
A SPANYOL VETÉS GYÜMÖLCSEI A VILÁG 
TÖBBI NÉPEINÉL 

A világ minden nemzetének megvannak a maga Jules Domutit-
iai. Karol Szercsevszki-jei és Hermann Bether-jei. 

Csehszlovákiában Laeo Holdos, aki megszökik a girszedi gyűj
tőtáborból és azután Parisban rajtakapják illegális munkán a néme
tek, akik a szörnyű Dachaiiba viszik. Itt felkelést szervez a halál 
jelöltjei között abban az órában amikor a szövetséges erők köze
lednek. 

Olaszországban Luigi Gallo, a spanyolországi nemzetközi had
osztályok megbízottja. Petain kiadja Mussolminek. QaHonak sike
rül kiszabadulnia és az észak-olaszországi partizánok vezetője lesz, 

Albániában Mehmed Spen, a népfelszabadító hadsereg pa
rancsnok-helyettese. 

Bulgáriában, Görögországban, mindenütt, ahol maga a nép tett 
valamit a fasizmus legyőzéséért és a felszabadulásért, a .^spanyo-
•iok« voltak a vezetők. 

De szerepük éppen abban az országban a' legnagyobb, ahol a 
népfelszabadító harc a legteljesebb kifejezésre jutott: nálunk .Jugo
szláviáiban. A spanyol önkéntesekből, lettek első PToletárhadtesteiníc 
parancsnokai. Hány zászlóaljunk, hadosztályunk hadtestünk pa 
rancsnoka viselte egyszerűen a »Spanyol« nevet. Tizenegy tábor
nokunk, tizénhárom nemzeti hősünk küzdötte végig a spanyol pol
gárháborút. 

A Manzanares és Ebro partiain elvetett mag a Neretva é$ 
Drina partjain kelt ki. 

Léderer Kató fordítása, 

N É M E T O R S Z Á G G A Z D A S Á G I 
L E S Z E R E L É S É N E K E L L E N S É G E I 

Irta: Orlov D. 

Áz utóbbi időben egyes külföldi újságokban igen gyakran jelennek 
meg nyilatkozatok ^Németország nehéz sorsáról« és hogy a megszállás 
alatt milyen »embertelen nélkülözésben*-, szenved. Mindegyiknek a végkö
vetkeztetése az, hogy Németországnak, ha'aszttóatíanail segítségre vaa 
szüksége. 

-lz Egyesült Államokban, valamint egypár latin-amerikai államban 
már különféle egyesületeik létesültek Németország-megsegítésére: Német-
Osztrák Segélybizottság, Amerikai Alapítvá-лу Németország támogatá
sára süb* 



Természetesen ezen egyesületek tagjainak nagy resize fasisztabarát né
metekből áll és kihatással van a határakon túlra is. 

M i i t év deeemiberében 34 amerikai szenátor emlékiratot terjesztett 
Truman elnök elé, melyben követelték a német élelmiszer fejadagok azon
n a l felemelését, valamint engedélyt arra, hogy Németországot és Auszt
riát -magánazy esrftfetek útjián segélyezzék. Az emlékiratot több:k között 
a Köztársasági pártnak reakciós szárnya Slr.pptead, Longer, Copehart, But
ler és a Demokrata pártból Wheeler, Eastland és Walsh írták alá. 

Ez a hadiára t egyes esetekbon már egész különös formát ölt. Utalunk 
arra az intézkedésre, am't a Svéd Vöröskereszt tett azáltal, hogy az an
goloktól megszállt területre egy különleges expedíciót küldött, me'ynek 
é o n Ber-nadotte gróf áü, a Svéd Vöröskereszt vezetője. Erről a grófról 
G-innar Niisson az »Expressen« levelezője megjegyezte, hogy »épen Né
metország megsegítése érdekű különös rnodon.« 

Bernadotte gróf neve jólismert: ő volt az, aki összeköttetéseit fel
használva a »Harmadik Birodalom* végvonaglásában igyekezett a Szövet
séges hatalmakat és a Hitlerbaaiditák vezetőit összehozni béketárgyalásra. 
Figye'inet érdemel ennek a Vöröskereszt megbízottnak a fáradozása, hogy 
a németeken akar segíteni, holott ugyan akkor a Svéd Vörö$kerészinek 
rengeteg feladata volna, hogy a Hitlerrablók áltaC aigyonkfnzött é s kiszi-
pc'yozott európai országokon segítsen. Az UNRRA kimutatás szennt Ju
goszlávia lakós-íigátiak élemiszer kalória értéke 900—950, míg Németor
szágé 1300—1550! Nem beszélve az amerikai újságírók azon kijelentéséről, 
hogy Görögország lakósága örül-ne, ha egy negyed annyi kalória értékű 
élelmiszert kapna mint a németek. 

