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.̂
" '̂  Tol á nehezén ...

A napi mpnka útáh megnehezedett
tagokkal roákad le az ember.A sze-
wny kis esti hárapnivaló után tán
még- egy cigarettára gyújt, s le -
hunytszeaR arcát odaadja a langyos
' tavaszestének. 3zek azok a csöndes
ötpercek, mikor a lálek számadást
tart. Itt vagyok,élek. A magyaror-
szági tavasz? a hagonüthatatlaa-
ul, fűszeresen illatos? ... bizony
messze van. De közben elszáguldott
egy nagy háború s el á hisztériás
háboruután, amikor a hazátlant űz-
ték, lökdösték a hatóságok, pusztí-
totta az éhség; csak azért, mert
Önmaga akarta a hazáját megválasz-
tani. Ma már újra elismerik ember-
nek a hontalant.áhen sem kell hal-
nia nár* akinek nem is jut munka,
kerül hely s egy falas kenyér vala
-mely táborban. Az IRO nagy csopor-
tokat visz hajaival a világ legkü-
lönbözőbb pontjai felé, ittmaradd
helyüket a táborokban uj otthonta-
lanoknak adják. '

Csigalassúsággal, de a hazátlan
elárvultak helyzete,élelmezése,ki-
látásai javulnak. A segítés munká-
ja, amelyet az egyház kezdett el,
szélesedik^ A nehezén mintha tul
lennénk. A holnap fényei pislákolr-
nak;emberi életet, munkát, otthont
mutatnak.ötszáz magyar ifjú indult
el egy csoportban Ausztráliába, oL-
vassuk.Az ilyen hírek belénk fáj-
dulnak, de ez a valóság, amely
osztályrészünkül jutott, s a való-
sággal szembe kell nézndnk.KészüL-
nek a szomszédok, kicsit mindenki,
hogy életének másik felét talán a
föld túlsó oldalán élje le. A nyu-
gati hatalmak az IRO utján most
siettetik a kivándoroltatást s ez-
zel beiszerik, hogy belátható id6n
belül nem lehetne számolni a hon-
talanoknak eredeti hazájukba való
visszatelepítésével.

Az otthoni emlékektől, vágyak-
tól sajgó lélek miben béküljön
meg? Az életből nem oly hosszú már

A Z E M B E R I S Z A B A D S Á G J O G O K

B O T R Á N Y A

A hosszú és véres háborút a szövetségesek, Ameri-
ka, Anglia, Franciaország, Oroszország, megnyerték, a-
zért, hogy "a népek szabadságát biztosítsák".

A hazátlanok száma azóta állandóan növekszik.
Berlini amerikai bizottság hivatalos jelentése

szerint Kelet-Németországban a koncentrációs táborok
ma is állnak, üzemben és tömve vannak. Többszázezres
rabjainak kb. fele éhségben, kezeletlen betegségben
pusztul el. E jelentést világgá röpítették és;nem cá-
folták meg.

Az Egyesült Nemzetek ülésén javasolták, hogy nem-
zetközi bizottság végezzen vizsgálatot szerte a vilá-
gon, melyik országban van kényszermunka? Tizennégy
ország a javaslat mellett szavazott, ellene három;Uk-
raina, Csehország, Szovjej^oroszország.^ .

AZ ANYA MEGÖLI Németország keleti zónájából isme-
GYERMBKÉT ... rSsök magukkal hoztak egy nyolc é-

ves kisleányt. A kisleány elmondta,
hogy édesanyja elpusztította két kistestvérét és önma
-gát, mert nem tudott a családnak élelmet szerezni.
("S.N." hire.)

A menekült hazátlanok, a DS>k, tiz-és százezrei
négy éven át (a hábora győzelmes befejezése óta) nem
tudnak munkát kapni és mindeddig nem volt 6zabad to-
vábbutazniok olyan földekre és olyan lehetSségek közé
ahol eniberi életet tudnának teremteni.. A kivándorlást
most gyorsítják ... természetesen a fiatalokat,er6se-
ket, magányosokat válogatják.

"NEM SZABAD",
"NEM LEHET"

A többi hontalan, fSként a nagy
családok, várjanak.Munkát nem kap-
nak. Csak várjanak; négy évet vár-

tak már, megszokhatták. Hogy miből éljenek? ... Néha
vetnek nekik egy kis alamizsnát. Egyelőre azonban ( 4
év óta) útlevelet nem kapnak, vízumot nem kapnak, ma-
gában az országban, ahol élnek, sem utazhatnák bizo-
nyos távolságon tul, mintha bélpoklosok lennének.
S miad err&L beszélni is alig szabad. A béke ötödik
évében.

