
3) A külföldi tőke bennünket is ugy kezelne, mint azelőtt az I. G. Farbrnindustrie-t és ez az ami bennünket a legjob-
ban érdekelne.* 

Ezen terv lényegét nem kell különösebb módön> ismertetni. Bizonyo
sak lehetünk abban, nemcsak; Werchmayer volt až egyedüli, aki ily fon* 
dorlátos módon akarta tervéit keresztülvinni. Ugyanezt csinálták a né
met mágnások 1918-ban és az összeomlás után, azzal a különbséggel, hogy 
tökéjükét akkor egyszerűbb volt átmenteni. 

Ismeretes, milyen katasztrófához vezetett az akkori iparmágnások és 
külföldi segítőtársaik aljassága. 

Németország gazdasági leszerelésének ellenségei tehát összhangban 
varinak, A nemzetközi reakciónak gazdasági és politikai érdekeit védik. 

Bármilyen formában is álcázzák Németország megsegítéséhek terveit 
ez valóban legnagyobb mértékben veszélyeztet i . a világ békéjét és biz
tonságát. 

F I G Y E L Ő 

A Z ÚJ Ö T É V E S T E R V 
Irta: Ceftban Sándor 

Az állami tervek bizottságának elnöke N. A. Vozneszenszki március 
15-én a legfelsőbb szovjettanács előtt beszámolót tartott az uj ötéves 
tervről. 

A Szovjetunió nagy történelmi győzelme után. lélekzetvéteűnyi időt 
sem véve, folytatja a harcot a szocializmusért most már nem a közvet
len honvédelmi, harcban,, hanem a munka frontján. A nagy szocialista ál
lam már a háború előtt is igen sokban különbözött a régi cári Oroszor
szágtól. Mig az főleg agrár állam vplt, ahol az ipar, főleg a nagyipar, a 
nehézipar még csak jóformán gyerekcipőkben járt, a szovjethazát szelle
mi és politikai vezetője, a Kommunista Párt hatalmas és majdnem minden 
tek'ntetben önellátó és gazdaságilag független ipari állammá fejlesztette. 

Hogy ipari, főleg nehézipari szemponttól milyen óriási különbség van 
a két állam, a cári Oroszország és a Szovetunió között, az főleg az első 
és a második világháború haditermelésének számadataiból tűnt ki: 

évi termelés 1914—1918 1941—1945 Emelkedés 0/p-okSaii 
repülőlgép majdnem 0 40.000 nem kifejezíhetti 
tank majdnem 0 30.000 nem kifejezhető 
ágyú 3900 120.000 3.000% 
gépfegyver 8900 450.000 5.000 
puska 1.050.000 5.000.060 500% 
aknavető 6.200 100.000 1.600% 

gránát-bomba, stb. 16.300.000 240.000.000 1.500% 



Az 1937-es választásokon 91.1 millió szovjet polgár szavazott, az 
1946-os választásokon már 101,5 millió és ezek közül 100,6 millió a kommu
nisták és pártonkivüliek blokkjára. Ez a szocialista demokrácia melletti 
nagy man fesztáció egyúttal a soknemzetiségű SzSzSzR hatalmas belső 
erejét és politikai szilárdságát is jelenti. Erről különben az e g « * világ 
meggyőződhetet t az elmük világháború folyamán. 

Ha a nagy Honvédő Háború a szovjethaza hadseregének diadalmene
tévé lett, ú g y az uj ötéves terv és az a munkatempó, amelyet a terv a 
szovjetniunkásság elé szab, a szoc alista munka diadalmenete lesz. Az uj 
ötéves terv, amely az 1946—1950 évek termelését irja elő gigászi, még a 
beszámolóban is a számok százait adja, számokét, amelyek mögött ott 
van a lelkesedés, a szocialista felépítés egész lendülete, a kommunizmusba 
való átmenet közvetlen lehetősége. A jelszó elérn; a háború előtti terme* 
!ési színvonalat, majd azt 1950-ig kb. 30°/o-kal túlhaladni. 

Nem hozzuk ezen a helyen a beszámoló szövegét, inkább csak annak 
lényeges pontjait kívánjuk ismertetni. A beszámoló szerint a terv öt alap-
feladatot ró a szovjetnépre: 

A z e!sö alapfeladat a háború e'őttinek másfélszeresére emelni a gyár
ipari termelést, biztosítani az elsődleges termelési ágak újjáépítését, a ne
hézipar fejlődését és a vasút i szállításét, amelyek nélkül nincs sem ujjá ' 
építés, sem további fejlődés, sem pedig gazdasági függetlenség. 

A másed^í alapfeadat a mezőgazdaság további fejlesztése és a fo
gyasztási cikkek iparának erős kifejlesztése a népjólét emelése céljából 
Gondoskodni kell a fogyasztási c'kkek árának fokozatos csökkentéséről és 
•tgy a rubel vásárlóerejének emelésével növelni a dolgozók jövedelmének 
reális értékét. A terv ezzel kapcsolatban előirányozza az adagolt ellátás 
megszüntetését , a szovjetkereskedelem fejlesztését. 

A harmadik alapfeladat a nagy orosz felta-álók, Mendelejev, Zsukov-
szki és Ciolkcvszki nyomdokain haladva tovább fejleszteni a tudományt 
a technikát. K i kell hasznain*, a szocialista rendszer előnyeit, ahol a tu
dományok és a technika fejlődése nem kerül ellentétbe a tőkés érdekek
kel és fokozni kell a munka termelékenységét. Túl kellé szárnyalni a kül
föld5 tudományos ero-drnénveVet. 

A negyedik alapfeladat biztosítani a szocialista halmozás gyors ü'emét 
Ezen célból a terv a következő öt évre 2.50 milliárd rubelt irányoz elő a ter
melés fejlesztését szolgáló beruházások részére és további 2?A milliárd ru
belt az újjáépített és az újonnan épített ipari üzemek üzemb^helyezésére. Av 
elpusztított vidékek iparának újjáépítése meMe't a terv előirányozza az 
SzSzSzR összes tagállamának iparosítását is. A terv szarint az SzSzSzR 
nemzetgazdaságinak alaptőkéje nemcsak, hogy visszatérül 1950-ig, de el 
fogja érni az J.130 milliárd nibe.it, ami az óriási beruházások mellett is 
még 8% emelkedést jelent. A fon'os beruházások építkezések végrehajtása 
céljából erős, nagy teljesítőképességű építőipart kell teremteni, hogy az épit-
kelések keretét évi 12% kai leli essen kiterjeszteni. És végül az 

ötödik fflcpfeladat az ország védelmi képességének felfokozása, a had
erő felszerelése a modern hadviselés legújabb vívmányaival. A szovjeAnép 
nagy és erős hadsereget kivan, amely minden lehetőség eltem biztosítani 

http://nibe.it


tudja az ország határait és hatásosan tudja védeni a békét. A történeim! 
.ha1 árok visszaállitása után az SzSzSzR önvédelmi lehetőségiéi jelentős mér* 
téliben megnövekedtek. A baráti országok övezete Európában és a hadá
szati pontok, szigetek birtoklása a távolkeleten nagyban növelik az ország' 
bizioaságát úgy esetleges ujabb japán, mint más támadás ellen. A mono* 
poiíöke mindig ujabb és ujabb támadókat szül. A békés népeket ezután is 
&z imperialisták és népáruló kvizlingek támadása fenyegetheti. Az ilyen táma
dás »k ellen fel kell készülni. Az ilyen támadások legjobb е!Сеп9зете az erős 
Vorüshadsereg, a béke és az igazi demokratizmus egyetlen védőbástyája. 

Az új ötéves terv a hitleri támadással megszakított harmadik terv foly
tatása, ugyanazt az utat mutatja, amelyet a XVII I . kongresszus jelölt meg. 
Ez az út az osztálynélküli, szocialista társadalom kiépítéséhez és a когги 
mun'zmusba való fokozatos átmenethez vezet. Az uj ötéves terv Marx-
En< G-ls-Lenin és Sztálin zászlója alatt további hatalmas lépés eaen az úton. 

Hogy pontosabb fogalmunk lehessen az uj ötéves terv hatalmas kere
téiről, néhány számadatot hozunk, amelyek az egyes termelési ágakra vo-
uatkoznak. 

