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Nemzetgyűlés 414 képviselője és 
a"gyárak, irodák, élmunkások tö-
mege szorong a képviselőház pad-
soraiban és karzatain. Feszült fi-
gyelemmel várja mindenki a Ro-
mán Népköztársaság egy éves év-
fordulójának méltó megünneplését. 
A parlamenlhez vezető ut zászló-
diszben, s demokratikus hadsere-
günk fegyelmezett sorfala között 
vonul fel a munkásság. 

A Nemzetgyűlés épülete szintén 
méltó diszben van, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej első miniszterelnök-
helyettes megjelenésére hatalmas 
tapsvihar tört ki. A végre helyre-
állott csendben megfontolt, komoly 
hangok következtek: 

„a kormány megbízásából be-
nyújtom a Román Népköztár-
saság 1949. évi általános gaz-
dasági tervéről szóló törvény-
javaslatot megvitatás és jóvá-
hagyás végett", 

mondotta Gheorghiu-Dej elvtárs, 
a Román Munkás Párt főtitkára. 

E bejelentésre mindenki előtt 
felötlött az a négyéves kemény 
küzdelem, amellyel Románia dol-
gozó népe, vezető pártjával az 
élén, Népköztársaságunk kikiáltá-
sának egyéves évfordulójára, első 
gazdasági tervét elkészithette. Négy 
évi kemény politikai és gazdasági 
csata után lehetett megvalósítani 
az első gazdasági terv előfeltéte-
leit, miután az anyagi és techni-
kai akadályok nagy tömegét si-
került legyőzni és a minden front-
szakaszon konok ellenállást tanú-
sító ellenséget, a reakciót sikerült 
visszaszorítani, közéletünk legfon-
tosabb őrhelyeiről. 

Nem szerepelhetnének megva-
lósításaink között a további fejlő-
dés alapfeltételei, ha az osztály-
ellenséggel és annak kiszolgálói-
val nem tanúsítottunk volna meg-
alkuvás nélküli osztályharcos ma-
gatartást. A királyságnak, mint a 
dolgozó nép főellenségének meg-
döntése és a Népköztársaság ki-
kiáltása nélkül 1948 nem lehetett 
volna a forradalmi megvalósítá-
sok éve. Csak eme megvalósítá-
sok után és a dolgozók pártjának, 
a Román Munkás Pártnak veze-
tése mellett érhettük el azt, hogy 
a yyarak. szállítási vállalatok és 
más közérdeket szolgáló javak és 
intezmenyek a dolgozó nép bir-
tokába menjenek át. A nép közös 
tula'donát kepező gyárak észszerű 
vezetese és a nyersanyagok gaz-
daságos felhasználása, valamint a 
munkásság határtalan lelkesedése 
a szociáiista termelésért eredmé-
nyezte az árak csökkenését, az 
áruk mennyiségi és minősééi fo-
kozását és az adók csökkentését. 

Az igazságszolgáltatási és tan-
agyi reform szintén komoly ered-
ménye ifjú Népköztársaságunk-
nak. A világ dolgozóinak ügyét 

szolgáltuk azzal, hogy gazdasági 
és kulturális szerződéseken kivül 
őszinte megnemtámadási és köl-
csönös megsegitési szerződéseket 
kötöttünk a világbéke tántorítha-
tatlan őrzőjével, a nagy Szovjet-
unióval és a körülöttünk levő 
békeszerető demokratikus népek-
kel, legutóbb a csehekkel is. 

Belpolitikánk szintén a békét és 
a fejlődést szolgálja és erősiti. 
Vezető pártunk őrködése mellett. 
Marx- Lenin és Sztálin tanításai 
szerint teljes egyenlőséget élvez 
elvben és gyakorlatban Népköz-
társaságunk minden dolgozója 
nemzetiségre, fajra és vallásra való 
tekintet nélkül. így forrott egységbe 
a nemzetiségek munkássága az 
azonos érdekű román nemzetiségű 
dolgozókkal. 

Az 1949-es gazdasági terv arra 
is szolgál, hogy a nemzetgazda-
sági szempontból fontos hiányos-
ságokat pótolva és termelésünknek 
uj irányt szabva vezesse azt a 
szociáiista gazdálkodás felé. Az 
elsősorban fontos feladatok elvég-
zésével egyidőben kormányunk 
emelni kívánja a dolgozók élet-
színvonalát, munkabíró képessé-
gét, szakmai és világnézeti fel-
készültségét, egészségi állapotát. 
Ezért szociális-kulturális célokra 
az egy éves gazdasági terv be-
fektetéseinek 11'2 százalékát, azaz 
9.184.000.000 lejt irányzott elő. 

A gazdasági terv célja, hogy 
megteremtse előfeltételeit egy hosz-
szabb és mélyrehatóbb terv meg-
valósításának, Szükséges, tehát, 
hogy iparunk, de főképpen bá-

A Szabadság uj évfolyama  elé 
Akik figyelemmel  kisérték  a Szabadság fejlődését,  láthat-

ták, hogy lapunk fejlődése  a demokrácia kiteljesülésével pár-
huzamosan haladt. 1948 elejéig, mint kis, kétoldalas hetilap 
igyekeztünk  a demokrácia ügyét  Udvarhelymegyében  szol-
gálni. 1948 január végétől  kezdve már megnövekedett  terje-
delemben, négy oldalon jelentünk meg. Azonban állandóan 
nőtt  az igény a lappal szemben s igy juniustól kezdve már 
állandóan hat oldalon harcoltunk  a dolgozók érdekeiért. 

A Román Népköztársaság  egy éves évfordulója  alkalmá-
ból láthatták  olvasóink, hogy nyolc oldalas kiadásban jelent 
meg a Szabadság. Azzal kívánunk hozzájárulni Népköztár-
saságunk és a szociálizmus építéséhez,  hogy ezután mindig 
nyolc oldalon jelenik meg a Szabadság, anélkül, hogy az 
ára emelkednék, vagy az előfizetési  dij változnék. 

Olvasóink tapasztalhatták,  hogy harcos támogatói  va-
gyunk a szociálizmus építésének.  Megyénk  munkásainak, 
dolgozó-földműveseinek  és haladó értelmiségének  lapja va-
gyunk, az ő művelődésüket,  haladásukat kívánjuk továbbra 
is szolgálni. Szakszervezeti  rovatunkban a munkásság érdek-
védelmi és nevelő szervezetének kérdéseivel foglalkozunk.  Ta-
nuljunk együtt  cimü rovatunkban olyan általános érdekű  £e'r-
'désekéTolelünk fel,  amelyekben dolgozó-testvéreinknek  kívánunk 
tanulási anyagot  nyújtani. Könyvismertetéseinkkel  felhívjuk 
olvasóink figyelmét  a legújabb értékes  irodalmi müvekre. 

A Szovjetunióról  nyújtott  ismertetéseinkben  azt az utat 
akarjuk megmutatni,  amit a szociálizmus országa  megtett, 
amíg  jelenlegi magas fejlettségi  fokára  eljutott.  Falvainkból-
falvainknak  cimü, már eddig is nagy érdeklődést  és többször 
vitákat  is keltett  rovatunkban a községeinkből  beérkezett  tudó-
sításokat  közöljük, hogy ezzel is irányt  mutassunk falvaink-
nak. Mi történik  a nagyvilágban  ? cimü rovatunkban a kül-
és belpolitikai eseményekről  nyujtunk rövid összefoglalást  ol-
vasóinknak. Kulturrovatunkkal  és változatos cikkanyagunkkal 
is mind a szociálizmus építésén  fáradozunk. 

Uj szerkesztőségünkben,  Kossuth-utca  34 szám alatt  (a 
volt Lánczky drogéria  helyén) szeretettel  várunk minden fa-
lusi levelezőt  és minden érdeklődőt. 

Ezzel a cé'kitüzéssel és munkatervvel  indulunk neki az 
uj 1949-es évnek. Kérjük és elvárjuk minden velünk együtt 
menetelő  dolgozó hathatós támogatását.  A szei /ccazioséff. 

nyászatunk és nyersanyag terme-
lésünk fokozódjék, ezért az 1949-re 
előirányzott 82 milliárd lej beru-
házásból 36'8 százalékot a bányá-
szatba és a nehéziparba fektetünk 
be. így válik lehetővé, hogy az 
év folyamán ujabb kőolaj-mezők 
felderítése érdekében fúrásokat vé-
gezzenek Szilágy, Vâlcea, Udvar-
hely, Bihar, Bacău, Arges megyék-
ben, szén, vas. bauxit, higany után 
k u t a s s a n a k az ország több 
megyéjében. E munkálatok során 
az év végére a kőolajtermelés 
13 7 százalékkal, az olaj ter-
mékek 1137 százalékkal, a 
széntermelés 115 százalékkal, ön-
tött vas 135 százalékkal, az acél 
116 százalékkal, a hengerelt vas 
áru termelése pedig 130 százalék-
kal fog emelkedni. 

A könnyű ipar szintén jelentős 
részt kap a beruházásból, 10'4 
százalékot, mely összeg lehetővé 
teszi, hogy lépést tartsor. a nehéz-
iparral és az állandóan növekvő 
szükségletet fedezni tudja. 

A szállítás és közlekedés dönti 
tényezője iparunk, kereskedel-
münk és általában gazdasági és 
kulturális életünk fejlődésének, s 
ezért 21'2 százalékát kapja a be-
fektetendő 82 milliárdnak. Ez ösz-
szeg tervszerinti felhasználása a 
vasúti szállításokat az év végére 
277 százalékkal emeli. Az autó-
utak hosszát 1800 kilóméterrel 
növeli, ami a forgalom 17'6 szá-
zalékkal való növekedését jelenti 
és az autópark 113 százalékkal 
növekszik. 

Az irányított termelésben nem 
csak az a cél, hogy többet ter-
meljünk, a terv előírja azt is, hogy 
az ipari termelésben az adminisz-
trációs költségeket 20 százalékkal 
lehet és kell is csökkenteni, ugyan-
akkor a munka termelékenységét 
15 százalékkal kell fokozni. 

Dolgozó földműveseinknek tisz-
tában kell lenniök azzal, hogy 
fejlett bányászat nélkül nem lehet 
életképes nehéziparunk, anélkül 
pedig nem valósitható meg a mai 
követelményeknek megfelelő, mi-
nőségi termelésre is alkalmas, ver-
senyképes mezőgazdaság. 

Az egy éves gazdasági terv 
7,708.000.000 lejt irányoz elő a me-
zőgazdaság, az erdők és a legelők 
fejlesztésére. Ennek eredménye-
képpen 1949-ben a mezőgazda-
sági növények összértéke 40 szá-
zalékkal kell, hogy meghaladja az 
1948 év termékeinek értékét, bele-
értve az ipari növényeket is. A 
hektáronkénti átlagtermés 15 szá-
zalékkal múlja felül a mult év 
hektáronkinti termését. A krumpli-
termés területe 20 százalékkal, az 
olajos magvaké 27 százalékkal, a 
gyapot vetési területe pedig 80 
százalékkal növekszik. A nemesi 
tett szőlő 180 százalékkal fogja 
felülmúlni a mult évi termést, a 
len és kender 32 százalékkal. Elő 
van irányozva az állatállomány, 
de főképpen a fajállatok szaporí-
tása is 18 százalékkal. 

Az erdők fejlesztésére 1949-ben 
290 millió csemetét termelnek, a 
kitermelési területet pedig 10 szá-
zalékkal növelik az 1948-as évihez 
viszonyítva. 

Csak néhány adatot említettem 
meg a gazdasági tervben szereplő 
adatsoiozatból, de minden adatát 
fontos megismernünk, mert azok 
külön külön feladatot rejtenek ma-
gukban. Egy esztendőre összefog-
lalta a tennivalókat a gazdasági 
terv és munkára szólit minden 
dolgozni vágyó emberi, aki fejlődő 
népének nem ellensége.- A terv 
megvalósításának biztos tudatában 
kívánunk jó munkát, a béke meg-
védésének reményében kívánunk 
boldog újévet olvasóinknak. 

Imets János 



SZAKSZERVEZETI ROVAT 

Bírálat a faliújságokról 
A Megyei Szaktanács által meg-

bízott ellenőrző bizottság 1918 de-
cember 1-től 17-ig megbírálta az 
összes szakszervezetek faliújságait, 
abból a szempontból, hogy tagjaikat 
mennyire mozgósítják a' ffibbterme-
lés érdekében és hogyan irányi ják 
azokat a szocializmus felé, mennyire 
alakították ki a bírálat és önbírálat 
szellemét, mennyiben szolgálták azt 
a célt, hogy a jó példamutatásukkal 
kitűnt tagok megdicsérésével, a többi 
tagokban ezunyado képzettségeket 
mozgósítsák a munka termeékeny-
ségének - ölelése, a szodálista ver-
senyek é> munkaerkölcs kialakulása 
irányába. 

Ezeknek a feltételeknek egyetlen 
faliújság sem feielt meg teljesen. 
Azonban meg kell említenünk azo-
kat, amelyek leginkább megközelí-
tették a követelményeket. 

