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A M a g y a r N e m z e t i F ü g g e t l e n s é g i F r o n t L a p j a 

Közös é p i f ő i m k á f ! 
(Tanulságosak a mai gazdaságilag 

fcehéz idők, amikor az emberek akarva, 
jvem akarva igyekeznek megértést ta-
lálni egymással. De nem szabad azt 
gondolnunk, hogy az emberek egy-
szerre nagyon jók lellek, hogy min-
den almuk az egymás iránti rokon-
szenv, testvériség és egymást segíteni 

karás. Nem, de aki reálisan gondol-
ozott, eddig is világosan látta, hogy 

társadatom gépezetét egész más, 
okkal valóbb, mondjuk igy, mate-

riátisabb erők mozgatják s a testvé-
riséget, szabadságot, egyenlőséget, 
tneg minden szép demokratikus gon-
dolatot csak mint gazdasági és társa-
dalmi alaperők szellemi felépítmé-
nyét tekinthetjük. Az, hogy ma ösz-
fc'zeterlásról, együttműködésről beszcl-
tieíüuk, kizárólag a gazdasági egymás-
tau!altság következménye. Nem elég 
Bzí egyszerűen tudomásul venni, le 
kell vonni a következtetéseket is. 

Elsősorban azt, hogy ha egyszerűen 
Alkalmazkodunk a tényekhez, akkor 
h gazdasági javak, erők gyarapodása 
lermőszelszcrüen megbán; ja majd. 
Illetve megbontaná előbb-utóbb ezt 
• z összhangot ugy politikai, mint gaz-
dasági léren. 

Másodszor, vigyáznunk kell arra, 
hogy ne legyen érdek — sem po-
litikai, sem gazdasági —, amely a 
parasztságot és munkásságot egymás 
r"eni meddő harcra uszítsa. Sajnos 
Trónban, erre számithalunk. Magyar-
ország társadalma nem forradalmi 
|"zben tisztult társadalom. Itt az el-
lenforradalmi, vagy mondjuk: anliszo-
Hál is érzésű és gondolkodású embe-
rek még ma is sokan vannak, csak 
rppen a politikai s halalmi eszközök 
luiílollak ki a kezükből. Megbújtak, 
vagy álarcot öltöllék s ínosf a mun-
l á ' s íg vagy parasztság Jelszavait' zen-
fők Ennek az anHszoeiű is, gondotfto-
tlésáhan, érzéseiben nagyon is mun-
k í - e í fes.es rétegnek fegfű'hb és fegsf-
heresebb barrteszköze a parasztság 
és munkásság egymás ehfeni kijátszása 
fesz. A parasztságnak és munkásság-
nak észre keit ezt venni, de különö-
sen a tisztábban látó vezetők feladata 
ennek idejében gátat vetni. 

A háborús eszközök, ágyuk, tankok, 
repülők közvetlen zaja elhallgatott 
Európában, de a harc — érezzük 
m é g nem fejeződölt be. A fegyverek 
tesatáját győzelmesen fejezte be a de 
mobrácia, a béke harcát tovább kell 
vívnia. Téved az, aki azt gondolja, 
hogy a háborús bűnösök megbünte-
tése, az igazoló bizotlságok, népbiró 
Ságok működése elhárítja a reakció 
veszélyéi . Való, hogy a »reakció« han-
goztatása, maga a szó is kezd már 
nagyon is elkoptatott, rossz hangzású 
lenni. Lejáratjuk a szót, de félő, hogy 
egyik eszköze ez a lejáratás a tarta-
lom elsikkaszlásának is. Mindenki ez-
zel harcol, maga a reakció is a re 
akció elleni ágálással jut be a demo-
kráciába. Lehet ez ellen védekezni 

Lehet, de — mint' már emiitettem 
— semmiesetre sem" szabad azt gon 
dőlnünk, hogy elvégzik ezt az igazoló 
bizottságok Ós népbirőságok. Nem 
Ezek csak a megfogható, bizonyítható 
bűnöket büntetik, de még igy is ren-
geteg bűnös szaladgál szabadon bün-
feUenfii Példa kell, amely világosan, 
kézzelfoghatóan bebizonyítja, hogy 
valóban meg lehet é s meg Is tud-
juk valósitant a társadalom, a gazda-

