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A gazdasági pangás csalhatatlan jelei
*

az Egyesült Államokban
Eisenhower, az Amerikai 

Egyesült Államok elnöke az év 
első napjaiban a kongresszus
hoz intézett üzenetében a többi 
között foglalkozott azzal a 
nyugtalansággal, amely a vál
ságjelek hatására az amerikai 
tőkés köröket eltölti. Az elnök 
a tőkések megnyugtatására ak
kor több ígéretet tett. Ezekre 
az ígéretekre emlékeztetve ír a 
„Die Tat“ című svájci polgári 
lap február 26-i számában az 
Egyesült Államok jelenlegi 
gazdasági helyzetéről.

„Egész Amerika nagy nyug
talansággal várja m ár március 
idusának bekövetkezését — írja 
a lap — mert Eisenhower ezt 
a sorsdöntő dátumot jelölte meg 
határnapként, amelyen az ame
rikai gazdasági élet érverését 
meg kell vizsgálni. Ha az ér
verés gyengébb és a láz ma
gasnak mutatkozik majd, ak
kor az elnök szerint a kormány 
erélyes rendszabályokhoz nyúlt 
és pontosan azt fogja csinálni, 
am it a köztársaságpárti ppli-

tikusok elvi alapon határozot
tan elutasítottak, nevezetesen 
beleavatkoznak a gazadsági 
erők szabad játékába.

Washington — írja a továb
biakban a lap — napjainkban 
állandóan a láztáblát lesi.

A láz egyik jele máris fel
ismerhető: a munkanélkü

liség.
Arra a kérdésre, hogy idény- 
$zerű munkanélküliségről van-e 
szó, március 15. napja adja meg 
a feleletet — az elnök megálla
pítása szerint. Ha ezen a na
pon azt látják, hogy a munka
nélküliség nem csökken, akkor 
az Egyesült Államokról kide
rül, hogy komoly gazdasági ha
nyatlás állapotába jutott.

A lázmérő állása ihegfigyel- 
hető 33. autópiacon is. Nor
mális időkben az autókereske
dők raktárai márciusban ki
ürülnek és új modellekkel tel
nek meg. Most viszont az el
adás úgyszólván teljesen szüne
tel, vevők nem jelentkeznek és 
a válság már nyilvánvaló.

A csődök számának növeke
dése egyelőre még nem túl
ságosan veszedelmes, de bizo
nyos üzletágakat máris súlyo
san érint, elsősorban azokat a 
kis- és középüzleteket, amelyek 
nem rendelkeznek elegendő tő
kével.

Fizetési nehézségekbe, te
hát a csőd szélére jutottak 
azok a pénzintézetek is, 
amelyek a részletfizetésre 
történő vásárlásokat finan
szírozzák. A részletre vásá
rolt mosógépek és autók ott 
hevernek a kereskedők üz
leteiben, mert a vevők nem 
képesek a részletet fizetni
Martin Grainsbourg, aki egy 

köztársaságpárti ipari szerve
zet elnökségének tagja, kijelen
tette, hogy az Egyesült Álla
mok igazi gazdasági pangás ál
lapotában van, mert az ország 
valamennyi — számszerint 23 
— kulcsipara hanyatlott — 
írja a „Die Tat“.

Erősödik a Nyugat-Németország újrafelfegyverzése elieni mozgalom Angliában
Anglia munkásszervezetei, 

az Angol Munkáspárt sok tag
ja, az angol nép haladó réte
gei újból és újból állást fog
lalnak Nyugat-Németország 
militarizálása ellen.

