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Új esztendőre.
írta Csoór Lajos, 

országgyűlési képviselő.

Aggodalmaskodva, szinte félve gondol a falú 
népe arra: ezt az évet csak letettük valahogyan, 
de mi lesz velünk jövőre?.Akár kisgazda, akár 
kétkézi munkás ember, akár kínlódó kisiparos le
gyen valaki, egyformán a bizonytalanságot érzi 
és nagyon unja már mindazt, ami eddig volt. És 
legyen valaki fiatal vagy öreg, asszonynép és fér
fiak egyaránt odalyukadnak ki a szóval: az Isten 
már változtathatna ezen a mostani világon. S va
lóban úgy van, hogy ha mindig is bizonytalan 
volt a jövő, ha sohasem tudta az ember, mit hoz 
a holnap: most különösen bizonytalan minden és 
most igazán még csak sejteni sem lehet, mit tar
togat részünkre a holnap, meg a holnapután.

Azért mégis csak próbáljuk meg valahogyan 
belegondolni abba, mire is számíthatunk? Nem 
holtbiztos ugyan a számítás, amit a jövőre csiná
lunk, de valami alapja van a gondolkozásnak.

Majdnem másfél esztendeje már, hogy nyu
gaton megindult a mostani nagy háború. Közvet
lenül a szomszédunkban gyulladt fel a tűz s bi
zony ugyancsak nehéz volt a helyzetünk, hiszen 
barátunk volt a két fél: a lengyel is, a német is. 
De az ország vezetői okosan és jó előrelátással 
gondolkoztak, akkor elkerültük a háborút és elke
rültük azóta mind a mai napig! Igen nagy dolog 
ez! Míg más népek fiai idő előtt elhalnak, meg
rokkannak, évtizedek során gyűjtött vagyonuk 
pusztul a háború alatt, addig mi magyarok — 
hogy egész őszinték legyünk — nyugodtan pipá
zunk. Nagy dolog ez! Nem vagyunk mi gyávák!

Ezer év alatt millió és millió magyar esett már 
el harctéren és legutóbb is az 1914— 18-as há
borúban a legnagyobb arányban magyarok haltak 
hősi halált és lettek rokkantak. Ahol legény kell 
a harcra, onnam sohasem hiányoztunk mi, ma
gyarok. Ez az oka, hogy ma nem számolhatunk 
a világban 30—40 milliónyi magyart, amennyinek 
tényleg lennie kellene, ha a milliók a harctéreken 
el nem véreztek volna. Azért nagy dolog, hogy 
most kívül vagyunk a háborún. Drága, nagyon 
drága most már minden csepp magyar vér, taka
rékoskodni kell vele a jövőre.

Ezt tudják az ország mai vezetői és eszerint 
jártak el az elmúlt másfél év alatt. A jövőre is azt 
mondhatjuk, hogy valószinűleg így lesz. Ha csak 
az önvédelem, az igazi és kizárólagos magyar 
nemzeti érdek, a magyar lét kérdése nem paran
csolja azt, hogy fegyvert ragadjunk, vezetőink 
ugyanolyan bölcs körültekintéssel csinálják az 
új évet is, mint csinálták a múlt év külpolitikáját. 
Már ez a gondolat egymagában eléggé megnyug
tató arra, hogy az aggodalmaskodásunk csökkenjen.

De nemcsak a hiábavaló háborútól irtózik a 
nemzet, hanem valamivel többet is szeretne, mint 
azt, hogy ne legyen hiábavaló vérontás. Szeretne 
egy kissé könnyebben és biztosabban élni, sorsá
ban egy kis javulást látni. Mit igér erről az új 
esztendő?

Kétségtelen, hogy gazdaságilag nehéz évnek 
megyünk elébe. Nemcsak azért, mert az elmúlt 
évi termés sok tekintetben hiányos volt és nehéz 
lesz a kitartás az új termésig, de azért is, mert 
az új terméshez való előkészítésben nagyon elma
radtunk. Sok helyen az árviz, máshol a rossz őszi 
időjárás, ismét máshol az őszi honvédelmi szol-
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gálát gátolta a termelést előkészítő munkák ren
des és elegendő elvégzését. S azt még igazán 
senki nem tudja, milyen lesz a tavasz, mit enged 
dolgozni az akkori idő. Egy azonban bizonyos:

. a magyar föld még sohasem csalta meg a nem
zetet. Itt mindig volt annyi, hogy jutott is, maradt 
is. Ebben bízhatunk jövőre is, legfeljebb bele kell 
törődni abba, hogy az állam vezetői kiporciózzák 
a nemzetcsalád minden tagjának azt, ami jut neki 
a közös kamrából. Ha figyelmet fordítunk arra, 
hogyan is van mindez más helyeken, akkor pus
moghatunk, ősi szokás szerint kifogaásolhatunk 
ugyan sok mindent, de belül mégis csak el kell 
ismerni, hogy ez mindig nem kibírhatatlan.

Külpolitikailag és belgazdaságig tehát meg
vannak az alapok arra, hogy az új esztendőben 
is úgy, ahogyan még átláboljuk az életet. Ne fe
lejtsük el, hogy az élet sohasem volt végig lako
dalom meg disznótor. Még a régi jó világban 
sem! Ha pedig megvannak a jó alapok a kül-és 
belhelyzet elviselhető alakulására, akkor nézzünk 
csak bizalommal az új esztendő elé.

Persze örökké igaz a magyar közmondás, 
hogy mindenki a saját s'zerencséjének a kovácsa 
és nem elég a szájunkat tátani, hogy sült galamb 
repüljön belé. Ezért minden magyar ember fogja 
meg a munkának a keményebb végét és kevesebb 
veszekedés, ellenségeskedés, kevesebb irigység 
mellett jobban érezze azt, hogy magyar testvérek 
vagyunk és bizony ha mi magunk egymást mar
juk, gáncsoljuk gyöngítjük, akkor abból elsősor
ban a körülöttünk vicsorgó mindenféle ellenség
nek van haszna. Kihúzzák a földet a lábunk alól, 
megfosztanak a munkánk által termelt terménye
inktől, gyaláznak bennünket, kivernek a saját ott
honunkból! A mezőn, az istállóban, a műhelyben 
megteszi a magyar a magáét, ebben nincsen hiba, 
ez neki a munka könnyebb vége. A nehezebb 
vége az, hogy fene kutya természettel egymást 
marja, irígyli, bicskázza: ebből kell engedni, ezen 
kell változtatni legalább egy kissé és legalább 
most, amikor körül mindenütt büdös á levegő!

