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UJABB  FELADATOK  ELŐTT... 
Országunkban  a népi  demok-

rácia  fejlődése  és a népi  köztár-
saság  megalakulása  mind  nagyobb 
és nagyobb  feladatokat  ró  a de-
mokratikus  szervezetekre,  köztük 
a Magyar  Népi  Szövetségre  is 
Az  egyik  ilyen  fontos  és halaszt-
hatatlan  feladat  a széles  néptö 
megek  politikai  és gazdaságpoli-
tikai  nevelése,  tájékoztatása.  A 
MNSz  Udvarhely  vármegyei  szer 
iezete,  karöltve  a Román 
Kommunista  Parttal  és a többi 
demokratikus  szervezetekkel,  ennek 
a feladatnak  a teljesítését  eddig 
is  végezte  és a nepi  köztársaság 
megalakulásával  még  inkább  tel 
jesiteni  akarja  Ezt  pedig  vár-
megyénk  széles  neprétegének  ér 
dekében  teszi.  Ezért  a Magyar 

Szövetség  vármegyei  heti 
lapját,  a Szabadságot  mai  sza 
mával  kezdödöleg  négy  oldalon 
jelenteti  meg. 

A Szabadság  terjedelmének  nö 
vekedése  által,  hivatva  lesz  ésal 
kalmassá  válik  arra,  hogy  a sza-
badsâguak,  a demokráciának,  a 
népi  köztársasági  eszmenek  és a 
világbékének  varmegyei  hirdetője 
és népünk  tájékoztatója  legyen 
Uj  sztnek,  uj  rovatok  és uţ  ta-
nulságot  adó  cikksorozatok  indul 
nak  négy  oldalas  tavunkkal. 

Ugyanakkor  a Federale  hiva-
talos  lapjává  is  lett  a Szabadság 
és az  összes  taiékoztató  közlemé-
nyeit,  körleveleit,  közérdekű  érte-
sítéseit  a vármegyei  szövetkezetek, 
valamint  a nagyközönség  részére 
a Szabadságon  keresztül  hozza 
tudomásra  Szükség  volt  erre  azért 
hogy  az  eddig  eléggé  elhanyagolt 
gazdaságpolitikai  nevelést  és ta• 
jékoztatast  népünk  dolgozó  rétege 
minél  hamarabb  elsajátíthassa, 
hogy  önmaga  érdekeit  is  szolgálva 
minél  jobban  bele  tudjon  kapcso-
lódni  a haladó  demokratikus  gaz-
dasági  politikába.  Szószólója  és 
hirdetője  lesz  a Szabadság  az 
Egységes  Munkáspárt  ideológiá 
jának.  A dolgozó  földművesek  szé 
les  néprétege  felemelesének  har-
cosa,  a haladó  értelmiség  és min-
den  népét  szerető,  a világbekéért 
küzdő,  a népek  megbékélését  akaró 
dolgozók  vármegyei  hirdetőjévé 
óhajt  válni  nemzetiségre  és fele-
kezetre  való  tekintet  nélkül 

Hogy  ezt  a feladatát  a lap  el 
végezhesse,  a szerkesztőség  szoros 
kapcsolatokat  teremt  a demokra 
iikus  szervezetekkel,  a kóztgazga-

tási,  pénzügyi  és egyéb  hatósá-
gokkal  hogy  vármegyénk  népének 
megfelelő  módon  hozhassa  tudo-
mására  a közérdekű  eseményeket, 
intézkedéseket  és törvényrendele-
teket. 

Most,  amikor  a félévi  kétolda-
las  megjelenés  után  négy  oldalon 
jelenik  meg  a Szabadság,  köszö-
net  illeti  a lehetőséget  teremtő 
Roman  Kommunista  Pártot  és. a 
FedtmW  RemHiüb.  hnpv  vár-

megyénk  dolgozó  munkássága,  ve-
rejtékező  földmüvessége,  minden 
öntudatos  testvérünk  lapunk  ol-
vasójává  válik  és ugy  erkölcsi, 
mint  anyagi  támogatásával  annak 
a megerősítésére  siet 

A célt  látva  és tudva,  az  uton 
keményen,  öntudatosan  haladunk 
és lapunk  fáradhatatlan  munká-
val,  szívós  küldelemmel  halad  a 
véeső  győzelem,  egy  emelkedettebb 
élet  felé 

Az Egységes Női Szervezet 
megyei közgyűlése 

A városház» tanácstermét már a 
*ii űzött idő előtt megtöltötték a részt 
vevők, « falvait  és n város kiküldöttei. 

Az egybegyűltekre győzelmes mo-
sollyal tekint le a falról  Pauker Anna, 
mintegy még megfeszifettebb  mun 
»ára ösztönözve minden egyes részt 
vevőt. 

A gyűlést B'eier Andorné előkészítő 
bizottsági tag nyitja meg, üdvözölve 
Berekméry Erzsébetet, az országos köz 
ponti előnészitőbizotiság kiküldöttét és 
átadja a szót Potcoava Máriának, aki 
román nyelven üdvözli a megjelente 
*et, munkára hiva fel  nrndennit. 

Kídacsy Maria az E<vséĝ s Munkás-
párt köszöntését tolmácsolja. 

— Akkor, amikor Románia munkás-
osztálya megvalósította, hogy egysé 
gesjn viszi a harcot a reakció ellen 
a népek békéjéért és szabóságáért 
akkor természetesen megad minden 
segítséget az Egyesült Női Szervezet-
nek, mert tudja, hogy ez a szervezet 
nagy horderejű, hisz biztosítja a mun 
<ásosziály harcának erejét és ered-
ményét. 

Ennek a szervezetnek, ennek a 
szövetségnek a célja egyben minden 
nő célja kell legyen, mert tudni kell 
mindnyájunknak, hogy a mostani mun 
kánk eredményétől függ  családunó: bé 
«és jövője, boldogsága, — fejezte  be 
beszédet Kadácsy Mária. 

Kül és belpolitikai ismertetőt Mail 
ner Ernőné tart, ismertetve a politikai 
eseményekben gazd«g 1947 eş észten 
dőt. Rámutat az imperializmus és dá-
mok rácia táborénak harcára, az angol 
•>zász kapitalista erők méghiusult pró 
bál hozásaira és párhuzamot von azon 
országok között, ahol a demokráciá 
erőinek ahpjan hatalmas eredménye 
<et tudnak felmutatni  és azon orszá 
=?olt között, ahol az imperiálista- ka-
pitális ta erők hatására nyomor, sztráj-

ko», éhínség és polgárháború van. 
Felhívja a figyelmet  annak a háta-

maŝ senaényneh a jelentőségére, hogy 
országunkban megvalósult a Nepi Köz-
társaság és az Egyesült Női S ervezet 
előtt hitalmas megvalósítások lehe 
tőségei állanak. 