A sanfranciscoi értekezlet 
elfogadta a nemzetközi 

hadsereg tervét 
A francia kormány visszarendelte Szíriából Roger tábor-
nokot — Az Arab Liga köszönete a britek sziriai beavat* 

kozásáért — Churcbili rádióbeszéde megnyitotta 
a választási harcot Angliában 

A sziriai helyzet a brit beavatkozás 
óta a tökéletes megnyugvás állapo-
tába jutóit. A francia főparancsnokot, 
Roger tábornokot a francia kormány 
visszarendelte, a tábornok rcpii!őgé-j 
pen inár el ls hagyta Damaszkuszt. 
Ujabb zavargásokról nem érkeztek je-
lenlések, ellenkezőleg az arab rádiók 
is hangoztatják a teljes rendet, ame-
lyet a brit csapatok jelenléte bizto-
sit. Az Arab Liga legfelsőbb tanácsa 
tegnap tartolta Kairóban első ülését. 
Az összes arab államok képviselői líj® 
fejezték szolidaritásukat Szíriával és 
Libanonnal. Az egyiptomi miniszter-
elnök egyenesen köszönetet mondott 
a tanács nevében Nagybritanniának 
a beavalkozás miatt, de megemlítette 
a Szovjelunió és Amerika érdemeit 
is. A nagyhatalmak magatartása a 
szíriai kérdésben — mondotta az 
egyiptomi minisztereinek — bebizo-
nyítja, hogy nem helyeslik erőszakos 
módszerek alkalmazását a nemzet-
közi ételben. A sziriai miniszterelnök 
is külön köszönetet mondott a bri-
teknek azért, hogy egyetlen puska-
lövés nélkül és a függetlenség teljes 
tiszteletben tartásával látják el ai ren-
det, ugyancsak megköszönte Angliá-
nak és Amerikának, hogy sürgős élel-
nüszerszállitmányaikkal elhárították 
Szíria felől az éhínség veszélyét. A 
párisi lapok a sziriai kérdéssel kap-
csolatban De Gaulle beszédének kü-
lönösen azzal a kitételével foglalkoz-
nak, amelyben megemlitette, hogy az 
arab csoportok, amelyek francia köz-
epületeket fámaálak meg, részben brit 
fegyverekkel voltak felszerelve. A 
sajtó azonban ennek el lenére Is egy-
értclmüleg hangsúlyozza a hagyomá-
nyos brit-francia barátság csorbitaí-
lanságát. 

Neirftctközl biztonsági hadsereg 

A sanfranciskói értekezlet tegnap 
nagyfontosságú határozatot hozott. A 
hatalmak képviselői egyhangúan el-
fogadták a biztonsági alapokmány 
azon cikkét, amely arról intézkedik, 
hogy veszély esetén a hatalmak e!ö-

sági és kulturális élet újjáépítését. 
Mindent el kell követni, hogy a ter-
melés nagyobb értékeket produkál-
jon és kullurális életünk is emelked-
jék s hogy nemcsak jelszó legyen a 
nép széles rétegeinek felemelésé . 

Ezt a példát csak a parasztság és 
munkásság együttműködése adhalja s 
ami már tapasztalható volt a föld-
reformnál, amit a parasztság, a mun-
kásság hathatós segítségével tudott 
csak gyorsan megvalósítani. Megmu-
tatta a munkásság a kollektív munka-
szerződéseknél, hogy áldozatot is tud 
vállalni a közösségért s nem követelt 

ze les tanácskozása válik szükségessé. 
Amennyiben a békés megvitatás nem 
járna eredménnyel , a biztonsági szer 
vezetnek joga lesz minden olyan lé-
pést meglenni, amely szükséges a 
béke vagy a biztonság helyreállításá-
hoz. Ezesetben a tanács felszólítja a 
vitázó feleket javaslatának elfogadá-
sára, ha. Ha a barátságos kísérletek 
sikertelenek lennének, akkor végső 
esetben a biztonsági szervezel a fegy-
veres nemzetközi haderőt is igényfte 
veheti. Ebben a nemzetközi hadsereg-
ben az Egyesült Nemzetek egyenlő 
arányban vesznek részt, mig a szük-
séges stratégiai lépéseket a katonai 
el lenőrző bizottság fogja kidolgozni. 

A döntéshez azonban a nagyhatal-
mak egységes hozzájárulása szüksé-
ges, 

Churchill »csatakiáltása« 

Amig a nemzetközi politika a há-
ború utáni elrendezések kérdésével 
foglalkozik, addig Anginában teljes 
erővel megindult a választási kam-
pány, melynek nyitányát Churchill 
tegnap esti rádióbeszéde adta meg. 
A brit miniszterelnök beszédében fő-

leg a szocializmussal is foglalkozott 
és kijelentette, hogy az angol szabad* 
ságszeretet irtózik a szocialista pali* 
likától. A szocializmus szerinte a ta4 

tális államrend fe lé vezet, amely n | 
állam és az egész közgazdasági élei 
felett csak olymódon tudna ura lkodni 
ha valami Gestapo-féle rendőrséggel 
tartaná el lenőrzés alatt a közvéle* 
ményt. A miniszterelnök olyan ren<l« 
szert szeretne látni, amelyet egy sza* 
bad nép szabad választások utján ai* 
kotott népkép viseletben teremt magá* 
nak. 