Még a kórházi ágyon tapogatom, hol nyi- 
togatla a doktor az oldalamat, de ha fáj is, jó 
volt ez a kis nyavalya.* Ilyenkor az ember tisz
tábban és jobban lát. S aki átment már egy- 
egy komolyabb betegségen, vagy a háborúban egy 
jó sebesülésen: az igazat ad nekem. Nos ezzel a 
tisztább látással mondhatom, hogy nem kell ne
künk aggodalmaskodni, félni az új esztendőtől. 
Az ország kocsisai elég jól hajtanak még a mos
tani járatlan utakon is. A magyar földben mindig 
bízhatunk, mert az még sohasem csalt meg bennün
ket. És végül, ha még azt is belátjuk, hogy hát 
hiszen magyarok vagyunk mi mind, tehát ostobák 
volnánk, ha mégis egymást bántjuk, marjuk, ak
kor igazán nem lesz itt semmi hiba és nem félni 
kell az új esztendőtől, hanem bízni annak a jó 
végében!

•) A cikk íróját nem rég operálták.

Az államfők karácsonyi nyilatkozatai.
A kétnapos karácsonyi ünnep alatt a harctéri 

tevékenységek szüneteltek. Az ünnepi estét az ál
lamfők arra használták fel, hogy népeikhez beszé
det intézzenek, amelyben a háború kérdésével fog
lalkoztak. Ezek közül kiemelkedik'
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beszéde, amit a bíborosok testületé előtt mondott 
el. A pápa nem hívta, fel békekötésre a hadviselő 
államokat, mert hiszen ez úgyis hiábavaló lett volna. 
Ezért a békekötésekről beszélt és hangoztatta, hogy 
a mostani háború után igazságos, a szereteten ala
puló békét vár az emberiség. A történelem során 
eddig alig lehet felmutatni olyan békét, amely az 
igazságosságon alapszik. A békekötések rendsze
rint a gyűlölet nevében születtek meg és magukban 
hordták az újabb háború csíráit.

R oosevelt elnök

az Egyesült Államok népéhez intézett karácsonyi 
beszédében többek között azt mondotta, hogy az em
berek többsége még nem adta fel a reményt egy 
jobb világ megteremtésére. Amerika népe is ezért 
küzd.

H itler ném et b iroda lm i vezér

a karácsonyi ünnepeket a harctéren töltötte. Az ün
nep egyik napján a Todt-munkaszolgálatosok között 
volt. Ezek a munkaszolgálatosok azok, akik közvet
lenül a harcoló csapatok mögött járnak és rendbe
hozzák a háború által elrontott utakat, hidakat stb.

A z o la sz  c sá szá r  és  k irá ly

a hadviseltekhez intézett beszédet. Beszédében han
goztatta, hogy az olasz nép egységes.

VI. G yörgy a n g o l k irá ly

arról beszélt, hogy az angol gyermekeket elszállítot
ták Kanadába, Ausztráliába, Újzélandba és Dél- 
Afrikába. Majd kijelentette, hogy mindenki közös 
veszélynek van kitéve és ezért a kötelességeket tel
jesíteni kell. Kérte az angol világbirodalom polgá
rait arra, hogy a jövőben is őrizzék meg eddig muta
tott összetartásukat, mert kemény napok várnak 
Anglia lakosságára.

H irohilo ja p á n  csá szá r

a japán főrendek előtt mondott beszédet. Hangsú
lyozta, hogy a világ példátlan zűrzavara tovább ter
jed és kérte a népet, hogy álljon azon feladatok 
mellé, amelyeket a nemzet érdekében magukra 
vállaltak.

P étain  tá born agy

Franciaország államfője, azt hangsúlyozta, hogy új 
Franciaország van születőben. Szükséges azonban 
az, hogy minden francia áldozatkészen működjék 
közre az újjáépítésben. A francia nép hamarosan 
látni fogja azt a csillagot, amely sorsát irányítja.
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F iata lk orú  o lv a só in k  részére .

Tanoncok a katonai műhelyekben.

Az iparügyi miniszter 59.700/1940. számú 
rendeletében kimondta, hogy a katonai műhelyek
ben tanoncokat lehet szerződtetni. A katonai mű
helyekben levő tanoncok felszabadításánál a ren
des, általános feltételeket kívánják meg. Aki mint 
szakmunkás, segéd dolgozik katonai műhelyekben, 
annak a végzett munka és az azzal töltött idő 
megjelölésével bizonyítványt kell kiadni az illetékes 
katonai parancsnokságnak.

Felvétel a kertmunkásképző iskolába.

A Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara 
30 kertmunkástanuló felvételére pályázatot hirdet.

Felvételi feltételek:
17—24 éves életkor betöltése anyakönyvi 

kivonattal igazolandó. Bizonyítvány eddigi műkö
déséről, mivel előnyben részesülnek, akik kerté
szeti vagy szőlészeti munkákkal foglalkoztak.

Ép és erős testalkat, hogy dolgozni tudjon, 
tehát munkára alkalmas is, jól lát és hall. Ezek 
orvosi bizonyítvánnyal igazolandók.

Erkölcsi-, valamint nőtlenségi községi bizo
nyítvány.

Legalább 6 elemi iskola elvégzését igazoló 
bizonyítvány.

Akik katonai kötelezettségüknek már meg
feleltek előnyben részesülnek.

A kérvények a Duna-Tiszaközi Mezőgazda- 
sági Kamarához, Kecskemét, Rákóczi-út 17— 19. 
szám alá küldendők, legkésőbb február hó 15-ig.

Az iskola célja: elméleti és különösen gya
korlati kiképzés gyümölcstermesztésre, faápolásra, 
növényvédelemre, szőlőművelésre, úgyhogy az is
kola elvégzése után saját gazdaságukban tudato
san dolgozni tudjanak s ha szükséges, szakmun
kások és munkavezetők lehessenek.

