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Szeptember  1. 
Évtizedek  hosszú elnyomása után 

1945. szeptember 1 én végre megnyíl-
tak  a dolgozók  előtt  a szakszervezeti 
székházak  kapui és Románia dolgozói 
kimondták  a szakszervezetek  újbóli 
megalakulását. 

Ez a nap most hát az évforduló  és 
emlékezés  ünnepnapja Románia dol 
gozóinak  életében.  Ennek  az ünnepnek 
és emlékezésnek  a jegyében indulunk 
neki a szakszervezeti  választásoknak  is 

Dolgozó testvéreim!  Azok,  akik  ré 
gebben élünk  szakszervezeti  életet,  na 
gyon jól tudjuk,  mit jelentett  szak-
szervezeti  tagnak  lenni 1944 augusz-
tus 23 ig. Hányszor  voltunk  üldözte 
lésnek,  bebörtönözésnek  kitéve,  csak 
azért,  mert szolidaritást  mertünk  vál-
lalni  a világ dolgozóival,  hogy meg-
akadályozzuk  a világ kapitalista  urai 
nak imperialisztikus  törekvéseit.  1918 
ban, amikor  befejeződölt  az első  bor 
zalmas világháború,  a világ dolgozói 
fellélekzettek,  arra gondolva,  hogy 
végre a világ népei közösséget  vállal-
nak a dolgozók  küzdelmével.  Sajnos> 
nem igy történt.  A nagy tőke  urai, 
akár  csak most, mindent  elkövetlek, 
hogy megakadályozzák  a dolgozók  szer-
vezkedését,  mert tudták,  hogy a szak-
szervezetekben  tömörült  munkásság  kö 
zött  nincsen faji,  nemzetiségi  különb 
ség és ha a dolgozók  osztályának  si-
kerül  összefogni,  ez a kapitalizmus 
halálát  jelenti. 

Európa országaiban egymásután 
fojtották  vérbe a munkás megmozdu 
lásokat.  Ezer és ezer fizikai  és szel 
lemi munkást  hurcoltak  börtönbe és 
végeztek  ki csak azért,  mert sürgették 
a világ munkásságának  az összefogá 
sál az ujabb világháború  megakadá 
lyozására. 

Elzárják  Európa dolgozói  elől  a 
Szovjet  birodalmat,  ahdi  az 1917 évi 
októberi  forradalom  fényes  győzelmei 
aratott  az orosz burzsoázia és a kapi 
tatista  hatalmak  hadserege  felelt.  De 
Európa és a világ dolgozói  félelmei 
nem ismerve szervezkednek,  hogy meg-
akadályozzák  az ujabb világháború 
kitörését. 

A nemzetközi  nagytőke,  látva a dol-
gozók  osztályának  további hatalmas 
összefogását,  megvásárol  egy őrültet, 
ki  halomra gyilkolja  a német nép szo-
ciálisan gondolkozó  fiait.  Elégeti  és 
rombadönti  a kultura  vívmányait.  A 
nemzetközi  nagytőke  házőtző  kutyája, 
Hitler  és  Mussolini,  a munkás-moz 

Buza az ellátatlanok részére 
A városi időközi bizottság augusz-

tus 29 én megtartott gyűlésén tárgya 
lás alá vette a városi ellátatlanokélel 
mezési kérdését is s ez alkalommal a 
román kommunista párt nevében Ka 
dácsi Mária tanácsosnő javasolta egy 
bizottság kiküldését a megyefőnökhöz. 

Szilágyi Ignác megyefőnök,  aki már 
régebb munkálkodik a gabonakiosztás 
ügyében, a bizottsággal megtárgyalva 

az ügyet, azonnal telefonon  érintke 
zésbe lépett az illetékes államtitkárral. 

Az eredmény: másfél  vagon buza 
kerül kiosztásra hivatalos áron az el-
látatlanok között. A kiosztás még ezen 
a héten megkezdődik. 

A megyefőnökség  a városi ellátat 
lanok részére bizonyos mennyiségű 
árpát is fog  juttatni. 