A munkáspárt hampstead- 
kerületi szervezete (London) 
azzal a követeléssel fordult a 
párt végrehajtó bizottságához, 
hogy hívjon össze rendkívüli 
pártértekezletet a Nyugat-Né
metország felfegyverzését érin

tő kérdések megtárgyalására. 
A munkáspárt cheltenhami 
szervezetének rendes évi tag
gyűlésén határozatot hoztak, 
amely a munkáspárt parlamenti 
csoportjának és országos vég
rehajtó bizottságának Nyugat- 
Németország felfegyverzését 
támogató határozatát úgy jel
lemzi, mint „az 1953-as párt- 
értekezleten a német kérdésben 
hozott határozat elárulását". 
A cheltenhami határozat leszö
gezi: „mindezideig nem történ

tek őszinte erőfeszítések a cél
ból, hogy kölcsönös megegye
zésre jussanak a Szovjetunió
val Németország újraegyesíté
sének kérdésében.“ A „News 
Chronicle“ szerkesztőségi cik
kében ezt írja: „A berlini érte
kezlet eredményeképpen nem
hogy csökkent volna, hanem 
növekedett azoknak a száma, 
akik síkraszállnak a Nyugat és 
az oroszok közötti tárgyalások 
folytatása mellett.“

A munkúsifjúsúg súlyos helyzete Jugoszláviában
Az „Omladina“ című jugo

szláv lap adatokat közöl Jugo
szlávia dolgozó ifjúságának sú
lyos életkörülményeiről. A lap 
közli egy ipari tanulónak a 
bela-palankai ifjúmunkás-érte
kezleten elhangzott felszólalá
sát is. Ez a serdülőkorú ifjú 
így beszél életéről:

„Dolgozunk, mielőtt iskolába 
megyünk, s az iskolából való 
hazatérés után is késő éjsza
káig, olykor reggelig dolgo

sunk. Senkinek nines közülünk 
szabadsága és nyári szünideje. 
A  gazdáink rákényszeritenek 
bennünket, hogy vizet hord
junk a feleségüknek, fát aprít
sunk, havat takarítsunk. Nem 
adnak nekünk szappant és tö
rölközőt, ezSH piszkosan, já
runk iskolába.“

A lap megemlíti, hogy bela- 
palankai értekezleten résztvett 
43 tamrlö‘közűt csak betéti kap
nák valami bért munkájukért.

A tanulók többsége még fizet
ni is kénytelen főnökének „a 
mesterség kitanulásáért“. Bela- 
Palanka munkásifjúsága álta
lában nyirkos, félig rombadőlt 
házakban lakik, amelyekben 
igen gyenge a világítás. Két ta
nuló például pitvarban lakik, 
a kecskeól mellett.

Az „Omladina“ elismeri, 
hogy az ilyesféle esetek nem 
is ritkák.

A ném et nép  b ék esze rző d és t  követel
Mostanában a németek mil

liói a legváltozatosabb módon 
fejezik ki a német békeszerző
dés megkötésére irányuló köve
teléseiket, s tiltakoznak az 
„európai védelmi közösség“ el
len. Február 20-ig 11,736.896 
német írta alá a Németország 
demokratikus újraegyesítését, 
a német békeszerződés megkö
tését, az ideiglenes összenémet 
kormány megalakítását, vala
m int a szabad, valóban demo
kratikus választások megtartá
sát követelő petíciót. A demo

kratikus Németország nemzeti 
frontjának országos tanácsa 
többezer táviratot és levelet ka
pott az üzemektől és az intéz
ményektől, a lakosságtól és 
egyes személyektől, s ezek mind 
a német kérdésnek a négy kül
ügyminiszter berlini tanácsko
zásán előterjesztett szovjet ja
vaslatokkal összehangolt meg
oldását követeli.

A német hazafiak Nyugat- 
Németországban igen sok he
lyen közvéleménykutatást ren
deznek a lakosság között. A 
megkérdezett férfiak, nők és

fiatalok nagy többsége a béke- 
szerződés mellett és az „euró
pai védelmi közösség“ ellen 
nyilatkozott.

Osnabrüekben 123 megkér
dezett közül 100 nyilatkozott 
a békeszerződés megkötése 
mellett, egy szavazat érvény
telennek minősült, 22 megkér
dezett pedig nem mondott vé
leményt. Eifelstadt-Dürenben 
a 291 megkérdezett közül 229 
foglalt állást a békeszerződés 
megkötése mellett, 34 az „euró
pai védelmi közösség“ mellett, 
28 pedig nem nyilatkozott.