A tanulók a Kamara törzsgyümölcsösében 
dolgozni kötelesek és ezért lakást, fűtést, világí
tást, mosást és élelmezést kapnak, valamint ha
vonta 8 pengő zsebpénzt. A zsebpénzből azonban 
havonta 3 pengőt visszatartanak azért, hogy az 
iskola elvégzése után azt egy összegben vissza
kapják a tanulók.

Az iskola tartama 2 év. Beiratási díj 10 pen
gő, melyet a tanulók a felvételkor fizetnek be az 
iskola pénztárába.

A felvett tanulók kötelesek magukkal hozni: 
télikabátot, 2 rend felső ruhát, 2 pár lábbelit, 4 
pár kapcát vagy harisnyát, valamint elegendő fe
hérneműt, mert az iskola semmiféle ruházatot 
nem ad.

A felvétel akkor válik esedékessé, ha a be- 
hívottakat az iskola orvosa megvizsgálja és alkal
masnak találja.

A felvettek 2 hónapi próbaszolgálaton van

nak és csak akkor veszik fel végleg, ha megfe
lelnek.

Minden hónapban a tanulóknak 50 fillért 
kell fizetniök orvosi kezelés címén.

Szabadságot az iskola csak kivételes esetek
ben ad.

V ilá g  fo ly á sa . H

— Törökországban ismét pusztított a földren
gés. A földlökések azon a helyen voltak észlelhetők, 
ahol ezelőtt egy évvel.

— Karácsony este is átrepültek Svájc fölött 
angol repülőgépek.

— Anglia január első napjaiban újabb hadi- 
kölcsönt bocsát ki. Ez lesz a második hadikölcsön. 
Az első hadikölcsönre 420 millió fontot jegyeztek.

— Holland-India újból szállít olajat Japánnak.
— Romániában január elsejétől kezdve tilos 

a friss kenyér árusítása. Csak a másnapos kenyeret 
szabad eladni.

— Romániában épugy mint nálunk is korlá
tozták a vasúti forgalmat. Felszólították a lakossá
got, hogy csak a legsürgősebb és halaszthatatlan 
ügyekben utazzék.

— Törökországban nagy árvíz van, aminek 
következtében megszakadt a vasúti összeköttetés 
Európa és Törökország között.

— Aradról keletre kisiklott egy személyvonat, 
hatan meghaltak.

— Az elmúlt héten választották meg Ryti 
finn miniszterelnököt köztársasági elnökké, a régi 
— Kalio — hirtelen meghalt.

— Románia 100 millió leit fordít a földren
gés sújtotta épületek helyrehozatalára.

— Svéd lovakat vásárol Magyarország.
— Tilos a háborús könyvek kiadása Finnor

szágban.

'w 'íi H a sz n o s  tu d n iva lók .
SS*

33$

A gyógynövények gyűjtése.
Árkok partján, erdők szélén, parlagon töme

gesen találunk olyan növényeket, amelyek értékes 
gyógyszereket szolgáltatnak. Ezért ezeket a pati
kák, gyógynövénynagykereskedök és gyógyszertá- 
rosok szívesen vásárolják. Ezek ott nőnek, viríta
nak és pusztulnak el anélkül, hogy figyelemre 
méltatnánk őket, pedig ezek gyűjtésével sok ember 
keresethez juthatna. Ezek a füvek rendszerint olyan 
területeken fordulnak elő, ahol gyűjtésükkel kárt 
nem okozunk, sőt, mivel ezek nagyrésze kártékony 
gyom összeszedésükkel sokszor hasznos munkát 
is végzünk a gazda részére. A gyógynövénygyűj- 
tés nem fárasztó munka, ezzel az öregek, gyer
mekek, sok esetben a rokkantak is foglalkozhat
nak. Persze jól kell ismernünk a gyűjtendő nö
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vényt, nehogy egy hozzá hasonlóval összetévesszük. 
Azonkívül meg kell győződni, hogy ott a határban, 
ahol gyűjteni akarjuk, van-e elég abból a növény
ből, mert ha az csak gyéren fordul elő, akkor 
munkánk nem fizetődik ki. Különösen az olcsóbb 
gyógynövényekből nem elég, ha egy-két kalapnyit 
gyűjtünk, mert ha legalább egy zsákravalót nem 
küldünk el, úgy több a szállítási költség, mint az 
egész anyagnak az értéke.

Mielőtt a gyűjtéshez hozzáfognánk kérdezzük 
meg valamely engedélyes gyógynövénybeváltótói 
vagy nagykereskedőtől, hogy mennyit vesz át az 
árúból és a gyűjtendő mennyiséget is ehhez szab
juk, mert vannak olyanok, amelyekből sokszáz 
mázsát is el lehet adni, de viszont olyanok is 
vannak, amelyek ugyan lehet, hogy az áruk nagy, 
de néhány mázsánál többet nem tudunk belőlük 
elhelyezni.

A gyűjtésünkkel ne tegyünk kárt más vagyo
nában, ne tapossuk le a véleményeket vagy ül
tetvényeket. A növénynek csak azt a részét gyűjt
sük, amelyre szükségünk van, ne tépjük ki ok 
nélkül gyökerestől, hacsak virágjára, termésére, 
magvára vagy levelére van szükségünk, nehogy a 
növényt, ha néni káros gyomról van szó, a kör
nyéken teljesen kipusztitsuk. Földfeletti részeket 
csak száraz időben gyűjtsünk. A különböző növé
nyeket ne keverjük egymással össze, mindegyiket 
tegyük külön kosárba vagy külön zsákba. Erre 
különösen akkor ügyeljünk nagyon, ha mérges vagy 
nem mérges növényeket gyűjtünk. Mérges növé
nyek gyűjtése után mossuk meg jól kezünket, mi
előtt eszünk és a mérges növények hulladékát ne 
dobjuk olyan helyre, ahol háziállatok vagy gyere
kek hozzáférhetnek s bennük kárt tehetnének. A 
gyűjtött anyagot szárítás alkalmával vékony réteg
ben terítsük ki, árnyékos, de szellős helyen, ott 
ahol keresztlégáramlás van, különben a növények 
megfüllednek, megbámulnák, kárba mennek. A 
szárítóhelyet zárjuk el, hogy az áruhoz háziállatok, 
macskák, tyúkok hozzá ne férhessenek és a szá
radó árut össze ne piszkitsák.