A tanítók szakszervezete faliújsá-
gának ériékét nagyon emeite Réter 
János tanító elvtársunk Egy nap az 
Lkoláhan című cikke. A bajokat is 
meglátta és az azok orvoslására vo-
natkozó javaslattal az önbírálat sem 
hiányzik a cikkből. Azonban a ta-
nítóknak valószínűleg több problé-
májuk is van (3 cikkük van csak) 
a célkitűzésekkel kapcsolatban. 

A tuházati és vegyes szakszerve-
zet cikkei is jók, bőven van pro-
blémáink, mert hat cikk közül csak 
egy áitaiános jellegű, a többi tnitsd 
belügyekkel foglalkozik. Rendesen 

váltják, kollektív munka eredménye. 
A tanári-, egészségügyi- és IPE1L 

szakszervezetek faliújságai is jók, 
azonban ezeknél is kifogásolható, 
hogy nem Irányítják a tagokat 
eléggé a kívánt irányba, a cikkek 
váltása is pontatlan, kü'önösen az 
IPEIL-nél. Az egészségügynél pedig 
a cikkeket mind csak az orvosok 
írják. A tanároknál pedig hosszú 
cikk foglalkozik az erdélyi termé-
szeti kincseit bányászatával, mintha 
ez a szakszervezetnek nagyon fon-
tos kérdése vo'na. 

Néhány faliújság például szolgál 
arra, mi'yen ne legyen a fali-
újság. 

Így a müvés?ek és uj ;ágirók fali-
újságja egyáltalán nem volt feiiei-
hető, mert nem volt elhelyezve. 

Az elhagyatottság és nemíö.ő-
dömség látszik a CFR*, a mezőgaz-
dasági kamara , a pénzügyi tiszt-
viselők és a háztartási alkalmazot-
tak fa'iujíágain. Ezek szerkesztői 
nem értették meg a faliújság célját 
és szerepéi. 

Külsőalakra nézve jó volna, ha 
egyszerűségre törekednének. A cí-
merek és jelvények tömege nem 
emeli sem a faliújság, sem a tagok 
éríékét. A gépelés olvashatóságára 
(ritka sorokkal gépeljünk), az egy-
szerű fogalmazásra fordítsunk na-
gyobb fondot, minden cikket kel-
tezzünk és írjunk alá. 

VánUy  Kálmán dr. 

Munkában os IPEIL 
E r e d m é n y e k ? Nincsen sok. 

Miért ? Legelőször nem volt meg 
a szükséges segiiség, hiány volt a 
műszaki cikkekben. Az IPEIL ve-
zetősége mindent megtett és meg-
tesz, hogy a szükséges segéd-
anyag az üzem rendelkezésére 
álljon. Nem volt fürészlapunk meg-
felelő, ami voli, mind keskeny. 
Gálpál János igazgató sok után-
járással szerzett 10 drb. fűrészla-
pot, ami jelentősen hozzájárult a 
termelés fokozásához. Az IPEIL 
helyi vezetősége mindent elkövet 
a munkások életszínvonalának 
emelésére is. A karácsonyi ünne-
pekre nagyobb mennyiségű gyolcs 
érkezett, amit a sokgyermekes és 
a munkában kilünt munkás elv-
társak között az IPEIL vezetősége 
oszt ki. Ezenkívül a fa- és építő-
ipari szakszervezet a tagok 14 
éven aluli gyermekeinek 2—2 mé-
ter vásznat juttat pont nélkül. 

Január elején felállítjuk a kan-
tini, valamint a gyári klubhelyisé-
get, mindkét helyen testvéreink 
ugy testileg, mint szellemileg fel-
üdülhetnek. 

A közeljövőben megindul a 
rönk-fuvarozás. Máris jelentős 
mennyiségű rönk áll rendelkezé-
sünkre, ami januárban emelkedni 
fog és a termelés intenzivebben 
fog megindulni. 

Van egy nehézség, ami nem az 
IPEIL hibája és pedig az, hogy a 
rönktér részben fűrészelt anyaggal 
van elfoglalva, ami károsan befo-
lyásolja a rönktér befogadó ké-
pességét. Folyamatban van az 
anyagtér egy más megfelelő helyre 
való áthelyezése, 

Az udvarhelyi IPEIL vezetősége 
Zeteváralján egy minden igényt 
kielégítő üzemet fog üzembe he-

lyezni, ami tek'nlve az erdők kö-
zelségét, teljes kapacitással fog 
dolgozni. A gépeket korszerűsítik, 
ujabb gépek beállításával fokozzák 
a termelést. Minden remény meg-
van arra, hogy Zeteváralján egész-
séges, a mai időknek megfelelő 
izem fejlődik ki. Az Udvarhelyen 
levő üzemet is teljesen moderni-
zálják. A vasút közelsége folytán 
92.  az üzem van hivatva arra, 
hogy Udvarhely gazdasági életébe 
mozgalmat, életet vigyen, nem 
szólva arról, hogy rengeteg mun-
kalehetőség adódik ugy a bükk-, 
a tölgy-, valamint a fenyőáruk elő-
állításánál. így sok munkás-testvé-
rünknek tudunk munkát és kenye-
ret biztosifani. 

Munkás-testvéreink akarnak dol-
gozni, akarnak haladni és ered-
ményeket elérni, csak a lehetőség 
legyen meg. Ha ez meglesz, 
ígérjük, ki fogunk lépni az isme-
retlenség homályából és lesz ered-
mény is. Igaz, vannak ma is 
munkástestvérek, akik fásultan, 
idegenkedve, ellenszenvvel néznek 
minden szép és jó, a munkásság 
életszínvonalának emelésére irá-
nyuló kezdeményező lépést. Saj-
nos, vannak olyanok is, akik még 
egy „Szakszervezeti Élet"-et sem 
hajlandók megvenni, hogy legalább 
ott olvasnák az eredményeket, a 
munkásság mindennapi, gigászi 
küzdelmét egy jobb és szebb 
életért. 

Ezeket igyekszünk meggyőzni,, 
rávilágítani munkánk helyességére, 
ha mégis eredménytelen lesz min-
den munkánk, akkor kiseperjük 
őket a sorainkból, mert csak épitő 
és nem romboló egyénekre van 
szüksége a munkásosztálynak. 

D. F. 

Megyei aktiva-értekezletet tartott 
a MNSz udvarhely megyei szervezete 

December 28—29-én a MNSz intézőbizottsága és az aktivis-
ták megyei értekezletet tartottak. Az értekezleten az országos löz-
pont részéről Asztalos Albert volt jelen. 

Az értekezlet feldolgozta a Román Munkás Párt központi üt 
kárságának határozatát a nemzeti kérdésben, Népköztársaságunk 
egyéves munkájának az eredményeit, a MNSz IV. országos kon-
gresszusának kiértékelését, valamint a kongresszus határozatának 
és az uj szervezeti szabályzat ismertetését. Az egyes előadásokat 
hozzászólások és szemináriumok követték. 

A két napos értekezlet megerősítette a résztvevőkben azt a 
tudatot, hogy még fokozottabb munkával és osztályöntudattal kell 
tovább vinniök a munkát, az osztályharc szellemében, a Román 
Munkás Párt irányításával, mert csak igy tudják az eddig elért 
eredményeket megszilárdítani és tovább fí'j'eszteni. 

A MNSz városi 
szervezetének hírei 

A Â agyar Népi Szövess ég városi 
szervezetének „Petőfi Sándor" ének-
kara a jövő héten iám ét megkezdi 
próbáit. Kérjük az énekké tkjaik a 
pontos megjelenésre Az uj tagokat 
kérjük, hojtiy hétfőn (január 10 én) 
este 8 órakor jelentkezzenek. 

P/óbainkat  székházunkban (Kő-
kereszt-tér 3) mindig este 8 órakor 
kezdjük. 

Próbák ideje: 
Hétfő, jan. 10: női kar. 
Kedd, jan 11 : zenekar. 
Szerda, jan. 12 : férf kar. 
Csütörtök, jan. 13: zenekar. 
Péntek, jan. 14: vegyeskari össz-

próba. 

Vasárnap (január 9 én) délután 
4 órai kezdettel székházunkban 
tánccal és szórakoztató tnüsorrai 
egybekötött 

t e a < d é l u t A n t 
rendezünk, melyre minden MNSz-
tagot szeretettel várunk. 

Január 13 án, csütörtökön este 8 
órakar rendes műsoros taggyűlést 
tartunk, ahol mult évi szervezeti 
kérdéseinket tárgyaljuk meg és egy-
ben beszámolót is tartunk. Kérjük 
tagjainkat, hogy minél nagyobb 
számban vegyenek részt gyülésünkön 

Román Népköztársaság 
Székelyudvarhelyi Népbiróság 

3248—1948. ügyszám. 
Ferencz Endréné, született Bokor 

Mária székelybethlenfalvi lakos (Ud-
varhely megye) 16487—1948 szám 
alá beadott kérésében kérte férjének, 
Ferencz Endre volt székelylengyelfalvi 
lakosnak holttányilvánitását, aki a 
fronton Lemberg városban tünt el. 

Felhívjuk mindazokat, akik vala-
mit tudnak az eltűntről, jelentsék a 
székelyudvarhelyi t ö r v é n y s z é k 
ügyészségén, amelyik vizsgálatot 
folytat ebben az ügyben. 

Balogh József  dr.,  s. k. v. járásbíró. 
Carol Sabău, s. k. főjegyző. 

Kicsinyben! bor árjegyzék 
a „Fenyőolz' Rt.-núl-

(Jj vörös literenként . 68 lej 
Uj fehér „ . 88 „ 
Óbor „ . 118 . 
Sör üvegenként . 26 „ 
A fenti árakhoz hozzászámítjuk a 

számlabélyeget. 2—2 
x Eladó, esetleg kisebbel ráfize-

téssel elcserélhető Orbán Balázs u. 
40 számú házam. Értekezés Szabó 
Ödönnéi, Bethlen utca 23 szám 
alatt. 3—3 

üepzomOráfi feioüifos 
nyílik meg Székelyudvarhelyen a 
megyeháza nagytermében 9 ikén, va-
sárnap délelőtt. A ;endezést a rnü-
vés;et és tájékoztatásügyi miniszté-
rium székelyudvarhelyi kirendeltsége 
mellett működő képzőművészeti 
munkaközösség végzi, együttesben a 
művészek, yók, lijságitók szakszer-
vezetévei Őt gondoskodtak d szob-
rok és képek, a kiállítás anyagának 
összegyűjtéséről, amely elég bő, 
tárgyban és formában pedig elég 
változatos is. Változatos, annak el-
lenére, hogy az igazi élet, a korral 
lépést tartó szemlélet, a szociáüsta 
reáiizmus szemlélete még nem ha-
totta át a keliő mértékben művé-
szeinket. Mindezekről való vélemé-
nyünket, kritikankat kü:örtben leg-
közelebb, a kiállítás megnyitása utan 
fogiuk részletesebben kifejteni. 

Egyelőre a közönség- me'eg ér-
deklődésébe ajánljuk a kiáhitást, 
amelynek művészei közt vannak már 
értekes, ismert ne«k, de vannak 
olyanok is, akiknek a tehetségét 
e/uital  fogja a közönség meglepe-
téssel felismerni és értékelni. 

Tribunalul Judeţului Odorheiu 
instanţa specială de sabotaj 

No. 165-1948. 
Extras de p» f entinţa pena ă 

No. 204—1948 
Şedinţa publică deia 10 Noembrie 

1948 
Instanţa specială de sabotaj 

In numele legii 
H o t ă r e ş t e: 

Condamnă pe . inculpatul Varga 
Emeric de 20 ani, fiui lor Alexandru 
şi Iulianna, necisatotit, născ. şi 
dorn. în com. Btădui-Odorheiu, pen-
tru infracţiunea prev; de art. 23, 
punctul 1, lit. a„ din legea 351 — 
1945 şi pen. de art. 25 din aceiaş 
lege, cu aplic. art. 37 din aceiaş 
lege, la 4000 (patrumii) Iei amendă 
corecţională. 

Amenda se va consemna la Casa 
de Ec, Cecuri şi Consemn., la disp. 
ministerului Justiţiei şi a Minist. 
Af Interne, în cont special sabotaj, 
din totalul amenzii o cotă de 10 la 
sută se va vărsa la Banca R.P.R în 
fond special, fond timbru I0VR 

Se va pubiica şi afişa prin ziarul 
„Szabadság* din Odorheiu. 

Se va comunica în extras minis-
terului Comerţului şi Alimentaţiei. 

Obligă pe susnumitul incu pat, să 
plătească Statului 1000 lei desp. 
civ, 300 Iei cheltueli penale şi 500 
lei onorar de advocat. 

Cu recurs în 5 zile. 
Dată ş citită In şedinţa publică 

azi, 10 Noemvrie 1948. 
Preşedinte : (ss) Dr. I. Kocsis. 
Asesori p D : (ss) Kiss Carol şi 

(ss) Nagy Géza. 
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TANULJUNJK  EGYÜTT 
a RDNSz feladatai 

Országunkban a demokratikus 
női szervezetek egységesítése, a 
Romániai Demokrata Nők Szövet-
ségének a megalakulása, elhárí-
totta a nézeteltéréseket és véget 
vetett a nőmozgalom terén mutat-
kozó széthúzásnak. A RDNSz 
megalakulása uj lendületet adott 
a nők munkájának, növelte szer-
vezetünket, fokozta tevékenysé-
günket, megerősítve ezáltal orszá-
gunk nőmozgalmát. 