Szilágyi Ignácné statisztikai adatok-
kal illusztrálta a nők helyzetét me 
gyénkben szociális, kulturális, politikai 
szempontból. 

Majd a delegáltak megválasztása kö-
vetkezett. A jelölő bizottság javasla 
tára a következő kiküldötteket válasz-
tották meg egyhangú lelkesedéssel 
Udvarhely megye asszonyai az orszá-
uos kongresszusra : 

Kadácsy Mária, Bakó Károlyné, Ble-
ier Andorné, Sabftu  Carol né, Müllne* 
Ernőné és Gábos Teréz. 

A megválasztottak nevében Bakó 
Károlyné köszönte meg a bizalmat és 
tett Ígéretet a további felelősségteljes 
munkára. Majd Hecser Káimánné és 
Ferencz Bilázs dr. né üdvözölték • 
delegáltakat eredményes, jó munkát 
kívánva nekik. 

Ezeku'án következett Berekméry Er-
zsébet központi kiküldött mindent át-
fogó  magasszinvonalu előadása, akt 
először román és magyar nyelveis 
üdvözölte a megjelenteket és ismer-

1 tette az alapszabály-tervezetét az Egy-
séges Nőszövetségnek. 

— A jelenlegi konferenciánk  az im-
periálizmus elleni támadás jegyében 
zajlik le, mert tudnunk kell, hogy az 
itrp»riáliiták próbálkozásainak csak 
egy kis része a Truman elv és a Mars-
hall terv. Tudjuk azonban, hogy kí-
sérletezéseik megtörnek a dolgozók 
erején, mert az tudott dolog, hogy 
nem ezek a kölcsönök és egyéb ha-
sonló próbálkozások, hanem a dol-
gozók ereje és munkavállalása bizto-
sítéka a győzelemnek. A demokratikus 
rendszerek a reakció bástyáit felszá-
molták, de a reakció felszámolás  előtt 
áll ott is, ahol ma még harcolni kell 
eUene. 

Nemzetközi viszonylatban nagy je-
lentőségű a demokrata nők Stok-
holmban tartott nemzetközi konferen-
ciájt, ahol megállapították azt a nigy 
különbséget, mely a nők életMtéte-

Olvasóinkhoz. 
Az  az  átszervezés,  amelynek  a következménye  lapunknak  egy 

uj  fontos  és állandó  rovattal  való  kibővülése  és terjedelemben  való 
állandó  megnövekedése,  jogossá  teszi  azt  a bizalmunkat,  hoţy  olva-
sóink  e változás  előnyeit  méltányolni  fogják  és az  eddiginél  is  szo-
rosabb  és tartósabb  kapcsolatba  kívánnak  kerülni  a Szabadsággal. 
Ennek  a legegyszerűbb  utja  és módja  a lapra  való  előfizetés.  Az 
előfizetés  diját  pedig  a kiadóhivatal  olyan  csekély  összegben  állapí-
totta  meg,  hogy  azt,  biztosan  hisszük,  minden  olvasónk  nehézség 
nélkül  beküldheti. 

Erre  különben  annál  is  inkább  kérnünk  kell  minden  olvasónkat, 
mert  lapunkat  a jövőben  csak  annak  küldhetjük  tovább,  aki  rendízte 
és rendezi  az  előfizetés  anyagi  kötelezettségéi  is.  A lap  anyagi  fenn-
tartásának  veszélyeztetése  nélkül  ugyanis  képtelenség  az,  hogy  a la-
pot  rendszeresen  elfogadó,  mintegy  800  »elő  fizetőnk*  közül  Végül  is 
csak  300  fizesse  meg  tartozását,  a többi  pedig  örökre  adós  ma-
radjon. 

A Szabadság  előfizetési  dija  ezentúl  egy  negyedévre  65,  félévre 
130,  egész  évre  260  lej  lesz.  Ezeknek  a díjtételeknek  a csekélysége 
alapján  számítunk  arra,  hogy  tartalomban  meggyarapodott  lapunk 
eddigi  olvasói  a jövőben  is  olvasóink  és előfizetőink  lesznek,  sőt  szá-
muk  még  tetemesen  meg  fog  szaporodni  valóságos  uj  előfizetőkkel  is. 
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lénél tapasztalható a szabadnak csu 
folt  nyugati demokrácia hazájában és 
itt nálunk, ahol valóban szabadság 
van. Amig itt a külügyminiszter nő, 
addig ott még az egyenlő munkáért 
•egyenlő bér elvét sem tudták gyakor-
latba vinni. 

Románia asszonyai magukévá tették 
a stockholmi konferencia  azt a hatá-
rozatát, hogy egységes szervezetben 
harcoljanak a nemzetközi reakció ellen-
Ez az egység itt megyei viszonylat 
han is nagyjelentőséggel bir. A város 
és falu  asszonyai közelebb kerülnek 
egymáshoz. Ma már nem osztódik fel 
• munka a szervezetek között és meg 
szűnik egyben a szervezetek közötti 
villongás is. Az Egységes Női Szer 
vezet munkája nem karitatív meg 
segítésekben fog  kimerülni, hanem in 
•tézményes munka lesz. Ennek nagy 
jelentősége v/in kérdéseink megoldása 
szempontjából. 1947 december 30a 
munkánkban nagy könnyebbséget je-
lent. A monarchia sokszor állt a nő 
ket sértő törvények reformálásának 
útjában. Ma ez megszűnt és most hş 
lalmas lehetőségek állanak előttünk 
és központi támogatással ugy a vál 
*alt, mint az e2Után vállalandó mun-
kát is eredményesen fogjuk  tudni el 
végezni — mondotta többek között 
Berekméry Erzébet központi kiküldött. 
U'ána Bleier Andorné mBgyar nyel 
ven, míg Potcoava Maria román nyel 
ven köszönte meg a résztvevők jelen 
íétót. 

A gyűlés résztvevői megtekintették 
a volt Népvédelem, jelenleg Egyesült 
Női Szervezet előkészítő bizottságának 
székházában megtartott népművészeti 
kiállítást, ahol valóban értékesnél ér-
téresebb tárgyak lepték meg a lá 

i 
lógat ókat. 

