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Halódó kapitalizmus 
Elhangzóit Truman elnök szó-

zata, az annyira beharangozott 
•üzenet*, a Marshatl-féte segi-
tő-munkalerv* demagógjától 
csöpögő méltatása az amerikai 
kongresszus előtt. Azonban más 
is elhangzott ebben az üzenct-
l>en. Truman beszéde végén fel-
hívta a kongresszust az Ameri-
kát fenyegető infláció leküzdé-
sére. 

Ugyanakkor, amikor 6800 mi1-
lió dollár megszavazását kéri 
a tizenhat európai állam meg-
segítésére — az egyre súlyos-
bodó amerikai gazdasági nehéz-
ségek megfékezésére sürgős rend-
szabályokat szeretne. Ugyanak-
kor, amikor az USA békevágvá-
ró! ágál, az általános katonai 
kiképzés • törvénybe iktatását 
akarja megszavaztatni. 

Szólamok és tények. Néhány 
mondat, amelyben benne van 
Amerika egész mai helyzete. 
Látható gazdasági nehézségek 
otthon s imperialista, szoviet-
etlenes dollárpolilika egy uj tia-
boru reményében. A iutdokló 
kétséglveeselt kapkodása az 
ulo'só .szalmaszál felé, Amerika 
imperialistái oly feneketlen gyű-
lölettel állnak szemben a Szov-
jetunióval, mintha éppen neki 
lenne köszönhető az inflációs 
veszély, a 3 millió munkanél-
küli, amely az amerikai gazda-
sági szakértők véleménye sze-
rint 1948-ban 7 millióra nő — 
mintha a Szovjetunió emelné fel 
a közszükségleti cikkek árát 40 
százalékkal. Pedig ezek miatt 
egyedül és kizárólag az ameri-
kai nagytőke urai, a nemzeti 
vagyon 70 százatékának tulaj-
donosai a felelősek. Felelősek 
azért a háborús veszélyért is, 
amelyet politikájuk előidéz. 
Kiknek áll érdekében egy uj 
háború? Azoknak, akik csak 
nyertek a pusztuláson, akii dol-
larhegyeket emeltek a hullahe-

fyekbő-l. Az amerikai nagytőke 
3 milliárd dollárt keresett a 

második világháborún. Magyar 
pénzben szőnie kifejezhetetlen 
összeg. E mérhetetlen, de kétes 
értékű gazdagság üzi, hajija az 
amerikai imperializmust: az 
óriásivá auzzadt amerikai ipar-
nak piacra, hatalmas nyers-
anyagtömegekre van szüksége, 
munkások és vásárlók millióira. 
Az uj piacokért vívott harcban 
minden függetlenségét, nemzeti 
önállóságát biztosítani akaró ál-
lam ellenség — ellenség, ame-
lyet politikai, gazdasági, vagy 
végső esetben katonai eszkö-
zökkel le ke^j győzni, mert aka-
dályozóiává lett a világot le-
igázni óhajtó dollármilliárdosok 
politikájának. 

Ezért van szükség a Mar-
shall-tervre. Két 'egyet szeret-
nének ütni egy csapásra. Pia-
cot teremteni " Európában az 
amerikai ipar számára, ugyan-
akkor katonai bázist biztosítani 
a Szovjetunió elleni háborúra. 

A Truman által ajánlott Mar-
shalt-tervet a kongresszus jég-
hidegen fogadta. Nem csoda! 
Hiszen Truman ugyanakkor be-
vallotta az USA előtt átló óriási 
nehézségeket is. A kongresszus 
józanabb fejű tagjai elótt vilá-
gos ezek után, hogy az ujabb 
külföldnek szánt kölcsönökkel 
nem tehet rendet teremteni az 
amerikai gazdasági életben. 

A Marshall-terv éles ellenál-
lásba ütközött s a külügymi-
niszter hivatalbalépése óta első 
izlien esett szó Marshall lemon-
dásáról. Még élesebben fogadják 
a Marshall-tervet a •megsegíten-
dők « — Anglia és Franciaország 
dolgozói, akik a saját bőrükön 
érzik a megsegítés gyönyöreit. 

A világ népei ezekből a fejle-
ményekbői is láthatják, hogy a 
kapitalizmus korszaka végéhez 
közeledik, minden ereszlékében 
recseg-ropog korhadó épülete. 