A gyáripar 1950-es termelése 205 milliárd rubel értékre van előirá
nyozva, amely a háhoru előtti termeléshez képest 48% emelkedést jelent. 
Eri? az összegbe beszámították az elpusztított vidékek gyáriparának termelé
sét JS . amely a háború előttihez képest 15°/o többletet mutat. Érdekes ös^-
sz>hason'itani a gyáripari termelés értékérek évi gyarapodását az első 

ötéves terv előtti időtől kezdve az 1950-es előirányzatig: 
Az újjáépítés kora 1921—1926 évi többlet 2 milliárd 49 millió rubel. 
Első 6t5ves terv 1921—1926 évi többlet 5 milliárd 478 millió rubel 
másod1 k ötéves terv évi többlet 10 milliárd 438 millió rubel 
harmadik terv első 3 éve évi többlet 14 milliárd 316 millió rubel 
az uj ötéves terv évi többlet 15 milliárd 600 millió rubel 
A kohászat terve 19.5 millió tonna vasat és 25.4 millió tonna acélt 

irá-rvoz elő 1950-re és ez 35% emelkedést jelent. A nehéziparban az ipari 
.ben:• udezćsek további fejlesztését, uj kohók és hengerek tömegét tervezi. 

A szines fémek és a tüzelőanyagok stb. termelésének emekedését a 
bábooi előtti színvonalhoz képest a következő tábládat mutatja: 

lUz 60% wolfram 340°/o 
aluminium 100% molibdén H0 0/o 
magnézium 170% 
nikkel 90% s z é n 5 1 % 

ólom 160% n a f t a * * ° / o 

cink 150% ipari fa 59% 
Az uj ötéves terv szerint a rossz minőségű szenet elgázositják, va?y 

elek!romos erővé alaki!.iák át, ami nemcsak annyit jelent, hogy az igy 
.átalakított erőforrás könnyebben felhasználható, mint a szén, hanem azt 
is, hogy megkíméli a vasúthálózatot a felesleges szállításoktól. A cement
gyártást 80%-kal emelik, az ablaküveggyártást szintén 80%-kal. Uj ipar
ágat létesítenek, a gyári uton előállított lakóházakét. Az élelmiszeripar ter
meléséit 17%-kal emelik, A gyapotszövetek évi- termelését 4t milliárd 



Hgyető 331 

•-•680 millió, a gyapjúszövetekét 159 mirfíö, a selyemszövetekét 141 millié 
méterre emelik, a cipótermeh^t évi 240 millió, a harisnyatermelést ,évi 
580 millió párra. A müselyemgyártást 360%-kal emelik, a kohászati be
rendezésekét 270%-kal, az autógyártást 240%-kai, a mozdonygyártást 
140°/o-kal, a villamosberendezések gyártását 150°/o-kal, az optikai' és erő
mérő műszerek gyártását GOO°/o-kal, a foszfortrágyák gyártását 10Cfl/o-kaí, a 
nitrogéntrágyák gyártását 80°/o-kal, a káliumfrágyák gyártását 30^/o-kal, a 
műgumi gyártását 100°/o-kal és a papírgyártást 65°/o-kak A nehézipart any-
nyi nagy tcJjesitőképe.s--égü géppel szerelik fel, hogy az Egyesült Államok 
1940-es. cehát eddig legnagyobb, ilyen giépparkját 30°/o-kal múlják felük 
Gondoskodik természetesen a megfelelő műszaki és ipari káderek utánkép-
zéséről is. A terv a szovjetmunka termelékenységét a háború előttihez vi
szonyítva 36°/o-!;al emeli, amit másfélszeres gépesítéssel kíván elérni, uj, 
nagyobb teljesítőképességű gépekkel, a villanyerő nagyobb mérvű 
felhasználásával. Mindez természetesen tudományos alapossággal történik 
és ebbul a célból új kísérleti állomásokat, tudományos intézeteket és ter« 
vezöírodákat létesít és azokat a legmesszebbmenő módon támogatja. 

Az űj ötéves terv a mezőgazdaság terén is:- hatalmas ütemet dilctáL 
fíogy könnyebben megért];essük az 1950-re előirányozott mezőgazdasági 
termelés arányait, rrz 1932-cs mezőgazdasági termelés összeget 100%-al 
jelölve, az 1937-es termelést 153°/o-kal, az 1940-est 177°/o-kal és az 1950-
est 22fí c/o-kal kell jelölnünk. Az egyes mezőgazdasági termékek termelésének 
Emelkedése 1940-hez képest a következő: buza 7°/of cukorrépa 22°/o, 
nyersgyapot 25°/o, len-kender 39ö/o és napraforgó H 0 / * . 

Az állatállományt a következő arányban kívánja a terv szaporítani: 
Ló 46%, szarvasmarha 39°/o, birka-kecske 75%,. sertés 300%. 

Ugyancsak a mezőgazdaság1 fejlesztése céljából az öt év alatt csak a 
falusi gazdaságok részére 720.000 traktort szállítanak, legkevesebb l ö ló
erőseket. 4.5 milliárd rubel értékbon, azonkívül előirányozlak sok kisebb 
villamos vízmüve?. A megművelendő földterületet 615.000 hektárral nö-
velik és minden lehetséges módon megerősítik gazdaságilag a kolhozokat és 
a szovhozokat és messzemenő támogatást nyújtanak az újonnan vissza
csatolt részek mezőgazdasági kollektivizálásához. 

A terv keresztülvitele a teherforgalom óriási megnövekedését feltéte
lezi. E célból 7585 uj lokomotivot és 472.000 uj tehervaggont irányoztak elő, 
valamint 7280 km vasulvonal kiépítését, természetesen az ehhez szüksé
ges 4.5 millió tonra vasúti sín és 185 millió talpfa előállításával együtt 
A vasúti forgalom nagymérU'kü villamosítása is része a gigászi tervnek, 
A vasúti forgalom ín^-újitására szánt beruházás összege 40 milliárd rubel. 

Üj tengeri ós folyami hajók építésével megnövelik a folyami áruszál
lítást Г-8, a tenant 120%-kal. Előirányozták az autópark és a szállitórepü. 
lőg 'pek számadatainak növelését is. 

Nagy súlyt fekiet a terv az ország telefonhálózatának kiépítésére, va* 
Jnimnt a rádiószclgálat tökéletesites-ére az állami közigazgatás szolgála
tában. 

A terv !7°/e4:al szállítja le az ipar] termékek előállítási árát, 16°/eMkal 
a trak'oríVilomások mi:nkajának diját és 18%-kal a vasutf szállításokét 
Az igy megtakarítóit összes 1050-12 J60 milliárd rubelt tesz ki. így tehát 



Š32 Figyető 

biztosítja az összes iparágak tervszerű fejlődésének gyors ütemét, až ipari 
alaptőke folytonos gyarapodását és a dolgozók életszínvonalának további 
folytonos emelkedését a technikai haladással párhuzamosan. 

A dolgozók száma a Szovjetunió nemzetgazdaságában 33.6 millió, a 
terv;., évi 1.25 milliónyi szaporulatot irányoz elő. A terv szerint 5.4 millió 
szakmunkás, 2.3 millió traktorista és 1.9 millió technikus és mérnök nyer 
íiz öt év alatt kiképzést . 

, v . Szociális- és kulturtéren is hatalmasak a számok. Az iskolák számának 
ejiéíésével a főiskolai hallgatók számát 647-000-ről 1.280.0CO-re emeli. A 
gp:«. шсктеппекуек Mrölielly-ei^eik emelésével 2.260.000 »ге emeli az ott 
ápolt gyermekek számát és biztosítja az árva gyerekek teljesen dijtalán 
felnevelését. A kórházi ágyak száma eléri az 1 milliót és a hadirokkan
tak orvosi és szociális ellátása a megoldott kérdések közé kerül. 
ü.. Eddig csak 28 ezer mozi volt, 1950-ben már majdnem 48 ezer lesz. 
Kiépítik a klubok és könyvtárak egész országra kiterjedő hálózatát, 3.400.000 
uj lakóházat építenek és a lakosság életszínvonalát az árak csökkentésé-
Y;e.l>; a lakásviszonyok javításával, a munkabérek emelésével, a természet
beni fizetések emelésével és a találmányok és rohammunkák fokozottabb 
jutalmazásával kívánják elérni. A terv csak ésszerű beruházásokat eszkö
zöl és azokból egyfonnan juttat az összes tagállamoknak. Az egyes tag
államoknak részesedéséről bővebben nem foglalkozhatunk. 