Sóvidék szőttesei, lövétei, zetelaki 
• ruhák, szentkirályi C9ipkék felváltva 

tornán nemzeti népviseleti ruhadara-
bokkal, himes csillogásu katrincákkal, 
furulyázó  pásztort ábrázoló falisző 
ayeggel. Korond cserépedényei, fafara 
gások és még sok népi érék van fel 
halmozva a kiállítási teremben, ahon 
nan a kiküldöttek nagy megelégedés-
sel távoztak. 

M'g kell jegyeznünk a női nagy 
gyűléssel kapcsolatban azt a kedves, 
jelentőségteljes eseményt, hogy az elő-
készitő bizottság megyei központjához 
a Fcderále női alkalmazottai táviratot 
küldöttek, melyben kijelentik csatla 
kozásukat az Egységes Női Szerve-
zethez és egyben Ígéretet tesznek a 
további öntudatos és I íhéges munkára. 
Ez igazolása annak is, hogy a dolgozó 
nőink megértették a női egység hatal-
mas jelentőségét. 

b b. m 

Nagy lendülettel halad 
a MNSz ifjúsági szer-

vező munkája 
Vf 

Városi, de főleg  falusi  ifjuságunk 
körében tartott felvilágosító  Jelőadáso 
kat a MNSz ifjúsági  bizottsága., 

J inuár 22-től 30-ig Szentdemeter, 
Vécne, Zsákod, Bordos, Csöb, JR.va, 
Kőrispatak, Bőtódujfalu,  Bözöd kőz 
aégekben tartottak gyűléseket, ahol • 
közelmúlt politikai eseményeitismer 
tették az ifjúsággal. 

Három napos sajtóértekezlet Bukarestben 
A Magyar Népi Szövetség központi 

sajtó és proganda osztálya Bukarest 
ben 3 napos értekezle et tartott, me-
lyen 22 megyei szervezet számolt be 
szervezeti életéről és munkásságáról. 
Lázár József  megnyitója u án Kacsó 
Sándor, a MNSz országos elnöke mon 
dott rövid kül ós belpolitikai beszá 
mólót, majd rövid előadásban ismer 
tette feladatainkat  a köztársaságban. 

Balogh Edgár, a központi kulurbi 
zottság felelőse,  1848 százéves fordu 
lójáról beszélt. 

Ezután a megyei szervezetek és 
MNSz lapok kiküldötteinek beszámo 
lója következett. 

Lázár József,  központi sajtó és 
propaganda.felelős  a megyei sajtó és 
propagând* ügyosztály fontosságára  és 

az ügyosztály, felelőseinek  feladataira 
mutatott rá. 

Szász István, az ügyosztály helyet-
tes felelőse  a MNSz S<j'óhónapja meg-
rendezésének fontosságáról  beszélt. 
Lapjainkat magyarságunknak csa!t egy 
ijesztően kevés hánvada olvassa és 
ezért annyira tájékozatlan, mintha nem 
is ma élne. Tőlünk függ,  hogy a sajtó 
mennyire terjed és lapjainkon keresz-
tül milyen nevelő munkát fejtünk  ki. 

Az értekezleten a kiküldöttek azt a 
kívánságukat fejezték  ki, hogy legalább 
havonként rendezzenek hasonló ér 
tekezletet. 

Az udvarhelymegyei szervezet ki 
küldöttje Jakab László, a MNSz tit 
kára volt. 

Ne révedjünk el a 
múltba, 

hanem a jelenben váltsuk valóra 1948 
eszméit — mondotta Balogh Edgár, 
a MNSs országos közművelési fele-
lőse Székelyudvarhelyen. 

A MNSz rendkívüli gyűlésén ismer 
tette a jelenlevőikel az 1848 as év 
torduló megünneplésének módozatait 
és a magyarság kulturális tennivalóit 
a Román Nepi Köztársaság keretében. 

A szervezeti kérdésekkel foglalkozva 
ismerteti • a közművelődési bizottság 
feladatait,  a különböző bizottságok 
felállításának  szükségességét. Feihivta 
a figyelmet  a bányakutató intézet és 
az iparosítási tanulmányi kör jelentő 
ségóre, mely beilleszkedhetik a de 
mokratikus államrendszerünkbe. 

Különböző művészeti kérdések meg 
vitatása után, a moldovai csángók uj 
iskoláit és ezeknek az iskoláknak hiá 
nyait tárja a jelenlevők elé. 

— A Népi Köztársaság szelleme has-
son át mindenkit ós érezze mindenki, 
hogy most vált valóban hazájává a 
szülőföldje,  fejezte  be beszédét Bilogh 
Ed*Ar országos közművelődési felelős. 

Kukoricalevól-feldolgozási 
tanfolyam Szekely-

zsomboron. 
A szé*elyzsonnbori MNSs női cso 

port vezetősége egy kéthetes kukorica 
levél feldolgozó  tanfolyamot  szervezett a 
háziipar fejlesztése  és az eddig elkal-
lódó értékes nyersanyag felhasználása 
céljából. 

ör>m nézni, hogy a tanfolyamra 
beiratkozottak mily nagy lelkesedéssel 
dolgoznak a késő esti órákig szebbnél 
szebb tárgyakat készítve. 

Kiemelendő a helyi Népi Szövetke 
zet demokratikus igazgatóágának ha 
tároza.a, mely szerint 16 szegénysorsu 
román ós magyar lakosnak lette lehe 
tőve, hogy a tanfolyamon  résztvehessen 
arról, hogy tand ju<at a szövetkezet 
fizeti.  Ez a tanfolyam  is erősiti a 
román magyar testvériséget és a de 
mokrácia teljes kifejlődését  A tanfo 
lyamot egy kiállítás fogja  bezárni, hogy 
különösen az ifjúság,  amely most is 
távol tartotta magát, okuljon, s lássa 
be azt, hogy csak tanulással és közös 
akarattal szolgálhatjuk népünk jövőjét. 

Ha pénz van: 
lesz temetés, 

mondja Mihály Lajos kapolnásfalvi 
plébános ur. 

Nyitott koporsó előtt törődött öreg 
anyóka sírdogál. Nincs miből eltemetni 
Balázs Gergelyt, mert a plébános ur-
nák nem számit az, hogy a kicsi ház 
ban ordít a nyomorúság, a pénztől 
teszi függővé  a temetést. 