Rrccol a falu felé 
Az 1948 februári kongresszus 

jelszava : Arccal a falu felé, az 
az elmúlt hónapok alatt velósággá 
vált. Egyre több falusi asszony 
vesz részt tevékenyen szerveze-
tünk munkájában és a falvak 
gazdasági, politikai és kulturális 
életében. Ez a tény már a válasz-
tások idején bebizonyosodott, ami-
kor az általános választási munka 
alatt, az aikotmány előírásai által 
felbátorított sokezer paraszt-asz-
szony irányitó lett és tényleges 
munkával hozzájárult a Népi De-
mokrácia Frontjának választási 
győzelméhez. 

A demokratikus rendszer által 
biztosított jogegyenlőséget felhasz-
nálva, a nők munkájuk és állás-
foglalásuk által mind nagyobb 
tekintélyt szereztek maguknak. A 
vállalatok ma sok olyan nővel 
büszkélkedhetnek, akik élmunká-
sok és a munkarend kitüntetést 
kapták meg és olyanokkal is, 
akik olyían iparágakban és szak-
iparokban dolgoznak, amelyek ed-
dig zárva voltak a nők előtt. 

Az utóbbi időben, párhuzamo-
san az országunkban történő 
nagy átalakulással, egyre több nő 
jutott felelősségteljes állásokba, 
mechanikusoktól elkezdve minisz-
terig. V a n n a k női népbirák. 
szövetkezeti vezetők, női képvise-
lők, vállalati igazgatók, jegyzők, 
birók és olyanok, akik felelősség-
teljes munkát végeznek a politikai 
szervezetekben. 

Mi teíte lehetségessé 
a sikereket? 
Világos, hogy ezek a sikerek' 

nem lettek volna lehetségesek az 
országunkban megvalósított po-
litikai. gazdasági és társadalmi 
átalakulások nélkül, amely átala-
kulásokat a nép harccal vivott ki 
magának a munkásosztály veze-
tése alatt, élén a Román Munkás-
párttal. A Munkáspárt a nők 
egyenjogúsításának következetes 
védelmezője. A Párt irányítva és 
vezetve a nép harcát, alkalmat 
adott sokszázezer nő felemelésére 
a termelési és politikai munkában. 
A nők és elsősorban a munkás-
nők, a férfiakkal együtt biztosí-
tották a rendszer demokratikus 
vívmányait, megtanultak harcolni 
politikai, gazdasági és társadalmi 
területeken együtt a férfiakkal. 
Állampolgári öntudatot és a nők 

demokratikus jogainak tiszteletben-
tartását érték el a Román Mun-
káspárt irányításával folytatott 
harcokban. Részt vettek a Román 
Népköztársaság megdöntésére irá-
nyuló összeesküvők leleplezésé-
ben. Ilyenformán munkájukkal 
hozzájárultak az eddig elért ered-
mények kivívásához, Népköztár-
saságunk megerősítéséhez, a ki-
zsákmányolás megszüntetéséhez. 

A RDNSz a március 8-iki kam-
pánya során mozgósította a széles 
női tömegeket, eljutottak a legtá-
volabb eső falvakba, aminek ered-
ményeképpen sok megyében első-
izben alakultak meg női bizottsá-
gok a szervezet keretén belül. A 
falvak látogatása alapján szoros 
kapcsolat létesült a városi és fa-
lusi tömeg között, ezen keresztül 
ismerhettük meg a tömegek prob-
lémáit, igy tehettünk intézkedése-
ket és igy tanulhattunk a tömegtől. 

R Demokrata Nők 
önkéntes ntunkója 
A nők önkéntes munkája külö-

nösen a női njunkával kapcsola-
tos intézmények körül: a kórhá-
zakban,iskolákban, a napközi ott-
honok, diszpenzárok, szülőottho-
nok és árvaházak körül, a zöld-
séges kertek, gyümölcsösök gon-
dozásában, a legelők tisztításában, 
sőt az utak és hidak javításában 
is csak Népköztársaságunk kikiál-
tása ulán kezdődött meg egyes 
helyeken. Később azonban ez az 
önkéntes munka jelentékenyen 
megnövekedett és most is állan-
dóan növekszik. A nő}i mind na-
gyobb mértékben vesznek részt 
az akciókban, a tífusz elleni kam-
pányban, az egészségügyi helyzet 
megjavítása érdekében indított 
munkákban. A napközi otthonok 
mellett működő támogató bizott-
ságok száma egyre növekszik. 
Szülőházak alakulnak, ahol a 
szülés ideje alatt a szülő-anyák 
gondos ápolásban és megfelelő 
orvosi kezelésben részesülnek. Ki-
veszik a nők a részüket az egész-
ségügyi minisztérium által fenn-
tartott tejkonyhák körüli munkák-
ból, úgyszintén a nyári óvodák 
vezetéséből. Résztvesznek a sajtó-
terjesztés munkájában, százezres 
példányszámokban terjesztve a 
női folyóiratokat. 

fi qörög nép 
érdekében 
A Demokrata Nők Nemzetközi 

Szövetségének tekintélye megerő-
sítésének utján haladva a RDNSz 
állandóan mozgósítva voi» a gö-
rög nep felsegélyezésére indított 
kampányban. Gyűjtéseket rendez-
tünk, kalákákat tartottunk, ahol a 
gyűjtött anyagot feldolgoztuk ön-
kéntes munkával. 

Tiltakozásul az amerikai és 
monarcho-fasiszta terror ellen, löbb 
ezer határozati javaslatot szavaz-
tak meg és több tizezer levelet 

küldtek a DNNSz-nek és az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének, 
a mi akcióinkon keresztül. A szov-
jetunió békejavaslatát támogatva, 
sok százezres aláírással ellátott 
határozatot juttattak el az Egyesült 
Nemzetek Szervezetéhez, amely-
ben követelték, a béke megszilár-
dítása érdekében a Szovjetunió 
békejavaslatának elfogadását. A-
milyen mértékben növekedik a 
Demokrata Nők Nemzetközi Szö-
vetségének lekintélye, olyan mér-
tékben válik határozottabbá a nők 
imperiáíistaellenes harca.^s szoli-
dáritása a békéért és a népek 
felszabadításáért. Ezt a munkát a 
jövőben folytatni és fejleszteni 
kell, ugyanebben a szellemben a 
RDNSz keretén belül. 

A Demokrata Nők Nemzetközi 
Szövetsége II. kongresszusának 
kiáltványa nagyobb harci lendü-
letre hivja fel a demokrata nők 
nemzetközi táborát. Le keli szö-
geznünk, hegy szervezetünk fejlő-
dését, munkánk sikereit nem tud-
tuk volna megvalósítani, ha nem 
kaptunk volna megfelelő tanácso-
kat a Román Munkáspárttól, amely 
mindig határozottan felszínen tar-
totta a nők egyenjogúságának 
problémáját, legyőzte a nők ké-
pességeivel, fejlődési lehetőségei-
vel szemben megnyilvánuló bizal-
matlanságot és az egész néppel 
együtt harcba szólította a nőket 
demokratikus vívmányaink érde-
kében. 
R szociálizmus 

utján 
A Román Munkáspárt második 

teljes-ülésének határozata mind-
annyiunk előtt megvilágítja, hogyan 
halad országunk a szociálizmus 
felé. Ezen az uton haladva ismer-
nünk kell barátainkat és ellensé-
geinket. Mi, akik látjuk, hogy mi-
lyen azoknak az országoknak a 
sorsa, amelyek áldozatául estek 
az amerikai imperiálistáknak, akik 
látjuk a görög, kinai és vietnami 
népek harcát, egyre jobban meg-
értjük, mit jelent számunkra az, 
hogy a Szovjetunió szabadított 
fel bennünket és, hogy igy a népi 
demokrácia útjára léphettünk. En-
nek köszönhetjük, hogy büszkén 
sorolhatjuk magunkat azok közé 
az előrehaladott országok közé, 
amelyekben a főbb termelési esz-
közök a nép kezében vannak és 
amelyek a hős szovjet-nép által 
megvont uton haladnak egy olyan 
társadalom kiépítése felé, amely 
megszünteti az embereknek em-
bertől való kizsákmányolását. 

Sohasem fogjuk elfelejteni azt 
a nagy segítséget, amelyet a szov-
jet-nép és kormánya nyújtott ne-
künk, mert %ezen keresztül tud-
tuk megerősíteni Népköztársasá-
gunkat, minden olyan jogfosztási 
kísérlettel szemben, amellyel az 
az imperiálisták fenyegettek. 

Kötelességünk, hogy elmélyítsük 

a szovjet-nőkkel a kapcsolatain-
kat, hogy példát vegyünk küzdel-
meikről és sikereikről. A szociá-
lizmus felé irányuló fejlődés az 
osztályharc kiéleződésének jegyé-
ben folyik, a városban és a fal-
vakon. Egyes szervezeteinkben 
még ma is vannak reakciós, nem 
hozzánk tartozó személyek. Meg 
kell tisztítanunk sorainkat ezektől, 
hogy munkánk eredményesebb le-
hessen. Szervezetünk vezetőségét 
a munkás elemek, a dolgozó pa-
rasztság és a haladó szellemű ér-
telmiség bevonásával kell megja-
vítanunk. 

R soDÍnlzmus 
elten 
Határozottan kell küzdenünk a 

sovinizmus ellen. Össze kell fog-
nunk az összes együttélő nemze-
tek asszonyait a közös cél, a szo-
ciálizmus elérése érdekében. Ma-
gunkévá kell tennünk a Román 
Munkáspárt központi vezetősége 
politikai irodájának a nemzeti kér-
désben hozott határozatát. Fel 
kell tárnunk a hibákat a sovén 
megnyilatkozásokat, ha a mun-
kánk során ilyenekkel találkozunk, 
hogy a jövőben ki tudjuk azokat 
küszöbölni. Rá kell világítani a 
női tömegek előtt arra a tényre, 
hogy a polgári nacionálizmus 
szelleme a legnagyobb ellensége 
a dolgozóknak. Mert nem lehet 
közös érdeke a magyar nagytő-
késnek a magyar szegény föld-
mivessel, de egy az érdekük, a 
céljuk a román, a magyar és más 
nemzetiségű dolgozóknak, akik a 
Munkáspárt irányításával harcol-
nak Népköztársaságunk megerősí-
téséért, országunk újjáépítéséért, 
gyermekeink jobb életéért és a 
népek álmának, a szociálizmus-
nak a megvalósításáért. 

Mindezeknek az eléréséért har-
col % Romániai Demokrata Nők 
Szövetsége, erősítve sorait, mind 
szélesebb tömegeket vonva be 
munkájába, felszámolva a nők 
kulturális és politikai hátramara-
dottságát, hogy mindinkább érté-
kes tényezőjévé váljék a terme-
lésnek. B. B. 

8 RDNSz a BPmskBircrt 
December 30-án, a Népköztársaság 

kikiáltásának évfordulóján, ünnepé-
lyesen osztotía szét a RDNSz ud-
varhelymegyei bizottsága a „Balázs 
Pál" és a „November 7" napközi 
otthonokban, a kerületek és a nap-
közi otthonok arra rászorult gyer-
mekei között, a téli segélyt. 

A szépszámú kö önség e'őtt egy-
egy megyei bizottsági tag ismertette 
a nap jelentőségét, rámutatva azokra 
az eredményekre, amelyeket az 
anya- és gyermekvédelem ter-i i 
Népköztársaságunk egy évi fem al-
lása alait elértünk. A műsort a gyer-
mekek ének- és táncazámai egészí-
tették ki. 137 gyermek része ült se-
gélyben. Kiosztásra került 120 pár 
uj hari-,nya, 161 drb. ktifönbö ő fe-
hérnemű és felsőruha és Íp^rdpo. 
Ezen kivül a szereietcsomagokban 
apró süteményt és egy-egy kalácsot 
kaptak a gyermekek. 



Nincs a földön  gazdagabb,  szebb ország 
A Szovjetunió méretei 
A szovjet polgár, ha olyan távol-

ságra utazik, mint az Északi sarktól 
az Egyenlítőig terjedő út, még min-
dig hazájában jár. Az Odesszából 
Moszkvába jövő ennyi erővel egész 
Franciaországot kétszer átutazhatta 
volna. A háborúban híressé vált 
Murmanszkból érkező szerelvény ak-
kora utat tett meg, mint Svédor-
szágtól Szicília. A vladivosztoki ex-
pressz kilenc éjjel és nappal jött, 
nagyobb távolságról, mint Budapest-
től New-York. Ebben az óriási 22 
millió négyzetkilóméter területű csak-
nem 200 millió lakosú országban az 
Amerikai Egyesült Államok majdnem 
háromszor elférnének. 

