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Négy hétig a tanyák között.
Itt az Alföld kellős közepén születtem és 

azóta sem szakadtam el ettől a földtől. Az én 
számomra nem újság sem a tanya, sem a béké
sen szántogató hatökör, de még a brummogó 
cséplőgép sem. Ismerem az egész határt, mint a 
tenyeremet. Legalább is eddig úgy gondoltam, de 
most már beismerem, hogy tévedtem. Én eddig 
csak néztem de nem láttam a dolgokat. Valahogy 
ezzel is úgy vagyunk mint az evéssel: mert nem 
az táplál ám, amit megeszünk, hanem csak az, 
amit meg is emésztünk.

Csak most, hogy négy hétig, mint cséplő
ellenőr kint voltam a tanyák között, most figyeltem 
fel egyes dolgokra. Észrevettem egyes hiányos
ságokat, amelyek pótlásával szebbé és megelégedet
tebbé lehetne tenni ennek a kis „külön világnak" 
az életét. Megpróbálom és talán sikerülni fog szem
léltető képet adni mindarról, amit láttam.

Most, amikor az egykéről olyan sokat olvas
hatunk, örömmel láttam, hogy itt bizony egy-egy 
tanyában 3—4 sőt több gyermek is van. Az egyik 
libát őriz, a másik pulykát, a nagyobbak pedig 
a disznókat, meg a teheneket legeltetik. De ha 
ezek a szegény gyerekek megkívánnának egy-egy 
szem gyümölcsöt, hát bizony hiába keresnének. 
Még egy árva eperfa sincs a tanya körül, pedig 
az is áldás lenne a gyerekeknek, de nincs, csak 
búza, meg kukorica. Ugylátszik a sütőtök az egye
düli „gyümölcsük."

A piac 8— 10 km-re van, tehát még kocsin 
is csak ritkán mennek be, de a piaci gyümölcs 
ha szép, bizony elég drága is. Nem mondom, 
akácfa elég sok van ezen a tájon, de gyümölcs

fát csak a legritkább esetben láttam. Legalább 
25 tanyában megfordultam, de szőlőtőkét pl. egyet 
sem láttam.

Nagyon tévedne, ha valaki azt gondolná, 
hogy ez a vidék szőlő vagy gyümölcs termelésére 
nem volna alkalmas, különösen, ha csak a házi 
szükségletek kielégítésére gondolunk.

Hát gyümölcsfa az nincs, de micsoda csikó
kat láttam itt, kettő három minden tanyában. A 
tenyeremből etettem őket és mindjárt el is határoz
tam, ha valamikor egy szép sárga csikóra lesz 
szükségem, csak Ördögárkára jövök venni. Majd 
ha a „Magdinak" csikója lesz, mert ő volt a 
kedvenc.

A tanyai gyermekeknek két szélsőséges kép
viselőjével találkoztam. Az egyik vad, ha idegen 
jön a tanyába, úgy elfut, mintha puskából lőtték 
volna ki. A másik a kiváncsi. Hát bizony ő nem 
igen fut el és hogy milyen kiváncsi, azt el sem 
tudom mesélni. De megbocsátható nekik, mert 
libát őrizni, kanászkodni, meg a „karikással" 
nagyot csörditeni mindenik tud. És ahol már a 
gyermekek is ilyen szorgalmasak, a felnőttek talán 
lusták? Nem bizony, sőt nagyon is szorgalmasak. 
Egyes dolgokban azonban mégis közömbösek. 
Még a 200 holdas bérleten sem találtam illem
helyet, a kisebb tanyákról nem is beszélve. Az 
istálló közvetlenül á tanya mellett van, sőt leg
több helyen a tanyával össze van építve. Bizony 
a trágyadomb is elég közel van, úgyhogy majd 
megeszi őket a légy.

A konyhakert a legtöbb helyen hiányzik. 
Elgondolkoztam: mennyire ki tudnák egyes szegény 
vidékek lakói ezt az áldott, gazdag földet használni. 
Ne beszéljünk a japánokról, akik még a ház fel
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töltött tetejére is veteményeznek. (Vendégség ese
tén pedig, a vendég igás állatának trágyáját a 
házigazda, vendéglátó jogánál fogva, visszatartja 
és nem „vetik" ki ganénak, nem tüzelik el, mint 
errefelé.) Ne menjünk ilyen messze, hisz nálunk 
is sokfelé rájöltek már a gazdák és főleg a gazda- 
asszonyok, hogy a kukorica között pl. babot nagy
szerűen lehet termelni, sőt ebben a háborús világ
ban ez egyenesen kötelesség lenne. Itt ilyesmi 
nem igen jut eszébe az embereknek. Bár az is 
nyilvánvaló, hogy a konyhakert hiányának egy
általán nem a földhiány az oka. Attól félnek talán, 
hogy ellopnának belőle?

A háború.
*

Az újesztendő erős háborús küzdelmekkel 
indult és ezek a harcok nemhogy csökkennének, 
de inkább egyre erősödnek. Egyik oldalon a szov
jet hadvezetőség, másik oldalon az angol-amerikai 
hadvezetőség igyekszik kezében tartani vagy ke
zébe venni a kezdeményezést és ezzel rákénysze
ríteni a tengelyhatalmakra a maguk hadviselési 
akaratát.

A nagyobb terjedelmű és egyben ezidősze- ' 
rint fontosabb jelentőségű harcok a keleti hadszínté
ren folynak, mely hadszíntér csaknem egész hosszá
ban mozgásban van. A több részre tagozódó ke
leti arcvonal északi részén, a finn harctéren, csak 
kisebb jelentőségű járőrharcok vannak párfönyi 
embercsapatokkal. A nem összefüggő vonalon 
ezek a kisebb csapatok hol itt, hol ott hatolnak 
a névleg másik fél uralma alatt álló területre s 
előnyomulnák addig, amíg valahol találkoznak az 
ellenfél hasonló járőrével és akkor visszavonulnak. 
A már délebbre fekvő északi arcvonalrészen: a 
Ladoga-tó környékén, Leningrádnál és az Ilmen- 
tónál már erősebb és komolyabb harcok vannak. 
A Szovjet itt Leningrád felmentésével kísérletezik 
és a Ladoga-tavon át többször intézett támadást, 
de eddig eredménytelenül. A Ladoga-tótól délre 
állandóak a páncélos szovjet támadások és nagyok 
a veszteségeik is. Egy hét alatt itt 230 páncélost 
vesztett a Szovjet.

