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KARÁCSONYI  SZÓZAT 
E földön  békesség  és az embe-

rekhez  jóakarat!  zengett  az írás 
szerint az angyali  kar  szózata 
Krisztus  születésének,  az emberi-
ség első  karácsonyának,  éjszaká-
ján a bethlehemi mezőn tanyázó 
pásztorok  felé. 

Kétségtelen,  hogy ez a kíván-
ság, ez a vágya a békességnek 
és  az egymáshoz való jó akarat-
nak nem azon az éjszakán ébredt 
először  életre  az emberiség eszme-
világában. Az írás  szavai való-
színűleg  csak a kimondás,  a meg-
fogalmazás,  első  határozott  for-
máját adták  meg ennek az em-
beri vágynak,  amely azonban ott 
szunnyadozott  már sok-sok  ezer 
évvel ezelőtt  is, a nagyobb töme-
geknek,  a nagy többségnek,  a csak 
ihti akaró  egyszerűeknek  a leg-
bensőbb,  legsajátabb  érzései kö-
zött.  A kimondás  biztos formája, 
természetesen,  segítette  a homá-
lyos ősi  érzés tisztulását,  erősö-
dését,  s az azóta tudatos  eszmévé 
vált  és mind  erélyesebben köve-
teli  a maga érvényesülését  az em-
beriség általános  közösségi  beren-
dezkedésében  is. 

E földön  békesség  és az embe-
rekhez  jó akarat  J  Valóban  alig 
is lehetne ennél szebb, érdeme-
sebb eszmét az emberiség számára 
célnak  elképzelni,  még ha ide  szá-
mítjuk  a minden  haladó  irány, 
újító  szellemiség  legnépszerűbb, 
leglényegesebbnek  elismert  eszmé-
jét, a szabadság,  egyenlőség,  test-
vériség eszméjét is, amely az előb-
bivel lényegében azonos. 

És mégis a földön  mindig  vol-
tak  olyanok  — a tömegek  erejé-
nek, munkájának  akizsákmányo-
lásával  könnyű  és henye életre 
vágyakozik,  egy rideg  tőkés  és 
pénzuralmi  rendszer  fenntartói  és 
előnyélvezői  — akik,  a tömegek 
ősi  vágyával ellentétben,  nem a-
karták,  határozottan  megakadá-
lyozni törekedtek,  hogy a földön 
a békesség  és az emberekhez  való 
jóakarat  megvalósuljon.  Ezek  ér-
deke  a múltban is éppen az volt, 

s az ma is, hogy a tömegek  közt 
minél nagyobb nyomorúság, tu-
datlanság,  egyenetlenség,  zűrzavar 
legyen,  mert az igy biztosságát, 
öntudatát  vesztett,  ide-oda  inga-
dozó,  vagy éppen egymás közt 
marakodó  tömeget  annál jobban 
lehet kihasználni,  háborúba ker-
getni. A háború — a minél szé-
lesebb kiterjedésű,  minél tartósabb 
háború — pedig  mindennél  kívá-
natosabb állapot  a felhalmozott, 
tőke  számára, hiszen ez jobb üz-
letet  sehol, semmiben sem csinál-
hat a hadiszerek  minél tömegesebb 
gyártásánál  és szállításánál. 

Uszító  jelszavak  terjesztésével, 
erőszakkal,  megfélemlítésselinás 
ilyen módszerek  és eszközök  fel-
használásával  többször sikerült  is 
ezeknek  a gonosz elemeknek  ördögi 
céljaikat  megvalósítani,  s a földet 
háborús romlással,  vérrel,  s ennek 
következményeképpen  az élet  min-
den  szörnyűségével,  zűrzavarával 
elborítani,  még pedig  a legutóbbi 
háború alkalmából  minden  eddigi 
háborút felülmúló  módon.  Ilyen-
kor,  az ördög  hangjának  a dia-
dalmaskodásával  az angyali  szó-
zat elhalkul,  sőt  örökre  elnémult-
nak vélődhetik,  de  az emberi-
ség eszméletének  legbelső  zugaiban 
halkan  akkor  is zeng tovább és 
percről-percre  erősödni  törekedik. 

Ez a két  hang: az ördögi  és az 
angyali  szózat versenyez egymás-
sal a földön  most is, amikor 
1947 karácsonyának  az érkezéséi 
várjuk.  Két  hang, két  törekvés, 
— az egyik  a haszonvágyból  a 
háborús borzalmak  ujabb felidé-
zésére készülődő,  kisebb számú, 
de  mindenre  elszánt  és erőszakos 
hatalmasoké,  a másik a békés  al-
kotó  munkát,  építést  célul  tekintő 
tömegeké.  Hisszük,  hogy végül  is 
a békés  célú tömegek  hangja, vá-
gya fog  győzedelmeskedni  és vég-
képpen megvalósul,  amit a beth-
lehemi angyali  szózat hirdetett:  a 
békesség  e földön  és a jóakarat 
az emberekhez  J 

Tompa  László 

Sztálin generalisszimusz 68 éves 
Sztálin generalisszimus 68-ik születési évfordulója  alkalmá-

ból a város lakossága nagygyűlésen ült ünnepet. 
A nagygyűlést Grama József, 

az ARLUS főtitkára  nyitotta meg 
magyar és román nyelven, átadva a 
szót Dinculescu Filip őrnagynak. 

— Sztalinnak köszönhetjük, hogy 
ma itt a legnagyobb békében és meg-
értő szeretetben ünnepelünk együtt; 
magyarok, románok, mondotta töb-
bek között Dinculescu őrnagy. 