— Eladtam a juhot, ami volt még, 
hogy eltemethessem az öreget — 
mondja Balázs Gergelyné. Ugyanígy 
panaszkodik Both B rta Lajos családja 
is. A főtisztelendő  ur nem ismer ke 
gyeimet egy esetben sem, a főtiszte-
lendő urnán pénz kell. Ezért követeli 
a kepét is 1947 re visszatncnőieg fá-
ban, olyan fáöm,  amely nem bogos, 
mert az így több pénzt ér. 

Erősnek érzi magát a fő  isztelendő 
ur a »rongyosokkal«, nincstelenek Kel 
szemben, mert mellette állanak a falu 
nagygazda!, a Marton Jánosok, a 
Benedek L. Mihályok es Both Keresz-
tesek, akik a demokratikus pártok 
felvilágosító  munkáját, a szegény nép 
igazáért való harcot »papelíenes lázi 
ias« nak minősitik. 

Ma még csak a MNSz zárta ki őket 
soraiból, de a demokrácia vasseprüjé 

I ne* szele is meglegyintheti őaet, ha 
így folytatják. 

A főtisztelendő  ur pedig jobban 
tenné, ha a nagygazdák helyett az 
egyház és Krisztus tanaitás%it gyako 
rolná és lehajolna a szegényekhez, 
akikhez küldetett. 

A székelyudvarhelyi szak-
szervezetek összvezetö-

ségi gyűlése. 
Január 30-án tartott összvezetőségi 

ülést a szeaelyudvarhelyi szakszerve-
zetek tanácsa. Ezen a gyűlésen a kö 
zelmult politikai események jelentősé 
gót D jmeter R .-gina magyar és Sabău 
Carol román nyelven ismertette. B» 
rabás Sándor megyei elnök az irányi 
tók múmiájának foniosságáról  beszélt, 
rávilágítva arra, hogy milyen nagy 
fontossággal  bir az irányitók munkája 
a munkásság között. 

Grosz László Országos Szaktanácsi 
kiküldött ismertette azután az*okokat, 
melyek az országos szaktanácsot arra 
indították, hogy az uj káderek kieme 
lésével irányító csoportokat szervezzen. 
Több hozzászólás után a gyűlés az 
Iivernftconáié  eléneklósével ért véget. 

Nyomatott a >Szabadsagc kony* 
nyomdában Székelyudvarhelyt. 

H I R E K 
— Intéző bizottsági gyűlés. A MNSs -

udvarhelymegvei bizottsága február 
3 an, kedden intézőbizot'sági gyűlési 
tart, amelyen Sz*bó Domokos orszá-
gos szervező bizottsági tag a szakbi-
zottságok Kiépítő sét és a munka-
programmot ismerteti. 

— a szekelyudva hslyi írók, aftyé-
szek és ujsagirok szakszervezete Szé-
kelyudv-rheiyen irodalmi estet rendez, 
februar  20 an este 8 órai kezdettek 
Az irodalmi estre, amely a szerve-
zett munnásságnak jelentős ktiki»r*< 
eseménye lesz — már nagyban foly-
na* az előkészületek. Az est megnyi-
óöeszédét Tompa László iró tartja.' 
Rjszleies ismertetőt legközelebb bí-
zunk. 

— Az udvarhelyi Napbank helyisége 
a megyei takarékpénztár épűletébea 
van. 

— Cukor-osztás Jmuár, február  és. 
március hónap ura megkezdődött a 
cuiiorosztás. Felemelt fejadagok.  A 
városi lakosság rószére az U>ngisz-' 
szövetkezet szétosztásában a három 
havi fejadag  a B jelzésű piros szinft 
Kartellara 2 50 kg., C j-lzésü kék 
színű kartellara 150 kg , D 2. jelzés* 
narancs szinü kartellára 1 50 Mg., D. I 
jeizéiü zöld színű kartellára 0,tí0 kg, 
E. jelzésű fekete  szinü kartellára 0,76 
Kg. Kiváltási hataridő a vármegyei 
Gazdisagi Hivatal értesítése sierint 
február  28. 

— Tíz vagon kiskockakő szállításá-
ra Udvarhely város f.  hó 11 én d. e. 
11 űrakor árlejtést tart. Feltételek a' 
mérnöki hivatnlDan. 

— MirosiOda osztás. A január 
havi D 1 jeuesü zöldszinü kartellára 
és E jelzésű fekete  szinü kartellára 
250 grammos fej  .dsgban, kg ónként 
56 lejes árban az U ngisz szövetkezet 
szétosztásában, az usztas a hűt folya-
man löriénik. Vdéki üzemek ós intéz-
mények saját erdexütben minél ha-
marabb vegyék fel.  A napokban már-
érkezik mosószóda is. Pontrendszer* 
eloszlásra 705 pár női és férfi  cip®' 
órxezett. 

x Eiadó hatlámpás modern Philips 
rádió Saniha, Kossuth-u. 40. 

x Eladó sürgősen egy jókarban lév* 
pult ós egy dobkályha. Érdeklődni v 
Szókelynó, Kossuth-u. Telefonközpont. 

x Eladó, vagy bérbe adó 600 tojá-
sos >Kühne« keltetőgép Érdeklődni 
EMGE kirendeltségnél, Kossuth u. 13. 

x Elvesztettem egy pár téglavörös 
kötött keztyül. Megtalálója jutalomban 
résresül. Cíti : MNSz S/ékeivulvarhey. 

JuJecă oria iinxă Odorneiu 
Dos No. 351—1947. 

Si ţ a lui Nagy Eueric năîc. Hodgyai 
Erzsebet din comuna Oţmi, judeţul 
Odorheiu în baza art. 1 din legea Nr. 
293 din 1944, cere a declara mort pe 
si ţ il ei Nagy E neric, fost  cu ultimul 
domiciliu în Oţeni, ară ând că soţul; 
ei fiind  militar îa cursul rásboiului, a 
căzu- în Galijia — Jerence — la data 
de 12 August 1944. 

Sunt invitaţi coi care au ştiri despre 
dispărutul Nagy Emeric din comuna, 
Oţsni a la comunica de urgenţt 
Parc netului Trib. Odorheiu, care faee 
cercetările respective. 

Odorheiu. la 5 Febr. 1947. 
Judecă or şef:  Andrei  Doncilâ. 

Grefier  şef:  Carol  Sabin. 
Pentru conf.:  Zttkán  registr şelă. 

