
pedig itt nem ért célt, egy közve
títő útján a gerilla-csapatokhoz. A 
közvetítő tízezer dollárt tett le 
váltságdíj fejében. Azonban ez sem 
vezetett eredményre. Végre a kí
nai központi kormányhoz forduld 
tak, amely elrendelte, hogy a fog
lyot bocsássák szabadon, mire a 
gerilla-osztag az olaszt visszaszál
lította Peipingbe, visszaadva a 
tízezer dollár váltságdíjat is. 

De nem okvetlen szükséges, 
hogy i lyen kalandos utakon jus 
sunk a kínai kormány fennható*, 
sága alatt álló területekre. Mint 
aféle utas, cókmókommal felszál
lok egy partmeaiti gőzösre, mely 
olasz zászló alatt hajózik és nem 
egész két nap alatt biztos trév-
ben vagyok. A tulajdonképpeni 
utazás csak pár napig tart, A má
sodik nap a kínai ellenőrzéssel és 
a kikötőbe való behajózással telik 
el. Micsoda elégtétel a zár alatt 
tartott vizeken egy kínai katonák
k a l megrakott csónakot látni, 
amint a kikötőtől tisztes távol
ságban horgonyt vetett hajóhoz 
úszik, amely bebocsájtást kér. 
A kikötőből semmit sem látni, p a -
talmas sziklafal választja el ha
jónktól. Az út szikláktól övezett-
Gőzösünk egy révcsónaktól vezet
ve lassan halad előre a kacska
ringós, szirtes szoroson keresztül. 
Itt a természet maga emelt erő
dítményt, mely gúnyt űz a japán 
hajóágyúkból. A szorongatott em
berek mégis kénytelenek voltak 
biztonságuk emelésére a parttól 
az ország belsejébe vezető gyö
nyörű autóutat mérföldnyi hosszú-
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ságban dinamittal felrobbantani. 
A japán stratégák úgy számí

tottak, hogy Kínának a Jangcsa 
folyótól északra eső részéből máso
dik Mandzsúriát csinálnak, mi 
helyt Tiencsin—Pukau, Nanking-
Shanghai és Sanghai—Hangcsati 
vasútvonali zónákat megszállják. 
Nem vették azonban figyelembe, 
hogy a vasútvonalakon kívül is 
vannak kínaiak által lakott terü
letek. A gerilla-ezredek, mint a 
rendes kínai katonaság része, a 
a néptől támogatva megakad í-
lyozzák a megszállt területek p i -
cifikálását. A japán helyőrségek 
közötti összeköttetéseket megsza
kítják, felfegyverzik a népet é3 
megteremtik az összeköttetést a 
megszállott és szabad területek 
közöt. A kínai nemzetet fegyver, 
be állítják azokon a területeken, 
ahova az ellenségnek sikerült be
törnie és hatalmas erődítmé
nyeket emeltnek a megszálló ellen 
ség háta mögött. Állandó tevé
kenységük arra kényszeríti a j a 
pánokat, hogy Északkínában mil 
liós hadsereget tartsanak állandó 
készenlétbein a városok, útvonalak 
és központi kikötők védelmére. 

így kötik le a japán haderők j a 
vát a partizán csapatok és ezzel 
lehetővé teszik a központi kor
mánynak, hogy az ország délnyu
gati és északnyugati részében ha^ 
talmas, erős hadsereget szervez
zen és hogy nyugodtan élőké*-
szíthesse a kínai nép győzelmé
nek ügyét. 

Ágnes Smedley 

Figyelő 
Helyzetkép Angliából 

Az angol élet jelszava most: 
„Down", ami magyarul azt jelen
ti , hogy: „Le". Mindenki menekül 
„le" a földbe, még pedig minél 
mélyebbre. Az emberek vermekben 
bujkálnak. Hiába próbálnak a m i 
niszterek eazel a tömegőrülettel 
szembesaállni, „lehurrogják őket. 

Az egész ország züllik „leufelé. 
Egy fél év, azaz a müncheni k a 

pituláció óta az angol kormány 
komolyan igyekszik az országot 
előkészíteni a háborúra, de az an
gol közönség, munkások, liberáli
sok, konzervatívok egyaránt, a 
kormány előkészületeit kontárko
dásnak minősíti. Hiába mondja él 
Chamberlain egymásután beszédeit, 



hiába van állandó mosoly az ar
cán, a pánikot nem tudja leszerel
ni, mert a népnek sem hozzá, sem 
munkatársaihoz bizalma nincs. A 
képviselők többsége sem azért tá
mogatja, mert bízik benne, hanem 
azért, mert fél az utána következő 
káosztól, pttől a Középeurópából 
íenyegető állandó felfordulástól 
{permanens káosz) fél az ellenzék 
is, mely ép oly tehetetlen az eljö
vendő brit politika kérdéseivel 
szemben, mint a mostani kor
mány. 