A trópikus kivételével mindenféle 
éghajlatot, a növény- és állatvilág 
ezernyi változatát megtaláljuk benne. 
Ha elindulunk északról délfelé, az 
örök hó és jég hazájából, először a 
fthéreszöld zuzmók és a rénszarvas, 
a rövid kietlen nyarak és a hosszú, 
hideg tél földjére, a tundrákba ve-
zet az utunk. Innen a Szovjetuniónak 
mintegy a felét borító hatalmas er-
dőövezetét, a tajgát érjük ei. Tűle-
velűek, majd lombos fák roppant 
rengetege ez, amely a Szovjetuniót 
a világ leghatalmasabb, leggazdagabb 
eidőségeinek birtokosává teszi. Az 
erdők prémes vadjai viszont a Szov-
jetunió szőrmegazdagságát szolgál-
tatják. 

A tajga lassan átmegy a zsiros 
feketeföldü erdőssteppébe és a step-
pébe. A legjobb termőföld ez — és 
a Szovjetunióban van a világ legna-
gyobb feketeföld-területe egy tagban: 
a Kárpátoktól a szibériai Altáj hegy-
ségig. Végül lent délen eljutunk a 
forró száraz félsivatagokba és siva-
tagokba : dél-keleten a széltől védett 
területeken és az oázisokban pedig a 
szubtropikus vidékekre, a pálmák, 
narancs- és citromligetek világába. 

62 önálló, illetve autonom köztár-
saságban élő nagy nemzet és nem-
zetiség, s mintegy 100 kisebb nép él 
itt a Szovjetunióban. Nyugaton oro-
szok, ukránok, bjelorusszok, mold-
vaiak. A Kaukázustól délre grúzok 
azerbejdzsánok, örmények. Északon 
lettek, észtek, litvánok és karéifin-
nek, az Uraitól keletre, az ország 
ázsiai részén türkmének, üzbége^ 
kazáhok, kirgizek, stb. 

A*Szovjetunió gazdagsága 
Az ország külső képét ily válto-

zatossá tette a természet, de földjé-
nek belsejét is bőségesen teleszórta 
kincseivel. Minden ásványfajta, ami 
csak előfordul a világon, megtalál-
ható a Szovjetunióban De nemcsak 
megtalálható, hanem olyan bőségben 
lelhető, mint sehol máshol. Szentar-
taléka a világ szénkincsének egy-
ötöde. Az eddig felfedezett olajtarta-
lék a világkészletnek több mint a 
fele, Vaséice több van, mint az 
egész földkerekségen együttvéve. S 
ezen tul: chróm, arany, ezüst, ne-
mesfémek pszar bőségben. Vizierő-
tartaléka felülmúlja az USA, Kanada, 
Brazilia, Kína, Argentina, Norvégia, 

Svájc és Svédország, tehát a világ 
vizierő-tartalékokban leggazdagabb 
országait együttvéve. 

Mindez azonban a cári Oroszor-
szág idején is megvolt, — s az 
mégis iparilag fejletlen, a külföldi 
tőkétől függő állam maradt. E kin-
csek jórésze feltáratlanul szunnyadt 
a föld mélyén, s a rajta élő népík 
tudatlanságban és nyomorban ten-
gődtek. Az Októberi Forradalomnak 
kellett jönnie, hogy e kincsek a fel-
színre kerüljenek, hogy olyan fejlő 
désnek vá'janak alapjául, amely mö-
gött minden más állam elmaradt. 

Az ötéves tervek feltárták és meg 
kezdték e kincsek kihasználását. Ez 
a munka azonban és az elért ered-
mények . elképzelhetetlenek lettek 
volna a szociálista gazdálkodás nél-
kül. A szovjet emberek együttes ál-
dozatos erőfeszítése, gigászi mun-
kája tette a Szovjetuniót ipari nagy-
hatalommá. 

Az első ötéves terv 
Az első ötéves terv idején az or-

szág lélekzetvisszafojtva figyelte, 
hogyan épülnek Ukrajnában a zápo-
rozsjei, a krivojrogi és a dnyeperi 
kohók, amelyek a Djnyec-medence 
fekete szenét, a Krivojrog vidéke 
gazdag ércbányáit fogják össze egy 
hatalmas iparvidékké. Az Ural hegy-
ségben az addig faszénnel dolgozó 
kis olvasztómühelyek helyén sok-
emeletes olvasztók, hatalmas gép-
gyárak keletkeztek. Egy kis falu, 
vagy éppen járatlan őserdő helyén 
épültek az uj városok: Magnitogorszk, 
Molotov, Cseljabinszk. Az Uralnak 
nem volt szene. — Délnyugat Szi-
bériában azonban, a Kuznyeck-hegy-
ségben, a szovjet geológusok olyan 
hatalmas mennyiségű szenet találtak, 
amely ötször felülmúlja az addig 
.leggazdagabb Donyec-medencét és 
kétésfélszer Anglia egész széntarta-
lékát. A Kuznyeck medencében lévő 
szénnel 300 évig el lehetne látni az 
egész viiágot. Az Uralt és a Kuz-
nyeck-vidéket vasúti ingajárattal kö-
tötték össze. Itt is rövid évek alatt 
uj városok, sürü vasúthálózat kelet-
kezett : Leninszk, Sztálinszk, Novo-
szibirszk, Kemerovo, a Szovjetunió 
uj> gigászi kovácsmühelye. 

A szovjet-népek gazdasági 
és művelődési fejlődése 
A szovjet-rend a volt cári gyar-

matok nepeinek nem csak jogi ön-
állóságot adott, hanem segítségükre 
sietett, hogy önállóságuk gazdasági 
alapját is megteremthessék. A Kau-
kázus, Közép-Ázsia és a Távolkelet 
népeinek fiai. akik között 30 évvel 
ezelőtt alig akadt írástudó, akik nyo-
morult váiyogviskókban lak:ak, vagy 
éppen hordozható sátrakban ; ezek a 
nepek, amelyeknek nagy'paruk egy-
általán nem volt, s mezőgazdasá-
gúit is egészen primitív — kultur-
nepekké, modern ipirosodott orszá-
gokká lettek. A közép izsiai országok 
tekintélyes része etőben nagyon 
szegény félsivatag és bivatag, s az 
ittélő népek: az üzbégek, kazáhok, 
kirgizek, türkmének és a számtalan 

kis nemzetiség csak óriási küzde-
lemmel, primitiv öntözéssel tud-
ták a legszükségesebbet kicsikarnia 
folyóparti területekből. Ma ezeknek 
az országoknak a népe már legfel-
jebb csak emlékezik a mult nyomo-
rára. Uibégisztán például, ahol há-
rom évtizeddel ezelőtt még faekével 
szántottak, szén- és érctartalékai se-
gítségével önálló gépipart fejlesztett 
ki. A sivatagokat is megrohamozták 
a felszabadult üzbégek: az első öt-
éves terv idején 160.000 üzbég kol-
hozparaszt egy hatalmas lendületű, 
szinte felkelésszerü mozgalomban 
vágott neki a csatornaépítésnek és a 
Szir-Darja felső folyásától kiindulva 
megépítették a többszáz kilométer 
hosszú Fergana csatornát s ennek 
segítségével a tikkasztó, kietlen pusz-
taság helyén gyapotföldek és gyü-
mölcsöskertek virulnak. 

Küzdelem a természettel 
A szovjet emberek azonban a ter-

mészet egyéb ítéleteibe sem nyu-
godtak bele. Megrohamozták a tér-
kép fehér foltjait, az északi sarkkö-
tön tul fekvő ismeretlen, vagy fel 
nem kutatott területeket. A rén-
szarvas-legeltető nomád népek szá-
mára a micsurini felfedezések uj 
életet adtak Fagyálló főzelékeket, 
burgonyát, bogyós gyümölcsöket te-
nyésztettek ki a kutatóintézetek és 
mintagazdaságok, kolhozok keletkez-
tek ott, ahol addig csak a zuzmó 
tudta elviselni a hideget. Az északi 
sarkkör területének feltárása is uj 
kincsekkel gazdagította a szociálista 
ipart. 

Feltpült a Moszkva—Volga csa-
torna, amely a fővárost „három ten-
ger (a Fehér-, a Balti- és a Káspi-
tenger) kikötőjévé" tette. Elkészült a 
Fehér-tengert és az Onyega-tót ösz-
szekötő Sztálin csatorna és Európa 
legnagyobb vizi erőmüve, a Dnye-
progesz. 

így háromszorozódott meg az első 
ötéves terv alatt (1928-tól 1933-ig) 
1913-hoz viszonyítva a Szovjetunió 
ipari termelése. A második ötéves 
terv éveiben ez ujabb több mint két-
szeresére emelkedett. Az első ötéves 
terv alatt 1400 uj ipari iizem léte-
sült, a háború miatt félbeszakadt 
harmadik ötéves terv idején már 
3000. A harmadik ötéves terv ide-
jén közel 700 ezer traktor és csak-
nem 200 000 kombájn dolgozott a 
kolhozok és szovhozok földjén. 

Ezekben az években a bevetett 
föld csaknem 80 millió holddal nőtt 
és a Szovjetunió a buza-, rozs-, 
árpa-, len-, kender- és cukorrépa-
termesztésben az első helyre került. 

A háború erőpróbája 
A harmadik öiéves terv félbesza-

kadt a fasiszta támadás miatt. Ez a 
haboru a szociálista gazdaság nagy 
e őpróbája volt. A Szovje unió b pró-
bát nemcsak kiállta, de oly gvőzel-
met araiou, amely egyben a szo-
cialista ga/dasági  rend ujabb, döntő 
győzelmét jelenti a kap;tálista gaz-
dasági renden. A támadás első hó-

napjaiban a legfontosabb iparvidékek 
kerültek az ellenség kezére és estek 
ki a termelésből. A szovjet kormány 
tehát uj gazdasági tervet készített 
és a Volgamellék, az Ural, Nyugat-
Szibéria, Kazahsztán és Közép-
Ázsia ipara az addiginál is nagyobb 
lendületű fejlődésnek indult. Az 1941 
juniusi támadás után egy fél évvel 
bekövetkezett a termelési csata ÍOF-
dulata és 1942 márciusában a ke-
leti területek hadianyagtermelése már 
meghaladta a Szovjetunió egész' há-
boruelőtti hadiipari termelését. 

A háború sebei és azok 
begyógyitása 

A háború komoly sebeket ütött a 
Szovjetunió testén. A legnagyobb 
kincsről, az elveszett emberekről 
nem szólva, 17.000 város, 70.000 
falu, 32.000 üzem, 98.000 kolhoz, 
7 millió ló, 17 millió szarvasmarha 
pusztult ei. DÎ a szovjet nép nem-
csak a háborúban- aratott döntő 
győzelmet, hanem az újjáépítésben 
is. Ugyanakkor, amikor a nyugati 
országok válságról válságra bukdá 
csolnak, a szovjet ipari termelés 
1947 végén elérte a háboruelőtti át 
lagos szinvonalat, 1948 harmadik 
negyedében pedig 17 százalékkal 
felül is multa azt. A Szovjetunió 
tehát három év alatt kiheverte a 
háborús pusztítások következmé-
nyeit és állandóan növelni tudja a 
lakosság életszínvonalát. 

A most folyó ötéves terv végén 
már nem fogunk látni lebombázott 
házakat. A búzamezők 127 millió 
tonna magot adnak, 56 000 kolhoz 
mindenfajta munkát villanyerővel 
és géppel végez már. Évente 500 000 
autó gördül le a gyárak futószalag-
jairól. 

Megkezdődik a Szovjetunió euró-
pai része déli területeinek a fásítása, 
amely e hatalmas területen megvál-
tozlaíja az éghajlatot. A keleti tik-
kasztó szeleknek kitett aszályos vi-
déken mintegy kétszázmillió holdnyi 
megművelhető terület menekül meg 
az erdősávok, a vízgyűjtő medencék 
és csatornázás segítségével egyszer-
smindenkorra a fenyegető száraz-
ságtól. 

A Szovjetunió a béke őre 
Harmincegyéves története alatt 

kétszer nyújtották ki az imperiális-, 
ták a Szovjetunió felé kezüket, hogy 
lerombolják a szociálizmust és meg-
szerezzék mérhetetlen kincseit. Mind-
kétszer véres fejj I kellett víssza-
vonulniok. A szociálizmus fejlődését, 
a szovjetország hatalmának növeke-
dését nem lehet megakadályozni. 
A két világrészre kiterjedő kétszáz-
millió lakósu, mérhetetlen gazdag-
ságú ország a Bolsevik Part, Sztá-
lin elvtárs vezetésével, három evii-
zed a'att felépítette a szociálizmust, 
a haladás és a demokiácia legerő-
sebb támasza lett, s ma a kommu-
nizmus felé halad. Ereje napról-
napra nőtt s ez a viiá j békéjének 
és fejlődésének legfőbb biztosi-
téka. 