/ 
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SZÖVETKEZETI ELET 
— A i u d v a r h e l y m e g y e i „ F e d e r a l e " k ö z l e m é n y e i — 
Gazdasági rendszerűnk uj iránya HITEL-OSZTÁLY 

A kapitálista gazdasági rend-
szerben az áruknak a termelőtől 
a fogyasztóig  való juttatását, szin-
te kizárólagosan a magánkeres-
kedelem bonyolította le. Az állam 
nem avatkozott belea követitési 
folyamatba,  eltekintve azon ki-
vételes esetektől, midőn a poli-
tikai helyzet miat a közérdek 
elkerülhetetlenül szükségessé tet-
te az ilyen természetű beavatko-
zást. A magánkereskedelem ter-
mészeténél fogva  teljesen a tőke 
-kiszolgálója lett, s a nagytőke 
.profitéhségének  megfelelően  az 
áruk közvetitéséért a lehető leg 
magasabb nyereséget igyekezett 
elérni. Ez volt a magyarazata a 
termelői és fogyasztási  ár közöt-
ti óriási különbségnek. A terme 
Jési ár lenyomása és a fogyasz-
tási ár felemelése  biztosította 
ügyan a tőke számaia a nyere-
séget, de ugyanakkor kizsákmá-
nyolása volt, ugy a termelőnek, 
mint a fogyasztónak.  Természe-
tesen, a kizsákmányolás legjobban 
a szegény do'gozó réteget sújtot-
tá, mely a nehéz munkájával 
meg a mindennapi kenyeret sem 
tudta biztosítani. 

E kizsákmányolt tömeg vásárló 
erejének csökkenése maga után 
vonta a termelés csökkentését k 
ez pedig a munkásnyomor fő 
okát, a munkanélküliséget. 

A dolgozó tömegek már jóval 
előbb ráébredtek arra, hogy ál-
dozatai a mindent kizsákmányoló 
nagy tőkenek és a szövetkezetek 
megteremtésével próbálkoztak 
védekezni a kizsákmányolás el 
len. Ezek a szövetkezetek azon-
ban nem tudták beváltani a hoz-
zájuk fűzött  reményeket, mert 
vagy őszintén dolgoztak azért a 
célért, amelyért megalakitották 
és akkor elbuktak, mert állami 
támogatás nélkül nem bírták fel-
venni a versenyt a magántőkével, 
vagy pedig elsajátították, létfenn-
tartásuk biztosítása végett, a nagy-
tőkések "üzleti iogásait" és ezzel 
maguk is kizsákmányolói lettek 
-annak a munkás tömegnek, amely 
A kizsákmányolás elleni harcban 
életre hivta őket. 

A második világháború után 
Közép és Kelet-Európa országai-
ban a politikai hatalmat és saját 
sorsuk irányítását a dolgozó tó-
vegek vették kezükbe és ezzel 
egyidejűleg megkezdték egy uj 
gazdasági rendszer kiépítését, 
Miért tisztában voltak, hogy népi 
demokráciájuk politikai sikere már 
fiieve  halaira van Ítélve, ha to-
pábbra is kiszolgáltatják töme-
geiket a nagytőkének. 

Éppen ezért a legelső feladat 
volt a kereskedelmi élet szigorú 
állami ellenőrzés és irányítás alá 

helyezése és a spekuláció elleni 
kíméletlen harc A második lépés 
az áruknak a termelőtől a fo 
gyasztóig való juttatásának szó 
vetkezeti  uton  való ebonyolitása. 
Ennek a lépésnek fontossága  ab-
ban rejlik, hogy az államszerve-
zet az áruknak a fogyasztóhoz 
való eljuttatását a lehető legcse-
kélyebb megterheléssel biztosítja, 
a haszonkulcsok előzetes lerög-
zitése utján, s ezáltal lecsökkenti 
a fogyasztói  árat. Enrek egyenes 
következménye a dolgozó töme-
gek vásárló erejének növekedése, 
ami természetszerűleg maga után 
vonja a termelés fokozását,  a 
munkalehetőségek szaporodását, 
azaz az Amerikában annyit em-
legetett aProsperity-„t, de ezen 
esetben már nem a tőkések, ha-
nem a dolgozók javya. 

A spekulatív nagytőkének a 
gazdasagi életből való lehetőség 
szerinti kizárása által demokra-
tikus rendszerünk biztosítja a 
szegény néprétegek gazdasági 
életszínvonalának javulását, meg-
teremtve ezáltal a politikai ered-
mények eléréséhez feltétlenül 
szükséges gazdasági alapokat. 

Természetesen, a szövetkezetek 
gazdasági bekapcsolódása és á 
gazdasági cfucspoziciók  átvétele 
nem ment és nem megy még 
ma sem teljesen simán és zök-
kenő nélkül. Először is tömege-
inknek egy részö kellő felvilá-
gosítás és ismeretek hiányában 
még vonakodik a szövetkezeti 
gondolattól. Masodsorban még 
igen hézagos szövetkezeti háló-
zatunk és kádereink nem elég 
képzettek. Mindennek dacára az 
eddig elért kezdeti sikerek iga-
zolják, hogy az államhatalom 
által támogatott szövetkezeti 
rendszer a nagy tömegek jövő-
beli gazdasági jólétének legfőbb 
biztosítéka. 

A fenti  hiányok pótlása céljá-
ból és tekintettel a cél fontos-
ságára, vezetőségünk a szerve-
zetekkel egyetértve elhatározta, 
hogy a SZABADSÁG hşsâb-
jain keresztül megyénkben is 
megkezdi e téren a felvilágositó 
munkát és minden példányszám-
ban külön részt szentel a szö-
vetkezeti tagok elméleti és gya-
korlati oktatására. Meg van min-
den remény, hogy ennek segít-
ségével megyénk is lépést tart-
hat az egész ország területén ész-
lelhető szövetkezeti fejlődéssel. 

Izsák  Tibor 

— Mezőgazdasagi g pa<. Közöljük 
szövetkezetein «Bel, hogv Federálénk 
•&l raktárunkon az alábbi gazdasági 
gépek kaphatók : sz» e*e, borona, 
tengeri morzsoló, széna szecskáló, 
répa szecskáló, veiögép, kasza stb. 

FEDERALA „ODORHEIUL" Síékelyudvarhely, 1948 január 26. 

K ö r l e v é l 
Hitelszövetkezeteinknek, SzéKhelyelken. 