Az északi arcvonalrészhez tartozik Velikije 
Luki támaszpont is, melyért heteken keresztül ke
mény harcot vívott a szovjet túlerő. A német arc
vonal itt erősen beszögellik és ez a pont egyik 
alkalmas hely arra, hogy ott betörve, dél felé a 
hátába kerüljön a Szovjet a donvidéken harcoló 
csapatoknak, másrészt pedig északra fordulva, hát- 
batámadja a Leningrádot körülzáró vonalat. Már 
novemberben jelezték a németek, hogy Toropec 
vidékén a Szovjet nagy erőket von össze, ezek az 
erők Velikije Luki ellen támadtak. Ettől nem mesz- 
sze van Rzsev is, ahol szintéh már hosszú idő 
óta szakadatlanul folyt a szovjet támadás. Ez a 
két kényes pont azonban ellenállott a sokszoros 
szovjet túlerőnek, mely emberben és hadianyagban 
óriási veszteségeket szenvedett itt. Ha összegez
zük a Rzsev és Toropec körüli harcokban elvesz
tett szovjet páncélosok’ számát: több mint 2.000 
páncélost lőttek itt szét a németek. A két ellenál

lási pont hivatását betöltötte, módot adott arra, 
hogy a hosszú ellenállás alatt a németek hátrább 
hasonló erős ellenálló vonalat létesítsenek és így 
Velikije Luki védőőrsége a felsőbb parancsra el
hagyta a támaszpontot s miután átvágta magát a 
Szovjet körülzáró gyűrűjén, csatlakozott a német 
felmentő csapathoz.

A középső keleti arcvonalon Viazma környé
kén és a Don felső folyásánál viszonylag csönd 
van, annál erősebb a szovjet roham az egész déli 
arcvonalon. Ez a déli arcvonal három részre ta
gozódik: Voronyezs, Sztálingrád és a Kaukázus 
vidékére.

Voronyezs a keleti arcvonal egyik előreugró 
pontja és a Don keleti partján a németek erős 
hídfőállása. Ettől délre húzódik jó hosszú vonalon 
a honvédek által védett rész:- az ellenséges táma
dások a múlt napokra erre a vonalra igen nagy 
erővel terjedtek ki. Honvédeink harcairól külön 
írunk, itt csak annyit említünk, hogy a német és 
magyar csapatok ellentámadásai itt folyamatban 
vannak. Tovább délebbre a Don nagy kanyarula
tában, valamint Sztálingrád körül igen heves küz
delmek folynak. A Don nagy kanyarulatában a 
németek támaszpontjainak előretolt védői hetekig 
állottak ellen a tömegtámadásoknak, míg most 
valamennyi scbesültjükkel és fegyverzetükkel visz- 
szavonultak a német fővonalig. Sztálingrád; mely 
a Volga partján fekszik, ma már teljesen körül 
van véve szovjet vonallal, magában a városban 
hősi védő küzdelmet folytat az ottani német sereg 
Paulus vezérezredes parancsnoksága alatt. Hitler 
a hős parancsnoknak a Vaskereszt lovagkeresztjé
hez a tölgyfalombot admányozta kitüntetésül. 
Ugyanilyen kemény harcok vannak a Don és Volga 
között is Sztálingrádtól északra és délre.

A német sajtótájékoztató közlése szerint is 
meglehetősen kuszáit a helyzet délen, a Don alsó 
folyásánál és a Kaukázus vidékén. Itt a szovjet 
támadás két irányból folyik Rosztov visszafogla
lása iránt: északról Miilerovó városáig jutottak el, 
délről pedig a kaukázusi német előnyomulásból 
már ismert Pjatigorszkot támadjájc a ‘szovjet erők.

A keleti arcvonal nagyobb részében mozgó 
háború fejlődött ki, melynek során azt látjuk, hogy 
a támadó szovjet tömegekkel és harckocsikkal 
szemben a szövetséges csapatok helyenkint kitér
nek, hogy azután ellentámadással megint vissza
vonulásra kényszerítsék és még nagyobb veszte
séget okozzanak neki. Ez a magyarázata annak, 
hogy a most már több mint egy hónapja tartó 
téli csatában a szovjet támadások számottevő tér
beli nyereséget nem értek el, ezzel szemben harc
kocsikban, lövegekben, óriási a veszteségük, úgy
szintén igen nagyszámú sebesülfjük és halottjuk 
is van. — A harcok mindenütt rendkívül súlyo
sak s 20—30 fokos hidegben folynak. A védő- 
harcokban azonban a németek új, nagy hatóerejű 
lövegjei és egyéb fegyverei igen eredményes el
lenállást fejtenek ki.

A háború másik nagy csatatere az észak
afrikai hadszíntér, ahol a 8-ik angol hadsereg 
Montgomerry tábornok parancsnoksága alatt újabb
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támadásra indult Rommel hadserege ellen. Mióta 
a 8-ik angol hadsereg Egyiptom földjén, El Al- 
meinnél támadásra indult és onnan Rommel visz- 
szavonult, már közel 2.000 kilométert tettek meg 
a csapatok Egyiptom, Líbia és Tripolisz földjén. 
Ez idő alatt komolyabb harcokra nem került sor. 
Rommel kímélte a számbeli fölényben levő ellen
séggel szemben a saját erejét, csak utóvéd- harcok
ra szorítkozott, de így is jelentős veszteségeket 
okozott az angoloknak. Legutóbb Tripolisz afrikai 
város előtt mintegy 300 km-re állottak az utóvédek, 
de az újabb jelentések szerint tovább folyik a „mozgó 
harc", vagyis Rommel csapatai továbbra is kitér
nek a döntés elöl és céljuk nyilván az, hogy visz- 
szavonuljanak Tuniszba, ahol a német-olasz csa
patok zöme tartózkodik és védi a tuniszi hídfőt. 
Ez azért fontos, mert itt a legkeskenyebb a Föld
közi tenger Afrika és az olasz félsziget között és 
innen a tuniszi hadikikötöbő! könnyen ellenőrizni, 
akadályozni lehet az angol forgalmat a Földközi 
tenger kelet és nyugati fele között. A Tuniszban 
levő tengelycsapatok még támadnak is, ezek a 
nyugatról állást foglalt amerikai csapatokkal álla
nak szemben és ezeket támadják, hogy harcászati 
szempontból fontos pontokat elfoglaljanak tőlük. 
Ez sikerült is már többízben, úgyhogy a tuniszi 
hídfő védelmét és megerősítését a tengelyhatalmak 
a legkedvezőbb feltételek mellett vehetik fel.

