiányára, mely miatt a CAM cikkeit 
rendesen beszerezni nem tudják, • 
pénzügyminisztérium most akar egy 
könnyebb fizetési  módosítást alkal-
mazni a szövetkezetek részére, hogy I 

ezen árucikkek szétosztása a követel 
ményeknek megfelelően  történjék. 

Nyomatékosan felhívjuk  szövetkeze-
teink vezetőségeinek figyelmét  arra, 
hogy a fenti  rendelkezések be nem 
tartása súlyos büntetést von maga 
után. 

INCOOP 
M.  Vadovictttce  P.  Guralic 

Textiláruk szétosztása. 
Közöljük összes szövetkezeteink ve-

zetőségeivel, hogy Federálénk rövide-
sen nagy mennyiségű textilárut fog 
szétosztani. A textiláruk nagy része 
már beérkezett Federálénkhoz, azon-
ban még egy része a szebeni elosztó-
raktárban van. Mihelyt a szebeni árut 
is megkapjuk, az elosztást azonnal 
meg fogjuk  ejteni. 

Ugyancsak rövidesen elosztásra fog 
kerülni 1500 pár Dsrmata-cipő is. 

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

Az élelmezési jegyek, valamint a 
pont könyvek igénylésével kapcsolato-
san az április 1 i számban adott fel-
hívás kiegészítéséül a következőket 
közöljük : 

A szövetkezetek összes alkalma-
zottjai, akik fizetési  iven (stat) kapják 
fizetésüket,  jogosultak élelmiszerjegyre 
és pontkönyvre, úgyszintén családtag-
jaik is. A jegyeket a községi elöljáró-
ságnak kell igényelnie a vármegyei 
gazdasági hivataltól. A jegyzői irodák 
erre vonatkozóan már megkapták a 
felhívást  a gazdasági hivataltól. 

Mindazon alkalmazottak, akik ez-
ideig még nem kapták meg jegyeiket, 
kérjük, lépjenek érintkezésbe a jegyző 
úrral, hogy részükre a szükséges je-
gyeket igényelje ki 

A t e j 
A tej összetételénél és sajátságainál 

fogva  a legértékesebb tápszerünk. A 
tej az élő táplálék, a tej az erő for-
rása. Az anyatej biztosítja a csecsemő 
egészséges fejlődését  s szervezetét a 
betegségekkel szemben ellenállóbbá 
teszi. A tej életfenntartó  ereje a nem-
zet egészségügyi helyzetére is nagy 
befolyással  van s ezért kell, hogy a 
tej a nép itala legyen. Ezért kell gon-
doskodnunk, hogy a csecsemő anya-
tejet, a kis gyermek és a felnőtt  meg-
felelő  mennyiségű tejet kaphasson. 

A tej maga hibátlan, egészséges 
élelmiszer, mely a szervezet felépité 
séhez, fejlődéséhez  és táplálásához 
szükséges összes anyagokat tartal-
mazza. Az anya vérébe jutott tej a 
magzatot is táplálja, éppen ezért a 
terhes anyának sok tejre van szük-
sége. Bebizonyított tény, hogy a népek 
fizikai  fejlődése,  erkölcsi és szellemi 
képességei nagy mértékben függenek 
az általuk elfogyasztott  tej mennyisé 
gétől. A pásztorkodással foglalkozó 
:nép ek, kiknek főtápiálékuk  a tej, erős 

fizikumu,  fejlett  erkölcsű és szellemi 
képességű népek voltak. 

Ahol a tej fogyasztása  kevés, ott 
legtöbb az angolkóros megbetegedés, 
ott a felnőttek  közt feltűnően  sok a 
rossznövésü, alacsony, görbe lábu, 
hajlott hátú ember. 

Az itt elmondottakat kormányzatunk 
is támogatja, s épp ezért, mikor mi 
egy uj, egészséges, erős állam fel-
építésén dolgozunk, nem feledkezik 
meg az utánunk következő nemze-
dékről sem, s itt Udvarhelyen egyedül 
naponta 300 gyermeknek juttat ingyen 
tejet, a szoptató anyáknak pót élelmi 
szert, a terheseknek pedig terhessé-
gük idejére duplán ad élelmet. Ne 
várjunk azonban mindent az ál-
lamtól, hanem saját erőnkből mi is 
kövessünk el mindent, hogy az utá-
nunk kővetkező nemzedék testben 
és lélekben ép és erős legyen. 

