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Az 1948 esztendővel  beléptünk 

a magyar szabadságharc  száza-
dik  esztendejébe.  Már-már  ra-
gyogni hitték  a felszabadulni  vágyó 
tömegek  a szabadság  csillagát, 
amikor  az elnyomók  hatalma ke-
mény csapásokkal,  durva  üldö-
zéssel egy évszázadra  fojtotta 
vérbe a népek lelkében  élő  szabad-
ság gondolatát. 

Mit  tanultunk  a sok keserű  csa-
lódással  eltelt  évszázad  alatt  ? Azt, 
hogy a teljes nemzeti felszabadu-
lási harchoz a szociális tartalmat 
a munkásság,  parasztság  és a 
haladó  értelmiség  csatlakozása,  a 
biztos sikert  pedig  ezek szerve-
zettsége  hozhatja meg Azt, hogy 
a magyarság  a zsarnokság  erejét, 
mely a haladás  ellen irányul, 
csak egyedül,  elszigetelten  nem ké-
pes legyőzni.  Ha  akkor  hiányzott 
a munkásság  és a parasztság 
egysége és szervezettsége,  valamint 
osztályöntudatos  jelenléte,  ma olt 
áll  az egyik,  mint tudományos 
tanítással  rendelkező,  gazdag  ta-
pasztalattal  biró élharcos csapat. 
Edzetten  a mult  küzdelmeitől, 
munkától  kérges  tenyerével,  legyőz-
hetetlen  akaratával,  vállalja  a 
békevédelem  nemes, de  kemény 
feladatát  a földmüvesség  nagy 
tábora is. Nem  szakad  el többé 
a teljes felszabadulás  felé  haladó 
úttörő  csapattól,  hanem mint hü 
szövetségessel  együtt  halad,  ma 
még az újjáépítésben,  holnap, ha 
kell:  a békéért  vívandó  harc me-
zején is! 

A gazdatársadalom  tudja,  mit 
hoz a háború és kell,  hogy érté-
kelje  a békét.  A háború terheit 
görnyedve  viselte és a megmaradt 
erejéből  együtt  a munkássággal 
járult  hozzá az újjáépítés  eddigi 
sikeréhez. 

A munkásság  és a parasztság 
melleit  mindenkinek  meg kell  ta-
lálnia helyét,  aki békét,  szabad-
ságot és jobb életet  akar.  Ha  nem 
akarja  újból feldúlva  látni  gaz-
daságunkat,  otthonainkat  Ha  nem 
akar  a bizonytalanságban  ten-

gődni,  részt  kell  vennie becsület 
tel  az újjáépítésben,  a béke védel-
mezésében, 

Az eltelt  száz esztendő  megta-
nított  még arra is, hogy a velünk 
együtt  és körülöltünk  élő  népek 
segítsége  nélkül  céltalan  a harcunk. 
Tehát  a negyvennyolcban élhar-
cosként  küzdő  magyarságnak  sza-
badságharcát  ma ki kell  széle-
sítenie,  hogy a többi szabjdság-
szerető  népekkel  együtt  vívhassa 
ki a végső  győzelmet. 

Száz  évnek kellelt  eltelnie,  hogy 
a cári Oroszországból  jövő reakciós 
eroi, a Szovjetköztársaság  felsza-
badító  harca váltsa fel  Ma  a 
béke és boldogság  nem ünnepi 
érzelmekből  fakadt  szólam, hanem 
a Szovjetunió  által  megszervezett 
és Európa békeszerető  népei által 
támogatott  gyakoriali  megvalósí-
tás. Ma  az elnyomó szerepét az 
amerikai  imperializmus tölti  be, 
Angliának  és Franciaországnak  a 

gyarmati  népek kihasználásából 
meggazdagodott  tőkései  támogat-
ják.  Ha  a kiépült  békefront  ke-
mény és határozott  támogatói  va-
gyunk,  nem leszünk  magunkra 
szabadságunk  megőrzésében.  A 
közös erővel  biztosított  béke pedig 
a magyarságnak  is uj lehetőséget 
biztosit.  Teljes  egyenlőséget,  sza-
badságot,  eddig  nem tapasztalt 
fejlődési  lehetőséget,  az ország 
közéletébe  való teljes bekapcsoló-
dást. 

Az ujtipusu népi demokráciák 
kezükbe  ragadják  azt a zászlót, 
melyet 1849-ben a zsarnokság 
ütött  ki  Petőfi  kezéből  a segesvári 
csatatéren  s magasan lobogtatva 
diadalra  viszik. 

Legyen 1948 a béke megszilár-
dításának  éve ! 