(Kivonatosan  a „SZABAD NÉP"-bői) 
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Homoródszentpál 
Homoródszentpálon a földnél-

küli szakszervezet kezdeményezésére 
nagyszabású kultur- munka fo-
lyik a kultúrotthon keretében. Egy 
39 tagu szinészcsoport három hét 
-alatt betanulta a Ludas Matyi cimü 
színmüvet s azt ügyesen és nagy 
sikert aratva adták elő. A darabban 
mind a földnélküli szakszervezet 
tagjai, a falu kisemmizettjei szere-
peltek. Ludas Matyi szavain keresz-
tül csendült ki szavukból az Igaz-
ság utáni vágy. Szép munkájuk azt 
mutatja, hogy tanulni és haladni 
akarnak. Az ilyen munkának meg 
is lesz az eredménye. 

K o r o n d 
Korond dolgozói nagy lelkesedés-

sel ünnepelték meg Népköztársasá-
gunk egyéves évfordulóját. Szak-
szervezeti gyűlés keretében foglal-
koztak részletesen az egy esztendei 
megvalósításokkal, December 30 án 
a munkás és a dolgozó paraszt ifjak 
szépen feldíszítették a kulturotthont. 
Fúvós zenekar járta végig a falut 
s igy értesítette a lakosságot az 
ünnepről. Gyári munkások, dolgozó 
parasztok, értelmiségiek és iskolás 
gyermekek nagy számban gyűltek 
«5sze az ünnepélyre. A gyári mun* 
kások magukkal hozták azt a szak-
szervezeti zászlót is, amit 197 szá-
zalékos csúcsteljesítményükkel nyer* 
tek a munkaversenyben. 

Az ünnepség szónokai ismertet-
ték a nap fontosságát. Szórakoztató 
műsorszámok és szavalatok tették 
•elevenebbé az estélyt. 

Az ünnepség végén a Demokrata 
Nők Szövetségének korondi bzerve-
zete szeretetcsomagokat osztott ki a 
szegénysorsu gyermekek között, igy 
juttatva azokat fehérneműhöz. 

Az ünnepélyen egybeforrott mun-
kás, dolgozó paraszt és értelmiségi. 
Mindnyájan átérezték a nap jelen-
tőségét és hitet tettek a Népköztár-
saság felvirágoztatása mellett. 

Gére Márton 

Alsósófalva 
Kormányunknak minden törekvése 

ẑ, hogy a dolgozók életszínvonalát 
minél előbb a lehető legmagasabbra 
emelje. Ennek érdekében nem kí-
méli a költségeket és a fáradságot. 
E munka azonban értéktelen és 
hasztalan lenne, ha a nép, akiért 
mindez történik, nem kapcsolódna 
bele mind nagyobb lendülettel az 
újjáépítés kiszélesedő folyamatába. 

Havasalji falunk hosszú éveken 
keresztül képtelen volt arra, hogy 
megfelelő kulturházat építsen. No-
vember 7 én végre felavattuk a köz-
ség tulajdonát képező kulturházat. 
Ifjak és idősek egyforma lelkese-
déssel vették ki részüket a tataro-
zási munkálatokból. 

A siker ujabb célkitűzést szült. 
Az uj kulturház alkalmatlan arra, 
hogy színpadot lehessen építeni bele. 
Meg volt azonban a szövetkezet 
táncterme. Ki kell bővíteni és ál-
landó szilárd színpadot kell építeni, 
mert a régin életveszélyes már elő-
adást tartani — adta ki a jelszót a 
Román Munkáspárt helyi szerveze-
tének vezetősége. A javaslatot elha 
tározás követte, hogy végezzük el 
a szii.pad építését a december 30-
iki évfordulóra. 

Derekasan kivették a részüket a 
munkából a Párt tagjai, valamint a 
többi szervezetek tagjai is, önkén-
tes munkájukkal sokan kitűntek. 
ö>szesen 280 önkéntes munk-óra 
aiatt, a nagy lelkesedés eredinenye-

képpen, december 30-ika helyett a 
munkát már december 23-án befe-
jeztük. 

Az ifjúság is szorgalmasan ké-
szül, hogy a szinpad felavatása 
méltó keretek között történjék meg. 
Alsósófalva népe mind tisztábban 
látja a boldogabb jövő, a szociáliz-
mus megvalósulásának közeledtét. 

—6 —s. 

Homoródalmás 
Homoródalmás középiskolás nö-

vendékeinek száma a felszabadulás 
utáni években rohamosan szaporo-
dott, mert a szegényebb családok is a 
gyermekeiket, a demokratikus kor-
mány által nyuj'ott ösztöndíjak se-
gítségével középiskolába tudják kül-
deni. A szünidőre hazatért tanulók 
átérezték a szabadságért küzdő gö-
rög harcosok gyermekeinek keserves 
életét. Ezért a vakáció első napjai-
ban elhatározták, hogy szülőfalujuk-
ban egy műsoros tarka estet ren-
deznek a görög gyermekek felse-
gélyezésére. 

A népházat az előadás alkalmá-
val hatalmas nép'ömeg töltötte 
meg. N3gy tetszéssel fogadtak min-
den egyes műsorszámot. Hálásak 
a szülők az uj tanügyi reformmal 
életre keltett, a tanulókat a szociá-
lizmus felé vezető iskoláknak. 

Szentlélek 
A szentléleki MNS? ifjúsága a 

kulturház belsejét önkéntes mun-
kával nagyon szépen rendbehozta. 
A befektetett munka és anyag ér-
téke 12.000 lej. 

A MNSz ifjúsága a község lakos-
ságával együtt, szépen és bensősé-
gesen ünnepelte meg köztársasá-
gunk egyéves évfordulóját decem-
ber 30-án és 31-én is szép műsor-
ral szerepeltek az ifjak, haladó 
szellemű színdarabokkal, versekkel 
és népi táncokkal. 

Köztársaságunk fennállásának egy-
éves évfordulójáról Hegyi István 
községi bíró emlékezett meg. 

E g e 
A Román Népköztársaság egy 

éves évfordulója alkalmából, a Ro-
mán Munkás Párt és a MNSz helyi 
szervezetenek támogatásával az égei 
MNSz ifjúsági csoport szép ünnep-
séget rendezett. 

Kiss Irén, a MNSz közművelő-
dési felelőse ismeFtette a Román 
Népköztársaság egyéves fennáilasá 
nak jelen őségét. Ezután a MNSz 
ifjúsági csopo'tja népi táncokat 
mutatott be majd e'őadta az Árviz 
cimü haromfelvonasos színdarabot, 
melyet a kulturotthont zsúfolásig 
megtöltő közönség nagy telszessel 
fogadott. 

Kányád 
A MNSz kányádi ifjúsági cso 

portja december 27 én e őadfa Sár-
közi Gvörgy „D'ma" cimü három-
felvonáaos színdarabját. 

A da rabot, mely hii tükre a falusi 
dolgozók elnyomd-ának és jogos lá-
zadasan-tk, a szerep ök Mfogastalan 
szereptudással, igazi átéléssel hozták 
színre. Többszőr a jelenetek igazsá-
gával va ósaKgal megrázták a kö-
zönséget l̂ Y volt PZ, például, az 
elfogott Csáky püspök és a parasz-
tok közti vita jeleneiénél, armly még 
helyeslő közbes/ó'ájra  is kê zietett 
egyeseket a közönségből. E n n e k a 
közönségnek komo'y e dekindeset és 
fejlett szei.emi idényét különben jel-

lemzi, hogy ezt a súlyos tartalmú, 
minden, csupán .szórakoztató" rész-
letet nélkülöző színpadi müvet a leg-
teljesebb figyelemmel hallgatta vé-
gig-

Az előadás sikeréért az érdem 
elsősorban a rendezést illeti, ebben 
Lukács Ida és Mester József osz-
toznak. A szereplők közül, mint 
Dózsa György alakitója Derzsi Pál, 
Dózsa Gergely szerepében Derzsi 
Béla, Szipolyai János szerepében 
Toró Dénes váltak ki, de egytől-
egyig elismerést érdemelnek kisebb 
szerepeikben : Orbán József, Máthé 
András, Jakab Jenő, Török Pál, 
Derzsi Albert, Nagy Ferenc, Derzsi 
Mózes, Derzsi Albert, Jakab Ferenc, 
Jakab Dezső, Máthé Pál, G;dó Fe-
renc. S;abó Sándor, Derzsi K. Fe-
renc, Toró Béla 

Meg kell említenünk, hogy az 
előadás egyúttal szinpadavatás is 
volt. Kányád ifjúsága ötletesen ol-
dotla meg azt a kérdést, hogy a 
szinpad, mikor nincs rá szükség, ne 
foglaljon el helyet, a különben szűk 
gyülésteremből, hanem az sarkokon 
falként oldalra állitható legyen. 

Kisbacon 
December 30-ikán ünnepi díszbe 

öltözött K'sbacon is örömmel várta 
a község lakossága a'Népköztársa-
ság kikiáltása egyéves évfordulójá-
nak megünneplését. Este 8 órára az 
érdeklődők megtöltötték a kultur-
otthont és nagy figyelemmel hall-
gatták meg a Népköztársaság fenn-
állásának egy esztendeje alatt be-
lövelkezett fej ődésről tartott előa-
dást, a szép szavalatokat és egyéb 
szőrakozta ó számokat. Műsor után 
reggelig tartó tánc volt. 

Baló Gyula. 

Tordátfalva 
Tordátfalva demokratikus szerve-

zetei 1948 december 27 én kultur-
otthont avattak. Istvánfi Lajos igaz-
gató -tanító méltatta demokratikus 
kormányunk erőfeszítéseit a dolgozó 
nép gazdasági, politikai és kulturá-
lis életszínvonalának emelése érde-
kében. Azután beszámolt a kultúr-
otthon építéséről, amelyben a Ro-
mán Munkáspárt irányításával egy-
forma lelkesedéssel vettek részt, a 
község elöljárósága, a Magyar Népi 
Szövetség, a földmunkás szakszer-
vezet, a demokrata nők szövetsége 
és az ifjúság is. 

A régi termet 4 méterrel bővít-
tettük és állandó színpadot építet-
tünk. A színpadot vászon és deszka 
függönnyel láttuk el. E munkákra 
mintegy 57.500 lej értékű anyagot 
és 30.000 lej értékű munkát fordi -
totiunk. A szines vászonfüggönyt 
a Demokrata Nők Szövetsége állí-
totta elő, 5000 lej értékben. Az if-
júság két nagy-égő lámpát vett 2500 
lej értékben. 

A nagy termet elmozditha'ó desz-
kafallal választva el olvasókörnek 
alkalmas helyiséget nyertünk. Az 
anyag és a munka értéke mintegy 
5000 lej A falu dolgozói örömmel 
vettek tudo nást erről a szép mun-
kaertd nenyről és megerősödött ben-
nük az az elhatározás, hô y még 
tevékenyebben vesznek részt a falu 
művelődési munkájában. 

Boros Kálmán 

Az 
I J I G I S z szövetkezet 

bohlog újévet kiván 
tisztelt  vevőkörének 

Vargyas 
A vargyasi kultur-házban nagy 

változás látható. Nemcsak a terem 
korszerű díszítése ötlik a belépő 
szemébe, hanem az uj karzat is. A 
Román Munkáspárt kezdeményezé-
sére határozta el a vargyasi kultur-
tanács, hogy a demokratikus szer-
vezetekkel, a községi elöljárósággal 
és az ifjúsággal együtt növelik a 
kulturterem befogadóképességét 
olyanformán, hogy a terem egyik 
oldalán karzatot építenek. A karzat 
önkéntes munkával készült el. A 
felnőttek 230 munkaórát dolgoztak, 
az ifjúság pedig 400 munkaórát, 
összesen kb. 12 600 lej értékben. 

M. S 

Oklánd 
• Oklár.d dolgozói kivették részüket 
az ország újjáépítéséből. A lakosság 
önkéntes munkával kihordott az 
Oklánd és Vargyas közötti főútra 
1200 köbméter mészkövet és 609 
köbméter homokot azzal a céllal, 
hogy tavaszon megjavítják az utat. 
A felrobbantott hidakat is meg kel-
lett csinálni. Az utak javítására pe* 
dig most került sor, amiután ezek 
a nagy közmunkák megtörténtek. 
Mégis akadt olyan egyén, aki az uj 
rendszert akadályozza: Tassaly Jó-
zsef, aki a közjegyzőségen dolgozott. 
Itten sakkozgatott és közben „nevel-
ni" is szerette volna a lakosságot. 
De került össze öntudatos emberrel 
is, Benczédi Dezső utbiztossal. Ettől 
azt kérdezte, hogy miért vesz az 
állam útadót, ha úgyis csak a köz-
ségek kell, hogy megcsinálják az 
utat. Azt azonban elhallgatja, hogy 
az állam mennyi pénzt utalt ki 
máris a müutakra. S azután még 
azt mondta az utbiztosnak, hogy 
régen az utbizto>oknak fehér keztyü-
jük, bőrkabátjuk és saját autójuk 
volt. Ezekre a romboló szavakra az 
éber utbiztos megfelelt és rámuta-
tott arra, hogy Népköztársaságunk 
minden intézkedését a nép színvo-
nala felemelésének szándéka vezeti. 