Dr.  Friedmann 
dispenzár orvos 

x ÜGYVÉDI HIR. Kocsis János dr. 
ügyvéd, a Magyar Népi Szövetség jog • 
ügyi felelfse  ügyvédi Irodáját Szent 
Imre utca 17 szám a!á helyezte át. 

„Tavaszi zsongás" 
A tavaszi napsütésben délutánon-

ként apró óvodás gyermekek és ki-
sebb, nagyobb diákok igyekeznek jó-
kedvűen a Demokratata Nők Szövet-
ségének székháza felé,  ahonnan zon-
goraszó hallatszik ki az utcára Kí-
váncsi érdeklődéssel követem őket, 
hogy megtudjam, milyen meglepetésre 
készül a Demokrata Nők Szövetsége. 
A nagy teremben egy zongora és sok-
sok gyermek. 

Mikor belépek, éppen a kis ibo 
lyák próbálják táncaikat. Kedvesen 
énekelnek közben és minden mozdu 
latuk a zene ritmusát követi. Megtu 
dom, hogy a Napközi Otthonok lakói 
ezek a kicsik, akik talán, amig ide el 
nem hozták őket, soha nem hallották, 
hogy mi az az ütem és ritmus. Most 
pedig a gondos tanítás eredménye-
képpen táncolnak csoportosan, szemet 
gyönyörködtetően. Azután végig né-
zem a többi csoportokat is. összesen 
80 szereplő, mind ' *.al diákok, akik-
nek erca kipirul a tánctól és a vállalt 
munks örömétől. Mert hetek óta ta-
nulnak, próbálnak, hogy a két nap-

köz! otthon számára munkájuk és fá-
radságuk árán megteremtsék az anyagi 
hozzájárulást. 

De nemcsak a gyermekek dolgoz-
nak, este összegyűlnek az édesanyák 
és a Demokrata Nők (Szövetségének 
tagjai és ott varrják együtt a szerep-
lőknek a ruháit, hogy önkéntes mun-
kavállalásukkal ők is kivegyék a ré-
szüket a közösségi munkából. Serény 
kezeik alól egymás után kerülnek ki 
a szebbnél szebb papír ruhák és vi-
rágok. 

Mindez a sok előkészület egy 
táncos tavaszi virágrevüért történik, 
amit f.  hó 16-án fognak  megtartani a 
moziteremben. Az összes táncszámok-
hoz a zenét egy zenekar fogja  szol-
gáltatni, amelynek vezetője a maros-
vásárhelyi Joniţa Petruca hegedűmű-
vész lesz. A zenedarabokat is J. Pet-
ruca dolgozta át a zenekar számára, 
hatalmas segítséget adva ezáltal az 
estély rendezőinek. A gonddal és fi-
gyelemmel összeállított táncok és vi-
rágjelmezek, az udvarhelyi közönség-
nek kellemes meglepetést és művészi 
élményt fognak  jelenteni. 



Neveljünk jobban! 
A Református  Tanítónőképző az or 

szág újjáépítésében azzal is szeretne 
résztvenni, hogy segit a szülőknek az 
otthoni nevelés kérdéseiben. Egészsé-
ges társadalmat csak helyesen nevelt, 
Kgkldlelkü emberek építhetnek. Inté* 
zetünk ezért nevelési tanácsadást nyi 
tott a város össze6 érdeklődő szülői 
számára, melynek során bármilyen 
korú gyermek szülőit szívesen látjuk 
szerdán délutánonként 4—5-ig, a tit-
kári szobában. Szeretettel várunk min-
den szülőt, nemcsah azokat, akiknek 
gyermeke hozzánk jár, hogy megbe-
szélhessük a nevelés során felmerült 
kérdéseket, nehézségeket. Kérjük, hogy 
jöjjenek minél többen, minden apró, 
vagy súlyos kérdéssel, 

A gyermek fejlődése  szempontjából 
nem lehet közömbös egyetlen jelen 
téktelennek látszó hiba sem. Mint 
ahogy felkeressük  az orvost, ha a 
gyermekünk beteg, ugy kérjünk neve 
lésére vonatkozólag is tanácsot, ha 
gyermekünk makacs, dacos, hazudik, 
nehezen kezelhető, bizalmatlan, elhide 
gült tőlünk, vagy bármilyen gondunk 
adódott fejlődésével  kapcsolatban. Sza 
badlelkü, bátor, öntudatos embereket 
kell nevelnünk 1 Közöa a célunk, le-
gyenek közösek a gondjaink is. 