Vezessen  Petőfi  szelleme a ki-
tartó  harc mezején át a testvéri-
ség jegyében, mindnyájunk  sza-
badságához  1 Imets  János 

A MNSz országos elnökének nyilatkozata 
Kacsó Sándor, a Magyar Népi Szö 

vétség uj elnöke, Udvarhely vármegye 
képviselője, az alábbiakban körvona 
lazta a MNSz vidéki szervezeteinek 
feladatait. 

Szervezeteinknek mindenü'.t meg kell 
ujulniok, politikailag képzett, higgadt, 
tágabb látókörű, mindenekelőtt a ele 
mofcráciákhoz  valóbin hűséges veze 
töbre van szükség. 

— Magyar népünk művelődési, ne 
velési igényeinek kielégítését elsősorban 
a Magyar Népi Szövetség szervezetein 
keresztül várja. 

Annyi és olyan iskolánknak kell len-
nie, amennyire és amilyenre d >lgozó 
népünknek szüksége van. O yan iro 
dalomra és művészetre van szükségünk, 
amely tartalomban és formában  uj, 
egészségesebb népi életet teremt. Vi-
déki szervezeteinknek egyréizt látniok 
kell a szükségleteket, m&srészt gon-
dosabban kiválasztaniok a szükségletek 
kielégítésére szánt anyagot. (Dilosver 
senyek, színmüvek, műsoros és más 
előadásod). 

— Gazdasági vonatkozásban vidéki 
szervezeteink ne országos vonatkozású 
elméletekkel foglalkozzanak.  Városon 
és falun  egyaránt meg lehet találni 
azokat a 

közel esö konkrét feladatokat, 
amelyek elvégzése szélesebb népréte 
gek javát és gazdasági emelkedését 
szolgálja. 

— A MNSz ben tömörült magyarság 
több, mint 70 százaléka földműves. 
Ez azt jelenti, hogy szilárd alapunk, a 
legnagyobb erőforrásunk  a földműves 
ségben van. S a földmüvesség  keretén 
belül a széles djlgozó rétegedben: a 
kis- és középgazdákban s bizony a 
még mind g elég sok földtelen  mező 
gazdasági munkásban. 

A dolgozó földmlltfe88óD 
emelkedésének biztosítéka 

nem az elzárkózásban van, hanem a 
városi dolgozókkal való szoros együtt-
működésben. Ha ilyen öntudatos falusi 
szervezeteink lesznek, bizonyos, hagy 
föld.uüvességünk  kérdései és nehézsé 
gei is építő erővel tudnak majd rajiunk 
keresztül jelentkezni a MNSz és az 
ország politikájában egyaránt. 
• • • • • • • « • • • • • M B 

— A villany víláQltás gyengeségének 
oka a villanykörte hiánya. Ez a hely-
zet is javulni fog  most, mert a szö-
vetkezetek megyei központjához 1000 
drb. villanykörte érkezett eladás végett. 

Felhívás 
Erdélynek területben és magyarajku 

népességben egyik legnagyobb vár-
megyéje vagyunk. Ez a tény sokszo 
rozott felelősséggel  kötelez jobb jövőnk 
letéteményese, a romániai magyar ifjú-
ság iránt. Legyen erről szó most, komo-
lyan és mély nemzetiségi sorstudattal. 

Ennek az ifjúságnak  megvan már 
legmagasabb kulturfóruma,  a kolozs-
vári Bolyai Tudomány  egyelem,  az 
egyetlen Középeurdpibm, melyen az 
előadás a nemzeti kisebbség nyelvén 
folyik.  Működését az Állam biztositja. 

De ezen tul, a romániai magyar 
társadalomnak sajá'oi feladatai  vannak 1 
Meg kell teremtenie a lehetőségét an-
nak, hogy minden tanulnivágyó, tehet-
séges magyar ifjú  megkapja a meg-
felelő  képesítést főiskolánkon.  Nem 
szabad megengednünk, hogy anyagi 
tehetetlenség miatt elvesszenek fiatal 
értékeink, akikre a romániai magyarság 
életében sorsot alakító  hivatás vár, 

Tudósaink, kiváló orvosaink, müveit 
tanáraink, képzett jogászaink és köz-
gazdászaink érnek, nőnek ki ebből a a 
következő generációkból, ha együttes 
erővel biztosítjuk ifjaink  taníttatását 
'a msgyar egyetem izzó «szellemi üze-
mében*. Kiki a maga erejéhez mérten 
vállaljon némi anyagi áldozatot ebből 
a célból: népünk szent jövője érde-
kében 1 

Udvarhely  megyének  — melynek ez-
időszerint is nagyszámú hallgatója van 
a Bolyai Egyetemen — ki  kell  vennie 
méltó réstét  a magyar tehetségmentő, 
nevelő  nemes munkából  és támogatás-
ból, mely az egész romániai magyar-
ság összefogását  kivánja meg! 