Milyen hasznot számíthatnak 
fel a kereskedők 

A kereskedők az önköltségi árhoz 
csak a megállapított haszonkulcso-
számíthatják hozzá A kereskedők ál 
tal eladott áruk önköltségi ára a kö 
vetkezőkből áll: A számlával megál 
lapított vételárból, melyhez hozzátdan 
dók a bélyegek, szállítási költségek, 
árubiztosítás, valamint az árut terhelő 
összes adók és illetékek, az árunak 
az üzletbe való beérkezéséig. 

Az önköltségi árhoz számitható ha 
szonkulcs pedig a következő : 

1. Legfeljebb  7% a nagykereskedők 
által a kiskereskedőknek és iparosok 
nak eladott áruk után. 2. Legfeljebb 
10% a kereskedő által a fogyasztónak 
eladott élelmiszerek után. 3. Legfel 
jebb 15% ® kiskereskedő által a fo 
gyasztónak eladott egyéb áru után. 

Városi kiskereskedő, aki falusi,  vagy 
fürdőhelyen  lévő kiskereskedőknek ad 
el árut, mindössze 7-5% haszonra jo 
gositott, a másik 7-5% a viszonteladó 
kereskedőt illeti meg. 

Nagybani elárusítók közvetlenül fo 
gyasztóknak nem árusíthatnak, önálló 
iparosok, ami a kiskereskedőktől való 
vásárlást illeti, fogyasztóknak  tekin-
tendők. 

Az átmeneti időre, oly árukra vo 
natkozóan, melyek árát hivatalosan 
még nem állapították meg, a kereske-
dők jogosítottak az árakat ugy meg 

állapítani, hogy az 1938 as árakhoz 
legfeljebb  100% os többletet számit-
hatnak hozzá. Az 1938 as árak keresk. 
könyvekkel és számlával igazolandók. 

A rendelet megszegőit a szabotázs-
törvény rendelkezései alapján súlyosan 
büntetik. 

A hadifoglyok 
ügye 

A foksáni  és mármarosszigeti ma-
gyar hadifoglyok  ügyében nyilatkozott 
Kolozsváron a napokban Kovács An-
dor, a Magyar Népi Szövetség foksáni 
hadifogoly  megbízottja. 

Nyilatkozatában a leghatározottab-
ban megcáfolja  azon rosszindulatú hí-
reszteléseket, melyek szerint a romá-
niai magyar hadifoglyokat  visszaszál-
lítanák a Szovjetunióba. Ezek és a 
még a Szovjetunióban levő erdélyi 
magyar hadifoglyok  hazaszállítására 
valószínűleg csak a magyarországi 
hadifoglyok  hazaszállításának befeje-
zése után kerül sor. Egyébként a Ro-
mán Kommunista Párt és a Magyar 
Népi Szövetség ismeretes kérésére még 
nem érkezett végleges válasz a Szov-
jetunióból. Ezt a választ türelemmel 
kell megvárnunk abban a tudatban, 
hogy addig is foglyaink  gondos keze-
lésben és jó ellátásban részesülnek. 

A kiadóhivatal az előfizetőkhöz 
Lapunk IV. évfolyamának  1. számában kiadóhivatalunk rámutatott 

azokra a nehézségekre, melyek lapunk ujramegjelenését késleltették. A 
Szabadság régi olvasóihoz fordultunk,  akik azonnal megértették egy helyi 
lap megjelenésének fontosságát  s a stabilizáció kezdeti nehézségei és a pil-
lanatnyi pénzszűke ellenére segítségünkre jöttek s példányszámonként vá-
sárolva lapunkat megteremtették a lehetőséget a további megjelenésre. 

Nem mondhatjuk ugyanezt vidéki előfizetőinkről.  Már a 6. számunk 
jelenik meg, de az előfizetések,  melyek minden lapnak anyagi alapját és 
biztositékát képezik, nem folynak  be kiadóhivatalunkhoz. 

Csak néhányan tartották kötelességüknek, hogy befizessék  előfizetési 
dijaikat, pedig, ismételjük, csak ezek a szerény előfizetési  dijak biztosit-
hatják lapunk fennmaradását. 