Dr.  Váró  Györgyni. 

Levelet 
hozott a posta... 
Alig mult ei egy hét azóta, hogy 

az udvarhelyi munkabrigád elindult 
Szálva- Visó felé  és máris rémhirter 
jesztők próbálják megbontani az ifjú-
ság nyugalmát. 

Kik ezek a rémhírterjesztők? I'jak 
ők is, akik a munkahelyre érkezésük 
után megijedtek a munkától és meg-
ugrottak az ujjáépitő munka elől s 
hogy azonnali hazatérésüket igazolják, 
különböző hazugságokkal takaróznak. 
Ezekre élő felelet  az alábbi levél, 
amelyet Fúrták Lajos irt szüleinek a 
Fábián céghez. 

Édes  Szüleim  ! 
Tudatom, hogy jól vagyok, amit 

maguknak is viszont kívánok a jó Is-
tentől és kívánom, hogy a levelem 
a legjobb egészségben találja. 

Én jól vsgyok, vasúton érkeztünk 
meg. Az első két nap hideg étel volt, 
mert nem volt rendben a konyhai fel-
szerelés, ezért nehéz volt egy kissé. 

A mi brigádunkból került ki mind 
a két szakács, akik 5 brigád részére 
főznek.  Reggel 6 órakor kelünk és 7 
órakor r ;yünk ki a munkahelyre és 
d("'''án húromig dolgunk, a többi 
id. iörakozás, káderiskola ' pihenés. 

Az étkezésünk mostan nagyon jó, 
reggel egy fél  liter fekete  kávrSt ka-
punk. Tiz órára lekvárt, V8gy sajtot. 
Ezt kihozzák hozzánk, délben meleg 
étel, két írásos, este szintén főtt  étel. 
Ezen a vo«alrészen ö r,ren  dolgozunk. 

Munkaközben hango: *z erdő és 
rét, ahol az ifjaink  dolgoznak. 

Ez a hely, ahol dolgozunk, nagyon 
szép, el sem tudom mondani, amikor 
a nagy fenyők  közt a napsugarak 
szúrnak keresztül, reggeli órákban a 
rigó fütyül.  Nem bántam meg, hogy 
eljöttem. 

Édes Szüleim, ami pénzt hazulról 
adtak, abból 100 lejt visszaküldők 
maguknak, mert itten nincs szüksé 
gem rá 

Mostan írok egy pár sort megyénk 
szégyenéről. Tegnapelőtt a brigád előtt 
foglalkoztak  annak a 16 ifjúnak  az 
ügyével, akik elhagyták a brigád zász-
lóját, mert nem fórt  a munka a nya-
kukba, hanem lázítottak, csavarog-

tak, ezeknek itt köztünk nincs helye, 
de még az ifjúság  közt sem lehet, 
ezek haza mennek és rémhíreket, ha-
zugságokat fognak  terjeszteni, de ne 
higyjenek nekik. 

Ertem ne aggódjanak, én jól vagyok 
és jól érzem magam. 

Csókolom mindannyijukat a mesz-
szi távolból és üdvözlöm az ismerő 
seimet és barátaimat. Lajcsi. 

A bukaresti rádió jelentése szerint 
a Nagy ^Nemzetgyűlés megkezdte az 
alkotmánytervezet megvitatását. 

Gheorghiu Dej ipari- és kereskede 

GHEORGHIU-DEJ miniszter 
nagy beszéde a nemzetgyűlésben az 
alkotmánytervezetről 

Bégét. Párhuzamot vont a Román 
Népköztársaság eddigi vivmányait szen 
tesitő, valóban demokratikus alkot-
mánytervezet és a polgári .demokrá-
ciák. alkotmányai között, amely utób 
biak fenntartják  az embernek ember 
által történő kizsákmányolását és a 
törvény előtti egyenlőség álarca alatt 
a legkiáltóbb társadalmi és gazdasági 
ellentéteket leplezik. 