Európa földrajzi ismertetése.
(2. közlemény.)

R om án ia .

Rövid időn belül hatalmas két érvágáson 
ment keresztül. Elveszítette azoknak a területeinek 
nagy részét, amelyeket 1918— 19-ben a békeszer
ződések útján nyert meg. Románia területe az 
1912— 13. évi balkán háború előtt 131 ezer négy
zetkilométer volt, lélekszáma hétmillió lakos. A 
balkán háborút követő években és a világháború 
után Románia 163 ezer négyzetkilométer terület
hez jutott. Ennek a területnek 62% -a Magyar- 
ország testéből való volt. Az így megnövekedett 
Románia lélekszáma 19.6 millió volt. 1940. tava
szán ebből a területből Oroszországhoz került 54

ezer négyzetkilométer négymillió lakossal, Bulgá
riához 7.7 ezer négyzetkilométer 419 ezer lakossal. 
Magyarországhoz a bécsi döntés folytán 1940. 
őszén közel 44 ezer négyzetkilométer 2.5 millió 
lakossal. Románia még így is Európa egyik leg
több nemzetiséggel bíró országa marad. Mező
gazdasági szempontból igen fontos ország, mert 
száz emberre 110 ember élelmiszerét termi meg. 
Ennél is fontosabb azonban az, hogy Európa leg
gazdagabb olajforrásai Romániában vannak. Fő
városa, Bukarest.

■Jugoszlávia.

Jugoszlávia egyike a világháború után Közép- 
Európában létrejött államoknak. Területe 249 ezer 
négyzetkilométer és 15 millió lakos lakja. Fővá
rosa Belgrád, 1918. előtt Szerbia néven volt is
meretes. A világháborús osztozkodás után a szerb- 
liorvát és szlovén népből alkották meg ezt az ál
lamot. A három népfaj között azóta is állandó a 
küzdelem. 1940. tavaszán a horvátok és szerbek 
között megegyezés jött létre, a horvátoknak önál
lóságot biztosítottak. Jugoszlávia mezőgazdasági 
szempontból nagyon fontos, mert száz lakosa kö
zül 106 részére termi meg az élelmiszerszükség
letet. Hegyei nagyon gazdagok, főleg a vas, réz, 
szén és ólom fordul elő, amelyek az új Európa 
kialakításánál nagy szerepet játszanak.

A lb á n ia .

Albánia területe 30 ezer négyzetkilométer, 
gazdasági és politikai jelentősége igen nagy. Gaz
dasági jelentőségét az adja meg, hogy hegyei, 
ásványi anyagokban nagyon gazdagok, főleg pet
róleumban. Olaszország éppen ezért szerezte meg 
Albániát 1939-ben. Fővárosa Tirrana. Politikai 
jelentőségét az adja meg, hogy közel fekszik az 
olaszországi tengerparthoz és ott az Adriai tenger 
alig 60 kilométer szélességűre csökken. Aki az 
olasz-albán partokat uralja, az ura az Adriai ten
gernek is.

Európa egyéb államai.

N a g y b r iía n n ia  é s  Íro rszá g .

A világ legnagyobb hatalma és a világ leg
gazdagabb állama. A szigetországi terület Skóciá
val és Észak-írországgal 243 ezer négyzetkilométer 
és 47 millió lakos lakja. Fővárosa London 8.5 
millió lakossal. Bevitelének több mint fele élelmi
szer. mert csupán területének öt százaléka szolgál 
mezőgazdasági élelmiszerül. Az ország nagyon 
gazdag szénben és vasban. Gyapjúfeldolgozása is 
igen nagy. A szárazföldnek több mint 25 száza
lékát bírja mint gyarmatot és ugyancsak a föld 
népességének több mint 25 százaléka angol alatt
való. Gyarmatainak összterülete 40 millió négy
zetkilométer 477 millió lakossal.
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Ír sza b a d  á llam .

k i  ír sziget déli része 70 ezer négyzetkilo
méter 3.4 millió lakossal, szabad állam. Szabad
ságát 1937-ben vívta ki, azóta köztársaság. Fővá
rosa Dublin. Gazdaságilag nem jelentős, mert 
éppen úgy bevitelre szorul, mint Anglia.

O ro szo rszá g  S zocia lista  K öztársaságok  

S zövetsége  {S zo v je t).

Európa keleti, Ázsia északi részét foglalja el. 
Területe, 21 millió négyzetkilométer, amely a föld 
szárazföldi területének 16 százaléka és 173 millió 
lakos lakja. Ez a föld leggazdagabb országa. Nincs 
olyan ipari cikk, ipari nyersanyag, ami az Ural 
hegységben meg nem található. Földje kimondha
tatlanul termékeny, még ma is szinte európanagy- 
ságú műveletlen területei vannak. Rozsból többet 
terem, mint egész Európa. Búzája is jelentős 
mennyiség. Oroszország hivatva volna arra, hogy 
Európa lakosságát mezőgazdasági terményekkel 
ellássa, azonban sajnos ettől még igen messze 
van. — Oroszországnak nincs tengeri útja. Észa
kon a Balti tenger kikötői korán befagynak. Távol- 
Keleten a Csendes óceán már új nagyhatalmi ér
dekek ütközőpontjába kerül és így Japánnal találja 
magát szemben. Délen a Fekete tenger nem sok 
lehetőséget biztosít, mert ennek partjai az európai 
nagyhatalmak érdekkörével van körülvéve.

Az orosz nagyhatalmi politika irányát már 
Nagy Péter cár megkapta abban az irányban, 
hogy az Indiai óceán felé találjanak utat. Ezt a 
nagyhatalmi politikát azonban az orosz cárok nem 
tudták megvalósítani.

Lenin és társai hatalomra jutottak, akik ha
marosan Nagy Péter cár politikai örökösévé váltak 
és külpolitikai céljuk nem más, mint megvalósítani 
azt, amit Nagy Péter lefektetett.