Nem a hitelező szigorával, hanem testvéri szeretettel fordulunk  elő-
fizetőinkhez,  támogassák népi demokráciánk kiépítése iránt folytatott  har-
cunkat azzal, hogy sietve beküldik előfizetési  dijaikat s ugyanakkor min-
den régi előfizető  egy uj előfizetőt  szerez. 

Egyelőre első 5 számunk előfizetési  diját kérjük, melyet az augusztus 
26- i számmal bezárólag 15 lejben számítunk fel  A szeptember havi előfl 
zetés ugyancsak 15 lej. / 

Egy latin közmondás azt tartja: »Bis Aţat, qui cito dat« — kétszer ad 
az, aki gyorsan ad Lapunk létkérdéséről van szó. Várjuk előfizető  testvé-
reink válaszát. 

galomnak  gyalázatos  árulója, vérbe-
borították  az egész világot. 

A világ 50 milliót  kitevő  vesztesége 
között  nem volt  egyetlenegy  iparmág 
nás, egyetlen  trösztvezér  — a veszte 
sek mi voltunk,  az „egyszerű  em 
berek." 

Jött  azonban 1945 május 9 ike,  a 
két  vérszomjas fenevad  végsőt  vonag-
lott  a vörös és a szövetséges hadsere 
gek  csapásai alatt.  Európa népei fii 

szabadultak,  s az eddig  gondosan  és 
féltve  őrzött  szakszervezeti  zászlók  elő 
kerültek  rejtekhelyükről.  A sarló és a 
kalapács  diadalmaskodott,  s ez a dia 
dal  egyúttal  békejobb volt  a szellemi 
dolgozók  és az értelmiségiek  felé,  a 
kézfogás  azok közt,  akik  évszázadok 
hosszú küzdelme  után végre megsza-
badultak  a régi feudális  rendszer 
nyomása alól, 

És ma már a sarló és kalapács 

közé  odaiktathatjuk  a tollat  is, mert 
az értelmiségi  osztály  nagyrésze együtt 
menetel  a szakszervezeti  választásokon 
a kérgeskezü  dolgozók  hatalmas tábo-
rával az igazság,  egyenlőség,  testvéri-
ség és szabadság  utján a biztosabb és 
jobb jövő felé,  melyet  a szakszerveze-
tek  önkormányzatán  keresztül  és a 
most megválasztott  szakszervezeti  ve-
zetőségen  keresztül  érneh el a dolgo-
zók milliói.  K.  J, 



A szakszervezeti választások 
Szeptember 1-én d. u. 6 óra : helyben 

a P. T. T. vezetőség, 2 án d. u. 3 ó.: 
Szentkeresztbánya üzemi bizottság, 
d. u. 5 ó. a helybeli kórháznál intéz-
ményi bizottság, este 8 6. a háztartásbeli 
alk. vezetőség, 3 án d. e. 10 ó. egész-
ségügyi vezetőség, d. u. 3 ó. városi 
alk. üzemi és intézm. bizottság, d. u. 
3 ó. Szentkeresztbánya vezetőség, d.u. 
6 ó. városi alk. vezetőség, este 8 ó. 
fa-  és ép. szakszerv, vezetőség, 4 én 
d. u. 3 ó. közalk. intézm. bizottságok, 
d. u. 6 ó. Szentkeresztbánya fa-  és ép. 
szaksz. üzemi bizotts., e. 8 óra vas-
és fémip.  vezetőség, 5 én d. u. 3 ó. 
város közalk. vezetőség, d. u. 4 ó. Parajd 

sóbánya üzemi biz., d. u. 4 ó. fa  és 
ép. szaksz. üzemi biz, este 7 ó. város 
szállitm. szaksz. vezetőség 6 án d. u. 
4 ó. Parajd sóbánya vezetős., d. u. 4 
ó. fa  és ép. szaksz. vezetőség, e. 7. 
ó. keresk. és mag. alk. vezetős. 7-én 
d. e. 10 ó. város ruházati szaksz. ve 
zetőség, d. u. 4 ó. Korond fa-  és ép. 
szaksz. üz. biz. ós vezetős. 8 án e 7 
ó. Székelykeresztur fa-  és ép. szaksz. 
vezetős., 9 én e. 7 ó. Székelyderzs fa-
és ép. szaksz. vezetős., e. 7 ó. Bögöz 
fa  és ép. szaksz. vezetős. 10 én d. u. 
4 ó. Z:te váralj a fa-  és ép. szakszerv, 
üzemi biz. és vezetőség. 