Az alantiakbin közöljük hi'elszövet 
fcezeteinkkel  a román nenze'i bank 
ujabb rendelkezéseit a mezőga7d«sági 
felszerelési  kölcsönök folyósítására  vo-
natkozóan : 

1. Csak azok a földművesek  kap 
hatnak kölcsönt, akiknek legfennebb 
16 hold szántóföldjük  van. 

A szántóterület kiszámításakor nem 
vehetők számba az erdő, legelő, szöllő, 
stb. területek, azonban ezeket is te-
kintetbe kell venni annak a megálla ' 
pitásánál, hogy az illető nem tudiá-e 
saját erejéből a szükséges állatokat 
megvásárolni. Pildaul : egy olyan 
gazdának, akinek 12 hold szántója, 
1 hold legelője és Ş hold erdője 
van, tehát összesen 21 hold földje 
van, joga van ugyan kölcsön igény 
lésre ál át vásárlás céljából, de csak 
abban az esetben, ha az erdő és a 
kaszáló nem jövedelmez annyit, hogy 
fennálljon  a lehetősége annak, hogy az 
állatokat saját erejebői megvásárol 
hassa. 

A terület kiszámításánál figyelembe 
kell venni a gazdasághoz tartozó ösz-
szes területet, vagyis egybe kell szá 
mitani a család többi tagjainak, a 
szülő«nek is, a földjeit,  akik egy fedél 
alatt élnek és akiket a kölcsönigénylő 
tart el. 

2. A kölcsönök folyósításánál  lelki-
ismeretesen m-g kell vizsgálni, hogy 
a kölcsön folyósitható-e  és milyen ösz-
szegben. Ki kell zárnia kölcsönfolyó-
sításból az olyan egyéneket, akik saját 
erejükből is be tudják szerezni a szük 
séges állatállományt, akár a terményeik 
eladásából, akár pedig fölösleges  állat-
állományuk értékesítéséből, mint pél-
dául disznók, juhok, borjuk, ,stb. 

3 Nem adható kölcsön azon f̂olya-
modóknak, akiknek valamely,más fi-
zetéses állásuk is van és a földműve-
lés nem főfoglalkozásuk. 

4. A szükséges állatállományt az il-
letékes falu  gazdasagi bizottsága álla-
pítja meg minden egyes|felvevő  ré-
szére. 

5. A gazdasági bizottságbin nem 
vehetnek részt a jegyző és a csend-
őrség, mivel ők a kölcsön folyósítása 
után ellenőrizni fogiák  a felvevőt,  a 
kölcsön hováforditása  szempontjából. 

6 A községi gazdasági tanács ál-
lapítja meg minden egyes folyamodó 
részére a szükséges állatállományt az 
alanti feltételek  szerint és kimutatást 
készít két példányban, melybe az alanti 
adatok Írandók be: 

a kölcsönt kérő neve, 
község neve, 
a szükséges állatok, 
ezernek esetleges vételára, 
az állatok szállítási költsége. 

7. A kimutatás egyik példánya a 
a községi elöljáróságnál marad, a má-
sik példányt át keir adni az illetékes 
hitelszövetkezetnek, amelyiket kije-
löltek a leszámítolásra. A kimutatá-
sokat a bizottság összes tagjai alá-
írják. 

8. Akiknek a kölcsönt engedélyezték, 
kötelesek az A 1 űrlapot 2 példány-
ban kitölteni a nemzeti bank részére. 

9. A községi elöljáróság az űrlap 
hátoidilán a következőket kell, hogy * 
igazolja: 

A háztartásban lévők lélekszámát 
(pl. kö csöntkérő ellátásában vagy kö-
zös háztanásabin van felesége  2 gye-
rek 15 éven alul, 3 gyere* 15 even 
felül,  az édesanyja és egy kisaoiu 
testvére). 

A kölcsönt kérő vagyona: szántó-
föld,  kaszáló, legelő, kert, erdő, stb. 

A kérelmező élő állati leltára. 
A feleség  vagyona és a háztartás 

többi tagjainak a vagyont. 
A kérvény száma a gazd tsági tanács 

által összeállított kimuiatásbm A gaz-
dasági tanács által megállapított állat-
szükséglet. 

A gazdasági összeírásod után a köz-
ségi elöljáróság igazomi fogja  a va-
gyoni helyzetet, tekintetbe véve ugy 
az összeirási adatokat, mint a tényle-
ges helyzetet, hogy az űrlapon beval-
lott adatok őszintét és igazolja egyben 
azt is, hogy a sérelmező a bevallott 
javaknak tényleges birtokosa, hogy 
ellenőrizni fogja  a kérelmezőt a köl-
csön felhasználása  tekintetében, a 
chestionar 5-ik pontja értelmében és 
ellenkező esetben kihágási jegyzőaöny-
vet vesz fel,  a vonatkozó 249/1947. 
számú törvény 6. § a értelmeben. 

10. Az űrlapot a hitelszövetkezetbe 
kell leadni a kérelmező nyilatko-
zatával együtt, amelyben kötelezi ma-
git, hogy a beszerzett állato<at nem 
adja el és nem is vágja le, valamint, 
hogy 15 napon belül az Allatokat be-
szerzi, és kellő istálló és takarmánnyal 
rendelkezik, ellen esetben a kölcsönt 
visszafizeti.  A vásárlás igazolása a 
marhalevél alapján törtéaik, amelyet 
az állatorvos is kell láttamozzon. Ha 
az adós nem vett állatot és a pénzt 
sem fizeti  vissza, ugy a hitelszövetke-
zet azonnal értesiti a nemzeti bankot. 

11. Az állatszüsségl3t a kővetkező-
képpen állapítandó meg: 

a) Az olyan családok, melyeknek 
kevesebb földjük  van (2—5 holdig^ 
ajánlatos, hogy társuljanak. Két- három 
család össze tud hozni 8—10 hold 
'Öldet és igy összetársulva a föld  jel-
zálogosításával kaphatnas kölcsönt egy-
pár ló vagy szarvasmarha beszerzi-
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Felhívás szövetkezeteink vezetőihez t 
Kérjük szövetkezeteink vezetőit, hogy a küldött lappéldá-

nyokat községeinkben helyezzéK el és lehetőség szerint előfizetőket 
toborozzanak Minden héten közlemény fog  megjelenni, milyen árult 
kaphatók a Federálénál, ami a község lakosságát érdekli. Lapunk 
hetenként jelenik meg és az előfizetési  dij negyedévenként lef. 