WHISKY ÉS
KOKAIN ...

Van olyan, akinek négy év ota affi-
davit-jo van egy tengerentúli or-
szágban él8 rokonától.Az affidavit

azt jelenti, hogy az illető odaáti ország állampolgá-
ra, a beutazóért erkölcsileg és anyagilag felelősséget
vállal, ez utóbbira való képességet bankkivonatokkal
is igazolta. így sam megy, négy éve. Nincs semmi baj,



"Tol a nehezén* folytatás)
ni még vieaaa van: a aok csalódás
3&naibenhigyjHnK, adre építsünk
^g?
Igen, a ack csalódás, fájdalom

Lvezet, eiRenyiszerit bentőnket az
iitó politihán.a csalfa honvágyé n
ti az aadwri let igazi értelméhez:

i át igazi értelméhez:
való azővetaéghez. Ea

Jlett volna, hogy aaalwan ia
l dongánk,

d l tgelsS gondolatunk legrem, ez a
" ' "g. Ha latentgltibe!alhata.t anaá

életűnket: akkor ezek *
nem torkolhatmak tEbbé

&eoMába. Aaiaádaág éaazls-
n utáni keraaéa a hétM!znapok szm
ája. eaeahyei kHaBtt, olyan győr
OLes^ket. CroaNket hoz azáamnkra^a
legyek tolHbk ellehetetlenek.^ el
iMzott életből valő nj jáazHletéa
ceakigy lehetségear. Bukott ban-
r, gyógyíthatatlan beteg és miü̂ -
nki által megvetett bÜn&ő talált
ec az utón - As csakia ezen - mg
atat. áki ahétMJBnapok aprákis
y*ri kSüÖtt aem felejti el arcát
tenre forditani: azon aa eaheren
l3teD-are bHnbelem. tBkélate*.

xronthatatlan jgqywi lHkr8MM&
e<ma.Aa az enber aegelőgedAttBá#-
n és bddogaágban Aí^ mert Igaa-
gi)an és i&eretetben 6 l - e k 6 t
l ^ de a^gd&acbhetetlen értben,

nandeitMn; a világon, miaden
, vé#l Mindig gyazedeTaeake-

jtink, ei#k6letese6g és
g felé tartva^bárhová k Ö

ia. így lesscünk egy eae
?.amewt9lre is legfa3Jc&i
gérettebbek. -Az iatenea
tt á ü ^ & R d

a

gy
eanek azerelboében

Xanadában i$^ A "Jöjjetek" nagy-
abáan appaxátaat épít acat fel,
gy Mámoiatartaa éa egy^aről érte
itae a világ legMíU&abHzCbb pont-
in él6 magyarokat. Y e l A i H í k
k csak annyi a k8teleeg
vándaríáei ciaBh&et Intd
ar^nMtosé^el* Btegens,
tA3se 8., AMtria* A la^ű^ a
y bírmeTy otMágába. ellenez ol
Míg aéimi ia lcald,tak. miAdad&
tg kiváodorlo testvérmtac ^yan
Ünények kBzé nem keiHl, hogy ba-
Kt támogatni kiváaja a "Jöjjetek*
36Hitáaát. (i. gy. 1.)

K S H g & zegkezdtek a
ndszenty biboroa horcegpirizáé zár

á $ l 6 L S f I l t 6 t é é t
ady egyben megaatatja
p ezeHvedéaeit ia. (Z

(As emberi szabadaágjogok" fo3ytaiáa)
ninca aemnd. kifogás sem az utazni azáádékőz^^
meghiYo a&ea^ !ye ellen. Qppen caak nem atagy.
Iet6 itt tétlenségre van kárhoztatva, moha
dobozhatna* mert az az állam egyébk&ní Vha
i^ándorlőkat. Pedig béke van, az emberi azab
kiharcolt béke, a haj6k vigan járnak. Igaz,
tu^egybirt,hogy M t N K R A egyik lanáM&
jdrakoaáaya feleként ^Adakyt, kokaint éa
k t i i á t é t k é *

t"
á

jdrakoaáaya feleként ^Adakyt, kokaint éa egy
ketepiaci árat cseapéaztek abba a vérző*, éhe
azágba. Csak nem Uyen okok adUM nem jvt ha
aaankárá vágya hontalaMkaaaaana?