Oroszország szocialista köztársaságok szövet
sége. Tagjai Oroszország, Ukrajna, Fehér-Orosz- 
ország, Trans-Kaukázus, Uzbekisztán, Tradzsi- 
gisztán, Turkenénia és az. 1940-ben odacsatolt 
három balti állam: Észtország, Lettország és Lit
vánia. Ezek mindegyike mint önálló országok 
szerepelnek.

F inn ország .

Területe 380 ezer négyzetkilométer és 3.8 
millió lakos lakja. Fővárosa Helsinki. Hivatalos 
neve Szuomi. 1939. november első napjaiban 
Szovjet-Oroszország megtámadta és heves, áldo
zatos harcok után 1940. március első napjaiban 
békés Finnország lelkes harcok után területének 
ugyan nem nagy részét vesztette el, de legfonto
sabb kikötője: Viipuri és az itt levő ipari vállala
tok orosz kézre kerültek. Magyar népnek Euró
pában egyetlentestvér népe a finn nép. Nagyműveit- 
ségü kisgazda állam.

Svédország .

Svédország területe 449,000 km2, és 6.3 
millió lakos lakja. Fővárosa Stockholm. • Ipari 
szempontból nagyon fontos áliam, hegyei rengeteg 
szenet és ércet tartalmaznak. Gazdag erdőkben. 
Mezőgazdaságilag nem jelentékeny. Egyike az 
orosz politikai célkitűzések elérésének. Valamikor 
Svédország uralta Norvégiát és Finnországot is.

A B a lti á llam ok.

Litvánia. Területe 55.000 km2, 2.5 millió 
lakos lakja, fővárosa Vilna. Lettország. 65.000 kin2, 
2 millió lakos lakja, fővárosa Riga. Észtország.
48.000 km2, 1.2 millió lakos lakja. Fővárosa Révai. 
A három balti állam a világháború előtt Orosz
országhoz tartozott és húsz évi különállás után 
most újra odakerültek.

S zlovák ia .

1939. tavaszán létrejött állam. Területe 
120 000 km2. Egyike azoknak az államoknak, 
amelyek gazdaságilag életképtelenek. Földje ter
méketlen, hegyei szegények ásványokban, csupán 
fában gazdagok. Fővárosa Pozsony. Németország 
biztosítja fennállását, egész mai területe Nagy- 
magyarország testéből van kiszakítva.

Magyarország.
Magyarország területét a békeszerződések 

93 ezer négyzetkilóméterre csökkentették, Az or
szág lakóinak száma 1938-ban: 9.100.886 lélek 
volt. Magyarország a világháború előtt tökéletes 
gazdasági egység volt. Bőven termett élelmiszere, 
ebből szállíthatott más országokba, iparát pedig 
kellően ellátta nyersanyaggal a Kárpátok hegy
vidéke. ,

A békekötés után a helyzet megvákezott. 
Az ipar számára egyáltalán nem volt nyersanyag, 
pedig az ország lakosságának több mint egy 
negyede élt iparból. Hogy az ipar kellően foglal
koztatva legyen, külföldről kellett nyersanyagot be
hozni. Ezért, eleinte az ország aranykészletét ad
ták oda, később pedig a mezőgazdaság termékeit, 
sokszor az ország belső ellátásának rovására. Az 
ipar számára évente körülbelül 150 millió pengő 
értékben hoztak be nyersanyagot, másik 150 millió 
pengőért pedig félig kész nyersanyagot. De még 
így is mintegy 120—130 millió pengő értékű kész 
iparcikket kellett behozni.

Ezt a nagy behozatalt a mezőgazdaság ter
mékeivel egyenlítették ki. Évente ICO— 120 millió 
pengő értékben vittek külföldre élelmiszert, 70—80 
millió pengő értékben állati terméket és mintegy 
70 millió pengő értékben élőállatot. A többi be
hozatal ellenértékét részben ipari cikkek kivitelé
vel, részben az idegenforgalomból szerzett valutá
val fizettük ki. A nagy mezőgazdasági kivitel az 
országban is éreztette hatását, sokszor szűkében 
volt a lakosság élelmiszereknek.
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Különösen a textilipar, vas- és fémipar, a 
faipar és a papírosipar az, amelynek sok külföldi 
nyersanyagra volt szüksége. Ezen a helyzeten lé
nyegesen javított az 1938— 1940 években történt 
terület visszaszerzés. 1938 őszén az elcsatolt Felvi
dék területéből 12.012 négyzetkilóméter tért vissza, 
egymilliónál valamivel több lakossal. Ez a vissza
csatolás a Csallóköz mezőgazdaságilag értékes és 
bőven termő területét juttatta vissza. A lakosság 
ezen a vidéken csaknem teljesen színmagyar, né- 
hányezer tót és német kivételével.

1939 tavaszán a Kárpátalja 12.061 négyzet
kilóméter területe tért az országhoz 665 ezer lakos
sal. A lakosságból több mint 350 ezer ruténajkú 
és jelentős számban találhatók itt tótok is. A te
rületnek több mint fele erdő. A lakosság 81 szá
zaléka őstermeléssel foglalkozik. Ez az országrész 
gazdag sóban is és a hegyekben nagy eséssel 
bíró folyók és patakok lehetővé teszik azt, hogy 
az ország villamosítása könnyebb legyen.

19^0 kora őszén Erdély egy része és a 
Székelyföld tért vissza. Mintegy 44 ezer négyzet
kilóméter területtel és 2.5 millió lakossal gyarapodott 
az ország. A visszatért vidék Erdély szegényebbrésze. 
A vasban, szénben és egyéb ásványi anyagokban 
gazdag hegyvidék a románoknál maradt. Azért így 
is jutott az országban több bánya, főleg só- és 
aranybánya. A visszatért vidék is gazdag fában. 
Az ország fa- és papíripara nem lesz rászorulva 
ezentúl a külföldi behozatalra. A visszatért terület 
egyharmada erdő; egyharmada szántó és egyhar- 
mada rét, legelő. Magyarország állattenyésztése 
fejlesztésre szorul. Különösen a szarvasmarha- és 
juhtenyésztés van visszamaradva. Ezeknek nagy 
fejlődési lehetőséget nyújt a visszatért vidék.