K ín a  és K o re a  e lfo g a d ta

a »pufi é r te k e z le tre  szó ló

szo v je t m eg h ív á s t

A Szovjetunió kormánya a 
berlini értekezleten létrejött 
megegyezésnek megfelelően 
meghívta a kínai kormányt az 
április 26-án tartandó genfi ér
tekezletre és felkérte, hogy a 
fentemlített időpont előtt küldje 
el teljhatalmú képviselőjét 
Genfbe.

A Kínai Népköztársaság köz
ponti népi kormánya elfogadta 
a Szovjetunió kormányának 
meghívását és beleegyezett 
abba, hogy elküldje teljhatalmú 
képviselőjét a genfi értekezletre.

A Szovjetunió kormánya egy
idejűleg hasonló meghívást kül
dött a Koreai Népi Demokra
tikus Köztársaság kormányának 
is. A Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság kormánya is hoz
zájárult ahhoz, hogy részt vesz 
a genfi értekezleten.

A B o lg á r  K o m m u n is ta  P á r t

V I. k o n p re s sz a s á ró t

A Bolgár Kommunista Párt 
VI. kongresszusának március 2-i 
ülésén befejezték az 1953—1957. 
évi második ötéves terv megtár
gyalását. A kongresszus áttért a 

-„Módosítások a Bolgár Kommu
nista Párt szervezeti szabályza
tában” című 4. napirendi pontra. 
Erről a kérdésről Todor Zsivkov 
tartott beszámolót. Zsivkov elv
társ kijelentette, hogy az új 
"«tervezeti szabályzatban tükrö-

ződniök kell azoknak a vívmá
nyoknak, amelyeket a párt a 
szocializmus alapjainak leraká
sáért vívott harcban elért, vala
mint figyelembe kell venni a jö
vőbeni társadalmi és gazdasági 
fejlődést. A párt szervezeti sza
bályzatában végrehajtandó mó
dosításokat széleskörűen meg
vitatták a pártszervezetekben és 
a megyei vezetőségválasztó 
pártkonferenciákon. A párttagok 
őszinte megelégedéssel fogadták 
a szervezeti szabályzat módosí
tását és számos kiegészítő in
dítványt tettek a tervezethez.

A kongresszus Cservenkov 
elvtárssal az élén. bizottságot 
választott, amely azt a felada
tot kapta, hogy dolgozza ki es 
terjessze a legközelebbi Kon
gresszus elé a Bolgár Kommu
nista Párt programmtervezetét.

M eg n y ílt ■ C sehsz lovák  Kő»«

tá rs a sá g  n e m z e tg y ű lé sén e k
ü lé ssz ak a

Március 2-án megnyílt a 
csehszlovák nemzetgyűlés ülés
szaka, amely megkezdte a nem
zeti bizottságokkal kapcsolatos 
törvényjavaslatok tárgyalását. 
A nemzetgyűlés ülésén megje
lent Antonin Zápotocky köz- 
társasági elnök.

Viliam Siroky miniszterelnök 
beszédében kiemelte a megvita
tásra kerülő törvényjavaslatok 
óriási politikai jelentőségét és 
megállapította, hogy sikeresen 
halad a törvényjavaslatok or
szágos megvitatása.

Március 3-án a nemzetgyűlés 
folytatta munkáját.

A h á ro m  n y n g a ti  k ü lü g y 

m in is z te r  k n lö n é r te k e z le te t  

ta r t

Az „AFP” értesülése szerint 
az április 26-án kezdődő genfi 
értekezlet előtt a három nyu
gati külügyminiszter Párizsban 
különértekezletet tart. Az angol 
külügyminisztérium közölte, 
hogy Nagy-Britannia, Francia- 
ország és az Egyesült Államok 
között diplomáciai síkon ta
nácskozások kezdődtek a genfi 
értekezlettel kapcsolatos kérdé
sekről.