YBKIT8TT
* ^ j))Mf

az id5 legeUrgetübb igazai
-gait,Bostohban (Északawerika) nagyazabaan beawédet
tartott.

Megállapitotta o is, hogy *haagy gyCzelí!ÜBk
ké^elták^ elnyerjek a békét, legalább a a^

olyan anlyos éa közeli gonoazaágok-
szenibe, amilyenekkel civilizáe&oHk

viharában éa feMordaláaá&an sem". ChwroMLll
rátapintott ez elanlt négy év általagc fentebb eoaa
-telt,aok tekintetben alig jóvátehetC malajaztáaáva,
amikor acndottai"^gy győzelem probléjnái aiűyoaabbak
éa terheaebbek lehetnek, mint a vereeégé". Az oro-

k d l t atondobta: "zdért cselekedtek éa visel-
kedtek Ck eltökélten ngy,hogy ezzel ellaáBk
gyeaCOjéare BaztMoHztek a azabad világot? ... aaért
történt ez, aert a aeovjet jobban fél a !!yngat b*-
játeágátdl, 3&nbelleas6geaa6gét6l*.

A világ ela5 államférfia atég a következeket ál-
lapitottatnag*

Ha wiaden W3zágban a nép nagy töaegeit bCaége-
aen teritett asztalhoz ^karjYűc^vezetni, ez oaak 3&-
radbatAtlan áld^atoasággal, jóakaratunk, technikai
terneláBBnk öröicös javításával érheti el ... Indul-
junk valejMBMylen ebbéli küldetésünk éa kÓtelaaaége
-ink telj esi t^aár&, félvén csak Istentol éa aatwd.

Arra a k6rdésre,hogy adért fél a, Shovjet $ üyâ -
gab barátaágátdl^ Churchill ezt ̂ dlaazolta: A Szov-
jet nem engedheti meg magának,hogy azabad és bawát-
ságos közlekedés kialakulását engedje ajt ellenőrzé-
se alatt állá hatalmas teiület és a Hyagat közHtt.
Hogy ne láasák az oroszok, milyen élet van határai-
kon tol, a ugyanakkor a világ ae Iáthaasa,ad. tPrté-
nlk a Szovjet birodalmán belül. A teljes düctatar*

érzi magát biztosan egy nyilt világban."
Churchill aasrUtai tartMkodáaa aLztt ia fris-
tájékas6dett hassája eaeaányeirCl; MÜRn repE&&.

zt3ks#&Eíra 4 angplai újságot tüstént mag-
Saükután.

KONDI? AMKBAMBMKL... & Bgyh&ak Világtaaá-
caánakvlyeid

aága a Qenf íaelletti Boeaeyben tartott
többek KKaCtt a Következüket áűapitotta n
tagegyüäevtac Istent!^ a világgal azeabea
zott szolgálata feleloeségében thnepélyeaen kA^yJŰAt
-koztatta az ea^eri jogokról és a vallási szabadaág

ő l ^ l $ l t ő l i t K l d l l ál

sen

-.w*.*.v^ alapvető elveit. Komoly aggodalomnál ál-
lapították meg, hogy a világnak szinte aAnden ré-
szén - nyíltan vagy burkaiban - az enberi jogok éa
szabadságok veszélyeztetettsége Mtazik kifeji8d6-
ben.EKPÓ'pa és Azeia számoe orazágában korHáNyok vgy



mutatják, -,,
hit szabadsáí
gyakorlati
gadják.
azt a jogát,!
let Csszes ̂
jé

elküsmeret és a
it védik, azonban azt
:atar&asukkal megta-

t á kszék az egytáznak
mindenkinek az é—

-y —-létein Isten ,
jét hirdethesse. Keresztyén if
sági szerveket betiltanak.
szólnak a lelkészek kiképzésébe és
egyházi vezetők kinevezésébe.Nove-
kédő számmal letartóztatnak és
fogva tartanak egyházi vezetőket
és egyháztagokat. Bgyes téralete-i-
ken az egyhazak az előtt a lehető-
ség előtt állanak, hogy életSk
mint egyházaké és
teljesen szétfoszlik ... Bgyes or-
szágókban, melyekben Mvülrol —
ve szabad hagyeményt őriznek, a
nép gondolkozása és cselekvése fe-
letti növekvő kornányellenorzés,
minden politikai ceelekvéapak a ka
-tonai és hadászati szempontok alá
rendelése éa a valláskisebbségek
jogainak megrövidítése folytán gya
-rapodó veszély mutatkozik".