Szólítjuk  megyénk  minden  éttelmi-
ségi, munkás és Jöldmives  magyarját  l 
Legyetek ifjúságotok  mellett szilárd 
támaszként, hogy az is szellemi fegy-
vereivel a ti segítségetekre lehessen 
majd mindenütt, ahol dolgozni és ve-
zetni fog. 

Udvarhely megye egyetemi hallgatói 
szerte mindenhol a megyében, lakhe-
lyük szerint a karácsonyi szünidőben 
kultureslekel  és egyéb összejöveteleket 
rendeznek. 

Jöjjetek  el rendezvényeinkre,  hall-
gassatok  meg bennünket  s lássátok 
meg a Bolyai Egyetem  jelentőségét, 
magyar ifjusizunk  távlatait,  s támo-
gatásának  szükségességét  / 

Mindenki biztos lehet abban, hogy 
a kifejtett  célra szánt ideje, erkölcsi 
bizalma, anyagi támogatása becsületes 
emberi tett és örök közvagyont gyü-
mölcsözik. 

A Romániai Egyetemi  és Főiskolai 
Hallgatók  Orseigos Szövetsége 

Kolozsvári Központ »Bolyai* 
Udvarhelyi tagozat: 

Lőtincz  Ernő,  egy. hallgató elnök. 
Balázs Rózsa, egy. hallgató-titkár, 



Románia népi köztársaság lett! 
L Mihály király december 30-án lemondott 

s így Románia népi köztársaság lett. 
A királyság intézménye és az alkotmány 

nem felel  meg többé az uj gazdaságit politikai 
és szociális követelményeknek. 

A dolgozók egysége biztosítja a népi köz-
társaság erejét, mely jólétet és fejlődést  jelent 

Emil Bodnaras az uj hadügyminiszter 
Uj hadseregünknek hozzá kell járulnia a demokrácia 

útját járó más népek védelméhez is 
Az uralkodó Bodnăraş Emil miniszterelnökségi államtitkárt 

honvédelmi miniszterré nevezte ki. Az uj honvédelmi miniszter 
már le is tette a hivatali esküt. 

Az uj hadügyminiszter a román partizánalakulatok vezetője, 
és a Tudor Vladimirescu-hadosztály egyik szervezője volt. 

Uj vezérkari főnök 
a nagy vezérkar élén 

Emil'Bodnăraş, az uj hadügyminiszter a nagy vezérkar élére 
Pretorián Silviu tábórnokot nevezte ki. Jonaşcu tábornok, a nagy-
vezérkar eddigf  főrtöke  más beosztást kapott a hadseregben. Bod' 
năraş jelenétében vasárnap iktatták be hivatalukba a hadügymi-
nisztérium uj államtitkáráít. ; 

Vasíle Lásckr táböVnokot, az eddigi hadügyminisztert, vala-r 
k mini"Damaceanű lábórhoköf^hádsereg-vezeifelügyelőkké  neveztek 
ki. A katonai törvénykezés módosításáról' szóló javaslat elkészüli, 
A* törvényjavaslatot Emil Bodnăraş. hadügyminiszter, a jövő hét 
folyamán  fogja  benyújtani a képviselőháznak megszavazás végett. 

A statisztikai 
osszeirások 
végrehajtása 

A gazdasági helyreállítás és pénz 
stabilizáció miniszteri bizottsága nagy-
jelentőségű határozatot hozott: 1948 
január 25 lől kezdődően mezőgazda 
sági számbavételt és népszámlálást 
tartanak az ország területén. 

Mint * rendeletből kiiünik, az ösz 
szeirások alkalmával az államvezetés 
pontos nyilvántartást készit mezőgaz 
daságunkról, az ország lakosságáról, 
az .elpusztított épületekről, lakásokról. 
A munkálatok műszaki végrehaj ása 
a Központi Statisztikai Intézet feladata, 
amely erre a célra igénybeveszi az ál 
lami közigazgatás egész gépezetét. 

1948 január 25 én az ország egész 
területén megkezdődnek a mezőgazda-
sági számbavétel és a népszámlálás 
munkálatai. 

A lakosság összeírásánál, a január 
24-ről 25-re virradó éjjeli 0 órai hely-
zet lesz az irányadó. 

A mezőgazdasági számbavétel ja-
nuár 25 és február  3 között történik. 