V a ló tla n  n y u g a tn é m e t 
h íre sz te lé s  az  N D K -ró l

A Német Demokratikus Köz
társaság belügyminisztériuma 
közleményt adott ki az ameri
kai rádió és az amerikaiak által 
irányított nyugatberlini sajtó 
jelentéseivel kapcsolatban. A 
közlemény megállapítja, hogy 
ezek a szervek valótlan híreket 
közöltek a Német Demokratikus 
Köztársaság biztonsági szervei
nek állítólagos letartóztatásai
ról. A belügyminisztérium köz
leménye megállapítja, hogy ez 
a híresztelés „a hideg háború 
fokozására irányul”. E hazug 
amerikai jelentéseknek az a cél
juk, hogy eltereljék a figyelmet 
Nyugat-Németország militarizá- 
lásáról, amelyet Adenauer ? 
hadkötelezettség bevezetéséről 
szóló rendelkezés elfogadása 
óta fokozottabb mértékben 
igyekszik megvalósítani.

Védekezzünk uz ősziek felfagyása és
Ezekben a hetekben kétféle 

veszély is fenyegeti őszi kalá
szosainkat: a felfagyás és a ki- 
pállás.

A felfagyással sokszor már 
télen is, de kitavaszodáskor 
csaknem mindig számolnunk 
kell. A felfagyást a nappali fel- 
melegedés és az éjszakai lehű
lés közötti igen nagy hőmérsék
leti különbség okozza. A ve
szély még jobban fokozódik, 
ha ez az erős hőmérsékleti in
gadozás hosszabb időn át tart. 
A nappali olvadáskor a fagyott 
földterület kienged, összeesik, 
éjszaka pedig újból megfagy, 
miközben a talajszemcsék kö
zött lévő víz térfogata fagyott 
állapotban megnagyobbodik.

A talaj kitágulása és össze
húzódása, vagyis felfelé és le
felé való mozgása több centi
méter is lehet. A talajjal együtt 
megmozdulnak a benne fejlődő 
növények is. Amíg ez a mozgás 
nem nagy, addig nem történik 
baj, mert az élőnövények gyö
kerei elég rugalmasak, nyúlé- 
konyak. Az erősebb talajmoz
gás azonban az alsó, mozdulat
lan, rendszerint még fagyos ta 
lajrétegekbe kapaszkodó gyö
kérkéket elszakítja. Ilyenkor a 
növények a talajból csaknem 
kitolódnak.

A felfagyást arról ismerhet
jük meg, hogy a növények las
san színtelenedni, sárgulni kez
denek és könnyen kihúzhatok. 
Ebben az állapotában a vetést 
még teljes mértékben meg
menthetjük, ha azonnal meg- 
hengerezzük.

A kötött és nedves talajokon 
a felfagyás erősebb, mint a la
zább szárazabb talajokon. A 
nedves talajokon a hengerzést 
sem lehet elég korán végezni, 
sáros felületük miatt. A henge- 
rezéssel azonban késhetünk so
kat, ezért akkor végezzük el, 
amikor a talaj felső rétege 
megfagyott- '

A vastagabb hóréteg miatt a 
kipállás veszélyével is számol
nunk kell. Ezt a veszélyt a vas
tag hóréteg tetején képződött 
jég okozza. A jégréteg alatt a 
növények nem jutnak elég le

vegőhöz, elhalnak, megrothad
nak. Ha idejében nem törjük
meg a jégkérget elpusztul veté
sünk. Ezért állatok já ra tá sá 
val, vagy szöges hengerrel tör
jük fel a kipállás veszélyébe 
került vetésen a jeget, hogy 
levegőhöz jusson a növény.

A téli fagy és a csapadék a 
töveitől kimossa a földet, a tö
vek körül kis csésze képződik. 
A növény ezért meglazul a ta-

Aszáron, Nagyigmándon, Vér
testolnán és Gyermelyen már 
több dolgozó paraszt teljesítette 
vagy teljesíti a második negyed
évben sertésbeadási kötelezettsé
gét.