Erdéllyel a következő jelentősebb, városok 
tértek haza: Kolozsvár 99 ezer lakossal, Nagy
várad 83 ezer, Szatmárnémeti 50 ezer, Maros- 
vásárhely 38 ezer, Máramarossziget 27 ezer, Nagy
károly 16 ezer, Dés 15 ezer, Nagyszalonta 15 ezer, 
Nagybánya 14 ezer, Beszterce 13 ezer, Gyergyó- 
szentmiklos 11 ezer lakossal. A többi visszatért 
városok lélekszáma 10 ezren alul van.

Az erdélyi városok mindig jelentős részt vet
tek a magyarországi szabadságmozgalmakban. Az 
erdélyi nép szabadságszerető volt mindig és 
szabadságáért sokszor fegyverrel küzdött.

A visszatért részekkel az ország területe va
lamivel több mint 161 ezer négyzetkilóméter és
13.332.000 lélek lakja. A trianoni Magyarországot 
úgyszólván teljes egészében magyarok lakták, csak 
itt-ott voltak találhatók németek és egészen kis 
számban tótok, szerbek stb. A megnagyobbodott 
országnak már vannak nemzetiségei. Legnagyobb 
számban németek találhatók, közel 700 ezren. 
Azután jönnek a rutének, több mint 350 ezren. 
A tótajkúak s.áina is 350 ezer. Az Erdéllyel visz- 
szatérö románok száma körülbelül egymillió, azok 
azonban még választhatnak, hogy ittmaradnak-e, 
vagy Romániába mennek. A szerbek, vendek, so- 
kácok és egyéb itt élő nemzetiségek száma 182

ezer. Romániában még mindig maradt 700.000 
magyar.

A területgyarapodással és a lakosság növe
kedésével az ország nem vesztette el mezőgazda- 
sági jellegét. A lakosságnak több mint fele fog
lalkozik mezőgazdasággal és az ezzel kapcsolatos 
őstermelési ágakkal. Körülbelül a lakosság 30 
százaléka él iparból, bányászatból. A többi 20 
százalék megoszlik a kereskedelem, közlekedés és 
szabadfoglalkozásúak között.

Afrika.
Afrika területe 30 millió négyzetkilométer és 

155 millió a lakosa.
Afrika egyetlen szabad állama Libéria, amely

nek területe 95 ezer négyzetkilóméter, tehát alig 
valamivel nagyobb, mint a trianoni Magyarország. 
2.1 millió lakos lakja, lakosai csupa négerek. Az 
országot az amerikai szabadságharc után alapítot
ták, az onnan áttelepített négerekkel. Gazdasági 
jelentősége nincs. Az 1920-as évek elején az 
Egyesült Államok-beli autókapitalisták létesítettek 
itt gumiültetvényeket.

Afrika többi része gyarmat.
A nglia  birtokában van Afrika területének 

36%-a, ami kb. 11 millió négyzetkilóméter, 75 
millió lakossal. A fontosabb angol gyarmatok:

E gyip tom . 999 ezer négyzetkilóméter, 16 
millió lakossal. A nagy területből azonban csak
35.000 négyzetkilóméter a termékeny, ami a Nílus 
két partján van. Ezen a területen főleg gyapotot 
és cukornádat termelnek. Fővárosa Kairó. D é l-  
afrikai Únió. Ez is egyike azoknak az angol gyar
matoknak, amelyek ú. n. szabadsággal dicseked
hetnek. Területe 1.228.000 négyzetkilóméter és 10.3 
millió lakos lakja. Fővárosa Pretória. Ezen az 
angol gyarmaton lehet találni a legtöbb aranyat, 
ezüstöt és drágakövet. Nagyon fontos azonkívül 
még a gyapjútermelés és a szarvasmarha tenyész
tése is. S zudán . Az angol gyapjútermelés központ
ja, 7.6 millió négyzetkilóméter, 5.8 millió lakos 
lakja. N igéria . 949 ezer négyzetkilóméter, 20 mil
lió lakos lakja. R oaézia. 389 ezer négyzetkilómé
ter területű és 12 millió lakos lakja. Az angol 
gyarmatbirodalom legfontosabb érclelőhelye. Itt ta
lálják az olyan fontos fémeket, mint a mangán, 
króm, rádim és egyéb fontos dolgot. T anganyika. 
949 ezer km* területű 5 millió lakossal, igen 
gazdag erdőkben, és az Indiai óceán egyik fon
tos partvidéke. Vannak még Afrikában Angliának 
egyéb birtokai is, melyek a térképen láthatók. 
Ezek gazdasági jelentősége azonban nem olyan 
nagy, mint a fentebb említetteké.

F ranciaország gyarm ata i. Franciaország is 
kb. 11 millió négyzetkilóméter földet bír Afriká
ban, 35—37 millió lakossal. Ő bírja Afrika legje
lentősebb sivatagját is, a Szaharát és ezért birto
ka nem bír olyan jelentőséggel, mint az angol 
birtokok. Legjelentősebb területei: A lgír, 2.2 mil
lió négyzetkióméter 6.5 millió lakossal. Igen fon
tos gabonatermő vidék. Fővárosa: Algir. Tunisz.
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Az európai ipar egyik legfontosabb területe. Itt 
találhatók a foszfátos anyagok, amelyek az euró
pai vegyipar számára nélkülözhetetlenek. Az olasz
francia ellentét egyik oka is az, hogy Olaszország afri
kai gyarmatában alig találni foszfátokat. A foszfá
tok világtermésének egyötöde Tuniszban található. 
Területe 125.000 négyzetkilóméter, 7.4 millió lakos 
lakja. Francia M arokkó. 415.000 km2 területű 
és 5 millió lakos lakja. Hegyei igen gazdagok 
ásványokban, Franciaország egyik legfontosabb 
szállítója. Francia N y u g a t-  és Francia K özépafrika. 
Kb. 7 millió négyzetkilóméter területet foglal el 
20 millió lakossal. Ezen a területen fekszik a 
Szahara is. Gazdasági szempontból nem annyira 
jelentős, mint inkább politikailag. Tengerpartja igen 
fontos az Afrika körüli úton. Ezért akarták a an
golok Dakar kikötőjét 1940. őszén elfoglalni. 
M adagaszkár. Afrika keleti partján levő hatalmas 
sziget. Területe 616.000 négyzetkilóméter, 3.6 mil
lió lakos lakja. Főleg hegyes vidék és hegyeiben na
gyon sok ásvány van. Madagaszkár szigetét ma
gyar ember, Gróf Benyovszky Móric fedezte fel és 
felajánlotta az akkori osztrák császárnak, de nem 
kellett neki. így lett Madagaszkár francia gyarmat.