Egyed Istvánné 

Értesítjük 
a közönséget, hogy az 
UMGiSz keretein belül 
megindítottuk a 

férfi szabóságot 
valamint a női kosztüm 
és kabát készítését, a 
volt Csiki László féle 
helyiségben (Koncz pa-
tika mellett.) 
Szakszsroezetl tagok-
nak 20% kedoezmény 

Y O L L E Y - B 4 L L 

CFR—Autó-Sport 2 : 3 
Az Autó Sport volley-csapata jan. 

2 án küzdött meg az őszi szezon 
ve/ető  csapatával, a helyi CF -̂rel, 
amelyben megmutatkozott az AULÓ-

Sport technikai fölénye. 
A játék az Autó-Sport vezetésével 

indul (2 :0) A kitűnő formában 
lévő CFR csapat erős küzdelmek 
árán egyenlít (2 : 2). A dön̂ ő for-
dulóban az Autó-Sport föienyesea 
győzött 15 : 2-ős eredményével. 
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Népköztársaságunk egy éves fennállásának 
megünneplése Székelyudvarhelyen 

December 30 án délelőtt 10 órakor a moziterembe már nem 
lehetett beférni, oiy.n nagy számban gyűltek össze Székelvudvar-
hely dolgozói a Román Népköztársaság egy éves fennállásának 
megünneplésére. 

Bevezető szavakat Peltzer Vilmos dvtárs mondott, majd ro-
mán nyelven Stemmer József, a RMP megyei bizottságának tagja, 
magyar nyelven pedig Csíki János nemzetgyűlési képviselő ismer-
tette azt az utat, amit Népköztársaságunk egy év alatt megtett. 
Mindkét beszéd rámutatott az elért eredményekre és megvilágította 
a követendő utal és feladatokat is. 

Csíki János elvtárs beszéde visszatükrözte személyes élmé-
nyeit, azzal a hatalrms munkával kapcsolatban, amit a Nagy 
Nemzetgyűlés törvényalkotás terén a legutóbbi időben is végzett. 
A közönség a beszédeket nagy figyelemmel kisérte. A gyakori 
tetszésnyilvánítás különösen élénkké vált, amikor az előadó a terv-
gazdaságból megyénket különösen érintő és érdeklő gáz- és petró-
leum-feltárások kérdésével foglalkozott. Általános megelégedést 
váltott ki a dolgozókban annak bejelentése, hogy a betegsegélyzés 
kérdéseit ezután a szakszervezetek intézik s igy mentesülnek a 
hosszadalmas bürokratikus eljárásoktól. Nagy érdeklődést váltott ki 
a közigazgatási lelorm tervének megemlítése is. 

Az előadásokat szórakoztató műsor követte. Különösen érde-
kesek voltak és nagy tetszést arat'ak a népi táncok. A RDNSz 
táncegyüttese szép népi táncot mutatott be. Festői volt a kecset-
kisfaludi kultúrotthon tánccsoport jmak jelenete. A feleki román 
tánccsoport bemutatója szintén megkapó volt és nr.gy tetszést vál-
tott ki a közönség körében. A MNSz székelyudvarhelyi városi 
szervezetének Bartók Béla zenekara és énekkaráról mondhatjuk, 
hogy a tőlük megszokott magas színvonalú zenével és énekkel 
szórakoztatták a közönséget, pedig még fiatal csoportok, de már 
is meghódították a közönség szivét. Székely Berta és Márza ma-
gyar és román nyelvű szavalattal gyönyörködtették a hallgatóságot. 
A szakszervezeti fuvós-zenekar fejezte be az ünnepséget az Inter-
nácionáléval. 

Székelyudvarhely dolgozói ezen az ünnepségen is hitet tettek 
Népköztársaságunk építése és fejlesztése mellett. 

TEJGAZDASÁGI ROYAT 
Tejszövetkezeteink és az 1949 évi 

gazdasági terv 
A Nagy Nemzetgyűlés hatalmas lelkesedéssel fogadta a Román Nép-

köztársaság 1949 évi általános gazdasági tervére vonatkozó törvénytervezetnek 
Gheorghiu Dej, a RMP főtitkára és első miniszterelnök-helyettes által történt 
előterjesztését. 

Minden ipari és gazdasági szektor kidolgozta a maga részletes munka-
tervét, amelyet az állami tervgazdasági bizottság hatalmas, egységes, egyéves 
gazdasági tervbe foglalt össze. Ennek a gazdasági tervnek maradéktalan meg-
valósítása a fela latunk. 

A szövetkezeti szektor szintén ennek az egységes gazdasági tervnek a 
keretében dolgozik. A Román Népköztársaság tejiparának termelési előirány-
zata 1949 es évre hatszorosa az 1948 évi termelésnek. 

Tejszövetkezeteink vezetői legjobban ugy tudják felmérni feladataik 
nagyságát, ha tudomásul veszik, hogy ez évben háromszor annyit kell ter-
melniük, mint amennyit a mult év folyamán termeltek. Ez azonban csak lát-
szólag nehéz feladat, mert a legtöbb tejszövetkezet ma is termel annyit, 
a-nennyi az 1949-es terv megvalósításához szükséges, de termeivényeit nem 
a hivatalos utón értékesiti, hanem a batyuzóknak juttatja. 

Ennek a rendszernek azonnal meg kell szűnnie, ha a szövetkezeti ve-
zetők nem akarják a gazdasági terv szabotálása miatt súlyos büntetésnek 
kitenni magukat. 

A szövetkezeteknek a jelen rendszerben el kell hagyniok régi szokásaikat, 
amikor egyes nagygazdák érdekeinek szolgálatában állottak. A szövetkezet 
nem arra való, hogy megbúvó, egyéni érdekeket szolgáljon. 

15. számú közlemény. 
Értesítjük a fölözőállomásainkat, hogy szeparátor olajunk érkezett. 

Amelyik csarnoknak olajra van szüksége, juttasson el hozzánk legalább 2 i/t 
decib üveget, dugóval ellátva. Az üvegre írják rá a csarrfok nevét. Egyelőre 
2 V» deci olajat adunk. Á<a kb. 25 lej decinként. 

„Transsyloanla" oajgyár 
Széki lvKeresztúr 

T. n. s. k. 

, Sza badság" szerkesztőségének 
és kiadóhivatalának 

Székelyudvarhely 
Kossuth utca 34. 

Alulírott  Simó József  székelypálfalvi  lakos azzal a tiszteletteljes  ké-
réssel fordulok  a Szabadság cimü lap kiadóhivatalához, hogy a nevemre 
szóló, illetve mvemre küldött  lap további - küldését megszüntetni  sziveskedA 
jenek. Tekintettel  arta,  hogy építkezéssel  foglalkozom  és nagy kiadásaim 
vannak, igy 1949 évre kénytelen vagyok megszüntetni,  hogy ezzel is a kia-? 
dásaimon valamennyit enyhítsek. 

Kérésem szíves elintézését  várva maradok teljes tisztelettel. 
Székelypálfalva,  1948 január 1 én. 

Simó József. 
Mint érdekességet közöljük ezt a levelet, amely azt mutatja, hogy Simó 

Józsefnek nem jut havonta 25 lej önművelésre, amikor hatalmas háza és 
csűre építésére ezreket fordít. Nagyon sajnáljuk az ilyen építkező, „szegény* 
embereket. A „szegény gazdagokról" más vonatkozásban már Jókai Mór is. 
irt regényt. Most is regényanyagnak valók. 

A p 
-változ 
l)en. 
szerek 
sóbán 

n lakásügyek rendezése 
Székelyudoarhetyen 

Országszerte befejeződött a lakások ás lakrészek összeírása, A törzsla-
pok és a beadott nyilatkozatok felülvizsgálása és rendszerezése folyamatban 
van. Ezeknek osztályozása és számbavétele után a lakáshivatalok azonnal 
működésbe lépnek. 

A törvény érielmében az érdekeltek kötelesek 30 napon belül Írásbeli 
szerződéssel helyettesíteni a szóbeli lakbérleti szerződéseket. Ezeketa szerző-
déseket majd az uj lakbérleti hivatalok láttamozzák és csak ezután nyújtha-
tók be az adóhivatalhoz illetékezésre. 

A jövőben a lakbérleti hivatal megkerülésével, annak kiutalása és jóvá-
hagyása nélkül, semmiféle lakbérleti jogügylet nem eszközölhető. 

A létesített lakáshivatal iktatóval, irodával, lakterület nyilvántartó irodá-
val, valamint a lakbérleti kéréseket elintéző és költözködéseket nyilvántartó 
irodával működik. 

A hivatal esetről esetre sajtó utján is tájékoztatni fogja a lakosságot 
törvényes kötelezettségeiről, mert csak igy lehetséges a lakásdzsungelben is, 
végre rendet teremteni 

Nem tűrhető tovább, hogy amíg a társadalom egyes parazitái sok szo-
bás lakásokban laknak, addig a dolgozók ne kapjanak lakást, vagy ki legye-
nek szolgáltatva egyes háztulajdonosok és lakásügynökök uzsorájának. 

Igv például a mi kisvárosunkban is számtalan nagy család lakik össze-
zsúfolva egyetlen egészségtelen szobában, akkor, amikor Jodál Gábor dr. ügy-
véd feleségével 5 egészséges szobát és egy konyhát lakik, amely helyisége-
ken kívül vannak persze a szükséges mellékhelyiségek Schuller ViktGr is. 
feleségével birtokában és használatában tart 3 szobát, konyhát, mosókonyhát 
és más helyiségeket. Gönczi Gábor dr. ügyvéd is 2 család agjával 4 szobát 
és konyhát, kamrát tart használatában, más helyiségekkei együtt. 

Azt állítják, hogy joguk van ezekhez a lakrészekhez, mert komprimált 
ügyvédek és igy nagy szükségük van ügyvédi irodára meg várószobára is,, 
vagy pedig azzal indokolják meg a nagy lakáshoz való igényüket, hogy gye-
rekeik, akik más városokban tartózkodnak, nyaralni ide jönnek és erre a 
célra, okvetien több szobát kell fenntartani. 

Az összegyűjtött adatokból minden kétséget kizárólag már is megálla-
pítható, hogy varosunkban is egyes kiváltságosak sziikségfeletii lakó szobák-
kal, sőt lakrészekkel is rendelkeznek, ugyanakkor több száz dolgozó lakás-
hiányban, vagy nyomorúságos lakásokban szenved. 

Tény, hogy ez a felesleg nem fedezi a teljes szükségletet, de lehető-
séget ad a lak bérleti hivatalnak, hogy a legsürgősebb lakásigényléseket 
rendezze. 

A lakásigénylések elbírálásánál a hivatalnak mindenekelőtt a termelés 
érdekeit kell szem előtt tartania. Különös figyelemmel a munkásokra, a két-
kezi és értelmiségi dolgozókra, mert csak igy haladhatunk egy fontos lépés-
sel előre a szociálizmus megvalósítása felé. 

KÉNYÉR-OSZTÁS JEGYRE 
Rz UMGlSz szövetkezet értesiti vevőkörét, hogy 1949 január 3 ával 
kezdődőleg átvette a kenyér ellátást és a következő elosztó helyeket 
jelö'te ki: 

I sz sütöde : Bethlen utca (volt Phleps.) 
II. sz. sütöde : Petőfi-utca (volt Luka.) 

I. ÜMGISz füszerüzlet Kossuth utca. 
II. „ „ Bethlen utca 

III. „ „ Orbán Balâţs-u. (Szombatfalva). 
Bérsütést végezünk az I es és II es számú, valamint a Ill-as számú 
sütődékben (volt Stiller Kossu'.h-utca) és a IV es számú sütődében is, 
(Farcádi utca volt Mátyás I. sütöde) 

Ugyanakkor a szabad kenyér árusítását is megkezdtük. 
ugyanazon helyeken hg ként *tö.— tejes árban. 

Kérjük a tisztelt közönséget, ne álljon sorba, 
mivel a k e n y é r e l l á t á s biz tos í tva van. 

Kenyérárusitás : naponta délelőtt 8 - 1 óráig és délután 3—6 óráig 
a f~nt felsorolt elosztó helyeken a vevők kenyér-
fejadagjukat rendesen megkaphatják 

Vasárnaponként csak az l-es és M-es számú sütödékben 
lesz benyer-kiszolgáláa d. e. 8—12 óiáig. 



A parajdi sóbánya fellendülése n szocialista munkaoerseny 
eredménye Szeník@res2tbányán A parajdi sóbányánál mélyreható 

változások történtek az utóbbi idő-
ben. A régebben középkori mód-
szerekkel és eszközökkel folytatott 
sóbányászatot kivánja Népköztársa-
ságunk korszerűsíteni, amikor ha-
talmas befektetéseket eszközöl a 
bányában. 

A magasfeszültségű áram veze-
tékének oszlopai és maga a vezeték 
is fel van szerelve a viilanyteleptől 
az aknáig. A bányában fel is sze-
relték már az uj villanyvezetéket, 
•de a régi vezetékeket még nem le-
hetett leszedni, inert hiányzik a 
kapcsolótábla, amit a Târgu-Ocna i 
sóbánya még mindig nem küldött el. 