A városokban és külvárosokban, 
valamint azokban a falvakban,  melyek 
a bombázások vagy hadmüveletek kö 
vetkeztében pusztításokat vagy ron-
gálásokat szenvedtek, a népszámlálás-
sal és a mezőgazdasági számbavétel 
lel egyidejűleg összeírják az épületeket 
és lakásokat is. 

•Az össztszárftlálás  rendelkezései-a*lé 
tartoznak az ország összes lakosai, az 
összes mezőgazdasági birtokosok és 
a köz- és magánjogi, fizikai  és jogi 
személyek mezőgazdasági tulajdono 
S9Í. 

1948 január másodikától minden 
megyefőnökség  mellé megyei népszám 
látási bizottságot állítanak fel.  E bi 
zottság tagjai a következők : A megyc-
főnök,  mint elnök, a megyefőnökhe-
lyettes, a mezőgazdasági kamara igaz 
gatója, a megye főállatorvosa,  a me-
gyei tanfelügyelő,  a megyei főerdő 
mérnök, a statisztikai hivatal egy kép 
viselője, a megyei gazdasági ellenőr-
zési hivatal képviselője, a megyei 
Szakszervezeti Tanács képviselője. 

Minden városban, a megyeszékhe 
lyeken és olyan városokban is, ame-
lyek nem megyeszékhelyek, városi 
népszámlálási bizottságot állítottak be. 
A megyeszékhelyeken e bizottság tag-
jai : a polgármester, mint elnök, a kö 
zépiskolák egyikének igazgatója, a vá 
rosi állatorvos, valamint a mezőgaz-
dasági kamara, a gazdasági ellenőrző 
hivatal és a helyi szakszervezeti ta-
nács képviselője. 

Minden járási székhelyen járási nép-
számlálási hivatalt állítanak fel.  E bízott 
ság tagjai: a főszolgabíró,  mint elnölr, 
a statisztikai ellenőr, vagy ennek hiá-
nyában a központi statisztikai hivatal 
kiküldöttje, a mezőgazdasági felügyelő, 
az erdőgondnok, körzeti állatorvos, 
járási tanfelügyelő  és a szakszervezeti 
kiküldött., 

Minden községben községi köíponti 
népszámlási irodát állítanak fel.  E bi-
zottság tagjai: a községi bíró vagy az 
időközi bizottság elnöke, mint elnöl', 
az elemi iskolák egyikének igazgatója, 
egy tanító, a mezőgazdasági admi-
nisztrátor. 

A gyermek-nyaraltatás 
utóhangja 

A jól sikerült gyermek nyaraltatás 
után azok az udvarhelyi asszonyok, 
akiknek gyermekei olyan jó erőben 
és kedvben érkeztek vissza Magyaror-
szágról, hálójuk jeléül kedves ós finom 
kézimunkákat küldöttek a Nemzeti 
Segély O.szágos Központja vezető 
asszonyainak, azért a szeretetteljes 
munkáért, amit ebben az ügyben vé 
geztek. Az ajándékért a következő ós 
a jövőre is biztatást tartalmazó, szives 
válasz érkezett Budapestről. 

Kedves  Asszonytestvéreini  I 
A Nemzeti S;gély gyermekosztályé-

lyában dolgozó három munkatárs ré 
szére juttatott kézimunkáért hálás kö-
szönetet mondunk. 

A gyermekek üdültetése körül vég 
zett munkát teljesen önzetlenül és nagy 
szeretettel végeztük. Nem számitotiunk 
érte semmiíéle külön köszönetre. Ép 
pen ezért a ktdves meglepítés nagy 
örömet szerzett nekünk. A kézimunka 
nemcsak szépségéért, hanem főleg 
azért fog  legszebb emlékeink közé 

tartozni, mert azokat a székelyudvar 
helyi asszonyok nekünk készítették. 

Abban a reményben, hogy a jövő-
ben még többször fogunk  együtt dol 
gozni, küldjük újólag köszönetünket és 
szeretetteljes üdvözletünket: 

(Aláírások)} 

A bolgár miniszterelnök 
január 15-én Bukarestbe 

érkezik 
Szófiai  jelen'és szerint Dimitrov 

bolgár miniszterelnök január 15-én 
Bukarestbe érkezik, hogy itt aláirja a 
bolgár—román barátsági és kölcsönös 
segélynyújtási egyezményt. 

Ujabb engedmény 
Magyarországnak 
a Szovjetuniótól 

Puskin, a Szovjetunió magyarországi 
követe jegyzékben közölte Molnár Erik 
magyar külügyminiszterrel, hogy a 
Szovjetunió a magyar kormány kéré 
sére hazzájárult ahhoz, hogy M.gyar 
ország 1947 helyett 1948-ban szállítsa 
le a jóvátétel fejében  járó hatszázezer 
mázsa búzát. 