1946: ot írunk. A gyarmati népek és az elnyomott nemzetek, a sziriai 
ts libanoni arabuk, a hinduk, az indonézek és indokínaiak szabadságért 
döngetik az elnyomók kapuit. Ugyanakkor a világ egy ötödén a népek a 
legs<:ebb testvériségben élnek együtt és szép egyetértésben épitik a szo
cializmust. Anglia, egykor 'a világ bankárja kölcsönt koldul Amerikától -és 
a régi jólétét csak kivitelének egész valószínűtlen emelésével tudná vissza* 
varázsolni. Az Egyesült Államok termelése 1942 óta kétharmadára csök
kent és ugyanakkor a világ egyötödén a termelés tervszerűen és folytonosan 
•növekszik. Ez a szocializmus még sohasem látott győzelme, még a háborús 
győzelemnél is nagyobb. Az uj ötéves terv gigászi számadatai szédiíöek, a 
szocializmus kiépítését jelenti és a közvetlen átmenetet a kommunizmusba, a 
szoVjethaza hihetetlen gazdaság! é"s katonai megerősödését. A szép jövfít, az 
osztálynélküli társadalmat és az c ök béliét 

A mi hazánk Jugoszlávia, miután népei kiharcolták az egyedül éltető 
éicmet,. a. szabadságot, harcukban váll-váll mellett küzdVén a szovjetnéppel, 
a Szovjetunióban iv.rmészetes. barátra találtak. A szovjetnép épemigy, mint 
a jugoszláv nép a harctéren mutatta meg a múltban, hogy reakcióellones 
és mutatja ma is a különböző zöldasztalok mellett, hogy baráíja a kis né
peknek és nem tűri az elnyomatást. Ez a Szovjetunióval való igaz barát
ságunk alapja. A szovjethaza a szabadság legnagyobb védőbástyája, tehát, 
ha mi szeretjük a szabadságot, csak rá támaszkodhatunk. Az új ötéves terv 
nagymértékben megerősíti.' a szovjetáll-amot, a mi barátunkat és legfőbb 
támaszunkat és cbínm rejlik óriási jelentősége ránk nézve. Az uj ötéves 
ierv, amely gazdaságilag függetleníti a szovjethazát, gazdaságilag is kihat 
ránk. A szöyjetnép nagyobb lehetőségek birtokában fokozottabb mértékben 
segíthet minket is ahbar; n törekvésünkben, hqgv mi is kiépítsük hazánkat. 



FÖLDMUNKÁK A VAJDASÁGBAN 

A köztársasági Jugoszlávia szabad
ságszerető népeinek . a külső és belső 
ellenség eleni harca, amelyben eddig 
a fegyvereké volt a főszerep, most gaz
dasági téren folyik tovább. A földmű
ves és munkás letette a gyilkos fegy
vert és kezébe az eke szarvát és a 
szerszámot vette, hogy romjaiból fel
építse azt4 az országot, amely most 
már igazi hazájává vált, Sokszor el
mondottuk már ezt a szót: újjáépítés, 
de elmondjuk még százszor, ezerszer 
rs, amig teljesen fiel nem épül az: or
szág. Tömeggyülések, napilapok, folyó
iratok és öklömnyi betűkkel megrajzolt 
plakátok hirdetik hangos szóval min
denütt az újjászületett ország népeinek 
lendületes dolgozniakarását. Munkaver
seny folyik mindenütt a gyárakban és 
a mezőkön is. 

Vajdaság az ország leggazdagabb v i 
déke. A habomtól aránylag a legkeve
sebbet szenvedett. Bányája alig van, 
ipari üzeme elegendő számban, de an
nál több gazdagon termő zsíros föld 
terül eü i t t Szerémség véráztatta lan
káitól egészen Észak-Bácska és Észak-
Bánát utolsó csücskég. Vajdasácr termé
szeti gazdagságánál fogva óriási sze
repet tölt be az ország gazdasági éle
tében. Az i t t élő és dolgozó népek ön
tudatától és erőfesztésétől függ az, 
hogy biztostani tudjuk-e ebben a gaz
dasági évben népeink számára a min
dennapi iienveret és ipán termelésünk
ben nélkülözhetetlenül fontos és mező
gazdasági téren is előállíthat/) nyers
anyagokat. 

öszi FÖLDMUNKÁK 
Vajdaságban 1945. őszén közel 3 

millió katasztrális hold megmunká

lásra váró földterület volt. Az elmeit 
ősszel ebből a területből felszántottak 
és bevetettek 1 millió' 2Ć0 ezer holdat. 
A mezőgazdasági munkák az elmúlt 
ősszel óriási nehézségekbe ütköztek* 
Vajdaságban 700:285 hold elhagyott ne
met és egyéb fasiszta birtok volt? 
amelynek megmunkálása a népbizott
ságokat, a tömegsservezeteket és л 
földműveseket óriási nehézségek elé ál
lítót la. A közel 1 millió 200 ezer kat> 
hold megmunkálására mindössze 50.285 
fogat és 1.400 traktor állt rendelke
zésre. Az 1945-ös őszi mezőgazdasá
gi kampány az állami és a magántu
lajdonban lévő traktorok összegyűjté
sével kezdődött meg. így alakultak mag 
a helyi, majd később a kerületi me
zőgazdasági gépállomások és ezeknek 
egységes irányítása céljából a tartomá" 
nyj mezőgazdasági gépállomás. A trák-
torszolgálat hálózatának kiépítésével 
nem csak óriási földterületek megmun
kálását bi7tositottuk, hanem ezzel egy 
rendkívül fontos mezőgazdasági intéz
mény alapfeltételeit teremtettük meg. 
leraktuk az alapjait, mezőgazdáságunk 
gépesítésének. 

A rendelkezésünkre álló traktorod 
jelentős része megrongált, öreg gépek
ből állt, úgyhogy a munkák során 700 
traktort fejesen k; kellett kapcsolnunk 
a szántásból. De munkán kivül állt 
még nagyszámú használható traktor 
is, mert nem volt ele^end-ő számú 
képzett Iraktorstnnk. Az 1.400 gép 
v e r e t i re IcTa-nbb 2.800 uj traktoris-
ta ke1 lett volna, ennyi a.zonban nem 
volt. Traktorvezető tanfolyamokat kel
lett nyitna Vajdaság majdnem min
den egyes helységében. A tanfolvnmok 
során sok uj traktoristához jutottunk. 
Vezetéssel azokat bizhatjuk megakik 



legetfAbb egy hónapig rendszeresen lá
togatták az előadásokat. Ezeknek a 
tanfolyamoknak legnagyobb hibájuk as 
volV hogy kizárólag elméleti oktatás
ra szorítkoztak, as edméletet nem kap
csolták össze a gyakorlattal A fiatal 
traktoristáfc a gépeiket eltudták ugyan 
Ugy-ahogy vezetni, de arra már nem 
voltak képesek, hogy a aziántás közben 
beállott géprongálások, motorhibák k i 
javítását önállóan elvégezzék. A fiatal 
toalttoristók ózonban feladataikat többé
ke véebbé sikeresen teljesítették és ez
zel nagy mértékben el ő s t ó tették w 
Itezl terv megvalósítását 

Traktorállomásainknak azonban ne*1 

csak a képzett traktoristák nagy hiánya 
jelentett nehézséget. Nem volt elegen
dő mennyiségű nyersanyag, szerszám 
éa a traktorok megjavtásához szüksé
ges {gépalkatrész A rendszertelen nyi l 
vántartás miatt a nyersanyag és a 
gépalkatrészek szétosztását, felhaszná
lásá t nem tudták ellenőrizni., Mind-
iézen nehézségek ellenére is az elő-
.Irányzott földterületnek 92.6 százalé
kát sikerült felszántani és bevetni az 
Őszi mezőgazdasági kampány során. Az 
előirányzott 1.272.530 holdból felszán
tottak és. bevetettek Vajdaság öt ke-
jKtteftében összesen 1.178.485 holdat, 
Buzával 1.080.214. mazsal 9.703, ár
savai 61.850, zabbal 1.695, őszi len
nel 1.721, őszi o*ajr£pával 7.691. ћк.ег-
Diával 14,574. vörösbe;réve.1 7.43í ; őszi 
lóborsővail és közönséges borsóval 
4.100 kat, holdat vetettek be. A no-
vl&záóH kerület 90. a szombóri kerület 
85, a szuboticai kv-rület 95, a pan-
esevói fearíilct 100, a petrovgrádi kerü
let 96, a szremszkamitrovicai kerület 
pedig 83-5 százalékban tel jetiiét te az 
.tlflijpányzotí pvvet . 

Az őszi vetési kampány eredinéV 
nyessége, földműveseink és traktora
ink lendületes munkája után a tava
szi szántási és vetési munkák elé 
nagy bizakodással tekintett Vajdaság 
dolgozó népe, bár tisztában volt az* 
zal. hogy a feladatok 1946, tavaszán 
csak sokasodnak, részben a telepítés
sel, részben pedig a földreformmal. 