A Madách Szinház - írja a budapea-
1,1 Magyar Nemzet e. lap - teljes
azletevel kivonul a Ganz vagón-

BELrék Magyarországról

rarországi reformátusok he
es jovo"-*neK szerKeszTosegepoj. KP
la, az addig volt felelős szerkesztő, aki
lemondott pSspBkhelyettesi, régtől viselt
is. A lapban nem találhatok twbé Ravasz l
polc írásai seau Az uj főszerkesztő dr Victor

millió hontalan élBurópában
Í é szerint^Aunesco KÍMjjése szerint^A w

-mek^Az árvagyermekek száma Iß -
bői Magyarországra 2ooyooo esik.

év végén, az
12 millió gyér
Burdpában, eb-

-zetik a gépeket.

felé tartó menetrendszerä útjáról
M *-JSSzoB%t* !ßnchenb# a közelmúltban^
ínnyi magyar légivonalon orosp pilóták ve

Bndapesti

gyárba, a csepeli Veiss Manfréd-
ba, majd az sjpésti Magyar Pamnt-
iparhoz és ott eljátsszak a "Kis-
polgárok" g. Gorkij-darabot. (Nem
lenne egyszerSbb. ha nem a szin-
ház menne á nézShoz, hanem a nézS
a szinházba, amint ezideig szokás
volt?)

írja; " Az operaházi piag-pong egyattes
" venoégszerépelni és ott megverte a her
—^ ^^-^-í Hóst aár csak az ̂ *̂̂ -̂lyi asztali teniszcst.y—„-,,* ^̂ ^̂- —r- —-^ r—

zík,hogy a dBrns^ pingpongozok Budapesten az p
ban vegyenek revánsot az enekeseken, mondjuk a Pa-
rasztbecsületben."

pesti lap írja; "Rendelet jelent meg arről,hogy a kb*-
zQleteknel senkisem tSlthet be kettőnél tb*bb olyan
illetménnyel járő állást .amely áítalaban létfenntar-
tást biztosító foglalkozásnak szokott min5síilni, Bz
helyes. De talán még jobb lewe, ha az et#er egyet-
len egy állással tudp& biz^ositáni a létf enntartá-
á t " '" * ' ' " '

Mit vesztett
ujsag jej.eniH, — ^ — .-,
vesebb most, mint az utolsó
a két világháború kBzti

a Hl5^<eoo-rel ke-
iláláskor volt. Ha

veaszíik ala-

A Z B L S 0 B 0 R T ? A L U

Részlet S z a b Ó D e z s C regényéből

( A világon ujabban^ MMgHtég;
"békekonferenciát" tartanak
csak az a MKSnBs.hogy akik
ezt teszik, azt is mondják:
"a békéért arcvonalba kell
ánvninlf 8 fel kell tudni ál
-dozni életQnket, utolsó
csepp vérank6t"i.B békés ha-
lálranógatás napjaiban p ü -

vissza ä magyar
falvak vérének nem is legu-
tóbbi, de azeiStti ünnepé-
lyes odaáldozására,
ezt Szabó Dezs8 ezKMzJ
dus látása és ioyelvé feí

azon éjjel b^LciMis futár hozta ki a<
jegyzSbBz a szükséges utasításokat, s más-
nap mint a nép atyja kelt fel az ágyából,
hogy a tegnap megrugdalt nagy kutyát nekiug
-rassa a véres hajszának.A falakra kiragasz
-tották az éjjel hozott óriási plakátokat.
Az egyik az agg király drága stílusát hozta
el népeinek, a másik kett5 a behivási módo-

zatókról szólt. A jegyzS magához hivaHa
Szonda Gergelyt.