ÁRU-OSZTÁLY 

sére. Azok, akik társulnak, előnyben 
•lógnak majd részesülni a vetőmag 6s 
gazdasági felszerelések  kiosztásánál is 

b) 5 hold szántófölddel  rendelkezők 
kaphatnak kölcsönt egy dar*b szarvas 
•arha beszerzésére (pó daul tehéi) de 
eaak azok, akiknek egyáltalán nincs 
é> latjuk. 5 holdtól 16 holdig engedé 
lyezhető egy pár igasállat beszerzesére 
ktlcsön, ha egyáltalán nincsen. Akiknek 
• ir van egy állatuk, anna« a pár 
kiegészítéséhez egy darab engedélyez 
kető Nagyobb családoknak, különösen 
«hol 15»éven aluli gyerekek is vannak, 
engedélyezhető kölcsön még egy drb, 
iejős tehén beszerzésére is Sze n előtt 
tartandó azonban, hogy egyik 16 hol 
4as gazdának sinci többre joga, mint 
egy pár szarvasmarhára, vagy lóra, 
esetleg egy fejős  tehénre, tehát össze 
tten 3 darabra. 

12. A havas! lakosok, akiknek csak 
- kevés, vagy pedig csák kaszálóra al 

kalmas földjük  van és akik rendesen 
szoktak tartani egy fejős  teh-net, 
amelynek termékeit a család fenntar-
tására használják, kaphatna* köcsönt 
egy tehén vásárlására, ha ez nincsen. 

13. Azon h «vasi lakosok, akik építő 
«nyagok fuvarozásával,  mint például 
tő  és fa,  fogl*l<osntlt  és akikne< a 
fuvarozás  egyedüli megélhetésük, kap 
katnak kölcsönt egy pár igásállatra, 
*agy ha már egy van, a pár kiegé 
Mitésére. 

A 12-ik pont esetében a községi 
elöljáróság a chestionar hátlapján iga 
zolja, hogy a kérelmezőnek volt fe 
jístehene, de ez a háború, vagy p >dig 
a mult évi szárazság következtében 
elpusztult. .a.-.̂ 'ú-

A 13-ik pont esetében igazolandó, 
kogy a kérelmező ideje legnagyobb 
részében építőanyagok szállításával fog 
Ihlkozik és a fuvarozás  egyedüli meg 
£hetése és ugyancsak azt, hogy a 
káboru vagy száiazság következtében 
vesztette el az állatokat. 

Fel kell hivni a lakosság figyelmét 
arra, nehogy állataikat levágják vagy 
dadiák abb*n a reménvb̂ n. hoev a 

A bolgár földművesek,  miu'án sor-
suk irányítását a saját kehükbe vették 

• 1944-ben. rájöttek a falusi  termelési 
szövetkezetek fontosságára  és a kis 
gazdák termelő szövetkezetedbe tömö 
fűltek.  így ltheiővé vált. hogy a kis 
gazda, aki addg mindenféle  gazdasági 
felszerelést  neUülö ö't, meri 3—4 hold 
földjének  szerény jövedelméből nem 
tudott magának kellő gazdasági fel 
szerelést venni, a termelő szövetkeze 
teken ^ eresz ül hozzáju ott a légkor-
aaerűbb felszereléshez. 

A fentemiitett  termelést szövetkeze 
teknél a kisgazdák társulnak a föld 
közös megművelésére, ki ki a saját 
földjét  hozza be a szövetkezeihez része 
sedésűl, mely földeknek  tovább is tu 
lajdonosai maradnak. Akiknek nincs 
földjük,  pénzzel és munkájukkal járul 
aak hozzá a közös munkához. 

Az utóbbi időben a termelési szö 
vekkereteknek a közösen megmunkált 
földeken  hektáronként búzából 2400 
kg. átl»gos termest sikerült elérni, míg 
as egyénileg megmunkált földeken  csak 
1158 kg ot értek el. 

nemzeti bark majd ad kölcsönt ujabb 
állatok beszerzésére, mert azok, akikre 
ez rabizonyul, biróság elé állíttatnak 
és a örvé ív értelmében szigorú bűn-
te'ést i»apn«k, 

Mmd-n előbbi intézkedésünk a köl 
cs >nö< határidejére és a veendő biz 
tosi é okra vonatkozólag továbbra is 
érvényben marad 

fe'hiviuk  aronban hítelszövetkeze 
t'inket, hogy a kölcsönök folyósításé 
nál és különösen a7oknok elbirálásá 
nál « legn»»yobb figye'emmel  és gon 

« 

dossággtl j4rjanak el. Ne okozzanak 
sem m*gu<nak, sem pedig nekünk'fe 
lesleges munkát és költséget azzal, 
hogy bárkinek, aki kér, megadják a 
köcsönt anélkül, hogy megilletné őt. 
Ugyanis a kölcsönök visszautasításé 
nál ezzel csak felesleges  elégedetlen-
séget otozna*. 

A kérdőivek (chestionarok) kitöltő 
sénél is kérjük a legnagyobb gondos 
sággal eljárni, minden kérdésre sza 
batos és pontos választ adni. Különö 
sen felhívjuk  a figyelmet  a második 
pont azon kérdésére: ce cultivă pe 
anul i i curs : ide az irandó be, hogy 
az év őszen mekkora területet vetett 
be és milyen gabonával. A következő 
kérdésnél: cs recoltă a avut în anul 
trecut: beírandó a tavalyi termés, rész 
telezve fajok  és mennyiség szerint és 
kimutatandó, hogy mennyi maradt a 
gazdálkodó rendelkezésére és mennyit 
szolgáltatott be. Általában minden kér 
désre felelet  adandó, nem elég vonalat 
húzni vagy pedig rövidítve válaszolni 

Reméljü«, hogy most midőn körle 
velünkben részletesen tárgyaltuk, a 
kölcsön folyósítására  vonatkozó uta-
sításokat, az ed ligi hibák kiküszöbö 
lödnek és szövetkezeteink tagjaik meg 
elége désére intézhetik a gazdasági hi-
telfolyósítások  ügyét. 

Szövetkezeti üdvözlettel : 
Institutul  National  al  Cooperaţiei 
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Súlyosan megbüntetik, aki 
a kicsinybeni fogyasztói 

árakat túllépi. 
Amint ismeretes, a kormány a leg 

több iparcikknek megállapította a ki-
csinybeni fogyasztói  árat. Ez a fo-
gyasztói ár az egész országban egy 
séges és azt, túllépni semmilyen címen 
és körülmények között nem szabad. 

Mégis megtörténik, hogy egyes szö 
vetkezeti vezetők fuvardíj,  vagy más 
felmerült  költség cimen a megállapított 
kicsinybeni fogyasztói  árhoz, külön-
böző összegeket számolnak hozzá. 

Az ellenőrzések során természetesen 
kiderül a hivatalos rendelkezés eilenére 
felszámított  összeg és a megyei gaz 
dasági ellenórzőszervek ilyen esetben 
mindig kihágasi jegyzőkönyvet vesz-
nek fel,  melyet a feletteseiknek,  illetve 
a bírósághoz továbbítanak. 