A brit lapok persze élénken foglal* 
koznak Churchill beszédével és az eí< 
lenzéki lapok »ChurchiII csatakiáltása* 
és »A miniszterelnök rémlálásai« ci* 
mek alatt máris é lesen szembeszáll* 
nak a rádiószózattal. A munkáspárti 
Daily Herald a következőket irjat 
••Nincs időnk arra, hogy megálljunk 
és sajnálkozzunk egy történelmi alaü 
intellektuális és politikai énjének ineg* 
oszlása felett. Ugyanaz a személyiségi 
ragaszkodik továbbra Is az cgycn l 
joghoz és azonosítja magát ugyanak* 
kor a legszélsőségesebb konzervatív 
előítéletekkel é s babonákka!.« 

Batizfalvy üt nem leérts! a népbiróság elé 
(Szeged, junius 5) Dr. B a t i z f a I v y 

János, a szegedi szülészeti klinika volt 
igazgató főorvosának ügyében a poli-
tikai rendőrség befejezte a nyomozást 
és internálás! javaslatot telt a belügy-
miniszternek. 

Köztudomásu volt Szegeden, hogy 
dr. Batizfalvy a legszorosabb baráti 
kapcsolatot tartott fenn az itt tartóz-
kodó és átvonuló német tisztekkel és 
előadásaiban is szélsőjobboldali szel-

lelkiisineretét és egyes esetekben fér* 
fias magatartást tanúsított. Bátran ki* 
állt Rusznyák, Purjesz és Reisz pro-
fesszorok érdekében akkor, amikor a 
szegedi egyetem e rendkívül értékei 
tanárai üldöztetésnek voltak kitéve. 

Egy demokratikns rendőrségnek 
azonban nem lehet álláspontja — mini 
ahogy ez nem is álláspontja —, hogy 
egy jó cselekedet mentesítsen a régi 
bűnök alól. Az, hogy valaki az utolsó 

lemről tett tanúságot Ezzel nagy években hirtelen álláspontot változtat, 
nem elég spongya ahhoz, hogy egy 
egész mult reakciós magatartását letö-
rülje. Dr. Batizfalvy reakciós beállított-
ságával nagy hatást gyakorolt az ifjú-
ságra, sokat ártott a magyar demokrá-

„ ciának. Azzal, hogy kartársai iránt 
minden kétséget kizáróan megállapít-[emberségesen viselkedett, csupán eny* 
ható. Ihitő okokat szerzett magának, melyek 

A tanúvallomásokból kiderült, hogy j megmentik a népbiróság ítéletétől. 
Batizfalvy nem vesztette el teljesen — o — 

szerepe volt az egyetemi ifjúság egy 
részének szellemi jobbratolódásábau. 
A nyomozás azt is mepállapitja, hogy 
Batizfalvy a szülészeti klinika értékes 
és pótolhatatlan felszerelését német 
autókon elszállította. Bűnössége tehát 

tulmagas béreket. Ezt megértéssel kell 
tudomással vennie a parasztságnak, 
de természetes, hogy azért nem Je-
lentheti ez a parasztság érdekeinek 
háttérbe: szorítását. A parasztság ls 
vállalta eddig a maximális termény-
árak korlátait, a 40—80 pengős buza 
és 70 pengős kukoricaárakat. Ren-
dezni kell ezt az ügyet Is, hogy az 
együttműködést a továbbiakban még 
bensőségesebbé, nyilvánvalóbbá te-
gyük. Meg keit kezdenünk a közös 
szövetkezetek létesítését valahogy ugy, 
ahogy az albertfalvai gyári munkáséit 
küldöttsége mondta a Nemzeti Pa-

rasztpárt vezetőségének Budapesten! 
a parasztság lássa el a IegsztikségM 
sebb élelemmel a munkásságét) í 
munkásság lássa el • legszflfcségg) 
sebb Iparcikkekkel, ruházattal * p4t 
raszIságoL i 

Példa kell ezen u léren mtóél föl 
ós minél sürgősebben, mert a 
d ó s rétegek ellenállását csak Igy u 
hetJHc Is. Megbüntethettük l bünfl* 
sókét, nemzetünk rtrásőIT — • e*f 
meg l s tesszük i béke faareU 
a parasztság éa munkásság csafctü 
együtt nyerned a e g . 
' Seres J t o e f r 