Az emberek bennmaradtak a faluban s az 6-
..g.f81d Mába várta ma Srőkölt gondviselőit.
A termS mező szélessége, az élo csjéplQgép ma
árván maradtak^ Az emberek a nagy papirosok-
ból süabizálták a rettenetes jov6t. Néme-
lyik holtradermedt szemekkel tapadt az irás-
hoz, minthac a megpattant betőkbol már hniiák
végtelenje gurolRa elß s ott látiá a magáét
is. Misok leszégzett szemekkel, mint bántott
katyák,bef elé néztek Cnmagukba s ott hallot-
ták az elhagyott család siiását, látták a
tHzhely fekete napjait. Fiatal legények,kik-
b6l majd kicsordult az élet s kilobogott a
fiatalság^ mint égő tulipán a tavaszi föld-
ből, csín&Lt férfiassággal nyelték vissza az
egyszerűbb székely meg sem értette a hivata-
los mondatokat s mindegyre lehetett t̂ iitu*!
a kérdést, melyben egy halál felá hajló élet
remegett; - Nekem is kell mennem? Nekem ia
kell mennem? - A nők kbWLtínferegtek, mint
megmaszlagozött tyúkok és sírtak, vagy benar
rekedt sirassál néztek a semmibe, melybe be-̂ .
le fognak yuhanoi. "
. r,

Egyszerre aztán köztHk termett Szonda Ger
-gely s nagy^ telt szájjal kezdett olvasni
egy csomó* újságot. Hogy mit mondott Vilmos,



il, aldcor Magyarország lakossár-
gának p,800.000 Mpül kellene
lenrde.E helyett p,2ol.ooo a la-
kosaág száma^ azaz a háborús ki-
esés 600.000 főt tesz ki.Em
az a lélekszám, amely a

É í 2. í

módokon a háború követ-
keztében elveszett a magyar nép
ssámára. Bz több, mint akár .
lía.a^ár az Egyesült Allamok
borús embervesztesége. (Az ada-
tok Rákosi Mátyás március 16-i
beszédéből.)

A Közgazdaság évKSnyve, amely
lPÍt7-beu jelent meg,összefoglal-
va Magyarország nemzeti jövedelf-
mének alakulását. Eszerint a* há-
ború következtében a magyar me?-
zo^azdaság jövedelminek "" **
vesztette le, a bányászat
hászat ii$%-át.a gyáripar
a l^emöipar it2%-át.Mtndent egybe
vetve a nemzeti jövedelem 34%-
al, tehát felénél többet esett
viasza. Hasonló volt az egyéni
jövedelmek pusztuláea.l9^7-4$-ra
a nemzeti jövedelem megint a'bé^
kebelinek o€^-a fölé emelkedett
és az ^itß-5? termelési évben
várható.hogy visszaáll a békebe-
li szintre, ugy,hogy a gyáripar,
bányászat a békebelinél nagyobb
mértékben vesz részt a nemzeti
jövedelemben, a mezőgazdaság a-
zomhan mág nem éri el a békebeli
szintjét.

)sti Ref.(

ĝy az egyházmegye anyagi élete
dvez6. Perselypénzek 8 adémá-
ok fejében 1 forint 7$ fillér
ík havonta egy leiekre.

A "Lágerek" többéves borongásával idegeinkben utazunk
Svájc felé. A határon tul simán suhanó vonat visz: Ror-
sehach, St.Gallen. Sziporkázó fények,arany és ezüst kávé-
házak, kirakatok puha gazdagsága. Egy gyűlésre sietőnk az

ik kis utcába. Ragyogó* tisztasággal és puritán egysze-
éggel fogad egy terem,a a jelenlevők élén egy szerény,

mosoiErgá idős ur, akinek a kézfogása oly pártfogdan simít-
ja a kezünket, mintha csak mondaná:szeretlek téged, test-
vérem, mert látom, hajszolt, fáradt vagy, mint valosziiür-
leg hajszolt, fáradt az a k§z8saég, mely käldStt, s sze-
retlek azért is, mert nekem a szeretet meggyőződésem, Mr-
tem és szándékom ... Robert Rotagh 8, St.Gallen "Altpfar-
rer"-je, amit mi magyarom. pH^pöknek mondanánk. Feje egy
nagymultu, dinamikus tetterej& református egyháznak, sok
papnak... most előre hajol a bamafényezésa asztal tül&r-
,lapján, tenyerét is föléhez illeszti, hogy jobban megért-
se a mi idegen kiejtésR beszámolónkat az ausztriai magyar
hontalanok szükségeiről.Van őneki sok más gondja is, nap-
palain tul nem egyszer az éjjelét is követeli munkája,mc6t
mégis csupa odaadó figyelem a mi, az idegenek, sok apró*,
részletezett problémái iránt. Nem kérte.ősztöáözte 8t er-
re senki.se államközi érdek, ae az Egyhazak Világtanácsa,
se Amerika, még csak Svájc sem, - csupán egyedHl a saját
szive. S mikor beszélni kezd, bármilyen súlyos kérdésről
is, csak mosolyog, s a szeretetnek ez ,a tiszta derűje át-
hatja, valósággal megszépíti hallgatóinak figyelő arcát
is, megkönnyíti az egész keserű ügyünket is.