B erlin  és London bom b á zá sa .
Nyugaton különösen' megélénkült a légiharc. 

Több mint egyévi szünet után most újra elérték 
az angol repülők Berlin légiterét és nagyobbszámú 
gyújtó- és rombolóbombát dobtak a nagy .város 
területére.' A bombák túlnyomó részben lakóte
rületekre estek le és elég sok kárt okoztak, vala
mint nagyobbszámú sebesülést is előidéztek. A 
légvédelem igen jól működött, a lakosság igen 
fegyelmezetten viselkedett és ennek köszönhető, 
hogy nagyobb károk nem keletkeztek.

Viszonzásul a németek Londont támadták 
nagyobb bombázó kötelékekkel, melyek nagy tü
zeket okoztak az angol fővárosban. Más német 
repülőrajok a déli partvidék városait é s . kikötőit 
tartották bombatűz alatt több napon át.

A távolkeleti hadszíntéren ezidöszerint nin
csenek nagyobb események. A japánok egyes oly 
kínai városokat bombáztak, melyek még Csang- 
Kai-Csek uralma alá tartoznak. Viszont Csang-Kai- 
Csek serégéből többen újra átpártoltak a kínai 
nemzeti kormányhoz, mely a japánokkal szövetsé
get kötött.'

ezzel felmentsék a 16 hónap óta körülzárt Lenin- 
grádot. A Don mentén, Voronyezstöl délre a ma
gyar és német csapatoknak az ellentámadása a 
betört szovjet erők ellen folyamatban van. Tripo- 
liszban az északafrikai harctéren Montgomerry an
gol tábornok nyomása egyre erősödik, a német
olasz utóvédek-szívós ellenállást . fejtenek ki, de 
Rommel derékhada már újra kitért a döntő küz
delem elöl. A harcok most Tripolisz városától 
mintegy 100 km-re folynak. Itt említjük meg azt 
is, hogy a Berlin ellen intézett angol repülőtá
madás áldozatainak száma eddig 82 halottra emel
kedett. A sebesültek száma több mint 200.

H onvédeink a  háborúban.

A múlt napokban honvédeink keleti arcvonala 
is belekerült a szovjet tömegtámadások központ
jába. A szovjet Voronyezstöl délre, a Don vidékén, 
a magyar csapatok által védett vonal ellen több 
kiváló, képzett szibériai lövészhadosztály beveté
sével és nagyszámú páncélossal, valamint erős 
tüzérségi támogatással áttörési támadást indított. 
Az erről szóló két honvédvezérkari jelentés a kö
vetkező:

— 20 fokos hidegben, jelentős ellenséges 
erőkkel végrehajtott támadások a magyar csapati>k 
kemény ellenállása folytán csak helyi sikerekre ve
zettek. A kellő időben végrehajtott ellentámadások
kal a betört ellenséges csapatokat sikerült elrete- 
szclni.

— Az előbb említett betörési helyeket az el
lenség ember- és anyagerejének kíméletlen beve
tésével igyekszik kitágítani. Csapataink a túlerőben 
levő ellenséggel szemben hősiesen küzdenek. Rész
ben mozgó harcmodorunkkal súlyos Veszteségeket 
okoztunk az ellenségnek. Saját veszteségeink szin
tén súlyosak. A harcok még tartanak.

Az ellenség nyilván számolt a magyar csa
patok vitéz magatartásával, azért válogatott szibé
riai ezredeket és ezenkívül rendkívül sok páncélost 
dobott a küzdelembe. Ez sem használt azonban, 
mert a honvédek erőteljes ellenállása olyan óriási 
veszteségeket okozott a szovjet támadóknak, hogy 
azok a támadást átmenetileg csökkenteni voltak 
kénytelenek. Majd újabb támadások kezdődtek és 
ezek még most is tartanak, de ugyanakkor az ellen- 
támadások a mi részünkről is folynak. A harcok 
kemények és veszteségteljesek.

A mezőgazdaság fejlesztése szom
szédainknál.

L eg ú ja b b  a  harcterekről. Tudvalevő, hogy a magvar kormány 10 éves
Az egész keleti arcvonalon változatos ke- munkatervet állított össze, melynek keretében ezer 

mény harcok folynak, különösen a Kaukázusban, millió pengőt fordít a mezőgazdaság fejlesztésére, 
a Don mentén, Sztálingrádnál és Leningrádnál. A Sokirányú megnyilatkozását látjuk már ennek és 
sztálingrádi német csapatok most már teljesen kü- reméljük, hogy a jövőben még erőteljesebb és 
lönálló hadszíntéren küzdenek rendkívül nehéz még hasznothozóbb lesz a kormányzat ilyen irá- 
kürülmények között, minden oldalról körülvéve, nyú munkája. Nagyon komolyan kell ezt vennünk 
Leningrád környékén a Ladoga-tó déli vidékén és nem szabad azt mondanunk, hogy „minek a’ “ — 
indított támadásoknak viszont messzemenő céljai nem szabad azt gondolnunk, hogv mindez feles
vannak: el akarják foglalni Schlüsselburgot, hogy leges, mert jó lesz ezentúl is, ahogyan eddig volt.
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Nézzünk körül egy kissé szomszédainknál és ak
kor döbbenünk rá, hogy bizony nekünk is alapo
san fel kell készülnünk a világtermelésben való 
versenyre. Különben olyan leírhatatlan nyomorú
ság szakadhat ránk, aminőhöz képest a műit szá
zad gazdasági válságai számba sem jöhetnek. 
Komolyan kell tehát vennünk a milliárdos mező
gazdaságfejlesztő munkatervet és megragadnunk 
minden lehetőséget, amivel a magunk több és 
jobb termelését előmozdíthatjuk.

A szomszéd államok hasonló munkát írvéből 
egy párat alább összefoglalunk, intő figyelmezte
tésül azoknak, akik talán maradi gondolkozásúak 
volnának.