IV agyar nyelven Tittel Andor 
tanár ismertette S z t á l i n hatalmas 
egyéniségét. Schaaser Rudott tehet-
ségesen szavalta Kirjanov: Ötéves 
terv cimü verset. Halász Rudolf  ere-
deti orosz dalokat énekelt nagy st-

. j .. , . ,. kerrel. 
A nagygyűlés résztvevői Ágoston Sándor javaslatára üdvözlő 

táviratot küldtek Sztálin generalisszimusznak születésnapja alkal-
mából. 

A nagygyűlés az Internationalé eléneklésével ért véget. 

A görög szabadságharc támogatására 
folytatott gyűjtés eredménye. 

Az udvarhelymegyei Görögországot 
Segélyező Nemzeti Bizottság Újonnan 
megindított gyűjtési tevékenységének 
eredménye, az alábbi táblázat szerint: 

Az udvarhelymegyei Közalkalmazot-
tak Egységes Szakszervezetének gyűj-
tése: bögözi jegyzőség 455 lej, felső-
boldogfalvi  jegyzőség 665 lej, szent 
léleki jegyzőség 252 lej, parajdi járás 
940 lej, Lövéte község 1993 lej, Bar 
doc község 1033 lej, Olaszteli-k község 
1100 lej, firtosmartonosi  jegyzőség 200 
Uj, bikafalvi  jegyzőség 1116 lej, peteki 
jegyzőség 748 lej, homoródalmási jegy-
zőség 3155 lej, Székelykeresztur és 
Kőrispatak községek 2219 lej, Városi 
alkalmazottak szakszervezete 1871 lej, 
postai alkalmazottak szakszervezete 50 
lej, Ruházati csoport szakszervezete 
150 lej. 

Intézmények és hivatalok gyűjtése : 
udvarhelyi pénzügyigszgatóság 900 lej, 
városi polgármesteri hivatal 390 lej, 
rendőrség 400 lej, a MNSz által rende 
zett »V«rga Katalin* estről begyült 
összeg 1285 lej, az ASMAR tea estélyén 
begyült összeg 7000 lej, az Egészségügy 
által rendezett teaestélyen begyült ösz 
szeg 1941 lej, magyar tanfelügyelői 
hivatal 336 lej, R'un. Kat. Nőszövetség 
300 lej, Cercul Teritorial 286 lej, Ifjú 
Munkéf-Szövetség  500 lej. összesen 
29.285 lej, azaz Huszonkilencezerket-

tőszáznyolcvanöt lej, mely adományért 
hálás köszönetet mondunk mindazok-
nak, kik megértették, hogy a görög 
szabadságharc a népek szabadságharca 
s a mi szabad életünk biztositéka. 
Ezen adományból kitűnik a segíteni 
akarás ós kérjük, hogy minden ember 
tegye magáévá a harc fontosságát, 
akinek még nem volt alkalma e nemes 
muhkába belekapcsolódni, tehetségéhez 
képest segitse a hős görög szabadság-
harcosokat, akik a nemzetközi reakció 
ellen harcolnak. 

Ellenőrző bizottsági tagok : Demeter 
Sándorné,  Juliu  Păstrăv,  Protopop 
Greco catolic. Titkár: Horváth  J.-ne. 

Tito marsall elutazott 
Péntek délután Tito marsall meglá-

togatta a parlamentet. Mihail Sadove-
anu, a nemzetgyűlés elnöke meleg sza-
vakkal üdvözöl'e a magas vendéget. 
Tito marsall válaszában kiemelte a 
balkáni népek egységének szükséges-
ségét. 

Pénteken éjfélkor  Tito marsall és a 
jugoszláv kormányküldöttség többi tag-
jai a mogoşaiai pályaudvarról indulva 
elutaztak Romániából. Bucsuztatásukra 
megjelentek kormányunk tagjai, a dip-
lomáciai testület tagjai, számos politi-
kai és kulturális személyiség, valamint 
ezernyi fővárosi  lakos. 



Tájékoztató a földadóról 
A földadó  kirovásokkal és behajlásokkal kapcsolatosan sok a panasz. 

£nnek oka egyrészt mezőgazdáink- tájékozatlanságában, másrészt a végrehajtó 
közegek téves törvényértelmezésében rejlik. 

Elsősorban tudni kell azt, hogy a kiróvások előkészítő munkálatai (érté-
kelések, osztályozások stb.) még a stabilizáció előtt megtörténtek s a stabil 
lejre való átszámítás ugy történik, hogy 4000 lejnek 1 stabil lej felel  meg. 

Az egyes művelési ágak tekintetében országosan hat osztály van meg-
állapítva. 

Vármegyénkben az átlagos terméshozam alapján a kaszálók a III—VI 
osztályba, a legelők a IV—VI osztályba, a zöldséges kertek az V—VI osz-
tályba, a gyümölcsös kertek a III—VI osztályba vannak sorolva. 

Az egyes osztályoknak megfelelő  adóalapul szolgáló jövedelem as alábbi 
(természetesen, a stabilizáció előtti lejben számítva az összegeket): 

kaszáló: kaszáló:  III. osztály 18 900.000 lej jövedelem hektáronként 
IV. » 14 7C0 000 > > » 

V. t 10 500.000 » > > 

VI. » 6.3CO.OOO » » > 

legelő:  IV. > 10.500.000 » > » 

V. » 6.300.000 » » » 

VI. » 3 360.000 > » > 

aöldséges  kertek:  V. > 108 975.000 » » » 

> VI. > 84 600 000 > > » 

gyümölcsös „ III. > 81000 000 » » > 

IV. > 63.000.000 » » > 

V. » 45 000.000 » » > 

VI. > 28 800.000 » » » 

Az adókulcs a jövedelem nagyságához mérten fokozatosan  emelkedő 
10000 000 lej jövedelemig 20% 
10.000 000— 20.000 000 lej jövedelemig 21% 
20.000 000 - 30.000.000 » » 22% 
30.000.000— 50 000.000 > > 26% 
50.000.000— 100.000 000 » > 30% 