Maga a Nagy Nemzetgyűlés legfé-
nyesebb bizonyítéka az alkotmányter 
vezet ama szakaszának, amely ki 
mondja, hogy köztársaságunkban a 
hatalom a néptől ered és a népé. A 
Nagy Nemzetgyűlés padsoraiban ott 
látjuk a munkások, parasztok, a ro-
mán kultura büszkeségei képviselőinek 
százait, mögöttük pedig ott állanak a 
választók milliói, akik legjobb fiaikat 
bízták meg képviseletükkel. 

Gheorghiu* Dej miniszter beszédét leg 
közelebbi számunkban részletesen is 
mertetjük. 

lemügyi miniszter ez alkalomból nagy 
beszédben méltatta a tervezet jelentő 

MEGHÍVÓ 
Az Udvarhelyi Munkások Gazdasági 

és Ipari Szövetkezete, Székelyudvar-
hely, Kossuth-utca 30 szám alatti Szö-
vetkezet 1948 április 24 én d. e. 10 
órakor a vármegyeháza nagytermében 

rendes közgyűlést 
tart, melyre szövetkezetünk tagjait az 
alapszabály 37 ik szakasza értelmében 
meghívjuk. Ha azonban a fenti  napon 
a tagok a szükséges számban nem 
jelennének meg, a közgyűlést ugyan 
azon helyen és ugyanabban az órában 
1948 április 25 ik napján fogjuk  meg 
tartani, amikor tekintet nélkül a jelen-
levő tagok számára, a közgyűlés ha-
tározatképes lesz. 

Napirendi 
1. A közgyűlést levezető bizottság 

megalakítása. 
2. Az igazgatóság jelentése a szövet-

kezet ügvmenetéről. 
3. A felügvelőbizottság  jelentése. 
4. Az 1947 évi mérleg, valamint az 

üzleteredményszámla elfogadása,  az 
igazgatóságnak a felmentvény  meg-
adása. 

5. A tiszta jövedelem felosztása. 
6. Az 1948 évi költségvetés elfogadása. 
7. Jelentés az 1947 évi belépésekről, 

kilépésekről és kizárásokról. 
8. Az igényelhető hitel felsőhatárának 

megállapítása. 
9. Eaetleges indítványok. 

A felügyelőbizottság  által megvizs-
gált évi mérleg a szövetkezeti iroda 
helyiségében ki van függesztve  és min-
denki által megtekinthető. 

Székelyudvarhely, 1948 április 6. 
Az igazgatóság elnöke: 

Szilágyi  Árpád  s. k. 

SPORT 
Vasárnap játszotta az UMTE labda-

rugó csapata tavaszi harmadik bajnoki 
mérkőzését a keresztúri KMSE csapata 
ellen. Az eredmény 5:0 az UMTE 
javára. Ezzel győzelmi sorozatát foly-
tatta a csapat, mely fegyelmezett  vi-
selkedésével és lelkes játékával mér-
kőzésről mérkőzésre bizonyítja be, hogy 
a csapattal komoly munka folyik  és 
minden tekintetben érdemes a közön-
ség szimpátiájára. A csapat a tavaszi 
szezonban 8 mérkőzést játszott, ebből 
hetet megnyert és csupán egyet vesz 
tett el az NB I. es medgyesi Karres 
ellen. A gólarány 36:6, ami minden-
nél jobban bizonyítja a csapat képes-
ségeit. 

400 traktort és 205 vetogépet 
osztottak ki a REAZÍM 
gépkolcsonző állomásainak 
A földmüvelésügyi  minisztérium és 

a brassói IMS (volt 1AR) üzemek kö-
zött létrejött egyezmény alapján az 
IMS üzemek 400 drb. »IAR 22. trak-
tort és 205 darab 24 soros »IAR 511. 
vetőgépet szállított a földművelésügyi 
minisztériumnak. 