TAVASZI FÖLDMUNKÁK • 

A íavaszii földmunkák előfeltételei 
Vajdaságban sokkal nagyobb mérték
ben vannak biztosítva, mint az el* 
mult ősszel. A 2.873.748 holdból te* 
va?zi megmunkálásra összesen 1.796.295 
kai. hold maradt, ebből szántó 1.095.263 
hold. Az idén 65.000 fogat és 2C.0OÖ 
traktor munkálja a földeket, tehát 
lo.OCO-el több fogat és 80CVal több 
traktor. Népbizoítságaink, földmű* 
veséink és traktorállomásaink az őszi 
mezőgazdaság munkákból sok haez«? 
nos tanulságot vontak le és özeket 
most a munka színvonalának emieiéeé-
re, mulasztások kiküszöbölésére hasz^ 
nalják fel. Lényeges és említésre mél
tó könnyebbséget jelent az a körül* 
mony is, hogy a rendelkezésünkre álló 
fogatokat most már gazdaságosabban 
tudjuk kihasználni, egyrészt a magán* 
ffV|uto.k kötelezö mozgósításával, más 
részt ezen a tavaszon nem történlfe 
UÍPÍ! az, no£y a fogatokat a szántáson 
érj boronáláson kívül más célokra 
használjuk fel. Tavaly ősszefl ugyanis 
5-2.1)00 ideáin munkás f.sszkeresete 
4-000'vapőn knkoricát tett kí, amely
nek elszállííásártál rengeteg vagont 
*4íatot kellett felhasználni. 

A tavaszi mezőgazdasági munkáknak 
azonban nehézségei is vannak, ame* 
yak többé-kevésbbé kihatással lesznek 



a, terv keresztülvitelére. Ezek egyike 
az agrárreform. 

Az agrárreform végrehajtásának első 
szakadt , a földek kiosztását népbi-
zottságalnk nem fejezhettek ^ be az 
előre megállapított határidő aíatt, 
mert ez a munka, amint később a 
gyakorlat megmutatta, óriási korülte-
kn t i s t és törvényismeretet, törvcny-
tiszteletet kívánt. A kisajátító tárgya
lásokat 'evezető agrárbizottságoknak a 
legtöbbször két szélsőség ellen kellett 
küzdemök; védemezmek kellett a népi 
tőrvény, áz aigrárreform törvény tisz»-
taságát, egyrészt a fe1 szabadult népi 
erők. a szegényparu.sztok szabadjára 
engedett földéhségének túlkapásai, 
másrészt а gazdag parasztok és neun-
földmüves elemek törvénytkijátszó kí
séreteivel szemben, Tagadhatatlan, 
hojry maguk az agrárbizottságok is sok 
helyütt hibákat követtek el a földtulaj
donosok megítélésénél és a földmaxi* 
mum megállapításánál, úgyhogy az ag-
rárh'róságoknak ezzel csak felesleges 
munkát okoztak. Ezek a zavaró körü le 

menyek mindenesetre akadályozták 
azt, hogy az agrárreform második sza
kaszának, a tényleges földosztásnak 
végrehajtását idejében meglehessen 
kezdeni és а tavaszi földmunkáik előtt 
betahe-ssen fejezni. Emiatt a földek k i 
osztására Vajdaságban csak a tavaszi 
szántási munkákkal egyidöben kezdőd
heteit meg, íohát március első felében. 
A földosztás így is csak Szerémségiben 
és a szórni к>п határban indult meg 
március első feVsIven. Vajdaság többi 
rcaziéhon erre valamivel később kerül 
sor. Ilyen körülmények között nem 
maradt más hátra mnt az, ho^y a k i 
sajátított földeket idaiglenepen feles 
ttftgmunkaláara kellett kiadni sok he* 

lyütt. Ez az átmeneti megöldásTmTn-^ 
denképpen hasznos ée célszerű, mert a 
földek megmunkálása pillanatnyilag 
még a kiosztásnál is fontosabb. 

Nem mindennapi problémát jelent a 
külső telepítés sem. A külső telepit "isi 
földalap 600.000 katasztrális hah.!ián. 
azokat a családokat helyezik el, ame
lyek egészen más termelési viszonyok 
közül kerültek ide nekik szokatlan kör
nyezetbe. Az itioni munkamódszer a 
telepeseknek úgyszólván teljesen is-, 
meretlen és ezenkívül nem rendeli'őz
nek a földek megmunkálásához szük
séges mezőgazdasági felszepaVjre!:\el 
sem. A külső teleptési agráralap földjei
nek felszántanát és bevetését cssk a 
traktorai lomások és az őslakossá? tá 
mogatásával lehe* biztosítani. A n é 
peseket tanáccsal útmutatással eV 'itnl 
minden vajdaságinak emberi kötelei.-jé
gé annál is inkább, mivel erre a f-e/rit-
ségre a telepeseknek csak kezdő lé* 
péeeíknél van szükségük. 

A másik, méreteden azonban nem 
olyan nagy jelentőségű probléma, a 
belső telepítés, amely szintén s/.orop 
összefüggésben van a tavaszi földmun
kákkal. 

Az agráralap nagysága nem mindé* 
nütt arányos Vajdaságban az agrrr 'r-
dekeltek számával. Szerémségiben és 
DékBánátban pl. nincs annyi íöld, 
bogy abból az agrárérd ekeiteket csak 
megközelítőleg is k i lehessen elegitonL 
Viszont ísriak^Bácskában ée Észak-
BánAtHan sokkal nagyobb a kioszthn f6 
földek száma, mint amennyit a tör
vény értelmében az aí?rá,rérdekelteb» 
nek juttatni lehet. Ezeken a helyeken 
nagyon sok a kisajátitott ée nem föld
műves nagybirtok. Ez az egyik magya» 
rázata annak, hog7 a belső telepítés 



súlypontja miért éppen ezekre a te
rületekre esik. 

A másik leglényegesebb magyaráza
ta a belső telepítésnek az, hogy Vajda
ság északi és leggazdagabb vdúkein ed" 
dik kifejlődött szétszórt tanyarendszer 
akadályozza a népkormány egyik leg
fontosabb programjának keresztülvite
lét: az eredményes, szervezett gazda
sági és kulturmunkát. Szűkreges tchát 
a belső telepítés azért is, hogy ezeket 
a gazdag és eddig elhanyagolt területe
ket uj falvp.k épit'-sjvel bekapcsoljuk a 
fejlődő ország gazdasági életének vér
keringésébe. 

A belső telepítési fö'dalap nagysága 
80.000 hold, ame'ynek megmunkálását 
ugy biztosították, hopy feles megmun
kálásra adták ki addig, amig a be^ö 
telepítésben résztvevő 8.000 családit el 
nem he'yezik, amig az uj falvak fel 
nem épülnek. 

A tavaszj mezőga^dasári munkák 
egész Vajdaság területén március első 
felében kezdődtek mc;. TrokŰrállomá
saink ugyan már készeiéiben álltak 
február második felében is, de a szán
tást a földek ns'dvcr.sSf-e miatt akkor 
még nem kezd^ett^V т е т . A szántú? 
előkészítése sokoMnhi munkát kívánt. 
Gondoskodni ke1 lett arról, hogy a t n k -
toTok tervszerű munkájának nlapf"Hi
teléit minden tekintetben biztosit ják. 
A traktorok munkáját а szántási szer-
aödések mc-ffkötése előzne meg, am elv 
kisebb hibáktól eVn.kfntve mindenütt 
szép eredménnyel járt. A traktoráHo-
mások egész Vaj^a^á? területén bekap
csolódtak a május elsejei munkakor 
aanybe. Az általi nos men'-a^a?^' 
arankaverseny feltételei kimondják, 
bogy a földműveseknek, a traktoroknak, 
a fogatoknak, a járásoknak és a ke

rületeknek egymással kell versenyezni" 
ök. A- verseny célját három lényeges 
pontban foglalták össze: l . az ipari 
növények termesztése az előirányzott 
földterületeken, 2. a föktek mielőbbi 
felszántása, 3. a traktorok és fogatok 
tervszerű és gazdaságos felhasználása. 
Megállapították ezzel kapcsolatban a 
mezőgazdasági- és vetési bizottságok, 
valamint a teme^szervezetek felada
tait is. 

A szántási és veteti munkák tervsze
rű elvégzésének céljából а kampányt 
havonként két munkaszakaszra- osztot
ták fel: az e'ső munkaszakasz márci
us 1—lo-ig, a második munkaszakasz 
pedig március 15—21 tartott. Az áprilisi 
hónapot szintén így osztják fel. 

A két első munkaszakaszban Vajda
ságban felszántottak összesen 47G.423 
katasztrális holdat. Részletes eredmé* 
nyek kerületenként a következők: szu
boticai kerületben a megmunkálásra 
váró földterületnek 57.3 százaVkát, 
noviF^arlj kerületben 50 százalékát, 
szombori ken-ietben 39-1 száza\*k*t 
petrovgrídí kerülcitbrin 26.9 százaVkái, 
pancrevói kerület'^en 27 százalékát. 