100.000,000- 150.000 000 » » 35% 
150.000 000— 200.000 000 » » 40% 
200000.000— 300.000 000 » » 45% 
300.000.000— 500 000.000 » » 50% 
500.000.000—1.000.000 000 > > 55% 

1.000.000 000-lejen felül 60% 

kaszálóknál  -. III. o 
* IV. 

sztályu 
» 

után » 945 lej hektáronként 
735 » 

V. » » 525 » » 
VI. » 315 > » 

legelőknél:  IV. » » 525 » » 
V. > » 315 » > 
VI. » » 168 » » 

zöldséges  kerteknélr  V. » » 5448 » » 
VI. » > 4230 » > 

gyümölcsös kerteknél:  III. » > 4100 » » 
IV. » » 3150 » » 
V. » » 2250 » » 

VI. » » 1440 » » 
A legújabb intézkedés szerint a legelő területeknél, minthogy azok közös 

használatban állanak — az adóalapul szolgáló jövedelem nagyságára tekintet 
nélkül — a minimális 20%-os adókulcs alkalmazandó. 

A fenti  táblázatokból kitetszőleg feltűnően  magas a zöldséges és gyü 
mölcsös kertek adóalapul szolgáló jövedelme s ennek következményeképpen 
az adója is. 

Az adóalapul szolgáló jövedelem jpegállapitásához az V. osztályban 72 
métermázsa 65 kgr., a VI. osztályban 56 métermázsa 40 bgr. zöldségtermést 
vettek alapul, a gyümölcsöskerteknél pedig a III. osztályban 22 mm. 50 kgr., 
IV. osztályban 17 mm. 50 kgr., V. osztályban 12 mm. 50 kgr., VI. osztály 
ban 8 mm. gyümölcshozamot, a zöldség kilógrammját 30.000, a gyümölcsét 
60.000 lejjel számítva (a bruttó jövedelemből leütve 50% termelési költséget.) 

Székelyföldi  viszonylatban ugyanis — kivéve egynehány községet — 
intenzív zö dségtermelés alig van s nem minden telekkönyvileg vagy kataszte. 
rileg kertnek nyilvántartott terület tekinthető állandó jellegű zöldséges kertnek 
vagy gyümölcsös kertnek, amikor közismert az, hogy á kertben alig van a 
legtöbb helyen egynehány ágyás zöldség s alig lézeng néhány gondozatlan 
gyümölcsfa  s a kert a házi állatok legeltetésére vagy kaszálóul szolgál. E te-
kintetben a panaszok egy része indokoltnak látszik. 

A fentiekben  nem volt szó az erdőkről és szántóterületekről. 
A magyarázat az, hogy az erdők nem esnefe  évi rendes földadó  alá, ha-

nem csak a kitermelés alkalmával adóznak, a szántóterületek tekintetében pedig 
külön rendelkezések vannak. 

A szántóterületek országos viszonylatban ugyancsak hat osztályba van-
nak sorozva. Az egyes osztályokra eső adóösszeget a miniszterközi bizottság 
állapította meg,, viszont az egyes községekben lévő szántóterületeknek vala-
melyik osztályba való besorolását a helyi bizottságok végezték. 

Általában a szántóterületeket a III—IV. osztályba sorolták. 

Az adóösszeg nagysága azonban nemcsak attól függ,  hogy a szóban 
lévő terület hányadik osztályba van sorolva, hanem attól is, hogy ugyanazon 
községben az illető gazdának mennyi egyéb mezőgazdasági ingatlana van még. 
Minél kisebb gazda valaki, annál kevesebb adót fizet  ugyanolyan osztályba 
sorolt és ugyanakkora terület után, mint egy nagyobb gazda. A különbség 
igen lényeges. Ezt az alábbi táblázat tünteti fel: 

A tulajdonos összes mező Egy hektár szántóterületre eső adó 
gazdasági ingatlanainak osztályok szerint: 

területe: III. IV. V. vi. 
0— 1 hektárig 220 180 140 100 
1— 2 » 540 420 300 180 
2 - 5 » 680 ~ 530 380 230 
5—10 » 820 820 820 820 

10—20 » 960* . 960 960 960 
20—35 » 1100 1100 1100 1100 
35 hektáron felül 1240 1240 1240 1240 Ifli 
Tehát a két holdon alóli gazda, ha egy hold szántóterülete van (VI. 

osztályú) fizet  lüO lej földadót,  ugyanakkor egy 15 holdas gazda egy hold 
ugyancsak VI. osztályú szántóterülete után fizet  820 lejt. 

A fenti  adóösszegek után Udvarhely megyében még fizetendő  20%. 
Ugyanis e rendelet az egyes megyék terméshozamainak megfelelően  20 
illetve 40°/o többletet is előir. 

Nem hagyható figyelmen  kivül az a tény, hogy ez az adózási mód ud-
varhelymegyei és általában székelyföldi  viszonylatban bizonyos helyesbítésre 
szorulna. Nincs figyelemmel  ugyanis arra, hogy a megye községei nagy ré-
szének a határa tag03itatlan s a határ egyharmad része, mint ugar, semmiféle 
termést nem hoz. Ennek ellenére — minthogy az adókiróvás a telekkönyvi, 
illetve kataszteri adatok alapján történik — éppen ugy adózik, mintha minden 
évben meghozná a maga termését. Ez bizonyos mértékben adótöbbletet jelent 
a tagositott határral rendelkező községekkél szemben. 