B elg a  gyarm atok . Belgiumnak 2.4 millió km* 
gyarmatvidéke van Afrikában, 15 millió lakossal, 
ú. n. Belga-Kongó. Ennek a gyarmatnak a felfe
dezésében is sokat munkálkodott egy magyar em
ber, névszerint Magyar László. O is úgy járt, 
mint gróf Benyovszky. A Belga-Kongó ásványok
ban a világ leggazdagabb területe. Belgium egész 
gazdagsága ebből az országból van. Fővárosa 
Leopoldville.

P ortu gá lia . 2.1 millió km* gyarmattal bír, 
8.8 millió lakossal.

O la szo rszá g  3.5 millió km2 gyarmattal ren
delkezik, közel 13 millió lakossal. Legnagyobb 
gyarmata Líbia. 1.7 millió km*-rel és 704.000 la
kossal. Ez a terület azonban főleg sivatag. Tehát 
gazdaságilag nem sokjelentőségü. Igaz, hogy a 
fascista olasz kormány nagyon sok sivatagi vidé
ket tesz öntözéssel lakhatóvá, de ez aránylag ke
vés. Nagyságában utána következik Abesszínia. 
Ezt a területet hosszú harcok után foglalta el 
Olaszország. Számára azért fontos ez, mert hatá
ros Eritrea gyarmatával és ezen a vidéken nagyon 
sok kálisó és foszfát is van. Ezekre az ipari nyers
anyagokra Olaszországnak nagy szüksége van. 
Nagyságban a harmadik olasz gyarmat Szom ália . 
506 millió km2 területű és 1 millió lakos lakja. 
Igen sok déligyümölcs terem ezen a vidéken. 
Legkisebb gyarmata Olaszországnak Eritrea.
119.000 km2 600.000 lakossal. Nagyon sok vegy
ipari nyersanyagot tartalmaz.

S pan yo lországn ak  347.000 km2 gyarmata 
van, de ennek politikai és gazdasági jelentősége 
nem számottevő.

Ázsia.
Ázsia területe 40.4 miiió km2 és 1153 mil

lió lakosa van.

Törökország. Európai részén 24.000 km2 te
rületű és 1.2 millió lakos lakja, ázsiai részén
739.000 km2 és 15 millió lakos lakja. Összes te
rülete tehát 763.000 km* és 16.2 millió lakos 
lakja. Fővárosa Ankara. A világháború’ idején a 
közponli hatalmak mellett harcolt, de súlyos béke- 
szerződéseket kényszerítettek rá. Kemál pasa vezér
letével azonban fegyvert ragadtak és sok elvett 
területet visszeszereztek.

A rab állam ok. Angol gyarmat 1.7 millió km2 
területtel és 6 millió lakossal. Fővárosa Mekka. 
Gazdasági jelentősége nem sok van, mert az 
egész terület főleg sivatag. Uralma politikai szem
pontokból bír jelentőséggel, mert aki uralja, az 
uralkodik a Vörös-tengeren.

Irán (Perzsia). Ázsia egyik új nemzeti álla
ma. 1.6 millió km* területű. 15.6 millió lakos lakja, fő
városa Teherán. Uralkodója a sah. Területén 
nagyon sok petróleum van. Ezért a petróleumért 
a világháború előtt a németek, angolok és oro
szok harcoltak. Mind a három nagyhatalom szer
zett is érdekeltségeket. A világháború után az 
egész terület 3/i része angol kézbe ment át, a töb
bin a franciák és amerikaiak osztoztak. A világ 
újjárendezésének egyik fontos kérdése Irán is.

A fgan isztán . 650.000 km2, 8 millió lakossal, 
Fővárosa Kabul. Ütköző állam Oroszország és 
India között. Ezt az országot kell meghódítani 
Oroszországnak, ha Indiát akarja elérni.

S ziám . 518.000 négyzetkilóméter, 13.4 millió 
lakossal. Fővárosa Bankong. Ázsia egyik függet
len állama. A rizstermelés szempontjából bír nagy 
jelentőséggel.

K ína. Ázsia legnagyobb országa 4.5 millió 
négyzetkilóméter területtel és 420 millió lakossal. 
Hozzátartozik még Tibet 1.2 millió négyzetkiló
méter területtel és 1.5 millió lakossal. Fővárosa 
Lassza. Kína köztársaságodé hatalmi szempont
ból nem sokat jelent, mert a hatalmas területen 
különböző banditák és rablók uralkodnak. A világ 
egyik legjelentősebb állama. Népsűrűsége igen 
nagy. Nagyon fejlett a rizstermelése, a gyapotter
melés és ezenkívül hegyei ásványokban is igen 
gazdagok. 1936. óta nagy háborúban áll Japánnal 
és ebben a háborúban területének egy részét már 
elveszítette. Ugyancsak a japánok birtokolják a 
kínai partvidéket. Ezen a vidéken vannak Kína 
legjobb bányái, amelyek már Japán kezébe 
kerültek.

Japán . Területe nem nagy, 382.000 négyzet
kilóméter, de 70 mililó lakos lakja. Földje termé
ketlen, hegyei igen szegények, lakossága nagyon 
szapora. Ez a szaporaság szinte parancsolja Japán
ra azt, hogy új elhelyezkedést keressen és a né
pességben nagyon szegény és a nyersanyagokban 
nagyon gazdag területeket szerezzen. Japán törek
vése már 1905-ben jelentkezett, de a világ kapi
talistái akkor kijátszották. Ez a kijátszás ismétlő
dött a világháború után is.

H szik ian g . Szovjethez tartozó kínai terület, 
1.4 millió négyzetkilóméterrel és 2.2 millió lakos
sal. Fővárosa Urumcsi. Gazdasági jelentősége nem
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nagy, mert területe szegény és rajta húzódik át a 
híres Góbi sivatag.