Szomódon Kovács Sándorné 7 
holdas, Hartman István 12 hol
das dolgozó parasztok március 
3-án tettek eleget sertésbeadási 
kötelezettségüknek. Jogosan

kipállása ellen
lajban és könnyen kiszárad. Az
ilyen vetést nem szabad íoga- 
solni, mert az amúgy is laza 
növénykét kitépjük a talajból. 
Itt is hengereznünk kell. A 
henger a talajt a gyökerekhez 
szorítja, a csészéket megszün
teti. így a hengerezéssel a nö
vények fejlődését segítjük. A 
vetés megerősödése után aztán 
talajlazítás és gyomirtás céljá
ból fogasolhatunk.

megilleti őket a 300 kg csökken
tés a kukoricabeadásnál.

Aposztl Antal 15 holdas, Mo
csári János 17 holdas, Bognár 
Ferenc 11 holdas. Kecskés Jó
zsef 4 holdas, Papp Sándor 21 
holdas és Karch József 9 holdas 
dolgozó parasztok a második 
negyedévben tesznek eleget ser
tésbeadási kötelezettségüknek, 
így 260 kg kukoricával kell ke
vesebbet beadniok az ősszel.

Jól tudjuk, hogy a termésátlag emelkedése elsősorban függ 
a kalászosok szakszerű kezelésétől. Éppen ezért a gazdaságban 
található, érett trágyával felültrágyázzuk vetéseinket.

Evek óta nagy gondot okozott azonban a trágyalé kihordása 
és a vetéseken való értékesítése. Hasonló volt a helyzet az idén 
is. A napokban megoldódott ez a probléma. A bánya vezetősége 
segítségünkre sietett és egy rossz csilleszekrényből trágyaléhor- 
dó lajtot készített. Ezzel a lajttal egyenletesen tudjuk elosztani 
a vetésekre a trágyalevet és ezzel lényegesen emeljük a gabona és 
más növények termésátlagát.

Ez a segítség a legjobbkor jött tsz-ünk részére. A bánya 
vezetője, Szedő elvtárs megígérte, hogy a jövőben is segít ben
nünket, ha valamiben megakadunk.

Barina János tsz-elnök, 
Mogyorósbánya, Uj Elet tsz.

Egyre több paraszt jelenti be igényét 
a kukoricabeadási kedvezményre

d T o g a & d e M  w n ó S J á n
Csendes -tavaszi eső áztatja 

a császári határt. Millió apró 
cseppet veri, emészti az ülle- 
pedő, sárral szennyezett ha
vat. Az elmúlt héten még 
próbálkozott a tél, de most 
már visszavonhatatlanul, 
győztesen átvette birodalmát 
a tavasz. 'Az utcákat, udvaro
kat valóságos sártenger bo
rítja.

A  község dolgozó paraszt
jai örömmel nézik a csurgó 
ereszt, a csurgásban buboré
kot vető, kövér vízcseppeket. 
Munkára hívnak a szaporodó 
tócsák. Az udvarokon, a szé
rűkön és a vetéseken készí
tik  a vízlevezető árkokat, 
hogy a hóié ne okozzon kárt.

Tavaszi kép fogad Palotai 
Bálint 15 holdas dolgozó pa
raszt udvarán is. Már a ka
puból látni, hogy (jondos gaz
dája van a háznak. Tiszta az 
udvar, csatorna vezeti el az 
olvadó hó levét. Idős Palotai 
Bálint a szobában beszélget, 
választ ad kérdésemre: ho
gyan készül a tavaszra? Az 
ablak mellett felesége javítja 
a tavaszi ruhákat.

Lassan indul a beszélgetés 
a tavaszról és a tavaszra való 
készülődésről. Büszkén me
séli az idős gazda, hogy egész 
télen hordták az istállótrágyát 
a földekre. Alig várják, hogy 
eltakarodjon a hó és az ök
rökkel újra hozzáláthassanak 
az összegyűlt istállótrágya ki
hordásához.

— Mert hamar, gyűlik a 
trágya — mondja Palotai elv
társ — hét darab szarvasmar
ha után naponta almolunk.

Amint így beszélgetünk, 
megérkezik a faluból az if
jabb gazda.