A legtöbb panasz a cséplés alkalmával adó címén természetben beszedett 
gabonamennyiség beszámításával, illetve téves beszámításával kapcsolatosan 
merült fel. 

E tekintetben a helyzet a következő: 
A Miniszterközi Bizottság 3 sz. határozata szerint Udvarhely vármegyében 

az alábbi táblázat szerinti mennyiségeket kellett természetben beszolgáltatni: 
0— 2 hektár területig 34 kgr. búzát hektáronként 
2 - & „ „ 42 „ „ .,. - , 
5—10 „ „ 51 „ „ „ 

10-20 „ ., 59 
Ismeretes, hogy külön rendelkezés volt arra nézve, hogy aki nem búzát, 

hanem egyéb gabonanemüt adott, azt hogyan kell átszámítani. 
A f.  évi október 30-iki Hivatalos Lapban megjelent miniszterközi bizottsági 

határozat szerint, a szántóterületekre  megállapitott  földadóból  le kell  vonni 
akkora  területre  eső adót,  mini amskkora  területről  az adó  termeszeiben 
befizetési  nyert. 

Például:  ha egy udvarhelymegyei mezőgazda, akinek összes mezőgaz-
dasági ingatlanai 6 hektárt tesznek ki beszolgáltatott 102 kgr. búzát viszont 
összes szántóterületi 2 hektárt tettek ki, a szántóterületei után több adót 
fizetni  nem köteles, mert a fenti  táblázat szerint a két hektárra eső adót ter-
mészetben kifizette. 

Ha azonban egy 6 hektáros mezőgazda C3ak 51 kgr. búzát szolgáltatott 
be, viszont szántóterületei 4 hektárt tettek ki, készpénzben befizetni  tartozik 
(feltéve,  hogy szántói IV. osztályúak) 2952 lejt a szántóterületek után, valamint 
a 2 hektár egyéb területre kirótt adót, viszont a beszolgáltatott búzamennyi-
séggel el van rendezve az adója 1 hektár területnek, ami készpénzben 836 
lejnek felelne  meg a fenti  táblázat szerint. 

Helytelen és sérelmes tehát a végrehajtó közegeknek az a gyakorlata, 
hogy a természetben beszolgáltatott búzamennyiséget átszámítják kilogrammon-
kénti 56 lejes maximális áron készpénzre s azt az összeget vonják le az elő-
irányzott földadóból.  A különbség igen lényeges az adófizető  közegek sérelmére. 

Amint a fentiebből  kitűnik, az eljárás túlságosan bonyolult s ezért öröm-
mel üdvözölhetjük a Luka László pénzügyminiszter által bejelentett pénzügyi 
reformot  és uj adótörvényt. 

Hadnagy  Károly  dr. 

Harmóníkaszó 
Irta:  IZSÁK  DOMOKOS  képviselő. 

Rapid-vonat  telt  fülkéje, 
Ü^ünk,  haton benne, 
Három  nemzet két-két  fia 
Összekeveredve. 

Román, magyar, orosz testvér, 
Egy szót sem hallani? 
Tán  nem értjük  egymás nyelvét, 
Bábelnek  fiai. 

Néma  csendben  robogunk  át 
Egy pár óra alatt, 
Román sikot,  nagy hidakat, 
Kis  állomásokat. 

Fuj  és prüszköl  a mozdonyunk, 
Mint  fáradt  ló nyáron. 
Lassit, lassit  s meg is áll  egy 
Nagyobb  állomáson. 
Most  egyszerre  elbűvölten 
Érzünk  fel  mindnyájan  — 
Harmonika  kedves  hangja 
Zeng  fülünkbe  lágyan. 

Szép /  kraszive!  frumosz  /  mondjuk, 
S minden  szem kigyullad  — 
Igy  tudtuk  meg: szava, szive 
Van  mindannyiunknak. 

A vak művész,  a vak koldus, 
Szép fiatal  gyermek, 
Megérezte,  rossz sapkája 
Milyen  pénzzel telt  meg. 

A minimális 20% adókulcs alkalmazása mellett a fenti  osztályoknak a 
következő földadó  felel  meg: 
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Tito marsall 
ünneplése 

F. hó 19-én, pénteken este Székely 
udvarhely váro3 polgárai szép szám-
ban gyűltek össze a moziteremben, 
hogy Titó marsallnak Bukarestbe ér-
kezését megünnepeljék. 

Az ünnepi nagygyűlést Pálffy  Sándor 
Ésrületi tanfelügyelő  nyitotta meg ro-
:roán és magyar nyelven. 

Elnöki megnyitójában rátért a görög 
helyzet ismertetésére is, felhívta  a 
nagygyűlés résztvevőit, támogassák a 
görög szabadságharcot, mely a mi 
harcunk is. A görög partizánok nem-
csak a görög nép függetlenségéért 
•sarcolnak, hanem a Balkán békéjéért 
iíé, amikor az angolszász imperiálisták 
álltai támogatott hazai reakció ellen 
küzdenek. 

A nagygyűlésen Stelian Négreanu 
i s Gottesmann László ismertették ro 
mán és magyar nyelven Tito marsall 
látogatásának gazdasági és politikai 
elentőségót. Vázolták azt a hősi küz-

delmet, amelyet a jugoszláv népek 
folytattak  a német és olasz fasiszta 
Itióditók ellen s benne Titó marsall ra 
gyogó szerepéi. 

A Jugoszláv népi demokrácia a har-
cok tüzében kovácsolódott egységgé s 
ma már ott. tart, hogy rálépett a szo-
•rfálizmus  megvalósításának útjára. 