A gyermekvédelmi 
bizottság 

Székelykereszturon is megalakult. Az 
alakuló gyűlés lelkesedéssel és a cél 
komolyságához mérten vette tudomá-
sul a kiadott utasításokat s a bízott 
ságot a következőképpé alakította 
meg : 

Elnök Moldován Sándor főszolga-
bíró. Alelnök Szilasi András dr. és 
Csíki Erzsébet. Főtitkár Dines F r.-nc 
dr. Az intézményi osztály titkára Gálffy 
Irén. A kantin osztály titkára Dombi 
Aranka. Egészségügyi osztály titkára 
Nagy Endre dr. Tanulmányi és adat-
gyűjtő titkár G igyi Gábor. Síjtó ós 
propaganda titkár Bartha Zsigmond. 
Pénzügyi és gazdasági ţitkâr Szabados 
Sándor. 

A bizottság azonnali intézkedéseket 
foganatosított  és mindsn remény meg-
van, hogy munkáját minden téren si 
ker és megelégedés fogj-»  koronázni. 
Erre kezességet nyújt a megválasztot-
tak közismert és a közösségi munkák-
ban mind;g tevé tenykedő személyi-
sége., B. Zs,  ' 

SPORT 
A Dinamó asztali tennisz és sakk-

szakosztályai jólsikerült házi versenyt 
rendeztek a ref.  kollégium, rám. kath. 
gunnázium és az ipaci líceum részvé-
tével. , . \ ^ 

*Az asztali' tennisz csa'pitbajnokság-
tían első lett az ipairi liceu ti 9 ponttal, 
2 ik a Dihamo 7 ţjonttal,- 3 ik a ref. 
kollégium 5 ponttal, 4 ik a rom. kath. 
gimnázium 3 ponttal.Egyéni bajnok 
lett Gyarmathy I. 
,A sakk csapat bajoo'iságban 1. ) a 

Dinamó 127 ponttal. 2)'a ref.  kollé-
gium 100 ponttal, 8;) a róm. kath. gim-
názium 30 ponttal, 4) az ipari líceum 
0 ponttal. Egyéniben 1) Bartha Zoltán 
kollég. 42 ponttal, 2.) Kustár Lajos 
Dinamó 38 pon», 3 ) Uioni János 
kollég. 36 pont, 4.) Djrzsi Lász!ó 
Dinamó 27 ponttal. 

A lábbeli készúők téke csapata 211: 
20G, vagyis öt fával  győzött az UMTE 
teke csapatá felett. 

— Biró Sándor gyász», Nagy gyász 
sújtotta váratlanul B ró Sándor nyu 
galmazott ref.  kollég umi tanárt. Fele 
sóge decembsr 26 án Felsőboldogfalván 
elhunyt. Az általánosan tisztelt és 
nagyrabecsült tanár gyásza a legszé-
lesebb körben mély részvétet keltett. 

— A Mjgyar Nápi Szövetség ki-
nyádl szerveietónak ifjúsági  csoportja 
december 26 án műsoros estélyt ren 
dezett. Mester József  ig-tanító rende-
zésében előad'ák Csepreghi: Sárga 
csikó c, népszínművét. A lelkes, futai 
szereplők egytől egyig nagyszerű ala-
kítással és tökéletes összjátékkal bizo 
nyitották be, hogy tehetséges székely 
iFjuságunk kellő irányítás mellett érté 
fces  hulturmunkát f  jthet ki. Az elő 
adás után Toró Domokos községi 
biró rövid beszédben köszönte meg a 
szereplők, rendezők f  iradhatatlan mun-
káját ós a MNSz megyei szervezeté 
nek támogatását. A nagysikerű előadást 
reggelig tar ó tánc követte. 

X Eladó egy négy szobás ház. Ér-
deklődni lehet K jssü'h uca 52 szám. 

Nyomatott a »Szabadság« könyv-
nyomdában Székelyudvarhelyt. 

Jöjjön el a Magyar Népi Szövetség kulturcsoportjának 
Szilveszteri Kabaréjára 

31-én este 8 órára a moziterembe. Belépés 30 lej. Akiknek nem 
jutott meghivó, azok 31-én este 6 órától a mozi pénztáránál 
válthatnak jegyet. ElÖadáS Után csak tiz lépes a MNSz 
kulturcsoportjának b á I j 8, ahol szereplő' színésze-
inkkel együtt töltheti a Szilvesztert. Belépés a bálra 20 lej. 