Azoknak, akik igazságérzetre, vagy emberi szeretetre hivatkoznak 
egészen más cé'jaik vannak mint a német élelmiszerhiány megszüntetése. 
A potsdami ér tekezlet elhatározta a hadiipar és az ezt istápoló kartellek, 
trc'-ztök és egyé^b imperialista cánkat szolgáló vá&aJlatok megszüntetését 
és demokratikus a apókon, a közösség javára szolgáló termelés megszer
vezi: -ót. Természetesen, az amerikai és angol reakció minden eszközt fel
használ a politikai és a gazdasági élet diemcikratizáilódási folyamata 'éltein. 

Különböző terveket agyalnak ki, hogy »egy erős Németországot* te
remtsenek ismét, olyat, amely sötét céljaiknak megfelel. A reakciós ame
rikai szenátor Eastland nemrégen egy szenátusi beszédében elárulta e tö
rekvések et, mikor egy gazdaságilag erös Németország újibóíi felépíté

sének szükségességét hangoztatta mint »védőbástyát a Szovjetunió ellen« # 

Ugyanezek a reakciósok kívánják, hogy a potsdami háromhatalmi é r t e 
kezlet határozatát a német nehézipar megszüntetésére változtassák meg. 
Ugvaciis ezein határozat szerint á nemeit rbehézipairt ofly mértékben le kell 
építeni, hogy az csak a béketermeles szinvonalat érje ed és csak a pol* 
gári szükséglet kielégítését szolgálja, de semmi esetre se érje el azt a 
színvuna'laít hogy háborús készüfödésre is képes begyen. A német nehéz-



Ipar fenntartásának hívei azzal érvelnek, hogy Németország gazdasági le
fegyverzése katasztrófát jelenténe, nemcsak Németországnak, hanem az 
egész Európának. 

A sajtó, továbbá a nehézipar és nagybankok képviselői nagy gazda
sági válsággal ijesztgetik a közvéleményt, ha a német gazdaságot meg
fojtják, viszont a valótli tények előtt szemet hunynak. A békeszerető né
peket ugyanis nemcsak az érdekli, hogy a. német terror által okozott ká
rokat helyrehozhassák, hanem az is, hogy ezen károkat okozó hadiipari 
gépezet megsemmisüljön, nehogy alkalomadtán ugyanezeket fel lehessen 
használni. 

Az Egyíösííjt Álflamok elnöke Pauley-t küldte Lki a jőváté tdi bizottsági 
tárgyalásokra. Pauley 1945 októberében beszédet" mondott a Demokrati
kus Pártok összbizottsági üléséti azok ellen, akik a közvéleménynek meg
próbálják bebeszélni, hogy »a jóvátételi program nem hcíyes«. Többek 
között a következőket mondotta: 

»A jóvátételi programmnak az a része, mely előírja a 
nehéziparnak áthelyezését a felszabadított országokba, nem 
csak azt jelenti, hogy a német gazdasági és ezzel a politikai 
uralom egész Európában megszűnne, hanem azt is, hogy a 
békeszerető országok gazdasági életét újjáépítse.* 

A német nehézipar mennyire előkészítője volt Hitler támadó tervei
nek, az ma má r mindenki előtt ismeretes. Tehát mindéin kétségen kívül 
á l t hogy azok a kísértetek, amelyek a német hadiipar megmentését 
szolgálják, nem Európa megmentésére irányulnak, hanem annak a gazda
sági alapnak a megteremtésére , melyről egy imperialista támadás ismét 
elindulhat. 

A gyakorlati jelentősége e kísérletnek egész világos. Azok a híresz
telések, hogy a német ipar most teCjesen szervzctíei? és hogy ^ íelje-
sítméinyi hatásfoka egészen alacsony, ez a közvélemény rosszakara tú 
félrevezetése. 