Az a barátsági szerződés, melyet 
"Titó marsall nemrég M Jgyarországgal 
és Bulgáriával, ma pedig országunkkal 
kötött, nem irányul egy nép el-
ien sem, béke biztosítéka. A, 
átmai népek alig 2 évvel a borzalmas 
rilágháboru után már elindultak az 
együttműködés utján a tartós béke 
megteremtéséért. A Szovjetunió, a ke-
icteurópai népi demokráciák, a világ 
szakszervezeti munkássága, a Nők 
Világszövetsége és szerte a világon 
még az imperiálisták hazájában is a 
békeszerető emberek oly hatalmas tá-
bort alkotnak, melyen megtörik az 
imperiálista reakció háborúra uszító 
politikája. 

A nagygyűlés lelkes hangulatban a 
munkás Internátionálé eléneklésével 
ért véget. 
' • • • • • • • • • • • H H M B B M I 

A városi diszpenzár 
közleménye 

A jövő nemzedék érdekében, de sa-
ját magáért is minden terhes és szop 
íató anyának, valamint minden cse 
csemőnek és kisgyermeknek föltétlen 
szüksége van D vitaminra. Ha minden 
(terhes és szoptató anya, minden cse 
csemő és kisgyermek a téli hónapok 
alatt D vitamint szedne, bizonyára nem 
volna annyi görbe lábu, beesett mellű, 
rassz fogú,  ferde  vállú ember. Statisz 
etikailag be van bizonyítva, hogy a 
felnőttek  70% án ki lehet mutatni az 
angolkórnak valamely tünetét. D vita-
min nak megfelelő  időben és mennyi-
ségben való szedése ezt megakadá-
lyozza. A terhes és szoptató anyának 
nem romlanak a fogai,  a csecsemőnek 
pedig erős, egészséges csontrendszere 
lesz. Azonkívül a D vitamin a fejlődő 
szervezetet általában erősiti, ellenál-
lóvá teszi. 

Ugyanígy szüksége van a fejlődő 
szervezetnek C vitaminra is, mert tu 

dományosan bebizonyított t é n y , 
hogy az őszi téli hónapokban adagolva, 
a csecsemőket, kisgyermekeket a fer 
tőző betegségekkel szemben ellenállóvá 
teszi, a meghűléses betegségektől pe-
dig megóvja. Ezenkívül a C vitamin 
B vitaminnal adagolva a táplálék fölszi 
vódásában is fontos  szerepet játszik. 

D vitamint mindenkinek magának 
kell beszereznie a gyógyszertárakból, 
C—B vitamint ellenben díjtalanul sd 
csecsemőknek, kisgyermekeknek a disz-
penzár, egyben minden szerdán és 
szombaton d. u. 3—5 óráig nemcsak 
a beteg, hanem az egészséges csecse-

mők és kisgyermekek táplálására vo-
natkozóUg is díjtalan orvosi tanács 
adás van. Minden anya saját és gyer-
meke érdekében cselekszik, ha cse 
csemőjét nem csak akkor hozza el a 
diszpenzár orvosához, ha beteg, ha-
nem legalább minden hónapban egy 
szer bemutatja egészséges csecsemőjét 
is, hogy táplálására, nevelésére orvosi 
tanácsot kapjon, mert igy saját ma 
gát sok gondtól és aggodalomtól ki 
méli meg, csecsemőjéből pedig egész-
séges, erős, munkabíró, hasznos pol-
gára lesz a társadalomnak. 

Jugoszlávia és Románia kölcsönös 
segélynyújtási egyezményt kötött 
A kölcsönös, tartós együttműködés útjára lépve, Románia és 

Jugoszlávia barátsági együttműködési és kölcsönös segélynyújtási 
egyezményt irtak alá. A két ország tökéletesen egyetért abban, 

hogy a legszorosabb szövetség a Szovjetunióval és a népi de-
mokráciáju országokkal, záloga függetlenségüknek  és békés fejlő-
désüknek. Az egyezmény aláirása után az eseményt azonnal ki-
hirdették a Victoria-téren egybegyűlt százezres tömegnek,"amely a 
bejelentést szűnni nem akaró tetszésnyilvánítással fogadta. 

Az egyezmény aláirását nagy tömeggyülések üdvözölték a 
fővároson  és Kolozsváron kivül Jasiban, Szebenben, Galacon, 
Aradon, Ploestiben és az ország számos más városában/ 

Az egyezményt Őfelsége  Mihály király megbízásából Groza 
Péter miniszterelnök, a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság elnöksége 
részéről Josip Broz Tito miniszterelnök irták alá. 

Megalakult Székelyudvarhelyen a Romániai Demokrata 
Nok Szövetségének vármegyei kezdeményező bizottsága 

Városunkban is megalakult egy me-
gyei kezdeményező bizottság, melynek 
tagjai a demokratikus női szervezetek 
felelősei.  A Magyar Népi Szövetség 
részéről Mülner Ernőné, a Szakszer 
vezetek részéről Demeter Sándorné, a 
Demokrata Nők részéről Szilágyi Ig-
nácné, a Nemzeti Néppárt részéről 
Sabău Károlyné, a Szociál Demokrata 
Párt részéről Bleier Andorné. Ez a 
kezdeményező bizottság hivatott arra, 
hogy megyénkben elvégezze az egy-
séges nőszövetség megszervezésének 
munkálatait. 

A bizottság reméli, hogy minden 
asszony-testvér megérti az idők szavát 
és munkájával elősegíti a Romániai 
Demokrata Nők Szövetségének célki-
tűzéseit a tartós béke megvédése ér-
dekében. 

Éljen a világbékéért |harcoló nők 
egysége. M.  E né. 

A Demokrata Nők Világszövetségé 
nek Végrehaj ó. Bizottsága szeptem-
berben Stockholmban értekezletre gyűlt 
össze. Elhatározták, hogy eredménye 
sebb munkát tudjanak kifejteni  a há 
borura uszítókkal szemben, a béke 
megvédése érdekében, egy táborba 
szervezik a világ összes asszonyait. 