A fomtrk mindenűH jelentős mérték--
ben kivettek részüket a szántási munv 
k:íkbí>l, sőt az e^ért eredmény najry-
részben Tvpk'k köszönhető. Fogatokkal 
a. noviszAdi kerü rethen a földek öthato
dát, а szuboticai kerüle'ben ennAl töb
bet, a p a n c w ó i kerjlet^-en több mint 
kétharmadát, a petr0vrprádi kerületben 
nóíryotödét szántották fel 

A bevetett terület nairvsőga a két 
munkaszakaszban összesen 1 Rí.300 
hold, tehát a felszántott területnek 
több mint egyharmada. 

Föhlmüv^einknck ebben a gazdasági 
éyben különösen nagy figyeimet kell 



szentelniök az ipari növények termesz
tésének, hogy országunk lakossága 
megfelelő mennyiségű ipari nvers-
anyaghoz, cukorhoz és zsírpótló olajhoz 
jusson. A tervek szerint Vajdaságban 
az 194.6. gazdasági évben kenderrel 
70.000, cukorrépával 63.500, naprafor
góval pedig 163.000 holdat kell beültet
ni. Kendert jóva] kisebb földterületen 
ó?.rme!hetünk részben a mély szántás, 
részben pedig a szükségess vetőmag hi
ánya miatt. A cukorrépa és a napra
forgó termesztésének n псз sernmj aka" 
dálya. Vajdaság öt kerületében már-
•ius 31-ig cukorrépával 31.079-et, nap
raforgóval 9.737-%et és kendérrel 278 
holdat vetettek be. A cukorrépatermelé's 
iránt a legnagyobb "érdeklődte Bicská
ban nyIvánul meg. ahol március ni-ig 
az osztályozott földterül el éknek 104 
száza'ékára kötött:k meg a s/erztdé: e" 
kei Általában megállapítható hogy en-
aek a fontos ipari növénynek termesz
tésére kg : nkább törpebirtokosok jplent-
kőztek, ami azt ie'enti, hogy ez a tár
sadalmi réteg megérti és támogatni kí
vánja a népi kormány gazdasági cél
kitűzéseit * 

Egy másik nagyon fontos része a ta
vaszi mezőgazdasági kampánynak a 
konyhakert vetemények termeszt'se. 
Konyhakerti veteményt az idén Vaj
daságban 74.173 holdon kell termesz
teni: burgonyát 41,670, káposztát 
3869, vöröshagymát 4889, babot 6222, 
borsót 1887 és paradicsomot 3170 hol
don. Dolgozó népünknek a konyhakerti 
vetirimények lápérli?.:ben gazdag élel-
miszert biztosítanak, fokozzák a két
kezi és szel'emí munkások teljesítő 
képességét és ezzel növelik a termelés 
általános színvonalát. 

A tavaszi mezőgazdasági kampány 

egésiz Vajdaság területén lendületesen 
halad. Balran elmondhatjuk: dolgozó 
népünk fáradhatatlanul munkálkodik 
azon, hogy egyetlen földdarab se ma
radjon fe!szántatlan és bevetetlen. 
Ti'o marsai azt mondotta, hogy ez az 
év az ország gazdasági gyóWmének 
esztendeje kc'l , hogy legyen. Dolgozó 
parasztságunk az edd gi munkák, során 
megmutatta, hogy mélyen átérzi és 
komolyan értékeli népeink vezér 'nek 
szavait és minden erej/ne1 azon Josz, 
hogy a mim ki'sok. parasztik és b.csü-
letes é'te'mis'^V-k s ••••1 -a*1 hazáját ~-u-
dasáii. téren, is naa^yá, legvo/it^elten-
ri-é és boldoggá tegye. 

BFSZÁKOLÓ 

Az A. F. Zs. központi bizottsága 
тв fcbiíulr . '4 -25. -én tartotta meg 
k'szélcsí iet t ü:cs-ét. д beszámolók 
szép és eredményes munkát mutat
tak b-?. A testvériség és egység 
megva 'ós í ' ásá t t í í z i e .k i Titó marsai 
az A. r7. Zs. első kongresszusa e:é 
felír.hjíuk bo;;y megerősítsük hazánkat 
és előmozdítsak népeink boldogulását. 
Megállapítható, hogy szervezetünk 
ezon a téren sikeresen működött an
nak ellenére, hogy a reakció az asz-
szonyokon keresztül is megkísérelte 
romboló munkáját folytatn". de ered
ményt nem érhetet t el. 

A felszabadulás után asszonyaik 
a gazdasági és társadalmi élet min
den terén k ?vettck részfket a mun
kából ugyanúgy mint a legnehezebb 
r.apnkban. a fegyveres harc idején. 
Asszrnvaink helyesen ismerték föl a 
mai helyzet követeléseit és segítsé
gük mindenike érezhe+ő volt. A po-
l t íka i életben ugyanúgy, mint néphatóságaink munkájában. De főleg szociális téren, A rájuk nehezedő 



súlyos feladatokat majdnem minden 
esotbií-n maradéktalanul oldották meg, 
Politikai aktivitásuk is érezhető, 
mert ina már asszonyaink nélkül po-
lit lkai összejövetelek elképze'hetetle-
nek és helyes megfigyelésekkel tá
mogatják a Népfrontot és ezen ke* 
resztül hazánk újjáépítését. 

Ilyen módon segítettek 6s segítenek 
a rokkantakon, hadi-árvákon; az anya-
és csecsemővédelem terén példaadó 
munkával járnak elöl. Asszonyaink 
kitárták védő karjaikat a hadiárvák 
ft'é és így gondoskodva róluk, he-
h'cttesítik a pótolhatatlan anyai sze
retetet. Ez a segítség különböző for
mákban mutatkozik meg: foltozás, 
főzés, mosás, a védnökségek stb. En
nek a segítségnek köszönhető, hogy 
akik oly korán olyan sok szörnyűsé
gen mentek keresztül — a gyerekek 
— t'szta ágyakban, anyai szeretettel 
körülvéve phonhetnek. A kiszélesí
tett ülés elhatározta, hogy ezen a té
ren a megkezdett és sikeres munkát 
továbbfolytatnunk és tökéletesítenünk 
kell. Fel kell használnunk minden 
rendelkezésünkre álló eszközt, amely 
a munkát és a gyerekek életét meg* 
könnyítheti, д neveléssel feladatot 
veszünk magunkra, itt erőinket, mert 
legnagyobb kincsünkről, jövőnkről, 
mindannyiunk jövőjéről van *zó, mi
nél jobban és hasznosabban kell al
kalmaznunk. Jól meg kel:l fontolnunk 
k're bízzuk a gyermekek nevelését. 
Ezen a téren az A. F. Zs. bizottsá
ga :nak a néphatósásokkal a legszoro
sabb együttműködésben kell állmok. 

Folytatnunk kell a z anya- és cse-
csemővédelem terén elkezdett mun
kát és nvmden faluban meg kell, hogy 
nyissuk, a. szülőotthonokat, anyata
nácsadókat és gyerekotthonokat, mert 
az a célunk, hogy egy anya se szüi-
|ön gondos felügyelet nélkül, egy 
tiata'i anya se maradion tanácis nél

kül a terhesség idején és segítség 
nélkül gyermeke nevelésében. 

Az általános munkaverseny Ideiem 
a nők is egyre nagyobb számmal 
kapcsolódnak be a termelésbe. Ma. 
asszonyaink hazánk összes dolgozói
nak 40%-át teszik k, míg a háború 
e'őtt ez a szám csak 25% volt. Ott 
látjuk ma asszonytostvéreinket a ro
hammunkások között, gyárakban, a 
traktorokon stb. Az A. F. Zs.-nek 
föladata, hogy segítse a nőket, kik
nek belépése 3 társadalmi é'etbe még 
mindig egyéni nehézségekkel jár. 
Meg kell mindent tennünk, hogy az 
asszony rnegtanuljon jogaival élni és 
okosan felhasználva azokat bebizo
nyítani, hogy egyenjogúsága nem 
puszta szó. Meg kell tanítanunk őket 
arra, hogy néphatósága nknak erős 
támaszai legyenek. Az A, F. Zs. fel-
adata, hogy az irodákban, műhelyek
ben, a mezőn m'nden nő érezze, 
hogy ez az ország a nép hazája* ezt 
szeresse és nem kímélve erejét és 
tudás4t mindenütt és mindenkor ké* 
szen legyen azt, -~ ha kell, vérével 
megvédeni. 