Az ipar- és kereskedelemügyi miniszter 
rádióbeszéde a pénzstabilizációról 

Gheorghiu-Dej ipar ós kereskedelem-
ügyi miniszter, a RKP országos főtit-
kára az elmúlt hét csütörtökjén rádió-
beszédet intézett az ország népéhez. 
Beszédében ismertette a stabilizáció 
előkészítését, s az azzal kapcsolatos 
intézkedéseket, majd a stabilizáció nagy 
jelentőségét az ország becsületesen 
dolgozó néprótege számára. A stabili 
zációt a munkára, a többtermelésre, 
a dolgozók fegyelmére,  az ország 

anyagi erőforrásaira  építettük és nem 
külföldi  kölcsönökre s ezáltal meg-
mentettük az ország függetlenségét  ós 
fejlődési  lehetőségét. 

Az ország lakosságától munkát, ta-
karékosságot, fegyelmet  és harcot ki-
ván a feketézők,  a szabotálók ellen. 

Hí az ország lakossága hiven telje 
siti feladatait,  akkor egy békés ós bol 
dog jövő vár rá. 

Részleges eredmények a 
magyar választásokról 

Körülbelül 5 millió a magyarországi szavazók száma. A 2 646.000 
összeszámolt szavazatból kapott a Magyar Kommunistapárt 5.89 981, a Kis-
gazdapárt 389.227, a Szociál-Demokrata párt 395.576, a Nemzeti Paraszt-
párt 226.498, Pfeifer  Zoltán pártja 294.628, Barankovits párt 52U73 szava-
zatot, a többi szavazatok megoszlanak az 5 kisebb párt között, 

Az eddigi jelentésekből kitünőleg a nemzeti összefogás  pártjai (koálició) 
a szavazatok 60 százalékát kapták. 

A Nemzeti Néppárt 
udvarhelyvármegyei szervezete augusz-
tus 31-én nagygyűlést tartott a vá 
rosháza tanácstermében. 

A város román nemzetiségű lakos-
ságán kívül ott voltak az összes de-
mokratikus szervezetek és pártok kép 
viselői. 

Negreanu elnök megnyitója után 
Sab&u titkár számolt be a párt tevé 
kenységéről és fejtette  ki azokat a 
munkaterveket, amelyeket a párt cél 
jaiul tűzött ki. A demokrácia tántorít 
hatatlan hive és munkása kell, hogy 
legyen ugy a román, mint a magyar 
értelmiség, a munkásság és földműves 
réteg mellett, hogy itt ebben az ország 
ban a dolgozók igazi szociális hazáját 
tudjuk felépíteni,  mondotta Satău titkár. 

A nagygyűlést a kormány nevében 
Szilágyi megyefőnök,  a város nevében 
Dobos polgármester üdvözölte. Ezután 
az összes demokrata szervezetek kép-
viselői szólaltak fel.  Zaharia ezredes, 
a Nemzeti Néppárt képviselőjetartalmas 
beszédben ismertette a stabilizáció 
kérdését. Socol Dionisie vezérfelügyelő 
a román és magyar nép egymásra-
utaltságáról beszólt. A gyűlés lelkes 
hangulatban ért véget. 

Az arany és valuta be-
váltás uj határideje 

A Gazdasági Újjáépítés és Pénzügyi 
Stabilizáció Miniszterközi bizottsága 
a beváltásra jelentkező személyek tö 
mege következtében elhatározta, hogy 
a beváltási határidőt 1947 évi szép 
tember hó 6 ig bezárólag meghosz-
szabbitja. 