Romániában is elfogadták  ezt a ha-
tározatot a demokratikus nőszerveze-
tek vezetői és egy kezdeményező bi-
zottság alakult, mely országszerte ve-
zeti az egységes nőszövetség megszer-
vezésével járó munkákat. 

Az egységes nőszövetség neve: 
Romániai Demokrata Nők Szövetsége. 

A romániai Demokrata Nők Szövet-
ségének munkaterve magába foglalja 
a nők célkitűzéseit és kimondja, hogy 
minden nő harcol az imperiálizmus 
ellen a demokratikus rendszer megszi-
lárdításáért. 

Békesség a földön az 
embereknek! 

Karácsonyra készülünk, a keresz-
tyénség legszebb ünnepére, Közeledik 
az esztendő vége is. Ilyenkor az em-
ber mélyen magába néz és megpróbál 
számadást csinálni önmagával. Fordu-
latokban gazdag, megpróbáltatásokkal 
és sikerekkel teljes volt ez a küzdel-
mes esztendő fiatal  demokráciánk és 
az egyesek számára egyaránt. Milyen 
lélekkel tudjuk a zárlatot a magunk 
számára megcsinálni? 

Tudom, hogy sokan szívesen vál-
lalják a küzdelmet, ha a lélek bétéjét 
érzik magukban. Most karácsonykor 
szóljunk tehát egy szót a legnagyobb 
kételyről, amellyel sokan vivódnak. Le-
hetnek e jó keresztyének és jó demok-
raták a szó mai értelmében ? Akik szá-
mára ez még mindig kétséges, tegyék 
fel  igy a kérdést maguknak: vájjon 
ha ma születne erre a világra Jézus, 
hová menne a finánckapitálizmus  és a 
szociálizmus baj vívásának idején a 
tőzsdére vagy ;a munkásotthonba. 
Egyszer már nyilvánvalóan a betle-
hemi jászolt é3 a szegényes ács csalá-
dot választotta otthonául, — nem két-
séges, hogy ma is a munkásotthont 
választaná. Legyünk tehát jó keresz-
tyének és kövessük őt, álljunk mi 
is a munkásság mellé. És akkor azok 
is, akik eddig nem tudták, hogy hol 
a helyük, a hazatalálás boldog érzé-
sével hirdethetik azt, amit a karácso-
nyi hangulatban a keresztyénység és 
a demokrácia egyaránt áhít: »Békesség 
a földön  az embereknek.* 

Dr. Váró  Györgyné-

A MNSz tisztújító 
közgyűlése Lövétén 

December 21 én L ö v é t e község 
MNSz tisztújító közgyűlést tartott. A 
vármegyei szervezet részéről Deák 
István megyei ügyv. elnök vett részt 
e gyűlésen. A község nagyságához 
mérten a lakosság nem mutatott olyan 
érdeklődést, amilyet egy ilyen gyűlésen 
kellett volna a lakosságnak mutatnia. 
De megértjük a lakosság helyzetét és 
bizunk abban, hogy jövőben az uj 
vezetőség munkássága alapján meg fog 
erősödni MNSz ünk. A legsajnálato 
sabb az, hogy tanítóink e községben 
egyáltalán nem mutatnak semmi ér-
deklődést demokratikus munkánk irá-
nyában. Sem az állami, sam a feleke-
zeti iskola tanítói nem vettek részt a 
gyűlésen. Távol maradásuk tüntetés-
számba megy. Felhívjuk a vármegyei 
tanfelügyelőség  figyelmét  erre a körül-
ményre. Lövéte nagy község és elvár-
juk, hogy a tanügy emberei a demok-
rácián vivott harcunkban az élen jár-
janak, nem pedig tüntetőleg visszavo-
nuljanak. A gyűlés résztvevői és a 
szűkebb körű vezetőség nagyon rosz-
szalta a tantestület ezen magatartását. 

A gyűlés lelkes hangulatu volt. A 
résztvevők megelégedéssel távozhattak 
el, abban a tudatban, hogy a MNSz 
országos vezetősége, élén Kacsó Sán-
dorral, mindent megtesz a demokrácia 
kifejlődése  érdekében. 

Deák István ügyv. elnök kimerítő 
előadása a temesvári kongresszusról, 
valamint az aktuális politikai életről és 
szervezeti kérdéseinkről, a legnagyobb 
megelégedést váltotta ki a hallgatóság-
ból. Tisztújítás során a lövétei MNSz 
uj elnöke Gábos János (Józsefé)  lett. 

— • — 



[TĂz Iparos Önképző és a Székely Dalegylet műsoros háziestélye karácsony másodnapján saját helyiségeiben ; 

A MNSz közgyűlése Székelykereszturon 
A Magyar Népi Szövetség megyei 

szervezetének vezetősége Székelyie 
reszturon népes közgyűlésen részletes» 
is igen értékes beszámolót tartott a 
MNSz december 13 iki temesvári nagy-
gyűléséről. 

A közgyűlést a helyi MVSi elnöke 
nyitotta meg, szívélyesen üdvözölve a 
megyei kiküldötteket. Azután Deák 
István megyei ügyvezető elnök emel-
kedett szólásra és részletesen beszá 
mólt a nagygyűlésen elhangzott be 
szédekről s általában a nagygyűlés 
munkájáról és határozatairól. Különö 
sen kiemelte és ismertette Groza Péter 
dr., Románia népszerű miniszterelnö 
kének magyar nyelven elmondott és 
Őszinte megnyilatkozásokkal telt be 
szódé*, melyben megelégedését fejezte 
ki a MNSz eddigi működéséért, mely 
iyel a román demokrácia megerősödő 
lét segitette elő s az együttélő népek 
békés fejlődését  és megbékélését pro 
pegálta. Ez a beszéd a nagygyülési 
kiküldöttekre igen kellemes és öröm 
teljes benyomást tett. 