A Politikai téren elért eredmények 
mellett még óriási munka áll elöt* 
tünk. Meg kell tanítanunk minden A, 
F. Zs. hely: bzottságot arra, hogy 
határozatképes legyen és alkal'maje-
kodini tudjon saját körülményeihez. 
Csak így tudja a legtöbbet nyújtani 
és segíteni, ahol arra szükség mu* 
tatkozik. Fenn kell tartamok a já-
rási és kerületi bizottságokkal a szo
ros együttműködést, de nem szabad, 
hogy ez kezdeményezésük kárára le. 
gyen. Tudjuk, hogy asszonyaink mily 
nagy mértékben vehetnek részt a 
mezőgazdasági munkákban, az ipari 
növények termelésében stb. Ugyan
úgy ki kell, hogy vegyék részüket a 
szövetkezeteik munkájában is. Ezen
felül éberen kell figyelníök a reaJc» 
cíó áskálódásait és meg nem alkuvó 



harcot folytatni hazánk ellenségeivel 
szemben. 

A kiszélesített ülés megállapította, 
hogy a falun az A . F. Zs, munkája 
meg mindig nem ér te el a megfelelő 
mér téket és mindent meg kell tennünk, 
hogy a falvakon felmerülő akadályo
kat legyőzzük. Szép nevelő .kultur-
irmnkán keresztül oda kell hatnunk, 
hogy minden asszony kivétel nélkül, 
megértse az A . F. Zs. nemes céljait. 
•Mindent meg kell tennünk, až írástu
datlanság legyőzésére, mert' ez az 
első lépcsőfok a tudás felé. Az o l 
vasó csoportok munkájának, az egész
ségügyi é s egyéb előadásoknak nép
nevelő hatásuk kell hogy legyen. Se* 
gítenünk kel l az asszonyokat érdeklő 

itót, cikkeket kell írnunk és bát
ran föltenni a kérdéseket . Ha ezt 
megtesszük, bizonyosak lehetünk ab
ban, hogy feladatainkat meg is oíd-
íuk. Munkaversenyekbői a nők is k i 
kell, hogy vegyék méltó részüket, 
.Ezért mozgósítanunk kell mnden új 
erőt, hogy célunkat mindannyiunk 
békéjéne-к biztonságát és boldogabb 
életét minél hamarabb elérjük. 

Hogy milyen a helyzet hazánk kü
lönböző részeiben azt a kiküldöttek 
íolszólalásaikban megmutat ták . 

Bosznia-Hercegovina asszonyainak 
W/£-a özvegy. Az eke elé magukat 
befogva szántanak, vasutat, villany
telepet építenek, bányákban dolgoz
nak és gyermek-otthonokat szervez
nek. Az asszonyok 458.000 d nár se
gélyt gyűjtöttek szociális célokra., A 
romokban heverő Focsa asszonyai 
váro&uk új jáépí tésére 310 köbméter 
Ш termeitek ki* 

Horvátországban a parasztasszo
nyok maximális áron adják te rmé
keiket. Az í rás tudat lanság megszün
tetése érdekében nagyon sokat dol
goznak. 

Mctchiia lakosságának, a régi nagy
szerb hegemonista politika e redmé
nyeként, 9ГЛ"о-а írástudatlan. Az a l 
kotmány v ' tában az asszonyokat . leg
jobban érdekel te a házasság és az 
egyház kérdése . Május elsejében cél
jukul tűzték k i , hogy ni nél több nő 
vesse le a feredzsót. (Fátyol, melyet 
a rnuzulmán nők arcuk el takarására 
használnak.) Ezenkívül még öLven 
gyermekotthon felépítését tűzték k i 
maguk elé célul. 

Annak ellenére, hogy Szlov.'nia 
egyik legéleiemszükösebb országré
szünk, a szlovéniai asszonyok üt:;:er 
hadiárvát vettek magukhoz és gon
doskodnak azok el lá tásáról . 

Crna Gora asszonyai e l h a t á r o z i k , 
hogy férfi munkaerő lnijával m;.g;ik 
építenek fel 35.000 lerombolt házat . 

Julijszka Krajina k küldötte a fa
siszta terrorról beszélt, követel te 
Julijszka Kraiinának Jugoszláviához 

való csatolását és annak a meggyő
ződésének adott kifejezést, hogy az 
A. F. Zs. szervezeteinek sikere е;гу-
ben Julijszka Kraiina asszonyainak 
is sikere. 

A vajdasági asszonvok az egész* 
ségügy terén értek el nagy sikere
ket. Ki kell emelnünk, hogy az clsfl 
falusi szülőotthont tar tományunk ?$z~ 
szonyai építették és a legtöbb véd
nökségeket alakították, 

Szpahlcs Szófika 

*A társadalmi fejlődés története elsősorban a termelés fejlődésének 
története és ezzel egyláejleg az anyagi favük termelőinek, a dolgozó uén-
tZ;;:^--Mek történelme.* (JÍO^'-':) 



AZ AMERIKAI 
SZTR AJKMOZGALOMBÓL 

Újsághírek, szerint az amerikai 
sztrájkmozgalmak mind nagyobb m é 
retet öltenek. Egyidejűleg a gyá ro 
sok szövetsége éles harcot folytat a 
inunkásszervezetekkel szemben. 

Bizonyos befolyásos gyárosok el-
fenszegüfoek a munkások köve te lé 
seinek, sőt a szakszervezetek ellen 
is támadásra készülnek. Ismeretes, 
hogy az amerikai munkások bére a 
háború alatt rohamosan csökkent. Va
lamelyest pótolták őket azáltal , 
hogy a tú lórá t 50%-kai díjazták. A 
hadireude^sek beszüntetése és a 

munkahétnek 48 óráról 40 órára való 
átállí tása te rmészetszerű leg erősen 
lerontotta munkások anyagi helyze
tét. 1945 őszén Truman elnök rádió
beszédében beismerte, hogy az ame
rikai muaikáscsa'ádok keresete 25%-
kal csökkent a háború előtt] évekkel 
szemben. Murray, az ippri. szakszer
vezetek elnöke egy rádióbeszédében 
1945 július eleién bejelentette, hogy 
1943-ban 2.0OO nagy ipari vállalat 
8.845 millió dollár hasznot ért el. 
vagyis az 1936/39 évek átlagos nye
reségének a négyszeresé t . Ugyan
akkor a munkabérek a háború alatt 
15%-al, az életferintartási költségek 
pedig 45°/o-ai emelkedtek. A b íke t e r -
melés re való á t té rés azonkívül töme
ges munkáselbocsájtásokhoz vezetett, 

Már a háború alatt is kifogásolták 
a munkások, hogy panaszaikat nem 
veszik figyelembe, a kollektív szer
ződések megkötését húzzák-hRiaszt
ják, hogy bizonyos iparvállalatok 
nem alkalmaztak szakszervezeti ta
gokat. A panaszok eredmény tes t i sé 
ge miatt a munkásság a háború befe
jezése után a sztrájk fegyverével 
akart követeléseinek é rvény t szerez
n i . A oagyipiar^ujk azonhajn пеш mu

tattak hajlandóságot a munkásság k ö 
veteléseinek kielégítésére, el lenkező
leg az volt a szándékuk, hogy a bé
ketermelésre való á t térés minden, 

terhét a munkásosz tá lyra hárí tsák, 
hogy békében is biztosí tsák a maguk 
részére a háború alatt elért hatal
mas nyereségeket , ezér t aztán a 
szervezett munkásmozgalom ellen tá
madásba mentek át. A reakciós nagy
iparosok, akik: a szervezett munkás
ságban céljaik megvalósí tásának leg
főbb akadályá t látták, kíméletlen har
cot kezdtek a szakszervezetek ellen, 
és egyidejűleg meghatványozot t erő
vel indultak támadásba a Roosevelt 
által hozott munka tö rvények ellen és 
a munkások által hosszú évek harcai
ban kivívott jogok eltörlését köve
telték. A nagyiparosok akiket a kon
gresszus reakciósai is támogatnak, 
különösen az úgynevezet t Wagner
féle tö rvény eltörlését célozták, mely 
tö rvényt 1935-ben hozták. Ez a tör
vény a munkásoknak jogot ad arra. 
hogy szakszervezetekben tömörülhes
senek, kollektív szerződéseket köt
hessenek és elismeri a sztrájkjogot is. 