Irak. Királyság, területe 500.000 négyzetkilo
méter, 3.4 millió lakossal. Fővárosa Bagdad. 
Angol fennhatóság alatt áll a népszövetség meg
bízásából. A világ egyik legfontosabb olajterülete. 
Innen vezetitek Palesztinán át a híres olajvezeté
kek, amelyekért 1940. őszén a közelkeleti háború 
kitörése fenyegetett.

M andzsiikuo. Japánnal szövetséges állam 1.3 
millió négyzetkilóinéter területű, 32 millió lakos 
lakja. Ezen a területen akarták Japán népfelesle
gét elhelyezni, de siker nélkül, mert ez a terület 
a japán nép számára igen hideg. Bányái ásványi 
kincsekben igen gazdagok.

M ongólia. Szovjetalapon működő állam,
165.000 négyzetkilóméter területen, 650.000 lakos
sal. Állandóan harcban vannak Mandzsúriával, az 
ott vezető vasútvonalak miatt. Gazdasági jelentő
sége Mongóliának sem nagy, mert területe főleg 
pusztaság.

Szíria . Francia gyarmatvidék 700.000 négy
zetkilóméter területtel, 2.8 millió lakossal. Nagyon 
gazdag gyarmatvidék, főleg petróleumban és rizs- 
termelésben.

P alesztin a . Független zsidó állam, de jogi
lag Angliához tartozik. Jelentőséget az adja meg, 
hogy Irakból erre vezetnek a petróleumvezetékek. 
Területe 25.000 négyzetkilóméter, 1.2 millió lakos 
lakja. Fővárosa Jeruzsálem.

India. India nem egységes állam, hanem 
több apróbb-nagyobb országból áll. Ezek az or
szágok a teljhatalmú maharádzsák vezetése alatt 
állanak, India 366 millió lakosa közül 247 millió 
hindu, 86 millió mohamedán, 12 millió buddhista, 
a többiek pedig számtalan más vallási felekezet 
között oszlanak meg. Ezek egymással véres har
cot folytatnak. A harcot az angol birodalom nagy
szerűen kihasználja és csaknem teljes egészében 
uralja a 4.6 millió négyzetkilóméter országot. 
Igaz, vannak ú. n. önnálló országok is, de a leg
több ország inaharádzsája rég eladta magát az 
angoloknak. Legfontosabb kikötővárosa Kalkutta, 
amely az indiai félsziget fővárosaként is szerepel. 
Ám itt fővárosról beszélni nem igen lehet, mert 
minden országnak külön fővárosa van.

H olland-India . A világ leggazdagabb gyar
mati országa. Számtalan szigetből áll, így többek 
között Szumatra, Jáva, Borneó, Celebesz stb. 1798. 
óta Hollandia gyarmata. Területe 1.5 millió négy
zetkilométer, lakosainak számát szinte felbecsülni 
sem lehet. Föld rendkívül termékeny. A rizst, a 
kávét, a cukrot évente rendszeresen, de néha há
romszor is aratják.

Francia Indo-K tna. Területe 735.000 négy
zetkilóméter, kb. 23 millió lakossal. Nyersanya
gokban, ásványi kincsekben rendkívül gazdag 
ország. Ez a terület a világ második legnagyobb 
rizstermelő országa. Másik legfontosabb gabona- 

. nemű a kukorica. Rendkívül fontos nyersanyaga

a kaucsuk. A világ kaucsukban negyedik leggaz
dagabb területe. Nagyon sok szén is található itt.

M alá ji állam ok. Angol fennhatóság alatt ál
ló 138.000 négyzetkilóméter terület, nagyon sok 
kaucsuk- és gyapottermelő ország. 1.200.000 la
kos lakja.

Amerika.
É szak-A m erika .

Amerika alatt sokszor az Északamerikai 
Egyesült Államokat értik. Területe közel nyolcmil
lió négyzetkilóméter 130 millió lakossal. Szabad
ságát alig száz évvel ezelőtt vívta ki, addig angol, 
előbb spanyol és holland birtok volt. Negyven- 
nyolc állam szövetségéből áll. Jelentősebb birtoka 
Alaszka, amelyet nyolc milliárd dollárért vásárol
tak az oroszoktól a század elején. Van még gyar
mata a Csendes-óceánban Hawai szigetén és a 
Fülöp szigeteken, amelyek azonban csak katonai 
célpontokat szolgálnak azért, hogy az Egyesült 
Államokat a Csendes-óceán felől váratlan táma
dás ne érje. Az Egyesült Államok a világnak má
sodik olyan országa, amelyben a kaucsuk kivéte
lével minden megterem. Az Egyésült Államoknak 
behozatalra semmiből nincs szüksége, bőségesen 
vau kiviteli feleslege gabonaneműekből, vasból és 
olajból. A világ olajtermelésének mintegy hatvan 
százaléka az Egyesült Államok kezében van. Fő
városa Washington, államformája köztársaság, a 
köztársasági elnököt négyévenként választják és a 
köztársasági elnök egyben miniszterelnök is.

(Folytatjuk.)

S zerk esztő i ü z e n e t
A rabsors minden keserves kínja feltámad 

bennünk újév hajnalán! Mi iesz velünk, ha sza
badulunk rabságunkból? Sötét börtön-életünk vé
gével vár-e megkönnyebbülés reánk vagy csak 
továbbra is gyötrelem és kín?

Ezek között a nehéz kérdések között jól esik 
gondolnunk azokra, akik büntetésük ideje alatt 
megiszonyodtak a bűntől s akaraterejüket mega
célozva, szilárdan elhatározták, hogy ezentúl min
dég jobbik lényükre fognak hallgatni — sohasem 
a rosszabbikra és hogy ezentúl az erkölcs törvé
nyeit fogják követni s nem fogják sohasem el
veszteni bizalmukat, hitüket az iránt, aki az erköl
csi törvényeket megalkotta.

Jó az ilyenekről meghallani, hogy szabadu
lásuk után is hűek és szilárdak maradtak új útjai
kon s ha eleinte sokat is kellett nélkülözniők, ké
sőbb mégis megsegítette őket Isten, mert állandó 
munkához s békés tűzhelyhez jutottak.

Az újesztendőre azt kívánjuk, hogy minél 
többen legyenek közöttünk ilyenek!!
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