Az USA példája azt mutatja, 
hogy ma már nincs a vüágon 
oly erő, amely a fejlődést meg 
tudná akadályozni, amely vissza-
felé tudná forgatni az idő ke 
rekét. 

Az amerikai imperializmus 
kétségbeesett próbálkozása: a 
vUágreakció megmentésére s a 
haladás fékentartására — siker' 
telenek maradtak. Hiába atom 
pszichózis, hiába Truman-elv és 
Marshall-terv, hiába elnöki szó-
zat, a kapitalizmus kimúlását 
nem tehet feltartóztatni. 

ML 

Á szabadságharc százéves évfordulóján 
az egyház válaszúton ált 

Az 1848-as évforduló meg-
ünneplésére nemcsak Ma-
gyarország készül, hanem 
máshol is. 1848 valóban nem-
csak a magyar nép nagy 
esztendeje volt. Ezért nem-
csak a magyar demokrácia 
feladata, hogy visszaemlékez-
zék 1848-ra, annak haladó és 
forradalmi szellemére ós okul-
jon a száz év előtt elkövetelt 
hibákból. 

A nemzet mjndien egyes tag-
jának fel kell ismernie a száz 
év előtt elkövetett hibákat. Az 
egyháznak is fel kell ismer-
nie. Felismeri-e? 

Kossuth Lajos 1848 decem-
ber 2Cbán foglalkozott az 
egyház szerepével a szabad-
ságharcban és a következőket 
mondta: 

»Elvárom, hogy a jövő-
ben jobban teljesítse kö-
telességéig mely a nép lcl-
kesiíésével jár. A klérus 
kezében igen szép hivatás 
van, vezetni tudniillik az 
embereket az üdvösség 
felé. Mert az Isten a sza-
badságnak istene és ki a 
népet szabadságra heví-
ti, az öl az üdvösségre 
vezetl«. 

A szabadságnak a törléne-
lem folyamán egyházi oldal-
rin is voltak árulói és voltak 
vértanúi. így 1848-ban Hám, 
az akkori hercegprímás, be-
hódolt Windiscligrátznek és 
a császár iránti hódolatra, a 
Császáriak támogatásira szólí-
tó i La lei a papságot. A herceg-
prin]á.s áruiásávai kapcsolat-
ban hangzott el Kossuth La-
jos felhívása. Az áruló lő-
pappal azonban szembehe-
lyezkedett Horváth Mihály, 
csanádi püspök is, aki röp-
iratban Lámadta meg nem-
csak a hercegprímást, de az 
áruló püspöki kart is. Az egy 
háznak védenie kell az ál-
lam szabadságát és jogait. 
1818 hercegprímása ezL nem 
csak elmulasztotta, hanem tá-
mogatta az elnyomókat. 1848-
ban azonban akadt főpap, aki 
felismerte az egyház helyét a 
szabadságharcban. Ez a tény 
bennünket örömmel tölt cl, 
mert egyházmegyénk püspö-
ke voll a haladószellemüpap. 
Horváth Mihály teljesen c 
szabadságharc szolgálatába ál 
lott, miniszteri tárcát is vi-
selt és később az utókor szá-
mára megírta á szabadság-
harc történetét, amely a leg 
értékesebb kutforrások közé 
tartozik. 

A szabadságharc százéves 
évfordulóján az egyház ma 
is válaszúton áll. A döntés 
ma bizonyos tekintetben su-
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Vasárnap, hétfőn 
A mesteri francia fitin! 

VfVIAN ROMÁNCÉ és 
MICHEL SIMON-nal. 

a főszerepben. Ezt meg-
előzi : 

i*3. QUIOK 
a százarcú ember utolér-
hetetlen produkcióiával, 
személyesen fellép a 
szinpadon. 

Ltöadás«k: fél 4, fél 6, fél 8. 
Pénztár d. e. 11—12 és az 
az előadások előtt félórával. 

lyosabb még, mint száz év-
vel ezelőtt. 

A progresszív állásfoglalás-
hoz mély bölcsesség, nagy 
történelmi belátás és min-
denekelőtt a nép feltéllen 
szeretele kell. 

Ezzel szemben a centenáris 
évben azt látjuk, hogy Mind-
szenty, az eltenforradalom 
mai képviselője következete-
sen képviseli az egy évszá-

zad előtti ellenforradalom ér-
dekeit is. 