Az Ellenséges Államok Ügyosztálya jelentést tett az amerikai Kül
földi Gazgasági Igazgatóságnak, melyből kitűnik, hogy Németország még 
mindég a hadianyagjának nagy része felett rendelkezik. Ezen bizottság 
vezetője William A. Fowler ezt jelentette december végén egy szenátusi 
bizottságnak: 

^Dacára Németország vereségének a gazdasági élet olyan 
helyzetben van, hogy alapja lehet egy ujabb hóborns készü
lődésnek.* 

Bernstein ezredes, a német kartellek és német külföldi vagyonok el
lenőrző bizottságának a vezetője, decemberben a szenátus mozgósítási b i 
zottságaiban ú g y (nyilatkozott, hogy Némtorszáig — hacsak erélyes rend
szabályokkal végre nem hajtják a gazdasáigi te'sizerelést — Z—10 évem 
telíH a. iiáib^rús íermdést te&m méttékjaeti megkezdheti 



v Ezen mértékadó körök nyilatkozatai után láthatjuk, hogy a német 
tpar újbóli felépítésére szolgáló áramlatnak különleges jelentősége van. 

A kérdés időszerűségét bizonyítja John H. Hilldring vezérőrnagy, az 
atnenkai Hadügyminisztérium asztalyf önökének egy nyilatkozata, amely 
egy albizottságban hangzott el, ami a német hadianyag mennyiség ki-
vizsgálására hivatott: 

r>A német ipari erők tömörítése és a tehnikai lehetőség a 
hátwrus gépezet keretein belül felülmúlnak minden képzele
tet. A hatalmas szindikátusok és kartellek befolyása a tudo
mányos kísérletekre és találmányokra, hogy ezeket a hódító 
nemzetiszocializmus szolgálatába állítsák, példa nélkül álló 
nagy mértékű volt.* 

Az utóbbi időben szükségessé vált a német acélipar normáinak аг 
irányítása, mert csak ezen irányítás mellett fejlődhet ki a német háború 
utáni ipar. Az Egyesült Nemzetek ellenőrző bizottsága, mint ismeretes, 
az acéltermelest 5.8 millió tonnában állapította meg. Ez a mennyiség tel
jesen eGegendő a békegazdaság szükségleteire, ha tekintetlbe vessük* 
hogy Németország 1932-ben 5.5 millió tonna acélt termelt és csak 3.5 mii-
lió tormát fogyasztott. 

Ügy Játszik, bizonyos körök számításait áthúzta ez a tény, mert ja
nuár közepén az angol. »Times« vezércikkben kételkedett a fenti határo
dat létjogosultságáról: 

»A berlini • határozatot Шопуо$ kétséggel kell szem
lélni . . . 

Az a veszély fenyeget, hogy a legyőzött Németország 
egy nemzetközi tehertétel tehet. A határozat az acélicTme~ 
lést illetőleg látszólag egy józm megegyezés, de belső ve
szélyt rejt magában. Semmi kétség aMől, hogy ha Né
metország 6 millió tonnán alul termel acélt, az csak boijt 
okozhat.* 

Az »Economist« is a német acélipar fenntartássá mellett van. Már no
vemberbem arra a megállapításra jutott, hogy Németországnak évi 12 mil
lió tonna acértehnelésre van szüksége, mert máskülönben a gazdasági ka
tasztrófa elkerülhetetlen. 

A stockholmi rádió december elején közölte lord Rivalder kijelentését, 
aki az angol tudományos és ipad kutatások bizottságának az "elnöke Lon
donban. Lord Rivalder követelte, hogy a még meglévő német acélművek
nek teljes teljesítőképességgel meg kell mdubiok. b^gy a többi országok 
aeélszükségletét elláthassák. - 1 

Mfoíden ok me-gvan arra. hogy ?. Németország gazdasági Tester élésé
nek ellenségeit üzleti érdekekkel gyanúsíthassuk,, hiszen valószínűleg a 
német nehéziparnak vannak érdekeltségeik. 



Pauley a már emiitett beszédében a következőket is mondotta: 
»Azon egyének, akik a német ipart csupán haszonvágybői 

fenn akarják tartani készek arra, hogy á világot még eg$ 
háborús veszélynek kitegyék.* 

Ugyanezek a személyek addig agyalják k i a terveket és elgondolá
sokat a német nehézipar ienntar tására és megmentésére, mig a Hitler-fa
siszták az erőszakos terveiket meg nem vaiósíüáik. 