— Újabb három vagon mű
trágya érkezett a földműves
szövetkezetbe — újságolja. 
Viszik is a gazdák. Kell az

ősziekre — magyarázza fe- 
lémfordulva, aztán hozzáteszi: 
800 négyszögöl répára szer
ződtünk. Sok vele a munka, 
de megéri. Tavaly 800 négy
szögölön 89 mázsa termett. 
179 kiló cukrot és 543 forin
tot kaptunk. Most kihozzuk a 
800 négyszögölből a 100 má
zsát. Jól megvetettük az 
ágyát.

— Bizony akad munka az 
udvaron — kapcsolódik az 
előbb abbahagyott beszélge
tésbe Palotai néni és gallér
jánál fogva figyelmesen for
gatja a javítgatott kisujjast. 
— Jól elnyúlott a tél, hosz- 
szabbra, mint vártuk. Igaz, 
hogy nem telt hiába az idő. 
Az én fiam  — dicsekszik — 
már megjavította a hengert, 
az ekét, a fogast.

— Am int az idő engedi és 
rá lehet menni a földekre, 
azonnal munkához látunk — 
folytatja felesége gondolatát 
Palotai elvtárs. — Szerencsé
re a vastag hótakaró meg
védte a vetést a kemény fa
gyoktól, de azért figyelni kell 
az őszi vetést, hogy az eset-

leges felfagyást időben hen- 
gerelhessük,

— Nagy munka vár ránk 
tavasszal — szól közbe ifjú  
Palotai Bálint. — Pár hete 
kezdtem el a tavasziárpa tisz
títását. Jó a vetőmag, de 
azért megcsávázom. Biztos, 
ami biztos.

A  vetnivaló kukorica mor- 
zsolását most fejeztük be — 
szól bele a beszélgetésbe is
mét Palotai néni. — A csövek 
hegyét külön morzsoltuk. A 
vetés előtt pácoljuk a kukori
cát, gálicos, meszes keveré
kekkel, hogy az ürgék ki ne 
egyék.

— A pácolt magot nem sze
retik az ürgék. Tavaly istálló- 
trágyalével áztattuk. Az áz- 
tatással nem veszíti el a ku- 
korcia csiraképességét, sőt 
előbb kihajt — teszi hozzá 
a fiatal gazda.

A  kormányprogrammra te
relődik a beszélgetés. Palotai 
elvtárs mosolyog.

Éppen a napokban számol
gattuk, hogy az új begyűjtési 
rendelet szerint mennyivel 
kevesebb húst kell beadni — 
mondja Palotai néni. — A  
fiam kiszámította, hogy ta
valy a második félévben 82 
kiló sertés- és 102 kiló marha
beadásunk volt. Az idén ez
zel szemben egész évre 123 
kiló sertés és 80 kiló a sza
badválasztású húsbeadás.

— Nagy szó az. hogy évekre 
tervezhet az ember, támaszt
ja alá anyja mondanivalóját 
a fiatal gazda. — Tudom, 
hogy miből mennyit kell be
adnom, és aszerint irányítom 
a gazdaságot. Van két disz
nónk. Az egyiket beadásra 
hizlalom. A  másikat a napok
ban bebúgattatom, és ezzel 
biztosítom a következő évi 
beadást, és nem utolsósorban 
magunknak is marad. Decem
berben vágtunk egy 140 kilós 
hízót, február közepén vágtuk 
le a másik 200 kilósat. Jövőre 
sem lesz hiány zsírból.

Elszalad az idő. Az eső ren
dületlenül veri az oszladozó 
hófoltokat. Pár nap alatt el
tűnik a hó a határból. Rövi
desen vetni, fogasolni, trá
gyázni, hengerezni kezd Pa
lotai Bálint is. Igazán kedv
vel. paraszti szívvel, szenve
délyesen szeretve a munkát, 
a földet. Evekre számítva ter
vez, gondosan készít elő 
mindent, mert — érdemes.

Gödri DezsZ

Mogyorésbánya iráqyaho rdó lajtot ajándékozott 
a mogyorósbányái Uj Élet termelőszövetkezetnek

(Levél a tsz-ből)