Az IMS által leszállított traktorokat 
és vetőgépeket a REAZ1M gépköl 
csönző állomásainak és mintamező 
gazdaságának osztották ki. A földmű 
"«ilAsügyi minisztérium ugyanakkor 
aitg lf  Oü drb állattal vontatott 12 és 
16 soros vetőgépet és 1000 darab 
géppel vontatott három barázda mély 
ségü, öt barázdás ekét rendelt meg nz 
IMS üzemekből. 

Vetési munkaverseny 
Udvarhely-megyében 
Amint már a mult számunkban 

megírtuk, megyénk területén kezdetét 
vette a vetési csata. Mint a mezőgaz< 
dasági jelentések hírül adják, a me-
gyében 1000 hektárnyi területet szán 
tottak fel  a tavaszi munkálatok során. 
A vetési csatában az Udvarhely alsó 
járás vezet. 

Udvarhely alsó járás a megye több! 
járását vetési munkaveraenyre hívta 
a vetési csata százszázalékos sikere 
érdekében. Földműveseink az égést 
megye területén fokozott,  öntudatos 
munkával tesznek bizonyságot arról, 
hogy tudatában vannak a sikeres ve 
tési csata fontosságának,  az ország 
gazdasági életében. 

HÍREK 
— Magas színvonalú hangversenyt 

rendezett szombaton este Balogh Fe-
renc zenetanár hegedűművész Szé-
kelyudvarhely zenekedvelőinek a kol 
légium tornatermében. Bilogh Ferenc 
tehetségéről, fejlett  művészetéről mát 
ismételten elmondottuk véleményün-
ket, elmondották a laptudósitói azok 
nak a nagyobb városoknak is, ame 
lyekben ő már ismételten teljea siket 
rel tanúskodott értékes tulajdonságai-
ról. Ezúttal itt Locatelli, Csajkovszkij, 
Beethoven és Mozart egy-egy hege-
dűre zongorára irt, nagyszabású, sú-
lyos zenemüvét adták elő kísérőjével* 
Tompa Lászlónéval, s közben Balogh 
Ferenc egyedül hegedűn Paganininek 
egy tündökletes, kisebb szerzeményét. 
A közepes számú közönség mindeni 
ket hosszasan, melegen megtapsolta. 

— Figyelmeztetés. Felhívjuk az ér 
dekeltek figyelmét,  hogy a háztartási 
alkalmazottaikkal kötendő szerződés 
határideje ápr. 17 én lejár. Azokat̂  
akik ennek nem tesznek eleget, a tör-! 
vény szigora sújtja. 

— A rendőrkomiszári vlzagákat is-
mét elhalasztottak. A rendőrfőparancs-
nokság a rendőrkomiszári vizsgákat, 
amik április 11 ére voltak kitűzve, bw 
zonytalan időre és a további rendel-
kezésig elhalasztotta. As érdekelteket 
a vizsgák időpontjáról újság éa hir-
detés utján értesiti a rendőrség. 

x Elveszett március 30-án egy 2 
éves fekete  anyakecske. Vékony, hát-
rahajló szarva van, jobb szarva szürke, 
jobb füle  lyukasztva és hátul ferdén 
levágva. Bal fülének  hegye ferdén  le-
vágva. Aki valahol látta, vagy valaki' 
tői megvette, esetleg ezután kerül 
útjába, jutalom ellenében értesítsen : 
Cseresznyés Ferenc, Orbán Balázs 
utca 140 sz. címre. 

x Eladó kis h&zaa gyümölcsös. Ér-
tekezni lehet a kollégium tizenhármas 
szobájában. 

x HSCS 30/35 HP. nyersolaj-trak-
tor ekével, kultivátorral és tárcsás bo-
rónával eladó.Felvilágosítást ad: EMGE 
Cluj, Str. Republicei 22. 

x Egy csűr eladó Rózsa utca 55. 
x Figyelem. Értesítem a mélyen tisz-

telt kenyárvásárló közönséget, hogy 
üzletemben, a mai naptól kifogástalan, 
jó kenyér jegyre kapható. Horinkár 
János  pékmester, Petőfi  u. 13. 

Nyomatott a .Szabadság, könyv-
nyomdában Székelyudvarhelyt. 