д nagyvállalatok azonban amellett 
hogy megpróbál ták a m unka tör vény 
megvál toztatását , saját eszközeikkel' 
különböző rendszabályok alkalmazá
sával t ámadásba indultak a szak
szervezetek ellen. Az újságok megír
ták, hogy a három legnagyobb au tó 
ipar vezetői 1945 szeptember végén 
egy titkos tanácskozásra ültek össze, 
ahcl elhatározták, hogy elutasítják a 
szakszervezetek béremelési követelé
sét . Azon a nézeten voltak, hogy a 
munkaadók egységfrontja könnyen 
szembe tud . szállni a szakszerveze
tekkel, Miután a nagyiparosok hatal
mas tar ta 'ékokkal rendelkeztek, melye
ket a háború alatt gyűjtöttek, elhatá
rozták, hogy hosszú sztrájkokat pro
vokálnak abban a* reményben, hogy 
a munkások — akik nem readeltoe*-
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nek a megélhetés eszközeivel — v'é-
zixl is arra lesznek kényszer í tve , 
hogy elfogadják a nekik diktál t fel
iételeket. Egy ilyen eredménytelen 
sztrájk egyidejűleg aláásná a szak
szervezetek tekintélyét , ez viszont 
megkönnyí tené a munkásszerveze t 
szétzüllesztését . A »Journal of Com
merce* az iparérdekel tségek újságja 
októberben felhívta a m u n k a a d ó k a t 
iiogy semmi körülmények között ne 
engedjenek a munkások követelései
nek, mert minden e redményes sztrájk 
csak erősí tené a szakszervezetek 
helyzetét és befolyását. A nagyipa
rosok, akik a munkások jogos köve
teléseit figyelmen kívül hagyták, 
egyidejűleg nagyszabású rádió és 
-íjságpropagandát kezdtek a munkás
szervezetek ellen. A Hearst és 
Scripps-Howard reakciós újságjai 
többek közöt t a szakszervezetek ve
hetői ellen indultak támadásba , »aki-
ket mint veszélyes belső ellensége
ke t« tituláltak. Hearst egyik bérence. 
Westbrook Pegler újságíró ezt i r ta : 

»Az amerikai népnek és mun
kásoknak nincsen veszélyesebb 
benső el lensége, mint az a 
párszáz szakszervezeti vezető, 
akik csak nyugtalanságot pro
vokálnak^. 

Ilyen rágalmakkal igyekeztek a reak
ciósok maguk részére megnyerni a 
nyilvánosságot . Kingdon rádiómagya
rázó kijelentette — miközben a reak
ció által terjesztett hazugságokat lep-

. a nagyiparosok nyíltan beis
merik, hogy a szakszervezete -
ket le akarják tiporni és azokai 
a legbrutál isabb módo-n támad
ják«. 

Japán legyőzése után befejeződött 
a távolkeleti háború es USA iparát ái 
kellett állítani béketerrnelésre. Ennek 
folytán a helyzet még jobban kiéle
ződött. 

A háború utáni első hetek rögtön 
beigazolták, miiyen alaptalanok vol
tak a nagyiparosoknak azok a remé
nyei, hogy a szakszervezeteket, gyor
san le fogják gyű m i . Alattomos ter
veikre a munkások a sztrájkok kiter
jesztésével válaszol tak. Október ele
jén már 450.000 munkás sztrájkolt az 
Egyesül t Államokban. A sztrájkok ha
talmas kiterjedése miatt a kormány 
is kénytelen volt a dolgokra felfigyel

ni, holott kezdetben távol tar tot ta 
magát azzal, hogy a sztrájkok ren
dezését á tengedte a nagyipar és a 
munkások képviselőinek. Truman el
nök kezdeményezésére 1945 novem
ber elején Washingtonban összehív
ták a munkások és munkaadók kép
viselőinek tanácskozását , amelynek 
az Lett volna a célja, hogy az egy
mással' szembenálló érdekeket össze-
egyeztesse, A kormánykörök a ta
nácskozás ele nagy reményekkel te
kintettek. Davis, aki annak idején a 
gazdasági stabilizációs hivatal veze
tője volt, újságíróknak kijelentette, 
hogy a küszöbönálló megegyezés ^be
vezetője lesz a háború utáni iparibé
ke biztosításának.^ 

Ezek a remények azonban meghiú
sultak. Kiderült, hogy a munkaadók a 
tanácskozást csak eszköznek tekintik 
bizonyos olyan célok elérésére, me
lyek teljes ellentétben vannak a 
sztrájkoló munkások követeléseivel. A 
nagytőke egyik iapja a -AVallstreet 
•ounial« egész- nyíltan inegirta: 

»a munkaadók arra törekednek 
ezen a konferencián, hogy a 
szakszervezetek működése rneg-
s/orí t tassék és hogy a sztrájkok 
tiltva legyenek.* 

A Tanácskozás 25 np.p-i tárgy a'ás után 
befejeződött ané'kü!, hogy érdemle
ges határozatot hozott volna. Ezután 
a sztráikmozgaV'Ui át ter jedt más 
iparágakra is. Mintán a három leg
nagyobb autóvál lalat elutasította a 



szakszervezetek 30%-os béremelési 
követelését, november végén megkez
dődött az autóiparban dolgozó mun
kások sztrájkja. Az acéltröszt üze
mi, amelyek ugyancsak visszautasítot
ták a szakszervezetek, követeléseit , 
szintén munkabeszüntetés előtt áll
tok. A helyzet még jobban kiélező-
döü . 

December 3-ikán Truman elnök 
tizenetet küldött a kongresszushoz, 
lio^y a kormány a munkások és ipar
vállalatok képviselőinek eredményte
len tárgyalásai miatt kénytelen köz
belépni. Truman azt javasolta, állit-
sa:.ak fel egy bizottságot, mely vizs
g á b a ki , »mely ténvek idézték elő az 
Összeütközést.* A- bizottságnak joga 
legyen betekinteni okmányokba. T ru 
man elnök továbbá indítványozta, 
he :y amíg a bizottság az összeüt
közés okait vizsgálná — ezt harminc 
na" ra tervezték — a munkások te
kintsenek el a sztrákoktól. Felkérte a 
kongresszust, hogy mennél előbb, le
hetőség szerint még a karácsonyi 
spuriét előtt határozzanak ebben a 
kérdésben és nyilvánosság~a hozta, 
ho.;y két bizottságot nevezett k i , 
arnoiyek vizsgálatot fognak tartani a 
Gc.eral-xMotors és az acéitröszt üze
meinél. 

A munkaadók szívesen fogadták 
azt, hogy a vizsgálat tartama alatt 
a NZtrájkok tilosak, mégis mereven 
ehiiásították a bizottság megalakítá
sának gondolatát. Mint egy chicagói 
u j : Jg a »Sun« jelentette, a nagyiparo
sok abba sémin kép sem akartak be
leegyezni, hogy a bizottság átvizs
gálja könyve ike t -

Л munkaadók elhatározták, hogy 
szabotálják a kormány terveit és 
igyekeztek egyidejűleg arra rábírni 
a kongresszust, hogy ejtse el a Tru
man által ajánlott törvényjavaslatot. 
A kongresszust a karácsonyi ünne
pekre elnapolták- anélkül, hogy vala

mit határozott volna. A General Mo
tors, az Acéltröszt és egyéb cégek 
pedig nem engedték meg, hogy a 
kormány által knevezett bizottság 
átvizsgálja könyveiket. 

A nagyiparosok elutasító magatar
tásának következményeként a szak
szervezetek sem tartották magukra 
nézve kötelezőnek, hogy a vizsgálat 
tartama alatt a munkások nem sztráj- ' 
koinak. 

Január 21-én megkezdődött az acél
tröszt 800.000 munkásának sztrájkjai 
Ezzel a sztrájkoló munkások száma 
1,750.000-re emelkedett. Sok állam
ban a sztrájkolok messzemenő tá
mogatást kaptak. Pénzt és élelmiszert 
gyűjtöttek részükre. A veteránok, a 
munkások feleségei és gyermekei, va
lamint a nem szervezett munkások 
csatlakoztak a sztrájkolókhoz. Még a 
farmerek szövetsége is rokonszenve
zett a sztrájkolókkal és azoknak élel
miszert szállítottak. 