A munkások megkezdték a lép-
csős akna szélesítését is és igy rö-
videsen megindul a parajdi sóbá-
nyában is a modern eszközökkel 
való, korszerű bányászat. 

A bányászok kijavították a gyógy-
szertár részére kijelölt épületet is 
és elkészítették a gyógyszertári be-
rendezést s igy most már meg-
kezdheti működését a gyógyszertár 
is, ami nagyon hiányzott mostanáig 
a bányászoknak. 

A sóbányák vezérigazgatósága 
hozzásegítette a bányászok szak-
szervezetét ahhoz, hogy értékes ka-
rácsonyi ajándékot juttathassanak 
a bányászok gyermekeinek. Minden 
gyermek után (12 éves korig) 1500 
lejt juttatott és ezzel a szakszerve-
zet ruhaneműt vásárolt a gyerme-
kek részére a vásárhelyi állami tex-
til üzletben, amely nagy előzékeny 
séggel szolgálta ki a szakszervezeti 
kiküldötteket. Igy a december 30 
ikán megrendezett szakszervezeti 
karácsonyfaünnepségen m i n den 
egyes bányász-gyermek 1 500 lejt 
érő ruhaneműt kapott a kis szere-
tetcsomagokon kívül. 

A bányászok és munkások látva 
a bánya állandó fejlődését és érezve 
azt, hogy munkájukkal a maguk 
jobblétét szolgálják és Népköztársa-
ságunk építését, nagy lelkesedéssel 
vettek részt a munkaversenyben. 
A szociái ista munkaversenyben 
kiváló munkateljesítménnyel különö-
sen 31 munkás tünt ki, akik pénz-
jutalomban is részesültek 

A legjobb munkások, akik, ugy 
a teimelésben, mint a politikai 
munka és felvilágosítás terén is ki-
tűntek : Bakó Mihály, Fülöp Kálmán, 
S/akács  Mária, Hajdó Sándor, Lu-
kács Vencel, Szász József, Sebe 
Géza és Kacsó László egyenként 
•6.000 lej jutalomban részesültek. 
Székely György, Szász Sándor, Rá-
duly Ágnes, Zsigmond Ferenc, Teo-
dorescu Constantin, Török Károly 
és Ungvári Károly szép munkatel-
jesítményükért fejenként 5.C00 lej 
ju'almat kaptak. Kitűntek még a 
munkában: Szász Gergely, Bíró Dé-
nes, Szász Albert, Kiss Károly, Tóth 
"Balázs, Cseresznyés János, Kacsó 
Sándor, Kelemen Dénes, Farkas Já-
nos, Sükösd Károly, Fülöp Mihály, 
Ágoston Sz. Ferenc, Máthé Ágoston, 
Tóth András, Zsombori Márton és 
Kelemen József, akik fejenként 4 000 
lej jutalomban részesültek. 

A bányászok szakszervezete meg-

állapito'ta azt, hogy az aknasuga-
tagi munkások, akik jelenleg Paraj-
don dolgoznak a bányában, nem 
dolgoznak kellőképpen és hiányzik 
náluk a munkafegyelem. Ezért a 
szakszervezet vezetősége még egy-
szer felhívta a figyelmüket a ţnun-
kafegyelem megszilárdítására, mert 
amennnyiben ez nem következnék 
be, kénytelenek volnának szigorúbb 
intézkedéseket foganatosítani. 

Minden munkás érzi a felelőssé-
get, ami rája hárul Népköztársasá-
gunk építése és felvirágoztatása te-
rén s ezért maga a munkásság ter-
jeszti fel jutalomra az arra érde-
mes, szorgalmas, politikailag fejlődő 
elvtársakat, de bírálatot is tud gya-
korolni ez a munkásság a hanyag, 
kötelességüket nem teljesítő mun-
kások felett s ha kell, erélyes in-
tézkedéseket is tud foganatosítani 
velük szemben. 

Művelődési téren is komoly fej-
lődés látszik a 163 taggal rendel-
kező bányász-szakszervezetnél. A 
káderiskolára 22 szakszervezeti tag 
járt el rendszeresen- és komoly 
munkát végeztek. A faliújságot ren-
desen cserélik és Sztálin generá-
iisszimusz születésnapja alkalmából 
és december 30 ikára még külön 
kiadásban is megjelent a faliújság. 

Egymás megsegítése terén sem 
lankadtak el, mert Kád.ir Lajos sze-
gény munkáselvtársuknaU a szak-
szerveret tagjai egy S'oba berende-
zést készítettek, Sebe Dí.ies elvtár-
sukat pedig 2.700 Kj se?élyb?n 
részesítették, hogy beteg kisgyer-
meke számára peniciiint szerezhes-
sen be. 

A parajdi sóbánya munkásai ön-
tudatosan és bátran haladnak Nép-
köztársaságunk fejlesztése és a szo-
ciálizmus építése utján. 

A szentkeresztbányai vasgyár Ud-
varhelymegye iparosításának az a-
lapja. Mig az elmúlt rendszerben a 
tőkés tulajdonosok s ezek között a 
nemrég államellenes cselekedetért 
elítélt Bujoiu Ion is nem fejlesztet-
ték az üzemet, addig az áramositás 
óta a gyár hatalmas lendületben 
fejlődik. Munkáslakások épülnek, 
bővül az üzem, kórházat állítanak 
fel a munkásságnak és mindent 
megtesz Népköztársaságunk, hogy a 
munkásság életszínvonalát emelje. 

A munkásság Is megértette a fe-
ladatát és egyéni versenyekben igye-
kezett legjobb tudásával járulni, a 
termelés fokozásához.  A munkásokat 
a szociáiista verseny szelleme ha-
totta át, munkájukat fokozták, 
az anyagpazarlást csökkentették s 
igy érte el a szentkereszibányai 
vasgyár, hogy decembar 30 ikára az 
előirt termelési mennyiséget 315 
százalékkal multa felül. 

Az egyéni munkaversenyben Szabó 
Károly szerelő 100 százalékkal ha 
ladta tul az előirt termelési normát, 
a csiszolók közül Siőcs József 95 
százalékkal, Márton Sándor 80 szá-
zalékkal, Mihály Albert Török esz-
tergályos pedig szintén 100 száza-
lékkal. A hámorban legkiváóbb a 
Herceg Mihály teljesítménye volt, 
aki 40 százalékkal termelt többet a 
normá éi , w. a üta osmühelyben pé-
tiig M haiy István 80 százalékkal, az 
öntődében Benedek Lajos 87 száza-
lékkal. Kiss Károly villanyszerelő és 
K'bédi litván ács 80 százalékkal tel-
jesítették tul a normát, a „pucolok" 
közül pedig András Alajos és Knob-
loch Vilmos 100 százalékkal, Bíró 
Ágoston 90 százalékkal, Györgypál 
Ferenc 80 százalékkal, Szőcs István 

és Trimfuj József 100 százalékkal. 
Mihály Szőcs Lajos pedig 90 száza-
lékkal, a vashordók közül pedig Pál 
János 90 százalékos, Tamás Simion 
80 százalékos és Mihály Béni Szőcs 
90 százalékos tulteljesitménnyel tűn-
tek ki. 

A Szentkeresztbányához tartozó 
lövétei vasbányán munkacsoporton-
ként folyt a szociáiista munkaver-
seny. A verseny eredményeképpen a 
bánya a termelési előírást 15 5 szá-
zalékkal haladta tul. 

A részleteredmények a követke-
zők: legjobb a 15-ös számú mun-
kacsapat volt András Ferenc vezeté-
sével, mert ez 61 százalékkal multa 
felül a termelési normát. A Gábos 
István vezetése mellett dolgozó 14 es 
számú munkacsapat 57 százalékkal, 
a Máthé József vezetése alatt levő 
2i-es s z á m ú m u n k a c s a p a t 
48,6 százalékkal, a Tókos Ferenc 
által vezetett 2 es számú munka-
csapat 48,5 százalékkal, a Pál Lajos 
által vezetett 22 es számú munka-
csapat 44,7 százalékkal és az András 
Lajos által vezetett 8 as száinu 
munkacsapat 43 százalékkal multa 
felül a termelési normát. 

A munkaversenyben küiönösen 
kitűnt munkások bebizonyították, 
hogy átérezték, m u n k á j u k k a l 
most már nétn a tőkéseket gazda-
gítják, hanem Népköztársaságunk és 
mindnyájunk javát szolgálják. 

Kulturiimnka 
megyénkben 

November hó közepén alakult 
meg az udvarhelymegyei kulturta-
nács. A kulturtanács megalakulása 
előtt a vidéki kulturotthonok már 
megkezdték működésüket. Egységes 
irányítás mellett, a kor szellemének 
megfelelő, népet nevelő előadásokat 
tartanak. Udvarhely megyében no-
vember folyamán 181 kulturelőadást 
tartottak. Eleinte nehezen ment a 
munka, mert a meglévő kulturottho-
nokat rendbe kellett hozni. Decem-
berig elvégezték a javítási munká-
latokat és mivel a mezei munka is 
véget ért, ebben a hónapban az 
előadások száma 554 volt. 

A kulturmunkában kitűnt Kányád 
és Magyarherntány község. Ezekben 
a községekben rendezték a legtöbb 
és legjobb előadást. Jellemző a kul-
turotthonok népszerűségére, hogy a 
megye egyik legkisebb községében, 
az alig 150 lelket számláló Dics-
falván, a kultúrotthon megalakulása 
óta minden vasárnap előadást ren-
deztek. Sok tánccsoport alakult a 
megyében. Valamennyi tánccsoport 
az eredeti székely népi táncokkal 
foglalkozik. Az énekkarok között a 
legerősebb az okiandi 60 tagu- ve-
gyeskar, amely régi népdalokat újít 
fel és ismertet meg. 

December 30 megünneplésében 
minJen kultúrotthon gazdag mii-
sorral vett részt. 

Megyeszerte folyik a falusi könyv-
táraknak az átvétele. Naĵ y Inany 
mutatkozik a könyvtárhelyiségedben. 

Az újévi négy hónapos kultur-
munkaterv még lendületesebb mun-
kát ígér, annál is inkább mert 
Udvarhelymegye Csík-és H iroitíjzék 
megyékkel fog versenyezni. 

M umi Iíííhtí" '^z~áLTnát „tlU IUu/1  llüJil" ujabb értékes kötete Je-
J lent meg. 

V. ORLOV: Elbeszélések fontos semmiségekről. 
A szerző már gyermekkorában figyelemreméltó tehetségnek bizonyult. 

Találmányairól már kisgyermek korában újságok és szakkönyvek emlékeztek 
meg. Ifjú kora miatt a Feltalálók Szövetségének közbenjárására volt szükség, 
hogy a Technikai Intézet hallgatói kö;é felvegyék, ahol egyetlen iskolaév 
alatt három év anyagából vizsgázott. Ma híres mérnök (24 találmánya van) 
a technikai tudományok doktora, a Tudományos Kutató intéze'ben dolgozik 
és közben könyveket ir olyanok számára, akik éppolyan szerelmesei a techni-
kának, mint őmaga. 

Apróságokról ir, „semmiségekről*, melyek azonban az ember találékony-
sága és a természet erőinek leküzdésére irányuló szakadatfan és győzelmes 
erőfeszítései folytán, életbevágóan fontos tényezőkké válnak. Megvilágítja 
például az árnyék szerepét a haditechnikában, mesél a buborékról, me'y az 
ásványból a fémet kivonja, a füstről, a porról, a visszhangról s a nap su-
garairól, melyek mind segítik az embert a munkában és a harcban. 

MALINOVSZKIJ : Az emberi test élete és szerkezete. 
Évszázadok óta a tudósok ezrei egész életüket az emberi test szerkezete 

és működése tanulmányozásának szentelik, hogy tudásukat a betegségek 
gyógyításának szoigalataba állithassák. Hogy megérthessék, hogyan épül fel 
és hogyan él az emberi test, bele kellett tekinteniük a belsejébe, ami a régi 
idíkben, az egyháznak az emberi holttestek boncolására vonatkozó tilalma 
miatt, életveszélyes kísérlet volt. Ma már nemcsak a holttestek zavartalan 
tanulmányozása teszi lehetővé az emberi test belsejébe való betekintést, ha-
nem a küiön e célra szolgáló eszkö/ök,  készülékek, melyek a belső szerveket 
és működésűket az élő test megsertese nélkül tisztán megmutatják. 

Molinovszkij e tudományos alapossággal megirt érdekes munkája, mely 
azonban a minden előképzettséget nélküiöző olvasó számára is könnyen 
érthető, feltárja előttünk mindazt, amit a modern orvostudomány az emberi 
test alkatáról és működésétől ismer. 



Mi történik a nagyvilágban ? 
Kül - és belpolitikai tájékoztató 
Népköztársaságunk 

1 9 4 9 évi gazdasági 
terve. 