Ismertette Deák István továbbá Luka 
László pénzügyminiszter nagyjelentő 
ségü terjedelmes és ugyancsak magyar-
ayelven elmondott beszédét, mely szin 
tén nagy tetszését érdemelte ki a je 

lenvoltaknak. Nagy éljenzés és lelke 
sedés válaszolt az elnök ama közlésére, 
amelyben Kacsó Sándor országos cl 
n íkké való egyhangú megválasztásáról 
szólott. Ez a visszhang kétségtelen ta 
nuiága volt annak az általános sze 
retetnek és bizalomnak, amelynek 
Kacsó Sándor, vármegyénk képviselője, 
körünkben is örvend. 

Deák István ügyv. elnök figyelemmel 
hallgatott beszédét követőleg Mülnerné 
Lőrinci Ilona megyei női felelős  rész-
letesen beszámolt a MNSz női cso 
portjának kongresszusi jelentéséről és 
megnyilatkozásairól. 

Az elhangzott beszámolókat a jelen-
voltak nagy figyelemmel  és megelége-
déssel hallgatták végig s megállapítható 
volt, hogy a megyei kiküldöttek a 
kivánt eredményt teljes mértékben el 
is éiték. Az ilyen beszámoló gyű esek 
és a MNSz munkájának eiedményét 
ismertető előadásod megismertetik a 
néppel a Magyar Népi Szövetség ed-
digi önzetlen és igen eredményes mü 
ködését, bizalmat keltenek testvéreink 
ben és igazolják, hogy székely testvé-
reink a MNSz tagjainak sorában a 
helyesen megválasztott uton menetel-
nek a népi demokrácia és a szociális 
táraadatom beteljesedéséért. 

A Szovjetunió minisztertanácsa és a 
Szovjetunió Kommurista (bolsevik) 
Pártjának Központi Bizottsága rende-
letet adott ki a pénzügyi reformra  és 
az élelmiszerjegyek és ipari cikkek 
jegyeinek megszűntetésére vonatkozó-
lag. A rendeletet Sztálin generálisszi-
mus, mint a minisztertanács elnöke és 
Zsdanov, mint a párt titkára ellenje 
gyezte. A rendelkezés azt a célt szol 
gálja, hogy megszüntesse az adagolt, 
jegyekre történő közellátási rendszert 
és széleskörű, egységes állami árakra 
alepozott áruforgalmat  vezessen be. 

A bérek és a kis betétek összege 
nem változik. A készpénzt 10: 1 arány-
ban váltják be. A munkások és tiszt-
viselők bérét, a földműveseknek  az 
állam részére történő szállításokból 
eredő jövedelmeit, valamint minden 
nás rr.unkából eredő jövedelmet a la 
kosság valamennyi rétegénél érintet-
lenül hagyja a pénzügyi reform.  Mind 
ezeket uj pénzben fizetik,  ugyanolyan 
összegben, mint azelőtt. 

A pénzügyi reformra  vonatkozó ha-
tározat értelmében 1947 december 16 
tói kezdve uj bankiegyeke', az 1947 es 
mintájú rubelt helyezik forgalomba 

Pénzügyi reformaSzovjetunióban 
A szovjet minisztertanács és a Szovjetunió Kommunista 
(bolsevik) Pártja Kozponti Bizottságának rendelete értel-

mében leszállítják az árakat és emelik a városi 
és falusi  dolgozók életszínvonalát 

A beváltási kulcs 10:1, vagyis tíz 
régi rubelért egy 1947 es kibocsájtásu 
rubelt adnak. A lakosságnak a taka. 
rékpénztárakban és az állami bankok-
ban elhelyezett betéteit és folyószám-
láit, bizonyos kulcsszámok alapján érté 
kelik át. Igy a 10 ezer rubelig terjedő 
betéteknél, az első 3000 rubelt a ren-
des névértékben, vagyis 1 : 1 arány-
ban számítják át, mig a többit ugy 
értékelik át, hogy 3 régi rubelért a 
betétes két uj rubelt ktp. A 10 ezer 
rubelt meghaladó betéteknél az első 
10 ezer tubel átszámítása ugyanígy 
történik, mig az ezt meghaladó összeg 
után a betétes két rubel után egy uj 
rubelt kap. 

A jegyrendazer megszün-
tetése — alacsonyabb egy-
séges állami árak 

Az egységes állami árak megállapí-
tásánál nagyszabású árleszállításokat 
hajtanak végre. 

Igy a kenyér és a liszt árát 12 szá-
zalékkal szállítják le, az eddig érvény-
ben lévő élelmiszer jegyi árakkal szem-
ben. A hus, a hal, a zsiradékok, a 
cukor, a süteményfélék,  a só, a bur-
gonya és zöldségfélék  árai továbbra 

is azok maradnak, £ho?yan ezeket a 
termékeket az élelmiszer jegyek aUp 
ján árusították. 

A szövött áruknál, a c;p5knél, a 
ruházkodási cikkeknél és kötöttáruk-
nál, a magas kereskedői árak és az 
alacsony szabályozott árak közötti 
különbséget kiegyensúlyozzák és a 
jelenlegi kereskedelmi áraknál 2 — 3 
szorosan alacsonyabb árakat állapíta-
nak meg. 

A szovjetdolgozók megelégedéssel 
fogadták  a pénzügyi reformot,  amely 
még jobban megszilárdítja a Szovjet 
unió gazdasági helyzetét és felemeti  az 
ország lakosságának életszínvonalát. 