Évszázados angol hagyomány 
bevánni az események és dolgok 
közeledését, azután elhárítani, de 
sohasem kezdeményezni. Ezért 
nem tudott Anglia a támadó fa
sizmus ellen, mindjárt valami ha
sonlóan hatásosat szembeállítani 
és ez okozza az angolok gyenge
ségét. Az angol békeszerető, jóittr 
dulatú, de a pénzéért akar is va
lamit. Abba belenyugszik, hogy 
§00 millió font az idei költségve 
téá, de azzal nem elégszik meg. 
hogy ekrazit bombák ellen bádog-
állványok, légi bombázás ellen 

.gázálarcok és gázbombák ellen 
térdigérő lövészárok legyen a vé 
«fcelem. Kétségbeejtővé teszi a hely 
setét a 2 millió munkanélküli és 
menekült kegyetlen versengése is 
Egy hajón ülnek és egy örvény 

-felé haladnak, mégis azon vitat 
kóznak, hogy ki érdemel több szau
náimat. Á jóindulatú emberek 
egyformán akarnak segíteni a 

TOunkainélkülieken, csakúgy mint 
Baile Szelasszién és a német 
cseh és spanyol menekülteken, 
vagyis egy hatéves rövidlátó poli
tika összes áldozatain. De mind
nyájan a nagy és tehetetlen egy 
házak és a kis és tehetetlen segí-
Kibizottságok egyformán tudják, 
hogy a közeledő viharral megbir
kózni nehi tudnak. 

Ezeknek a harcoknak, segítoak-
<: soknak, felvonulásoknak, tünte
téseknek , koporsó procesziónak. 
gyűléseknek jelképe a napon
kint látható lövészárok, amely 

-senkit k i nem elégít, ellen
iben a volt katonákat életük leg
hosszabb idejére emlékezteti. Hiá-
* a akar ja a sajtó sport és társa

dalmi események leírásával 
izgalmat csillapítani. Tudja min
denki, hogy az emberiség dönto^ 
élet halál harca kezdődik, de . * 
közvélemény szerint erre a harcra 
jobban kellene előkészülni. 

A fasizmus lényege a besza-
míthatatlanság és kiszámíthatat
lanság és ez ellen nem használ a * 
esernyő. A „demokrácia44 hopjp-
mesterei rendeznek még ünepsóge-
ket az udvarnál, parlamentiül 
és egyházban, de nem törődik vela 
már a nép. Mást akar. Védelméti 
Mélyebb f árkokat, mélyebb ver
meket. A nép most irigyli bányá
szait, mert azok pár száz méter 
mélyen vannak a föld alatt és 
„védettebbek"? 

Mohácsi Irén 
A magyar kormányválságok tit

ka . Imrédy bukását a sajtó egy-
része félreértette, azt adva ma
gyarázatul, hogy a bukás Imrédy 
„zsidóvolta miatt*' következett be 
Nemcsak az Imrédy kormány, ha 
nem általában a magyar kormá
nyok (jelenlegi! & ű r ü váltakozásá
ra ad választ Szentessi Károly az 
„Uj Hang" egyik legutóbbi szá
mában „Belső harc a fasizálás 
körül14 című cikkében. Többek kö
zött az alábbiakat fejti k i : 

A magyarországi politika esemé
nyei élesen rávilágítanak arra , 
hegy az uralkodó osztályok kör 
vében nézeteltérések vannak, hogy, 
a nagytőkések és a nagybirtokosok 
mindeddig nem tudtak megegyez
ni abban, hogy a jövőben mily eft* 
eszközökkel biztosítsák osztályki
váltságaikat, milyen mértékben és 
milyen eszközökkel idomítsák hoz
zá Magyarországot a róma-berlini 
tengely fasiszta rendszeréhez. A 
nyilvánosság előtt folyó politikai 
harcok belső kérdései ezek voltak: 
nyílt fasiszta diktatúra legyén-*, 
vagy olyan messzemenő engedrixé 
nyéket kapjon-e a fasizmus, amik 
már elmossák a határt a nyílt fa 
siszta diktatúra felé, vagy megma
radjanak a nagybirtokosok és 
nagytőkések uralmának eddigi 
fermái, ha egyre jobban fasizálé* 
dó tartalommal is? 

* Szemmel látható, hogy az u r a l -