A demokratikus államok felelős politikusai és sajtója több ízben fel
lebbentette a leplet azokról a kereskedelmi vállalatokról, amelyek Ame
rikában és Atigf'iában szcrois üzleti :ös*sz«köttetésibieii voltak és vannak né
met koucernekkel és trustökkel. Mindenki előtt imeretes mily hatalmas 
amerikai 6s angol beruházások voltak Németországban, д nénvtt iparnak 
befolyása és üzleti összeköttetése külföldi vállalatokkal igen nagy. Vagy 
üémet tulajdonban, vagy német ellenőrzés alatt Svédországban 233, 
Schweizban 214, Spanyol-országban 112, Portugáliában 58. Argentínában 
98, Törökországban 35 váliiaiat van. Isenereiiies a nagy kémiai koncénuieik 
az I . ö . Farbenindustrie-nak nemzetközi • összeköttetései. Németországban 
4(X} é-s. az országon kívül 200 nagy vállalata van. 

Nem véletlen,-hogy az I. G. Farbenindustrie részvényei december 
végén a frankfurti és a hamburgi tőzsdén emelkedtek, holott egyes üze
mei az amerikaiak által megszáll t zónában teljesen bombasérültek, más 
üaennel pedig leszerelés atlatt vannak. Igaz, hogy a részvények ériekéi 
később estek, de egy ilyen tőzsdejáték gondolkodásra kell, hogy késztes
sen bennünket, д . német .iparbárók abban reménykednek, hogy a szemé
ly i és üzleti összeköttetéseik révén üzemeik — dacára Németország ka
tonai összeomlásának — ismét termelésbe lesznek állítva. Még a poisda-
mi határozat után is reménykednek, .hogy az üzeitileálJitások • csak rész-
íesesek lesznek.. 

Említésre méltó, hogy az I. ü. Farbooaadustrie le tar tóztatot t igaz 
ra tó i reménykednek szabadonbvesátásukban, miheiyí az amerikai és 
angliai »barataikv megérkeznek. Egyes értesülések tényleg arra engednek 
következtetni, hogy ezek a barátoké tényleg .próbálják befolyásukat ab« 
ban az irányban igénybe venni. t .•• . 

Ezen lények a demokratikus albínókban természetszerűleg nyugta
lanságot idéznek elő. Louis Saiíiaiiís, a Szakszervezetek Világszövetségé
nek főtitkára januárban. Berlinben, a német szakszervezetek .vezetőivel 
k/;ytaio-ü megbeszélésein azon aggodavmának adott ktíeiezést, hogy .az. 
sgyes német nagyüzemek' igazgatói »hlvatalas körök segítségével« ismét 
hivatalikban, vannak. 

Képzelhető, hogy niiiyen alapos ez az aggodalom, ha Mynd angol 
megszállásügyi miniszter a parlamentben kijelentette, hogy az angol meg~ 
szárit területen egyedül 72.000 Hitlerfasisztát emeltek k i az állásaikból, 
viszont ismeretes, hogy a német trösztök és bankok tulajdaaosai akik 



Ш örlöv Ű,: Németország gazdasági XesteréUséné% ellenséget 

zz oroszok áitaí megszállt területről menekültek, Hamburgban ütötték fel 
tanyájukat és különböző eshetőségeken és lehetőségeken gondolkodnak, 
hogyan lehetne állásaikat és üzemeiket átmenteni. Ezek »nyugati politika 
követők-nek mondják magukat. 

Példája annak, hogy egyes német iparmágnások az angol zónábau 
nemcsak megtűrt egyének, hanem előbbi foglalkozásukat tovább űzhetik, 
a Hitleriasiszia Junge esete, aki elnöke volt Thyssen A. G.-nek. Junge 
ma is igazgatója a vállalatnak, dacára annak, hogy a vállalat munkásai 
több tiftakozógyűlésen és sztrájkban követelitek elmozdítását Ez ászért is 
inegbélyegezeüidő, mert Junge esetében nem egy úgynevezett »passziv fa
sisztáról« van szó, hanem kcziismert Hitlerfasisztáról, aki mint fasiszta 
ügynök működött külföldön, állandó érintkezésben volt Böhle-val és Ro~ 
senberggel és személyesen irányítószerepe volt Ukrajna és a balti Szovjet 
Köztársaságok kifosztásában. 

Kilgore, amerikai szenátor december végén közölte, hogy bizonyos 
nagyiparosok és bankárok, akik az amerikai hatóságok felügyelete alá 
tartoznak, megakadályozzák a német hadianyag megsemmisítését..-A kö* 
vetkezőket mondotta: 

»Nagyon barátságosak a kartellek vezetőivel szemben. Az 
amerikai megbízottak Németországban összeköttetésben'álla
nak az ipari és pénzügyi körökkel, akik viszont a háború 
előtt a iiiiierlasisztákkal tartottak fenn szoros kapcsolatokat 
És a helyett, hogy a gazdasági újjáépítésben vennének résztf 

inkább a régi üzleti és személyi összeköttetéseket ápolják a 
régi kartellvczelokkcL« 

Meg keil .említeni, hogy az amerikai újságok állandóan felszínen tart
ják azt, hogy a mértékadó kereskedő köröknek nagy számú képviseletük 
van azokban a szervezetekben amelyek Németország gazdasági leszere
lésének kérdéseiben hivatottak dönteni. 