Alexei Tolsztoi: 

Kenyér 
A közelmúltban jelent meg az aradi 

ÁRKÁDIA könyvkiadó vállalat kiadá 
sában Alexej Tolsztojnak, a világ-
szerte ismert szovjet írónak ez a könyve. 
A mü »igaz történet*, mert valóban 
megtörtént eseményt ir le, de ugyan 
akkor a legigazabb művészet is. 

A regény az orosz forradalom  ide 
jében játszódik le. Abban az időben, 
amikor a minden idők legnemesebb, 
legnagyszerűbb emberalakjai emelked-
nek ki a dolgozók tömegei közül. 

Alexej Tolsztoj művészete az. hogy 
ezeket a nem mindennapi egyénisége 
ket egészen közel hozza az olvasóhoz. 

-Meghitt ismerősünkké teszi Lenint, 
aki megértette, hogy Oroszország né-
peinek forradalmi  szabadságát csak a 
béke biztosithatja, Sztálint,  aki Cari-
cinben védi a proletárhazát és egyben 
biztosítja a munkások, a harcoló és 
dolgozó munkások kenyerét, Vorosi 
lovot,  a luganszhi kovácsot, aki a VÖ 
rös Hadsereg nagyszerű parancsnokává 
nő szemünk előtt. 

Ivan  Gora, a pstrográdi munkás, 
megjavítja Lenin telenfonját,  azzal a 
jelszóval, hogy semmi sem lehetetlen 
és ezt a harctéren is megmutatja. Ag 
rippina, a forradalmár  parasztlány, 
fegyverrel  a vállán, a lövészárokban 
harcközben tanulja az ABC t és a 
többiek a harcoió nép egyszerű fiai 
közű', ugyanígy közel kerülnek hoz-
zánk a könyv olvasása közben. Zűr-
zavarok között ide oda tolató vonatok, 
összeesküvő gentrálisok, áruló német 
betolakodóit; mind elvonulnak a sze-
münk előtt. 

Egyben megmutatja, hogy mind 
ezen a zürzavarbn, csak a munkások 
és parasztok dolgos karja, kemény 
Ökle lehet úrrá. 

B. Baksa Mária 
x Fdhivom tisztelt vevőim figyelmét, 

hogy akiknek órájuk van nálam javí-
tás végett régebbi idő óta, haladékta 
lanul  váltsák ki, ellenkező esetben 
felelősséget  nem vállalok értük. 

Horváth  Ferenc  órás, 
Kossuth u. 8 szám. 
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Karácsonyi  ének, 
Hull  a hó, 

óh bs jó / 
Csillagszóró, 

fénypazarló  ! 
nagykarácsony 

gyermekálom, 
hull  a hó, 

óh be jó ! 

Hull  a hó, 
óh be jó, 

nézd,  a béke 
győztes  fénye, 

felszikrázik, 
szétsugárzik. 

Hull  a hó, 
ók be jó. 

Hull  a hó, 
ók be jó / 

minden  szennyéi, 
üsztét,  gennyét 

árulónak, 
rombolónak, 

békebontó 
uszítónak 

gyöielmesen 
befedi, 

örökre  eltemeti. 
Hull  a hó, 

óh bé jó ! 
B. Baksa Matt* 

Boldog  karácsonyi  ünnepet kí-
ván a Szabadság  mindem 
olvasójának  és  barátjának. 

— A RKP udvarhelymegyei politikai 
nevelő osztálya nyerte a Központi Bi-
zottság által meghirdete t könyviéi-
jesztési verseny második diját. Ez az 
eredmény a megyei titkárság politikai 
nevelő osztálya öntudatos ós kitartó 
munkájának gyümölcse. 

— A MNSz Stókelyudvarhelyi Nfr-
bizottságanak karácsonyi tevékeny-
sége. A MNSz Nőbizottsága gyűjtést 
rendezett szegény gyermekek felse-
gélyezésére a szeretet ünnepének alkai-
mából. A gyűjtött pénzt és ajándékokat 
átadta a Gyermekvédelmi Bizottságnak^ 
hogy juttassa el rendeltetési helyére, 

— A Demokrata Nők Szövetségének 
karácsonyi munkássága. A Démonra:» 
Nők Szövetsége karácsonyi ajándékba 
12 dib. olvasó könyvet ajándékozott, 
az állami leány'skola I osztályos ta-
nulói részére. Még gyűjtenek a Nép-
védelem karácsonyi szeretet csomagjai-
hoz is ruhaneműt. 

x Eladó egy 8 kalapácsos kalapács-
malom, egy motorhajtásos morzsoló 
és egy kukorica-szárító. Érdeklődni 
Emge kirendeltségnél, Kossuth u. 13. 

x Elvesztettem Lovász Ibolya névre 
szóló személyazonossági igazolványo-
mat. Kérem a becsületes megtalálót,, 
adja át Dankó Pista utca 6 sz. alatt. 

x A december 4 Iki Mikulás délutá-
non elveszett női fél  bőrkesztyű meg-
került. Tulajdonosa a Magyar Népi 
Szövetség helyiségében átveheti. 
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Boldog karácsonyi ünnepeket 
kiván részvényeseinek és vá-
sárlóközönségének az 

UMGISz igazgatósága 

Boldog karácsonyi ünnepeket 
kiván ismerőseinek, barátainak 
és vevőkörének a 

Sámson cég 

Boldog karácsonyi ünnepeket 
kiván ismerőseinek, barátainak 
és vevőkörének az 

Ordelt- cég utóda dr. Orbai János 

Boldog karácsonyi ünnepeket 
kiván ismerőseinek és bará-
tainak 
Hecser Kálmán gyógyszerész 
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