Január 20-án Truman elnök újból 
üzenetet küldött a kongresszusnak, 
hogy a kormány által beterjesztett 
törvényjavaslatot a bérvita békés el
intézése ügyében minél előbb tár
gyalják le. Január 22-én a kongresz-
szus végre is megkezdte a munkás-
törvény tárgyalását. Pár nap múlva 
Case republikánus képviselő — a kor
mány által előterjesztett javaslat 
megkerülésével egy új törvényja
vaslatot terjesztett elő. Ez a tör
vényjavaslat nyíltan a munkásság el
len irányu/t; és erősen korlátozni 
akarta a munkások sztrájkjogát. A 
sajtó is úgy találta, hogy a törvény
javaslat rendkívül kedvezőtlen a 
szakszervezetekre. Childs a liberális 
»New-York Post« magyarázója kije
lentette, hogy a Case-iéle törvényja
vaslat tulaj donképen ^megszünteti a 
munkásoknak azt a jogát, hogy szak
szervezetekbe tömörüíhesisoriek.« — 
Murrav az ipari szákszervezet elnö-



ke Case Javaslatát »a legszégyentel
jesebb törvényjavaslatnak bélyegezte 
a kongresszus történetében.« 

A Case féle törvényjavaslatot a 
nagyipar természetesen egyhangú lel
kesedéssel Ygadta. A gyáriparosok 
szövetsége követelte, hogy a kon
gresszus minden késedelem nélkül 
fogadja el a törvényjavaslatot, amely 
véget vet »a szakszervezeti vissza
éléseknek.* 

A tudósítások külön kiemelik azt a 
tényt, hogy ezt a törvényjavaslatot 
a republikánus pár t képviselői ter-
esztették elő. A demokrata párti Mc 
Curmack, a szenátus elnöke kijelen
tette, hogy »a republikánu párt a 
nagyiparosokat a szakszervezetek 
megsemmisítésére ösztönzk és ezál
tal érthető miért viselkedtek oly el-
utas tóan a nagyipar képviselői, akik
nek szeme előtt a munkásmozgalom 
megsemmisítése lebegett, amelyre 
iszámítva elzárkóztak minden józan 
megegyezéstől. 

Február elején egyes iparágakban 
a szakszervezetek és a munkaadók 
képviselői megegyeztek, д Ford és 
Chrysler automobilművekben is meg
egyezés jött létre. A megegyezéshez 
nagyban hozzájárult a kormánynak 
azon Ígérete, hogy ezen cégeknek ár
emelést engedé'yez. A munkaadók 
ezen feltétel mellett hajlandók voltak 
bizonyos béremelésre. Ez a feltétel 
azonban komoly veszélyeket rejt 

magában. Az árak széleskörű emel
kedése ugyans elkerülhetetlenül az 
életfenntartás megdrágulásához fog 
vezetni, ami viszont semmissé teszi 
a béremelés által a munkásoknak jut
tatott többletet. Ezekután pedig az 
egész probléma újból napirendre ke
n i ' . 

Az amerika- munkások és munká
s-dók harca már túllépett a tisztán 
gazdasági kérdés határain. A munká
sok védik a szakszervezeteikéit és 

azt a jogukat, hogy érdekeik védelr 
mére tömörülhessenek. A háború
utáni első hónapok bebizonyították, 
hogy a szakszervezetek megerősöd
tek, hogy a háború alatt növelték be
folyásukat és tekintélyüket, д sztráj
kok bebizonyították, hogy a szerve
zett munkásság az ország gazdasági 

életének olyan tényezője, amellyel 
m'ndenkor számolni kell. 

Másoldalröl azonban az amerikai 
nagyiparosok minden erejükkel nem
csak azon vannak, hogy a munkás
ság mozgalmát, mellyel védeni akar
ják érdekeiket, letörjék, hanem még 
meg akarják semmisíteni a szaikszer-
vezeteket is. 

Boriszov Viktor 

Л KLASSZIKUS TESTGYAKORLÁS 
EMLÉKEI 

Huszonnyolc század pergett le az
óta, hogy Homérosz költeményei 

megszülettek. A nevelés szülte a mű
vészetet és nem ez fejlesztette a ne
velést. A görög művészet ifjúkora 
nyomait csak az időszámításunk előt
ti 7. és 5. század között találjuk, 
négy századdal azután, hogy Homé
rosz költeményeit először énekelték. 
A festészet később fejlődött k i s lett 
hífes a krotoni ifjakat ábrázoló ké
pekről. Az atléták s az emberi alak 
szépségének a szak mű vészét nem 

múlhatták felül még az újkor szob
rászai sem. 

Nem lehet említés nélkül elsiklani 
Homérosz eposza; mellett, melyek 
telve az emberi erő, ügyesség és tel
jesítő képesség megnyilvánulásával. 
A gyorsába Achillest, az istenek 
legkedvesebb hősét aggódó anyja 
lánykák között nevelte, a ravasz 
Odisszeusz onnan vitte őt Tró^'a alá. 
Ez is bizonyítja, hogy a görögök né
zete szerint az otthoni nevelés meg
felelt e célnak, t i . , hogy a fiúgyer
mekből hős legyen, 
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Trója rombadöntöíe, a furfangos 
Odisszeusz midőn eUiagyta Kaüpszó 
szigetét, maga készítette el hatalmas 
szálfákból tutaját s több napi kemény 
munka után a tengerbe tolta, hajó ját. 
Hiszen sok megszorult ember tákolt 
már össze tutajt, de az a'acsonyabb 
állású emberek mesterségében jár
tas király mégis megérdemli csodá
latunkat. Bár sok szolgának ura, ma
ga készíti el mennyegzői hajlékát s 
maga kivágta olajfa gyökeréhez erő
sítette nyoszolyáját. Se szeri se szá
ma azon jeleneteknek különösen az 
Od'sszeában, metyekbe-n a férfias 
gyakorlatok szeretete és tisztelete 
jut kifejezésre. Midőn a ía :ákok vitézi 
játékokkal £ kariak Odisszeuszt ügyes
ségükről meggyőzni, anélkül, hogy 
levetkőznék, felkap egy súlyos disz-
dcszt. nagyobbat és nehezebbet, mint 
aminövel a faiákok maguk között 
szoktak versenyezni, hatalmasan len
díti s erős kézzé 1 úgy elröpíti, hogy 
hz valamennyi célon túl zuhan le. 

Egy városban sem akadni a klasz* 
sz'kus tornajátékek iránti bámulat
nak annyi tanújáért, mint Rómában. 
Ott van a futó nő híres szobra, mely 
rohamra fcés/o-n. tele cettel lesi az 
indító jelt. A lányok tiltásánál egy 
hatodánál rövidebbre szabták az 
ölinipai stádiumot s a lányokat koruk 
szerint három szakaszra osztották Ée. 

A görögöknek az iskolák számára 
TS volt tornájuk. Arisztophanész 
egyik fejezetében olvashatni, hogyan 
pana.s/.kcdik lársnőjéi'ek egy, a tor
náról ha/utérö lány bizonyos gyakor
latok felől, melyek nagyin elfárasz
tották. 

Oíy fejlett \o!i akkor a közönség 
értelmisége és • ítélő kép^ségo a 
mozgások élettana dolgában, h:.g.\ u 
művész inkább lemondott a márvány. 

»ElmeM nélkül lehetetlen bún 
kapcsolni, vagy a közöttük lönáUó 

a bómek megfelelőbb puha, szelíd be
nyomásáról, brozból készítette szote 
rát, hogy a mozgást szabadabban 
utánozhassa s a karoknak és lábszá
szaknak a valóval megegyezóbb le
begő tartási; adhasson. 

A római nép a testi tökéletesség
nek, a taglejtés és arcjáték természe
tességének nagy bámulóia volt. Bi
zonyítja ezt L'szopposz híres szbra, 
APfcxicmenosz. Egy ifjú az, aki torna
gyakorlat után, vakaróval takarítja lé 
testéről az olajat és homokot,, mely 
a birkózás alatt testét belepte. Ez a 
szobor könnyedségénél és harmoni
kus alakjánál fogva, me'lyel a férfi 
eszményi alakját képviseli, a tökéle
tesség remeke. Ezt a szobrot Tiberi-
usz Agrippa fürdőjéből elvitette és a 
maga palotájában állíttatta fel. De a 
római- nép oly erélyesen követelte a 
színházban annak visszahelyezését, 
hogy a császár kénytelen volt en
gedni. 

Az a sok szobor, melyeknek máso
latait a muzeumokban látjuk, vala
mennyi bizonyítéka annak, hogy mi
lyen volt a klasszikus népek szelle
me. 

Az ifjúság testgyakorlatai voltak a 
görök művészek ihletének kapadha
tatlan forrásai. A nép megelégedéssel 
csodálta e müveket, melyek a való
ban naponta látottakra emlékeztették. 
A klasszikus neve-és tökéletessége 
és nagyszerűsége az összes szervek 
összhangzatos fejlődésében, ruganyos-
ságábau és kecsességében rejlik. 

Az ókorhoz kell visszatérnünk, a 
test klasszikus gyakorlataiban, a ter
mészet szabad ege aiatt, éltető nao-
sugárban végzett testedző mozgások
ban keli megtalálnunk a test nevelés 
íényegé-t, az erőt és a szépséget. 

Csorba János 

lely két természetrajzi tényt össze* 
kapcsolatot, megérteni*. (Engels) 