S zerb ia .
A kormányzat olyan tervet állított fel, amely

nek sikeres keresztülvitele esetén a belföldi ellá
táson felül rövidesen még kivitelre is fog jutni. A 
programban a burgonya és az ipari növények 
vetésterületének növelése és a zöldségfélék vetés- 
területének megkétszerezése áll elől. Különös gon
dot kíván fordítani a szerb kormányzat a talajjaví
tási munkákra s a folyók szabályozására. Hatal
mas útépítési programot is kidolgozott a kormány 
s minden új útat eperfával és gyümölcsfákkal 
kívánnak szegélyezni.

B u lg á ria .
A fő termény itt is a gabona, de az ipari 

növények, a dohány, a cukorrépa, a napraforgómag, 
a szója úgyszintén a kertinövények, illetve gyü
mölcsfélék, mint pl. a szöllő is nagy jelentőség
gel bír. A bolgár mezőgazdaság belterjességének 
a növelésére a kormányzat a szakoktatás fejlesz
tése mellett különböző intézkedéseket foganatosí
tott. Az első csoportba azok tartoznak, amelyek
nek a termésátlagok növelése a célja. A második 
csoportba azok tartoznak, amelyek új területek 
bevonására irányulnak. A növénytermelés mellett 
az állattenyésztés fejlesztését is több intézkedés 
szolgálja. Tekintettel arra, hogy Bulgáriában az 
exporthoz nagy érdekek fűződnek, az ezirányú 
fejlődést főleg az egyöntetű minőségi termelés 
útján kívánják elérni.

S z lo v á k ia .
A kormányzat számos intézkedést hozott az 

agrártermelés mennyiségi és minőségi javítására. 
Elsősorban az ország gabona és zsírellátását kí
vánják szélesebb alapokon biztosítani, ezzel kap
csolatban a gabonatermelés és takarmánytermelés 
fejlesztésére, valamint a legelőgazdálkodás javítá
sára nagy gondot fordítanak. Újabban vámmentes
séget biztosított a mezőgazdasági gépek behoza
talára.

H o rvá to rszá g .
Ötéves agrártervet dolgoztak ki. Ennek so

rán tárgyalást nyernek különböző birtokpolitikai 
kérdések, a tagosítás és az örökjog megváltoztatása, 
a különböző termelési ágak fejlesztése, a víz- és 
erdőgazdálkodás kérdése. Közel félmillió hektárt 
kívánnak a termelésbe bevonni, talajjavítás által.

Gyermekkorom!...
Mikor kicsiny voltam Anyám kényeztetett, 
Mindentől megóvott, hisz úgy szeretett! 
Szemefénye voltam anyai szívének,
Hisz minden Anya örül az ő gyermekének.

O tanított menni áldó két kezével,
Csacsogni, beszélni jóságos szívével.
Igaz anyai csókját sokszor rám lehelte,
Majd meghasadt szíve, ha fiát baj érte.

Megtanított engem sok szép imádságra,
Karján elaltatott, úgy tett a kis ágyba, 
Virrasztód felettem hosszú éjszakákon,
Talán könnye is folyt, végig a párnámon.

Mikor az életnek szőnyegére léptein,
Amit Anyám belém oltott, én mind elfeledtem. 
Elfeledtem csókját, nagyon sok szép szavát, 
Virrasztóit éjszakán szíve dobogását..

Megismertem mindent, amit az élet nyújt,
A nők kacagását, ami gyönyörbe fojt, 
Éjszakázást, a bort, a léha tivornyát,
A feslő életnek, a lejtőnek útját.

Templom helyett mindig zajos helyre jártam, 
Nem is volt én nékem soha boldogságom. 
Siratom a gyermekévet, mindazt ami szép volt, 
Megátkoztam mindazt, ami Anyámtól elrabolt.

B. L.

Világ folyása. ' m

Folyik a  gyű jtés a  honvédcsaládokért. 
Mint már köztudomású, a Főméltóságú Asz- 
szony a honvédcsaládok részére országos gyűjtést 
kezdeményezett. Ez a nemes mozgalom már meg 
is indult január 17-én és február 7-ig tart. Az 
első napok is már nem várt eredményeket hoztak 
vidéken és a fővárosban egyaránt. Falvakban a 
községek vezetősége a legnagyobb megértéssel tá
mogatta a gyűjtők munkáját és a városokban is 
minden lehetőt megtettek a mozgalom sikere ér
dekében.

A gyűjtést végző leventék szinte versengve 
végzik nemes munkájukat. Tanujelét adják ezen 
helyen is katoóás szellemüknek és a fronton küz
dő honvédeink iránti megbecsülésüknek. Házról- 
házra járnak és összegyűjtik azokat a filléreket, 
amiket a honvédségünket tiszteletben tartó nemes 
adakozók nyújtani tudnak De maguk a falu lakói 
is megértéssel vannak ennetc a mozgalomnak ne
mes célja iránt és tehetségéhez mérten mindenki 
hozzájárul a hadbavonultak hozzátartozóinak meg
segítéséhez.
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A gyűjtés első napjáról való jelentés igen 
szép fényt vet a falvak népének lelkűidére. De 
megmozdultak a főváros legtehetősebbjei is, akik 
máris többmillió pengőt adtak erre a nemes'moz
galomra. Eleget tettek annak, amit várhattunk tő
lük Jó példával jártak elő és jó helyre is adták. 
A falvak nem tudnak ennyit adni. De amit adnak, 
azt ők is jószívvel adják és így nagyon sokat meg
teszünk azokért, akikről honvédhozzátartozói nem 
tudnak máskép gondoskodni, mint fegyverrel.

K étszáznegyvenegy per hetvenhét. Nem
rég szivbemarkolóan egyszerű és szomorú temetési 
menet állított meg az utcán. Az emberek csende
sen kalapot emeltek és tovább siettek, de engem 
valami arra késztetett, hogy megtudjam, vájjon kit 
temetnek? Szegény, magányos özvégyasszonyt vit
tek utolsó útjára. Nem kisérte ki senki, mert egyet
len közeli hozzátartozója, a fia, messze az orosz 
harctéren küzd hazájáért. Istenem! Milyen elhagyott
nak, milyen árvának érzi majd magát, ha eljut 
hozzá édesanyja halálának híre! Mennyi szeretet
tel írhatta neki a zöld tábori lapokat és milyen 
örömmel olvasta édesanyja reszkető kézzel irt be
tűit a piros tábori lapon! Kinek ír, kitől kap ez
után levelet a tábori postán? Annyit gondoltam 
az elárvult kis honvéd szomorú sorsára, hogy vé
gül kikutattam a címét és írtam neki — arról, 
ami eszembe jutott, amit a szeretet és a részvét 
mondott toliamba. Húsz cigarettát is mellékeltem 
a levélhez.