Míndszenty a 48-as ellen-
forradalom maii képviselője 
nem ismerte fei azt a tényt amit 
ma valamennyi demokratával 
együtt szüntelenül hangsúlyo-
zunk, hogy a népi demokrá-
ciánk a 48-as szabadságharc-
nak törvényes jogutóda. Ez 
viszont azt jelenti, hogy Mínd-
szenty ma ugyanúgy szembe-
láll a nemzettel, a nemzeti ön-

A katonapolitikai osztály bravúrja: 

H ó n a p o k o n át Magyarországon bujkáló 

német ügynöküket fogtak el 
Szegeden 

A szegedi katonapolitikai osztály uira megmutatta éber-
ségét. Bravúros nyomozással elfogta a német Lufhvaffe külön-
leges megbízatású tagjait, akik már hónapok óta tartózkodnak 
Magyarországon. Egyikük egy szeged környéki községben ma-
gyar álnéven telepedett le ' A velük kapcsolatban álló ma-
gyar fasiszták pénzzel és iratokkal segítették őket s csak 
a keresztkérdések pergőtüzében árul Iák el a németek rejtek-
helyét. 

Az el fogottak vallomásából kiderült, hogy többizben lép-
ték át illegálisán a magyar-osztrák halárt, s mindannyiszor 
magyar fasiszták segítségévet folytatták utjukat. 

Különböző magyar nevekre kiállítóit iratokkal rendelkeztek. 
Ennek a hamis iraLgyárnak a felkutatására is megtette a szük-
séges intézkedéseket a katonapolitikai osztály. 

H a 5 > 7 a i t e a a Capriban 
M a j o r R ó z & a énekesnő vendégfellópfével 
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Segítséget a g ö r ö g népnek 

akció folytatja működését 
A »Segitség|et a görög népnek* 

országos bizottsága a következő 
közleményt juttatta el az MTI-
nek : 

A londoni rádió ismertelte a 
BBC diplomáciai tudósilójának 
azt az értesülését, hogy »egy 
magyar szervezet támogatja a 
Markosz vezetése alatt alio gö-
rög lázadókat*. 

A Magyar Távirati Irodán le-
dotl felhívás alapján mindén-

kinek tudomására jutott, hogy 
a »Segitséget a görög népnek* 
országos bizottságát a négy nagy 
demokratikus párt, a szakszer-
vezeti tanács es a magyar tár-
sadalom minden réteget képvi-
selő testületek, szervezetek hoz-
ták létre azzal a céllal, hogy 
erkölcsileg és anyagilag, azaz 
kizárólag ruhával, élelmiszerrel 
és orvossággal támogassa a hő-
sies görög nép küzdelmét Mar-
kosz tábornok vezetésévei a sza-

lelkiismeretlen ügynökök olyan 
híreket terjesztenék, hogy az or-
szágos bizottság a fent vázolt 
működési keretein tut más tevé-
kenységet is kifeji. Ezt a rágal-
mazó hírverést a bizottság a leg-
élesebben elitéli és ezúton fel-
hívja a magyar közönséget, hogy 
ne adjon hitelt a rémhirterjesz-
tőknek. 

>Segilséget a görög népnek« 
országos bizottsága* Kárász 

György főtitkár. 

Amerikában 
letartóztatták vajta Ferencet 

Mint az amerikai rádió közli, 
Vajta Ferencet, akit a magyar 
hatóságok hivatalosan köröztet-
nek és felelősségre kívánnak 
vonni, az amerikai hatóságok le-

. . . . . . . . . . . r tartóztatták. Vajta Ferenc ille-
b ad sügér l és fuggetlenscgért az f „ á l i s a n érkezett az Egyesült Ál-
ímpenahsta elnyomók és ki-; f a m o k b a . A kitoloncolási eljá-
rálypárti fasiszta ügynökök el- > n á s lefolytatásáig az amerikai lylat. 

bevándorlási 
ben tartják. 

len. Az országos bizottság ezt a 
működését továbbra is teljes 
erővei folytatni fogja, mert a 
görög nép" szabadságharca az . 
egész ha'adó emberiség ügye és 1 Leütötte 0 
a magyar nép szabadságának és * "Berkes Ferenc 

f,"i rtrtirvt l/\r»p AítAnnlr n't' nAcun I* tt/íl- -

halóságok őrizet-

érzettel, történelemmel és be-
csülettel, mint ősei, a Hám 
érsekek 48-ban szembeállot-
tak a Habsburgok lakájaként 
Kossuthtal, Petőfivel és Tán-
csiccsal: a nagy magyar sza-
badságharccal. 