A közelmúlt legnagyobb jelen-
tőségű belpolitikai eseménye, két-
ségtelenül a Gheorghe Gheorghiu-
©ej első miniszterelnök-helyettes 
által a Nagy Nemzetgyűlés elé 
terjesztett törvényjavaslat a Román 
Népköztársaság első általános gaz-
dasági tervéről. Ezzel az egyéves 
gazdasági tervvel indul el Népköz-
társaságunk a szociálizmus utján. 
A Nagy Nemzetgyűlés lelkes han-
gulatban, egyhangúlag elfogadta 
az 1949 évi általános gazdasági 
tervre vonatkozó törvényjavaslatot. 

A MNSz nevében Csákány Béla 
dr. nemzetgyűlési képviselő fejtette 
ki a Nagy Nemzetgyűlésben el-
mondott beszédében, hogy a Ro-
mániában élő magyarság lelkese-
déssel csatlakozik a gazdasági 
terv megvalósítóinak táborához, 
mert mindenki tudja, hogy a terv 
sikere az összes dolgozók érdeke, 
nemzetiségre való tekintet nélkül. 

Az n) költségvetés és az 
adóügyi törvények. 
Luka László pénzügyminiszter 

hatalmas beszédben ismertette és 
elemezte a Nagy Nemzetgyűlés 
előtt a Román Népköztársaság 
1949 évi költségvetését és az ezzel 
együtt benyújtott adóreform-törvé-
nyeket. Ezeket a törvényjavaslato-
kat is egyhangúlag szavazta meg 
a Nagy Nemzetgyűlés. Az uj költ-
ségvetésben különösen szembeötlő 
a művelődési célokra fordított ösz-
szegek emelkedése és aránya a 
többi kiadásokhoz. Míg a nyugati 
imperiálista hatalmak a hadügyi 
költségvetésüket emelik és a mű-
velődési célokra a fegyverkezésre 
szánt összegnek csak elenyésző 
százalékát fordítják, addig Nép-
köztársaságunk a költségvetés 
számadatai szerint is legnagyobb 
gondot fordit a művelődési szín-
vonal emelésére. A Magyar Népi 
Szövetség parlamenti csoportjának 
nevében Imets János nemzetgyű-
lési képviselő szólt hozzá a tör-
vényjavaslathoz, kiemelve, hogy 
az uj költségvetési és adóügyi 
törvények a dolgozó néptömegek 
érdekeit tartják szem előtt. 

A román-csehszlovák 
barátsági és együtt-
működési szerződés 
ratifikálása. 
Pauker Anna külügyminiszter 

hatalmas beszéde után a Nagy 
Nemzetgyűlés megszavazta, az 
ülésszak második napján, a román-
csehszlovák barátsági és együtt-
működési szerződés ratifikálásáról 
szóló törvényt is. Ezzel életbe lé-
pett az a nemzetközi szerződés, 
amely hivatva van a testvéri cselvj 
szlovák és román nép együttes 
felvirágozását és boldogulását szol-
gálni. A MNSz részéről a Nagy 
Nemzetgyűlésben Kacsó Sándor, a 
MNSz országos elnöke méltatta 
ezt a nemzetközi szerződést. 

Az uj társadalombizto-
sító törvény 
Lotar Rádáceanu munkaügyi 

miniszter terjesztette a Nagy Nem-
zetgyűlés elé az uj társadalom-
biztosítási törvényt. Beszédében 
kiemelte, hogy az uj társadalom-

biztosítás minden alkatmazottra 
kiterjed, tehát az állami tisztvise-
lőkre is, akiknek eddig nem volt 
erre joguk és különösen vonatko-
zik a mezőgazdasági alkalmazot-
takra, akik eddig nem részesültek 
orvosi kezelésben és segélyben. 
A társadalombiztosítás tehát az 
alkalmazottak intézménye lett s 
abban nem vehetnek részt a 
munkaadó iparosok. Nagy ujitása 
a törvénynek, hogy a társadalom-
biztosító-intézet vezetését a mun-
kásosztály tömegszervezetének, a 
szakszervezeteknek a kezébe he-
lyezi. 
Heves harcok Indoné-

ziában 
Az indonéziai kérdéssel foglal-

kozott a Biztonsági Tanács, de a 
szovjet- és ukrán kiküldöttek által 
beterjesztett javaslat felett még 
nem tudtak dönteni. Ennek elle-
nére heves harci tevékenységről 
adnak hirt a lapok, mert a hol-
land kormány tovább folytatja a 
hadmüveleteket. Az indonéz sza-
badságharcosok a hatalmas túle-
rővel szemben hősies ellenállást 
fejtenek ki. 
Kinában döntő csatára 

sorakoznak az ellen-
felek 
A kinai néphadsereg győzelmes 

előrehaladása Kuomintang-Kinát 
végső erőfeszítésre kényszeríti. A 
Nagy-csatorna mentén, a Nanking 
és Sángháj előtti térségben sora-
koznak fel döntő csatára az ellen-
felek, mintegy 200 kilóméternyi 
hosszúságban. Csáng Káj-Sek kor-
mánya egyes értesülések szerint 
keresi az összeköttetést a felsza-
badító mozgalom vezetőivel, hogy 
velük békét kössön. Csáng Káj-
Sek Formoza szigetére szándék-
szik visszavonulni, mihelyt a 
nankingi csata megkezdődik. 
Titkos egyezmény 

a Rnhr-vidékre vo-
natkozóan 

A nyugati hatalmak londoni ér-
tekezletén állítólag titkos egyez-
mény jött létre az imperiálisták 
között, amelynek értelmében nem 
kívánják a Ruhr-iparvidék államo-
sítását, ami ellentétben van a 
potsdami egyezménnyel, mert ez 
a Ruhr-vidéket a négy nagyhata-
lom ellenőrzése alá helyezte. A 
titkos egyezmény másik pontja 
szerint megegyeztek az imperiá-
lista nagyhatalmak Nyugat-Német-
országnak alkalmas időben való 
felfegyverezésében. 

x Boltkezelőt keres a korondi 
„Petőfi" szövetkezet igazgatósága 
1949 február l-re. Jövedelem: havi 
2000 lej fixfizetés és természeibeni 
lakás. 4 százalék forgalmi jutalék a 
8 tzázaieknál magasabbra kalkulál 
ható és 1 százalék forga'mi jutalék 
a 8 százalékra, vaey annál alacso-
nyabban kalkulálható áruk Stán. 
Szükséges óvadék: 5 000 lej kész-
pénz és 350 000 lejes fedezeti váltó 
két jó kezessel. Jelentkezőknek iga-
zolniok kell, hogy politikailag nem 
esnek kifogás alá. Az engedélyek 
átírásával járó költségek a boltke-
zelőt terhelik, viselnie kell ezen kí-
vül a betegsegélyző járulék 3/i-ed 
részét és a fizetés utáni adót teljes 
egészében Havi forgalom 3—400.000 
lej, ami azonban könnyen fokozható 
Pályázati határidő 1949 január 8. 

Az igazgatóság. 

Kulturális munkaverseny 
Udvarhelymegyében 

Január elsején vármegyénk 13t községének kulturotthona munkaver-
seny-szerződést kötött. 

A dolgozók életszínvonalának emeléséért folyó harcba bekapcsolódtak a 
művelődési munkaközösségek, hadat üzenve az írástudatlanságnak, a babo-
nának, az előítéletnek és az elmaradottságnak. 

A munkaverseny 4 hónapra szól és a kulturotthonok tagjai és vezetői 
komoly feladatokat vállaltak, megmutatva ezzel, hogy megértették hivatásukat 
és dolgozni akarnak. 

A szerződésben megállapították, hogy minden vasárnap művelődési 
előadást rendeznek, 4 hónap múlva nem lesz Írástudatlan a vármegyében, 
könyvtárakat állítanak a dolgozó népnek és végül, ha ebben a munkában 
bárki is próbálná megakadályozni, vagy gátolni haladó szándékukat, annak 
próbálkozásait letörik, szabad utat biztosítva a haladásnak az osztályharc 
szellemében. 

Újult erővel látnak munkához a kulturotthonok tanácsai, amikor közsé-
geik megbízásából aláírták a szerződéseket és tudják, hogy a vállalt fe-
ladatokat véghez is viszik. 

Rövidesen a fáradt dolgozók esténként a kocsma helyett az olvasó-
vagy könyvtár-teremben pihennek meg a „Falvak népe", vagy más újság 
mellett, ott beszélik meg közösen a nap, vagy a hét eseményeit, Vasárnap 
pedig kulturelőadás fogja szórakoztatni a legkisebb községünk lakóit is. 

K. I. 

Szegények karácsonya Bögözben 
Györffi Domokos 6 gyermekes, 

Bodor Pál 3 gyermekes, Veress 
Mózes, Varga Péter. Benyovszky 
Miklós és Mihály József bögözi 
szegény emberek elvállalták a tem-
plom javitásának munkálatait. Be-
csületesen el is végezték munkáju-
kat. A munkadijukból hátrálékos 
24 000 lejt karácsony előtt kellett 
volna megkapniok, hogy az ünne-
pek alatt legyen mit enniök. Meg 
is indult a pénz összegyűjtése, de 
azt nem a szegény munkások bé-
rének kifizetésére fordították, hanem 
az egyházi épületek és birtok adó-
ját fizették ki belőle és a megne-
vezett szegény munkások pénz nél-
kül mehettek neki az ünnepeknek 
s nem csak, hogy ajándékot nem 
vehettek családjuknak, hanem éhez-
tek is. 

Jakab József tiszteletes ur hasz-
nálta az egyházi épületeket és a 
birtokot, vájjon nem neki kellett 

Megnyílt az OSP jégpálya 
Az udvarhelymegyei népi sport-

szervezet megnyitotta a sétatéri jég-
pályáját, ahol minden 10 éven aluli 
gyermek teljesen d'jtalanul korcso-
lyázhatik. Az OSPmegvei bizottsága 
ezáltal alkalmat ad arra, hogy a sze-
gényebb sorsú gyermekek is spor-
tolhassanak. 

Tizéven felüli sportolók részére 
szintén kedvezményes használati di-
jat állapított meg, hogy a korcsolya 
sport is népi-sporttá fejlődhessék ki. 

A jégpályára a belépti dijak a kö-
vetkezők : 10 éves korig díjtalan, 
10—15 évig 10 lej, 15 éven felüliek 
számára 15 lej. 

A korcsolyapálya hétköznapokon 
nyitva van 2—5 óráig, este 7—9 
óráig, míg vasár- és ünnepnapokon 
délelőtt 10—l-ig, délután 2—5-ig és 
este 7—9 ig áll a korcsolyázók ren-
delkezésére. 

— A Demokrata Zsidó Népkö-
zösség január 1-én saját helyisé-
gében jól sikerült tea-délutánt ren-
dezett a görög szabadságharcosok 
gyermekeinek felsegélyezésére. A tea 
délután tiszta jövedelme 2538 lej 
volt, amely összeget a görög segé-
lyező bizottságnak adták át. 

Nyomatott az „UMGISz" könyv-
nyomdájában Székelyudvarhelyt. 

volna e annak adóját is megfizet-
nie? Neki sem fáj a szegény mun-1 

kások bérének visszatartása, akár-' 
csak a presbitériumban ülő zsíros-j 
gazdáknak sem, mint Fekete Sán-j 
dor, Bencze Ferenc, vagy ifj. Kíss: 

Jánosnak, mert nekik bezzeg bősé-; 
gesen kijutott minden földi jó a1 

karácsonyi ünnepekre. 
Igy vonják meg a kulákok a sze-, 

gény munkások jogos munkabérét, 
és igy élezik ők maguk az osztály-
harcot Bögözben, mert ez az eset( 
nagy felháborodást váltott ki a bö-! 
gözi lakosság széles köreiben. So-: 

kan megtagadták a hozzájárulás ki-: 

fizetését is, mert lá'ják, hogy aẑ  
összegyűjtött pénzt nem a templom' 
javitásának költségeire fordítják/ 
hanem egyéni célokra. Igy a sze-1 

gény munkások éles ellentétbe ke-1 

rültek a munkabérüket megadni] 
nem akaró zsíros gazdákkal. 

a 
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— Imets 3ános nemzetgyűlést 

képviselőt, lapunk felelős szer-1, 

kesztőjét a Nagy Nemzetgyűlés-
legutóbbi ülésszakán nemzetgyü-: 
lési kvesztornak választották meĝ  

Neoefő  sarok 
Miért nem indult Marshall 

lövésben ? 
Sportkörökben nagy feltűnés 

keltett, hogy Marshall, aki mát 
annyi dolgot el-lőtt, nem indul e 
céllövőbajnokságokon. 

— Sajnos, nem áll módomban 
nyilvános céllövőversenyen indulni 
adta meg a felvilágosítást Marshall! 

— És miért nem ? 
— Mert félek, hogy felismerií 

a céljaimat... 
(Ludas Matyi) ' 

^ I 
— Höszönetnyiloánltás. Kö: 

szönetet mondunk mindazoknak 
akik felejthetetlen drága jó felej 
ségem. édesanyám temetésén részj 
vettek es fájdalmunkat enyhiterí 
igyekeztek. Külön köszönetet mori 
dunk a város vezetőségének éi 
mindazoknak, akik virágot helyez 
tek koporsójára. Id. Béla Feren1 

és a gyászoló család. 