Eltekintve az állampolgári köteles-
ségteljesitéstől, mely a törvények pon-
tos betartásában áll, mindenki saját 
jól felfogott  érdekében váltsa be a 
fenti  határidőig külföldi  pénznemeit, 
aranyérméit stb., mert ellenesetben a 
törvény legnagyobb szigora fog  lesúj-
tani rá, a kényszermunkának egész 25 
esztendőig kiszabható büntetése. 

Jól kiképzett rendőrtisztek várnak 
feladatuk  teljesítésére, a valutarejte-
getők leleplezésére. 

Elitélték a kenyérrel 
feketéző kocsmárost 

Putnoky Vilmos helybeli korcsmá 
rost, aki a kormány intézkedéseit ki 
játszva, egy fél  kg. kenyeret 15 lejért 
adott — a bíróság 3 évi börtönre, 
15 000 lej stabil pénzben fizetendő 
pénzbüntetésre és ilalmérési engedé 
lyének két évi megvonására ítélték. 

H I RE K 
UJ  PÉNZ 

Parányi fémpénz 
csillan a fényen, 

parányi fémpénz 
izmos tenyéren. 

Tudod-e,  testvér? 
ez a mi pénzünk, 

ez a győzelmünk, 
a büszkeségünk. 

Milliós  papirt 
nem gyűjtögettél, 

rossz milliókért 
verejtékeztél. 

Éhségtől  fakult, 
megsáppadt  arcod, 

verejtékedből 
fizettél  sarcot 

a spekulánsnak, 
a halmozónak, 

feketézőnek, 
valutázónak. 

Ma  tenyereden 
fényesen  csillan, 

két  szemed  tükrén 
győzelem  villan, 

Friss  kenyérillat 
leng házadtáján, 

tejcsöpp fehérlik 
kicsinyed  száján. 

Nem  fenyeget  már 
az éhség réme, 

feléd  szikrázik 
az uj pénz fénye. 

Kérges  tenyéren 
ma uj pénz csillan, 

két  szemed  tükrén 
győzelem  villan. 

BAKSA  MARIA. 

— A Szakszervezeti Tanács kultur 
csoportja f.  hó 1 én, hétfőn  este 8 órai 
kezdettel az Egyes. Szakszervezetek 
fennállásának  3. évfordulója  alkalmá-
ból tartalmas műsorral szép ünnepélyt 
rendezett a ref.  tanítónőképző torna-
termében. Bővebb ismertetése a jövő 
számban. 

— Palló Imre dr. szülőfalujában. 
Palló Imre, a budepesti operaház örö 
kös tagja, a kiváló operaénekes nyári 
szabadságát Szovátán tölti. A napok-
ban meglátogatta Mátisfalván  élő ro 
konait is. 

— Iskolai hlr. A helybeli állami fia 
népiskola igazgatósága értesiti az ér 
dekelt szülőket, hogy a beiratások 
szept. 1 —10 ig lesznek naponta d. e. 
8—12, d. u. 3—5 óráig. Ugyanebben 
az időben lehet beiratkozni az állami 
leány népiskolába, a központi és szom-
batfalvi  állami óvodába is. 

— Nagy látván városunkban. Nagy 
István, a neves színész feleségével, 
Haáz Jolival együtt, apósánál, Haáz 
F. Rezső kollégiumi tanárnál Székely-
udvarhelyen tölti szabadságát. 

A MNSz keretén belül szép arató 
ünnepélyt rendeztek Bögözben. Példa-
adásra méltóan rendezte meg Bögöz 
községben a MNSz Női csoportja az 
arató ünnepséget. Illesse elismerés a 
vezetőséget, de különösen Keresztes 
Rózália tanítónőt, ki semmilyen fárad-
ságot nem sajnált a siker éidekében. 
Jelen volt Hodgya és Boldogfalva  ifjú-
sága, kik szintén szép műsorral sze-
repeltek. Jelenvolt. 

— Gyógyizeré8zdoktorl felavató*. 
Gábor Arankát, Gábor Gyula helybeli 
sörgyáros leányát, a szegedi tudo-
mányegyetemen a gyógyszerésztudo-
mányok doktorává avatták. 