Kilgore szerint több felelős állásban lévő személy nem jár el teljes 
szigorral Németország gazdasági leszerelését illetőleg. Ezek közül meg
nevezte Wysort (Republic Steel Company) Devereux-t, Boyd-t, valamint 
Drapert a Dillon Read bankházból, amely az első világháború után nagy 
kölcsönt adott Németországnak 

Megbízható forrásra való hivatkozással a »New-York Post« január 
elején a következő tényeket hozta nyilvánosságra: 

^Bizonyos angol és amerikai tisztek, akik nagy angol és 
amerikai érdekeltséget képviselnek, nyíltan tárgyalásokba bo~ 
csátkozíak a német kartellek képviselőivel, uj részvénytár* 
szságokat alapítanak, melyekben német érdekeltségek ame~ 
rikai cégek által német részvényekkel vannak képviselve, 
természetesen álnéven^ 



Ezek az új társaságok a termelést már meg is kezdték. Az angol és 
az amerikai tisztek segítségükre vannak a német váltakozóknak, hogy üze
meiket visszakapják, azon ürüggyel, hogy erre tehnikai'ag szükség van. 
A »New-York Po-st« megjegyzi ni'6g, hogy rengeteg rosszai teratú hazug
ságot is terjesztenek a nemet kartelek felosztásáról. 

Egy amerikai szakszervezeti lap így í r : 
» Angol-amerikai spekulánsok felvásárolják a nagy nćmct 

hadiipari koncernek részvényeit, amelyekből még hasznot re* 
tnélnek, akkor ha az amerikai ellenőrzés megszűnik és ezek 
a hadi!vart újból megkezdik.^ 

Á háború utáni idők fondorkodási lehetőségeire a német iparmágná
sok előre számítottak. Az amerikai igazságügymimszter helyettese Ber-
ge, idézi egy német nagyiparosnak a kijelentését: 

»A németek remélik az ipari termelést ismét felépíteni 
és a külföldi tőkét akként bevonni, hogy az amerikai és an
gol nagyiparnak egyes üzemeket átengeánek.* 

Nem kell kü'önös bölcsesség hozzá, elképzelni, hogy a német ipar
mágnások nem ülnek ölhetett kézzel. Természetszerűleg nem nyugodtak 
be!e a sorsukba és a háború t tánj terveikről sem mondanak le. Csak az 
alkalomra várnak, az elveszített áMásaik visszaszerzésében. Nemrégen az 
amerikai hatóságok a második német kémiai trust a Schering A. G. igaz
gatójának Hans Werchmayers-nak az iratai között egy titkos okmányt tá
jának szól. Ez az okirat tiszta képet nyújt a német iparmágnások hadmü-
jának szól. Ez az okirat tiszta képet nyújt a német iparmágnások hadmű 
veletéröl . 

Ebben az iratban az igazgatókat felszólítják, hogy még Németország 
megszabásának a megszűnte előtt tárgyalásokat kciM folytatniuk. We.rch-
mayer így í r : 

»Az a véleményem, hogy az I. G Farbenindnstrie az t-gyé-
ni jellegét elvesztette és az üzemei zárva vannak. Én külön
böző lehetőségeket látok . . . 

Három éven belül valószínűleg már nyereségre dolgo
zunk és csak a tőkénk elértéktelenedése lesz függő kérdés, 
összeköttetésbe kell lépnünk a külföldi nagytőkével, hogy a 
részvényeinknek egy harmadát átvegyék és a világpiacot 
egymás között feloszthassak. Azonkívül a tapasztalatainkai 
és találmányainké rendelkezésükre bocsátjuk. 

Hú a külföldi tőke ezen ajánlatunkat elfogadja, ugy a 
Schering cég megpróbál hat évi lejt'rúttal egy nagyobb kül
földi kölcsönt felvenni. Ez a következő előnyöket jelentené: 

1) Az amerikai kormány támogatása 
2) Nagyobb mennyiségű külföldi valuta birtokában vál

lalataink kibővítése 



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% 