Teltek-multak a napok, a hetek és kis hon
védemet már majdnem elfeledtem. Egyszer zöld 
tábori lapot hozott a posta. Az írás ismeretlen, de 
a név... Mire végigolvasom, könnyeim hullnak a 
meghatottságtól. Ismeretlen . honvédem válaszolt. 
Megköszönte, hogy jó szívvel gondoltam halott 
édesanyjára és őreá, megköszönte levelemet és a 
cigarettát. Közvetlen, meleg soraival egyszerre kö
zeli ismerősömmé lett az árva honvéd. Imádkozni 
fogok érte és írok neki. Remélem, ezentúl is meg
kapja leveleimet és a hazai cigarettát a kétszáz
negyvenegy per hetvenhetes tábori postán.

Bácskai mozgalom . Több újverbászi gaz
dálkodó a honvédeink javára lemondott az őszi 
szántás után holdanként járó 10 pengős jutalom
ról. A honvédeink javára való lemondásukat azzal 
indokolták, hogy a többtermelés elsőrendű hazafias 
kötelesség. Ez a kezdeményezés1 bácskai mozga
lommá szélesedett és már több faluban elhatá
rozták a gazdák, hogy a jutalmat honvédcinknek 
juttatják.

Ez a gazdák részéről megindult nemescél
zatú mozgalom is mutatja a honvédeink irányában 
megnyilvánuló megbecsülést. Látható ebből is, 
hogy a mezőgazdaság is mindenkor és -minden
hol megtalálja a módját annak, hogy az áldozatot 
meghozza és hogy minden támogatást megadjon a 
honvédség számára. És ha a mezőgazdasagi árak 
megfelelő rendezést nyerhetnének, még inkább 
kimutathatná a mezőgazdaság ezt az anyagiakban 
is kifejezésre jutó megbecsülést a közzel szemben. 
Természetesen elsősorban a honvédeinkkel szemben.

A gyermek vallási nevelése. Szinnyey- 
Merse Jenő kultuszminiszter rendeletet intézett a 

"'tankerületi főigazgatókhoz, hogy a gyermekeket az 
iskolákban olyan vallási oktatásban kell részesí
teni,. amely valláshoz a gyermekek az anyaköny
vek szerint tartoznak. Eddig előfordult, hogy a 
gyermek vallási nevelését más vallásban kezdték 
meg, sőt hosszú időn keresztül folytatták is és így 
a gyermekben már határozott valiási felfogás is 
kialakult. Az ilyen esetekben a kultuszminiszter 
ebben az iskolai évben még nem tesz megiorló 
eljárást, de hangsúlyozza, hogy a jövő iskolai év
től kezdve minden olyan esetben érvényt "szerez a 
rendeletnek hatósági beavatkozással is. amikor a 
gyermekeket törvényszerinti vallásuktól eltérően 
nevelik és oktatják.

Kender- és lenfeldolgozó üzem Rétyen.
A háromszékvármegyei Réty kisközségben len-és 
kenderfeldoigozó üzemet létesítenek. Az üzemi 
épület építése közvetlenül a befejezés előtt áll. A 
gépek pedig nemsokára megérkeznek és a telep 
megkezdheti fontos és a gazdák számára előnyös 
működését. Hasznos és célszerű lenne az ország 
egyéb területein is hasonló üzemek felállítása.

Kárpátalján pedig lemezgyártó üzemek fel
állítását tervezik a kárpátaljai erdők hulladékfái
nak feldolgozására. A tervek szerint Ungvárott, 
Munkácson, Huszton és Máramarosszigeten létesí
tenének ilyen lemezgyártó üzemeket.

Felépítették az első m agyar m űrost- 
gyárat. A magyar ipari önellátás érdekében fel
építették az első magyar mürostgyárat a Duna 
folyásának egyik szép parti részletén. A gyár
telepet nemcsak a legkorszerűbben építették meg és 
rendezték be, hanem a korszerű szociális szem
pontoknak is mindenben megfelel. 85 katasztrális 
holdon 12 hatalmas üzemi épület és 34 lakóház 
áll a gyári alkalmazottak részére.

Az új magyar gyárvállalat egyik legnehezebb 
kérdését is sikerült megoldani, a megfelelő szak
munkások kérdését. A külföldön dolgozó magyar 
munkások közül megfelelő számú és kiválóan szak
képzett mestermunkást hoztak haza. Ők fogják az 
alkalmazandó munkások nagyobb tömegét beta
nítani és azok munkáját irányítani. Működését a 
tavaszi hónapokban kezdi meg.

Államsegély tejüzem ek létesítésére. A
kormány 55 ezer pengő államsegélyt engedélyezett 
a Bácskossuthfalva, Béres, Csantavér, Szilágyi, 
Domoszló, Horthyvára és Temerin községekben 
létesítendő tejszövetkezetek építésére és berende
zésére.

Tüdőbeteg anyák csecsem ői. A fertőző 
vagy fertözöképes tüdőbeteg anyának a csecsemő
jét a gyermekmenhelybe kell felvenni és a felvé
tel iránt a főszolgabíró határoz az anya körül
ményeinek figyelembevételével. A gyermeket elkü
lönítés végett viszik a gyermekmenhelybe, nehogy 
ö is fertőződjék. Ha az anya hatósági orvos bi
zonyítványával igazolja, hogy már nem fertőző, 
akkor a inenhelyből a gyermeket vissza kell adni.
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A menhelybe beutalt ilyen gyermekek tartása in
gyenes.