— Érteiltés. Az UMTE vezetősége 
ezúton értesiti tagjait, hogy szept. 7 én, 
vasárnap d.  e. 11 órakor  rendkívüli 
közgyűlést tart az egyesület helyisé-
gében. 

— Ismertető előadásokat rendez a 
MNSz. Népünk érdeke, hogy politikai-
lag és gazdaságilag tájékozódva legyen. 
Ennek érdekében a MNSz az alább 
felsorolt  időpontokban és helyeken fel-
világosító előadásokat tart. I. ker. 
aug. 31. d. u. 6 óra MNSz tanácste-
rem. Előadók: ifj.  Horváth József  ta-
nár és Bírta József  igazgató. II. ker. 
szept. 1. d. u. 6 óra MNSz tanács-
terme. Előadók : Kertész János tiszt-
viselő és Kovács János tanfelügyelő. 
III. ker. szept. 2. d. u. 6 óra. Város-
háza tanácsterme. Előadók: Szabó 
Gyula iparos és Ferencz József  föld-
mives. IV. ker. szept. 3. d. u. 6 óra 
MNSz tanácsterme. Előadók : ifj, 
Vida Gyula tanár és Weress Margit 
tanárnő. V. ker. szept. 4. d.u. 5 óra. 
Állami fiúiskola.  Előadók : Szőcs Géza 
kereskedő ós Papp Margit tisztviselő. 
VI. ker. szept. 5. d, u. 6 óra. Szom-
batfalvi  gazdakör. Előadók: Simon 
János tanfelügyelő  és dr. Ferenc Ba-
lázsné tisztviselő. Minden demokratikus 
gondolkozású ember legyen ott 1 

Bor, sör, fenyővíz,  rum, likő-
rök éa természetes pálinkák 

olcsón kaphatók a 

„Fenyővíz" Rt-nál. 
Megkezdjük a községekbe való kiszál-
lítást is. — Kérjük megrendeléseiket. 
Pártolják a kipróbált, régi céget 

Módosították a bélyeg-
törvény rendelkezéseit 

Egyszerű kérés 16 lej, bizonyítvány 
15 lej, meghatalmazás 28 lej, nyugta 
bélyeg 101—20.000 lejig 6 lej, 20.001 
— 100.000 lejig 15 lej, 100.001-tői, 
százezrenként 40.000 lej, kereseti ké 
relem 60 lej, 100.001-tői százezrenként 
40 lej, 10.000 lejen felül  illeték peres 
ügyekben 0'60°/»,«dó ügyekben 0-20°/o, 
válókereset (falusi  felperes)  600 lej, 
válókereset (városi felperes)  1500 lej, 
másolat 6 lej, másolat 5000 lejnél ma-
gasabb értékű 15 lej, perben és tör-
vényszéken fellebbezési  kórelem 270 lej. 
1947 aug. 15 után megnyílt hagyatékok. 

Illetékmentesek  azok a falusi  örök-
ségek, ahol az örökösök egyenes ági 
leszármazók és házastárs, ha az örök-
ség legfeljebb  4 szobás házból, tarto-
zékaiból, marhákból, földm  íveléshez 
szükséges szerszámokból és 5 hektár 
földből  áll s mindezen vagyontárgyak 
értéke a 150.000 lejt nem haladja 
meg. 

Városi örökségek — egyenes ági 
leszármazók és házastárs örökösök 
esetén, 1 a az örökség egy 3 szobás ház 
és tartozékai legfeljebb  400 ma területü 
ingatlanból áll, mely az örökösöknek 
lakás céljául szolgál és amelynek bruttó 
jövedelme nem haladja meg a 40.000 
lejt, csak fele  értékük után esnek ha-
gyatéki illeték alá. 

Számlabélyeg 2%. A számla kiállí-
tása kötelező — kereskedő és vevője 
között, ha a számla érték az 1000 
lejt meghaladja. 

100-1000 lej értékű eladásoknál 
2°/» számlabélyeggel ellátott bont kell 
a vevőnek kiadni. 