Az italmérési engedély-
illeték esedekes negyed évi 

részletének befizetése. 
Feţhivjuk szövetkezeteink vezetőit, 

hogy az 1948. január 31 tői március 
31-ig terj dő negyedik pénzügyi ne 
gyedévre járó részletet 1948 január 
hó folyamán  az adóhivatalhoz fizes-
sék be. 

Amennyiben az italmérési engedély 
illeték negyed évi részletépek a befi-
zetése az illető negyedév első hónap 
jában nem törtéri* meg, akkor a kö 
vetkező hónapban a befizetés  csak 
emeléssel (majorare),eszközölhető. Ha 
az iilető'negyedév második hónapjának 
végéig sem töriénnék meg az esedékes 
negyedévi részlet befizetése,  akkor az 
italmérési engedélyt megszűntnek te-
kintik és hevoniák. 

Felhívás. 
Közöljük összes szövetkezeteink t. ve 

zetőségeivel, hogy az Incoop 23 418.26 
I —948 számú rendelete értelmében a 
mai naptól, illetve 1948 február  1 tői 
kezdve semmi néven nevezendő árukat 
visszi áruzni még akkor sem lehet, 
ha szók nem keresett cikkek. 

Nyomatékosan felhívjuk  tehát szö 
vetkezeteink vezetőinek figyelmét,  hogy 
vásárlásaikat aszerint eszközöljék, hogy 
a Federálénk által leszámlázott bár 
milyen minőségű árukat semmiképpen 
sem lehet többé visszaáruzni. 

Szövetkezeti üdvözlettel : Nagy 

— Petróleum, só. Petroleum-lera-
katunknál szövetkezeteink a nekik járó 
petróleumot ugy kaphatják ki, hogy 
a községi elöljáróságától igazolványt 
hoznak a község lakosságának lélek 
számáról és azzal aZ itteni gazdasági 
hivatalnál kikapják a petróleum átvé 
telére jogosító jegyzéket. Petróleum 
lerakalunknál ugy kősó, mint őröltsó 
is kapható. 

Megalakult a Federale-
alkalmazottak üzemi 
bizottsága 

A Federale alkalmazottak életébe»-
nagy forduló  pontot jelentett a januáí 
28-án megtartott értekre'et, amikor fe 
megalakították az üzemi bizottságot.. 

A gyűlésen megjelent Csog Sándor», 
a megyei szaktanács kiküldöttje is. >'. 

Csog Sándor beszédébsn iimertetfo 
az üzemibizott ságok fontosságát  St 
alapos utasításokat adú't azok műkO.-
désére vonatkozólag, kérte a részt-
vevőket, hogy a többtermelés és a 
munkafegyelem  terén legalább 19& 
százalékos eredményt érjenek el. A 
Federale gazdasági szempontból állatit! 
életünk tőü őerejét képezi, tehát a kí-
vánt eredményt csak ugy és akkut 
érheti el, ha alkalmazottéi Marxistá 
Leninista munkafegyelemmel,  a szövet 
fcezeti  eszméktől átitatva, munkájukat 
becsületesen é* teljes odaadással 
végzik. 

A jelölő bizottság javaslata alapjátv 
at  üzemi bizottságb< Nagy  Sándor. 
Gidó Balint és Gall Lajos elvtársakéi 
választották be. 

Az uj bizottság nevében NagySátt: 
dor elvtársunk szólt, köszönetét fejezte 
ki az alkalmazottak bizalmáért és 
ígérte, hogy minden igyekezetével azoo; 
lesz, hogy az alkalmazottakkal együti 
a többiermeiést, valamint a szövetke 
zeti életet fellendítse,  de ígéretet tett 
arra is, hogy a munkásság jogaiért 
harcolni fog  minden erejével. 

Köszöni a szakszervezete* vezető 
ségének és a munkâşsâg élharcos 
partjának, a Román Kommunista Párt-
nak a Federálé életében kifejtett  ha: 
talmas munkáját és az alkalmazottak 
nevében ígéri, hogy a jövőben még 
szorgalmasabb és fegyelmezettebb 
múmiát fognak  kifejteni  egy szebb és 
boldogabb munkásjövő érdekében. 

A gyűlés a demokratikus kormá. 
nyunk, a Népi Köztársaság, a Romár 
Kommunista Part, a Szakszervezetek 
az Egységes Munkáspárt éltetésével: 
és az Internationaléeléneklésével ért 

/ 

véget. 

Felhivás. 
Felhívjuk az összes Umgisz-tagok 

valamint mindazok figyelmét,  akik 
pont ellátásban részesülnek, hogy i 
szövetkezeti minisztérium által adott' 
rendelkezések értelmében üzletrészeik 
1948 évi február  15 ig feltétlenül  kí-
egéizitendők 1000 lejre. 

Ezen intézkedéssel minden korábbi 
egyezség és megállapodás tárgytalanná 
vált és nem áll módunkban- részletfi-
zetésekkel rendezni az üzletrész-tarta-

i : ^ 

zásokat. 
Az Umgisz  igazgatósága. 

TERMELÉSI-OSZTÁLY 
Termelési szövetkezetek létesítésével a föld-
művesek 25 százalékkal emelték a termelést 

és életszínvonalukat Bulgáriában. 
A termelőszövetkezetekben dolgozó 

gazdák a juhai" nál szakszerű keze-
léssel elérték, hogy 50 százalékkal több 
tejet adjanak és 10 százalékkal több 
gyapjút nyirjanak le róluk, mint egyéni 
termelésben. 

Edd'g 57U termelő szövetkezet dol 
gozik Bulgáriában és 1948 ban a szá 
muk el fogja  érni a 800 at. 

A termelő szövetkezetek tervszerűen 
dolgoznak és többet termelnek. így 
lehetővé válik, hogy a tagok a fölös 
legUiet a városban értékesítsék és a 
pénzen a siűkséges ipari cikket be 
szerezzék. Ha több a felesleg  a ter 
melt dolgodban, több ipari cikkhez 
jutnak hozzá és így lényegesen javul 
a tagok helyzete és életszínvonala. 

A mi kisgazdáitik is példát kellene 
vegyenek a bolgár népnek sikeres mun 
kájaról és ennek szép eredményérői, 
mely nálunk is hasznára válna a mi 
kis gazdáinknak. 

Szövetkezeti Üdvözlettel: 
Frank  I. 
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