Száz éve született Pestalozzi. Ma már 
csak a pedagógiával (neveléssel) behatóan foglal
kozó emberek tudják, hogy ki volt Pestalozzi, az 
emberiség nagy barátja. A legnagyobb és legtö
kéletesebb gyermeknevelők egyike. A Zürich—bá
zeli vonalon, Brugg mellett született és élt á gyer
mekiélek nagy ismerője, aki egész életét az elha
gyott, otthonából száműzött abnormis testű és lelkű 
gyermekeknek szentelte. Emberfeletti munkájára 
jellemző, hogy ezekből a korcsszülötlekből a leg
több esetben dolgos és rendes polgárokat faragott. 
Nem vesztetted türelmét a legnehezebb esettel szem
ben sem, szívvel-lélekkel, odaadó szeretettel foglal
kozott a nehézfejű gyermekekkel s ha szükég volt 
reá, külön-külön tanította őket. Hazájában szentként 
tisztelik az egykori tanítót, ércbe öntött szobrát 
— amely ott áll Zürich egyik főterén — virágokkal 
díszítik s az ő nevét viseli a legtöbb pedagógiai 
intézmény is.

A birri iskolaépület mellett nyugszik a világ
hírű gyermeknevelő. Sírját a magyar pedagógusok 
is felkeresték, bizonyítja ezt a sír kövére helyezett, 
fémből készült magyarfeliratú -koszorú. Nem messze 
ettől a helytől áll a kastélyszerű, gondozott parkkal 
körülvett Pestalozziheim — melyet ezelőtt 25 évvel 
alapítottak a szellemileg hátramaradt, testihibás 
gyermekek részére. Nem gyógyintézet ez, nem is 
árvaház, hanem meleg otthon, ahol egyénenként 
nevelik a gyermekeket. Messze földről elhozzák 
gyermekeiket azok a szülök, akik nincsenek abban 
a helyzetben, hogy otthon gondozhassák csökkent 
képességű-gyermeküket. Az intézetben először is 
külön-külön megvizsgálnak minden gyermeket s 
megállapítják, mit és mennyit lehet tőle várni. 
Ebben az irányban fejlesztik és hozzáértő peda
gógusok foglalkoznak a gyermekek testi és lelki 
világával. Vittek már oda olyan gyermekeket is, 
akik teljesen csökkent szellemi képességűek, úgy
hogy szüleik nem is íratták be őket az iskolába. 
És itt mégis kijárták az elemi hat osztályát, majd
nem olyan eredménnyel, mint a normális tanulók. 
Az elemi ismeretek elvégzése után nem erőltetik 
a gyermekeket a továbbtanulásra, hanem áttérnek 
a gyakorlati átképzésre. Megfigyelik, kinek mihez 
van kedve és hajlama és ebben az irányban foly
tatják a kiképzést. Jó iparosok, mezőgazdasági 
munkások, sőt kereskedők is kerülnek ki a csök
kent szellemi képességűek csoportjából, akik enél- 
kül a gyógypedagógiai intézet nélkül csak eltűrt, 
eltartott vagy kigúnyolt alakjai lettek volna az 
emberi társadalomnak. így meg, hasznot hajtó 
dolgozó polgárok.

A laikusok nem is tudják megérteni, mél
tányolni, Pestalozzi munkásságát. Csak a nevelők 
ismerik úttörő munkájának igazi célját és értelmét. 
Az ö kezdeményezése ma már több államban 
utánzásra talált, talán csak Magyarország, az egyet
len állam, ahol még nem követték Pestalozzi 
példáját.

M indenütt hótakaró  védi a vetéseket.
Az Országos Mezőgazdasági Kamara a kerületi

kamaráktól kapott jelentések alapján a mezőgaz
daság decemberi helyzetéről most adta ki tájé
koztatóját. Eszerint a decemberi időjárás lehetővé 
tette az őszi munkák teljes befejezését, úgy hogy 
a tavasziak alá alig maradt szárítatlan terület. Az 
őszi vetések általában jól fejlettek' és a hónap 
végén lehullott hó is kedvezően befolyásolja további 
fejlődésüket. Januárban az időjárás hirtelen téliesre 
fordult, a hőmérséklet erősen csökkent, de a vas
tag hóréteg kizárja a fagyás veszélyét.

A szőlő befedését mindenhol befejezték, a 
gyümölcsösökben folytatták a szokásos ápolási 
munkákat. A jószág egészségi állapota kielégítő. 
A kedvező időjárás következtében bőven volt 
munkaalkalom, a napszámbérek változatlanul ma
gasak, mégis munkás és cselédhiány tapasztalható. 
Éppen ezért sürgőssé vált a cselédkérdés rende
zése. A munkásszerződtetések is vontatottan in
dulnak meg. A hitelviszonyok kielégitőek, kellő 
ingatlan biztosíték ellenében a pénzintézetek fo
lyósítják a kért kölcsönöket. A gazdák tartózkod
nak új hitelek felvételétől, de zavartalanul folyik 
a régi adósságok törlesztése.

>£ Hasznos tudnivalók.
Méhek költésro thadásának  m eggátlása.

A községi elöljáróság köteles azonnal helyi zár 
alá helyezni azt a méhest, melyről akár bejelentés, 
akár más úton tudomására jut, hogy költésrotha
dás betegségével gyanús. Ugyancsak köteles a 
méhes fiasitásos lépjéből azonnal mintát küldeni 
a gödöllői méhészeti kutatóintézetnek, hogy az meg
állapítsa a tényleges ’ bajt. Ha nenr fordul elő a 
költésrothadás vagy más fertőző betegség.' akkor 
a zárlatot feloldják, ha pedig a kutatóintézet meg
állapítja, hogy tényleg költésrothadás van, akkor a 
legszigorúbb kiirtást kell végrehajtani. Ki kell ir
tani a méheket, el kell égetni a kaptárakat, kaso
kat, fiasitásos iépeket. Csak olyan tárgyak marad
hatnak meg, amik a lángheggesztő tüzet bírják 
és azzal feriőtíeníthetők. Az ilyen beteg méhesben 
a nem fiasitásos lépből.a mézet kipergetni szabad, 
de legfeljebb fél kg-onként szabad eladni:

A költésrothadás megakadályozásán kívül 
általában szabály a rendelet szerint, hogy a méh- 
nélküli használt méhlakást úgy kell tartani, hogy 
abba méhek költözhessenek, Iépeket csak olyan 
helyiségben szabad raktározni, ahova méhek nem 
juthatnak be, lépet csak tenyérnyi darabokra törve 
szabad eladni, méhlakást csak akkor szabad méh 
nélkül eladni, ha azt forrasztólámpával fertőtle
nítették, nádból, gyékényből stb. font lakásokat 
méhek nélkül eladni tilos. ■