A százéves forduló a tanul-
ságok levonására készteti a 

nemzetet. Amint 1848-nak meg 
volt az áruló Hám érseke, 
ugy meg volt a nagy sza-
badságharcos Horváth Mi-
hálya. Várjuk, hogy az el-
lenforradalmi Mindszcnly-
vel szemben mikor jelent-
kezik a szabadságharcos 
magyar főpap? Mikor isme-
ri fel az egyház a száz év-
vel ezelőtt elkövetett hibá-
kat? 

Mi a magunk részéről — el-
lentétes világnézetünk el'ené-
re is — lelkesen és szívből 
tudnánk együttműködni mind-
azokkal, akik megértve né-
pünknek ehhez a mi uj népi 
demokráciánkhoz fűződő nagy 
gyakorlati érdekeit, képesek 
lennének a reakcióval szem-
beszállva megkönnyíteni val-
lásos népünk találkozását és 
bizalommal teli eggyéválásál 
ezzel a demokráciával. A száz-
esztendős hibákat felismerve, 
azokat korrigálva szívből tud-
nánk együttműködni egy 
olyan papsággal, mely a de-
mokrácia elleni apokaliptikus 
és ellenséges hadjárat, a bi-
zalmatlanság és bizonytalan-
ság terjesztése helyett egy uj 
és jobb világ eljöttének iiité-
• vei erősítene népünket a ma-
ga nehéz történelmi harcá-
ban. 

Az egyházi reakció a ma-
gyar nép mély vallásosságára 
akar építeni és azt hiszi, hogy 
a népet nemcsak vallási té-
ren, hanem politikailag is ma-
ga mögé állithatja. Nem ve-
szi észre, hogy a magyar nép 
túlnyomó többségét életbe-
vágó érdekei fűzik a demo-
kráciához, mely földet cs sza-
badságot adott, melynek ke-
retében a nép az országot 
a maga javára építi ujjá és 
éppen ezért elkerülhetetlenül 
egyre szorosabb és eltéphetet-
len kapcsolatba kerül a de-
mokráciával és vallásos hite 
fenntartása mellett is ki fog-
ja közösíteni a reakciós uszí-
tás képviselőit, jelentkezze-
nek azok bármilyen köntös-
ben is. 

Száz év távlata elegendő 
idő a fejlődés felismerésére, 
Mindszerity nem ismerte fel a 
tévedéseket és az elkövetett 
hibákat fokozni kívánja. Mi 
meg vagyunk győződve, hogy 
a küzdelemből a haladás kép-
viselői kerülnek ki győztesen, 
azok pedig, akik ebben a küz-
delemben mint a reakció vé-
delmezői leplezik le magukat, 
maguk fölött mondják ki az 
Ítéletet. 

hajókötél. 

függetlenségének is része. Ettől | m u n k T k ö z b e d ^ k o m n 
a tevékenységiül a bizottságot! F , munka Kozoen a Koiiip 

nem fogják cltériteni a londoni. kötele a Tiszába sodorta Esés 
rádió semmiféle rágalmai sem. I közben könnyebb zuzodaso-
Ugvanafckor az országos bízott- í kat szenvedett. A k l in ikán 
ságnak' tudomására jutott, hogy i bekötözték és hazaszáll ították. 
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Munkásszövetkezetben 
T e l e f o n : 4 - 6 3 
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Vörös 
lámpás 
jegyek már válthatók a 
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— Kéthetes Ivhefígeszlő tan-
folyam kezdődik kizárólag vi 
dékiek számára a Magyar Mű-
szaki Szövetség Oktatóműhe-
lyében. Tájékoztatót készség-
gel küld a tanfolyam vezető-
sége: Budapest, VI., Liszt Fe-
renc-tér 11. 

— Sirkőavalás. Néhai Si-
monovits Sándor pipakészitő-
mester sirkőavatása január 
11-én, vasárnap délelőtt fél 
10 órakor lesz a zsidótemető-
ben. , ,., 