Téli trágyázás. Legnagyobb munkánk most 
a trágyahordás, eltekintve az állatok körüli min
dennapi teendőktől. Igyekszik is mindenki a trá
gyát kihordani, mert mégis most a legkönnyebben 
és leggyorsabban megy. "A trágyakihordásnál azon
ban a legtöbben hibát követnek el. A-hibát abban 
követik el, hogy a trágyát egy helyen rakják ősz-
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sze, illetve hányják le és egy cseppet sem rakják 
rendbe, illetve össze. Vannak akik a földön apró 
kupacokba rakják. Ez sem jó. Még jó a homok
talajon, ha a kupacokra egy kevéske homokot tu
dunk hányni, ami most ugyan bajos dolog. Kö- 
töttebb talajon legjobb a kihordott' trágyát azon
nal elteregetni, mert így a hó a trágyalevet azon
nal magába szívja és azt majd az olvadó hó a 
talajba viszi. Homoktalajnál jobb a kupacokba 
való rakás, mert a hó és az olvadó hóié a trágya 
értékét nagyon mélyen mosná a talajba, ha a trá
gyát azonnal szétteregetnénk. Ezek szerint legjobb 
a trágyát kötöttebb talajoknál azonnal szétteregetni, 
a homokos talajoknál pedig apró kupacokba rakni, 
egy kicsit összehányni és utána kevéske hóval be
fedni, mert így a trágyából a nitrogén sem illan
hat el.

Tavaszi vetőm agvak igénylésének mód
ja. A termelés biztonsága végett igen fontos a 
vetőmagbeszerzés. Vetőmagra igen sok helyen 
szükség van és a földmívelésügfei. kormányzat 
igyekszik is a szükségletet lehetőleg ki is elégíte
ni. Igen nagy hiba az, hogy a gazdák nincsenek 
tisztában azzal: hol is adják be igénylésüket?

Pillangós takarmányokra, egyáltalán takar
mánynövények vetőmagját az illetékes mezőgazda
sági kamarák útján kell igényelni, mert ezek le
bonyolításával a mezőgazdasági kamarák vannak 
megbízva.

Árpa-, zab-, tengeri- és burgonyavetőmag
vakat a gazdasági felügyelőségek révén kell kérni, 
mivel az ilyen irányú vetőmagigényléseket a gaz
dasági felügyelőségek intézik. Mezőgazdasági bi
zottságoknak, gazdakörök vezetőinek, valamint az 
újonnan megbízott községi elöljáróknak hivatásá
hoz" tartozik az is, hogy a vetömagvakat összeír
ják és az igénylést a megfelelő helyre be is adják.

Szól a harang.
Harang ércszava vág a néma csendbe.
A falu apraja-nagyja készül szent misére. 
Vasárnap van. A hét szentelt napja,
Ezen napon az áldást mindenki megkapja.

Templom elé gyűl a falu hívő népe, 
Felöltözve szépen, ünneplőbe,
Megkondul a harang mise kezdetére,
Indul a hívősereg a templom belsejébe.

Ajkakról száll az ének orgonaszó mellett, 
Pap szavai szárnyalnak a hívek felett, 
Meghatva hallgatják Lukács evangéliumát, 
Egy ifjú énekli az Ave Máriát.

A pap áldást oszt a népnek,
Vége van a szent misének.
Harang újra szól az ünnepi csendbe, 
JDícsértessék a Jézus Szent Neve.

B. L.

A Z  U T O L S Ó  L É V É  L!...

Elbeszélés.
Irta: R, J.

Ajánlom
elbeszélésem déreshajú Édesapámnak, aki velem 
együtt soha el nem múló szeretettel gondol a már 
égbeköltözött, de szívben, lélekben most is köz
tünk levő: Anyámra!

Apám!...
Amikor kezedbe veszed ezt a könyvet,
Már elhullattam minden könnyet!
Kisírt szemeim semmibe vesznek,
Látom a fáját egy keresztnek
És alatta alszik, vagy pihen csak talán:
A Te mindenséged,... az én Anyám!

I. Fejezet.

— A Jenőt akarom látni... Küldjétek ide a 
Jenőt!...

A nagybeteg hangja rekedt suttogássá hal
kult. Arcát a szenvedések mély barázdái szán
tották át. Szemei tele voltak" könnyel és folytak le 
szüntelenül, a jóságos fehér arcán.

— Nézzétek... Mozog a kilincs:... A kili... 
incs! .. Mért zártátok be az ajtót?... Nyissátok 
ki! Hát nem értitek?... A Jenő, az én fiacskám 
van itt!

— Mama!... Nyugodjon meg! Nincs kint 
senki. Jenőnek már irtunk Holnap biztosan itt 
lesz! — simogatta meg anyja arcát Irma.

Szemei neki is tele voltak csillogó gyöngy
szemekkel és erőlködött, hogy visszatartsa azokat 
vagy legalább is elrejtse a nagybeteg előtt.

Nem! Anyjának nem szabad megtudnia, 
hogy Jenő sem holnap, sem holnapután nem jön. 
Hogy Jenőnek mégcsak nem is írlak. Hiába is 
tették volna. Jenő egyszerűen nem jöhet!

— Holnap?... Biztos?... Azt mondtátok 
holnap!... Nem csaptok be?... Igen!... Érzem 
igazat mondol! Jön!...

Beesett, sápadt arcán, boldog mosoly su
hant át.

— Jenő!— lehelte alig hallhatóan — majd 
megint elmegyünk mind,... mind... és Jenő is 
ott lesz! Szedünk virágot, gombát, halljuk a kis
madarak énekét, beletemetjük arcunkat a nyiló 
orgonák illatos zuhatagába és... és futkározni fo
gunk. Kergetözni. az én nagy, az én rossz fiam
mal.

Szavai hangtalan zokogásba fúltak.
— Mama! Mama! Hát ne sírjon! Miért sir? 

Hisz mondtam, hogy jön, hogy hamarosan itt lesz! 
Kiengedték őt!

— Kiengedték?... Nem!... Nem hiszem el!... 
Akkor megírta volna!... Mért csaptok be min
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dig?:.. Mért nem mondjátok meg az igazat?... 
Hisz látjátok milyen tehetetlen, milyen nyomo
rult tehetetlen beteg vagyok! Örökösen azt mond
játok holnap és én hiába várom, hiába nézek a 
csukott ajtóra, Jenő nem jön. Talán nem is tud
ja, hogy milyen beteg vagyok! Különben már ré
gen indult volna. Ó én ismerem őt, én tudom, 
hogy engem nagyon szeret! —' fojtó köhögés 
szakadt fel a torkából. Halálrarémült arccal kap
kodott levegő után.

— Levegőt!... Jaj... meghalok!... Megful
ladok!.. Nem kapok levegőt!... Le... ve... e ...

— Dehogy édes mama! — rohant Irma vér- 
telen, fehér arccal hozzá. Gyorsan levette az éjjeli- 
szekrényről a vizespoharat és anyja ajkához érin
tette.

— Na lássa, már is jobban van! Nincs 
semmi baj! Dehogy fullad meg! Gyorsan igya ki 
még ami a pohárban maradt. Benne van az or
vosság is. Mindjárt egészen rendbe jön.

Bár mindennaposak voltak ezek a rohamok 
anyjánál, mégis megijedt, hisz az orvos szerint 
egy ilyen pillanat elég ahhoz, hogy a beteg szíve 
megszűnjön dobogni. így tehát a napok, hetek, 
hónapok, állandó rettegésben teltek. Végtelenül 
szerette és sajnálta anyját. Szívesen adta volna 
életét, ha ezzel megmentheti. De,... segítség, már 
csak az Isten kezében volt!

Az orvosság és á megnyugtató szavak ha
marosan éreztették hatásukat. A beteg csendesen 
feküdt az ágyon, a szín is kezdett visszatérni 
holtsápadt arcára.

— No látja mama! Ugye mondtam, hogy 
felidegesítette magát! Nem szabad mindjárt úgy 
megijedni! Ez az orvosság kitűnő és az orvos 
elsőrangú. Egészen másként kezeli. Meglátja, ha
mar meggyógyul.

— Igen!... Azt mondjátok, hogy meggyó
gyulok. Nem hiszek benne!... Láttam, észrevettem, 
amint a doktorral súgdolóztok! Tudom mit jelent 
ez!... Papát is félrehívta tegnap a rosszullétem 
után. Mikor visszajött, potyogtak a könnyei. 
Tudom, hogy meghalok!

Újra keserves sírásra fakadt. És ez a sírás 
nagyon mélyről jöhetett. Ez a sírás tele volt jajjal, 
panasszal, ebben a sírásban az anyai szív minden 
vágyódása, reménye és kétségbeesett lemondása 
benne volt.

Idős bácsi lépett a szobába. Mozdulatait az 
élet szenvedései nehézzé tették. Felesége ágyához 
ment, majd leült annak szélére. Látszott, hogy 
beszélni szeretne, hogy mozog a szája, hangot 
azonban nem ad. Csak ült-ült kétségbeesett arccal 
és simogatta az ő mindene kezét. Összegyűlt köny- 
nyei lassan megindultak, végigpere’gtek ráncos 
arcán és hullottak le a fehér párnákra.

— Ne sírj mama! Olyan rossz, hogy így 
látlak! — törtek elő nagynehezen ajkáról a szavak.

— igen! Papának igaza van! Ls nézze csak 
mama,- tulajdonképpen nincs is oka a sírásra! 
Már napok óta jobban érzi magát. Amikor maga

azt hitte, hogy rosszat mond az orvos, akkor pont 
az ellenkezőjét közölte velünk. Csak nem akart 
maga előtt beszélni, mert azt hitte, hogy elbízza 
magát és nem szedi tovább keserű gyógyszerét
— hazudta leánya. — Azt is lelkünkre kötötte, 
hogy nagyon vigyázzunk, nehogy felizgassa magát 
valami, mert akkor komplikációk állhatnak elő.

— Mindegy már!... Azt is akarom, hogy 
meghaljak! Tulajdonképen úgyis az vagyok! A 
gyengeségtől mozdulni sem bírok, pedig néha úgy 
szeretnék kicsit felkelni, odamenni az ablakhoz, 
nézni ki a csillogó fehér hóra,, de nem lehet és 
nem is tudnék. Etetni kell, mert kezeim bénák, 
gyengék arra is, hogy a kanalat megfogjam. Nem!... 
Nekem jobb volna ott fenn lenni! Jenő úgysem 
jön vissza!

— Hogy mondhat ilyet? Dehogy is hal meg! 
És Jenő is jön! írta! — füllentett ismét Irma.

— írt? Mikor? Én nem láttam, hogy a postás 
levelet hozott volna!

— Pedig hozott! Délután — tette hozzá 
írnia magyarázólag. — Mama akkor aludt egy keve
set és így nem is vehette észre. Később pedig 
Ilonkáék voltak ilt. Előttük nem akartam odaadni! 
Nem illett volna.

— Igen!... Igen!... írt!... Adjad ide!... 
suttogta fáradt mosollyal a beteg.

Irma kisietett. Előkeresett egy öccsétöl érke
zett régebbi levelet. Elhatározta, hogy minden áron 
csalni fog Kegyes csalás lesz, hisz anyján segít 
vele. Majd ő fogja felolvasni, mint múltkor is. 
Gyorsan elrejtette anyja szemüvegét, besietett a 
szobába.

— Itt van! Felolvassam?
— Nem! Add csak ide, magam szeretném 

elolvasni. A szemüvegem!
És kezdetét vette a hiábavaló keresés. Apjá

val együtt felforgattak mindent, a szemüveg azon
ban nem került elő. ,

— Érthetetlen! Pedig itt volt a szekrényen!
— jegyezte meg az apa.

— Én is úgy emlékszem!... Talán leesett?... 
Majd előkerül. Adja ide mama! Felolvasom én! 
Gyorsabban is tudom, legalább nem erőlteti meg 
a szemét.

— Jó, nem bánom, bár jobban szerettem 
volna magam. Olvasd!... Nehogy kihagyj valamit!

— Ugyan, éppen úgy beszél, mintha valaha 
is elhalgattam volna valamit.

És Irma olvasott. Nem a papírról, amelyet 
nézett, hanem a szivéből.

(Folytatjuk.)
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