"ML nem csak adni akarunk a magyar menelMlteknek. mert
amit adunk, az nem a miénk, hiszen Isten megbízásából van
nálunk, - de tanulni is akarunk a hontalan magyarok hité-
ből." Mennyi alázat, bölcsesség és forró szeretet, milyen
a dolgok végső igazságát megfejtő hit a galleni püspök
csöndes, szerény, fenkölt szavaiban! Nem ők adják ... mé-
gis egész Ausztria magyar hontalanjainak juttattak vala-
mit, ruhát, élelmet, karácsonyi gyermekcsomagokat,kÖByve-
ket, a "Jöjjetek"-et is ők hívták életre.

Nincs, nem lehet közÖttBnk egy se, aki valaha is elfe-
lejtené csendes órájában áldást kívánni erre az áldott
azív&yszerénységében oly felejthetetlenül nagy ember éle-
tére*^

-m

a német kar megyéd bendBnket's a vilá-
a német ököl nár döngeti a futó
tát. Hogy Parisban rémes forrada-

m ioidreng, utcákat tépnék fel, házakat
ntenek le s felakasztott tábornokokkal,é-
! boBbákkal ordítja a nép urai Relébe a bé
ét. Hogy Oroszországban is nekilódult a
rradalcq^ pdesaza lángokban van a a Feke-
*-tengeren égő. véres hajók uszkálnak^Hogy
Igiád nár valöazlMKLeg a mienk á Péter ki
a i t az öngytlkoláatól védik. Azután bor-

hírek ömöltek, mint vérrel ezitt po-
a szegény háa hasadékaiból,^ kultur-

barbárságról. Hogy a M menekülő
egeneket, magyarokat is, éhezte^ik, szom-
ztatják, vad tomaha%d{^ táncolj^ körül,
lájök szúrnak és nevetnek:-^-Gyalázatos
che,kuiya osztíák, dögölj megí - Hogy nő-
t hajuknál fogva xáncigálaak ki a halár-
éra zsúfolt vonatokból s bántalmazzák az
briót a terhes asszonyban. Es Szonda Ger-
Jy az újságokat, mint az üldözött vérébe
.rtott rongyot, párologva a gyűlölettől és
zugságtól, odatartotta a népszelindek fel-
bbent szimatja elé.
Azután kijelentette, hogy a mai nagy fel

szabadulás örömére,amikor végre az őai
vitézség újból felkel, hogy a lőleselkedC kár-
tyákat leverje, a jegyző ur mindenkit szíve-
sen lát a korcsmában, mindenki ihat, ehet in-
gyen. És a nép, mely felett megsuhogott a
csorbítatlan kasza,kezeitől kiszakadt az élet
ée a család, nekiszorult a gyilkoló vigaszta-
lásnak, az os barátnak, az alkoholnak.

Mikor aztán a békés vér nekiiramodott, a
lehorgadt nyak dacos megszegésbe merevedett,a
szemekbe kitántorgott a felvert lidérc, nagy,
kövér szavak jöttek az ajkakra s az összeezc-
rult ökb'l mellet vert, akkor Szonda Gergely
valahonnan előkeritett egy éktelen nagy zász-
lót éa a Kuntz tanító is, aid. a jegyző felhí-
vására odajött a gyermekekkel. A gyermekek
elkezdték vieitani a nép önkéntes traveaztiár*
ját:

Ferenc Jóska azt izente,
Elfogyott a regimentje.

És ez olyan jó nóta volt, beidegezve nár a
hü kutya husába,mio.t az apporté a vadászebbé.
Szonda meglóbálta a zászlót s elorditotta; -
Menjünk a jegyző urhez4 - Ba akkor a aép, a
sötét halál előtt leborult tép, most párolog-



PBOIESTÍNS SZÖVETKEZET TERMS

FRANCIAOBSZÁCBAN

A í^ajo.?iaországban legutóbb felvetett
tery ^ következőket célozza: az egyház szo-
ciális BMnkájának anyagi megszervezése, ár-
vaMA&k, ifjúsági otthonok, menházak be^á-
st&Ju&eaiRak közös intézése^ a -város ée vi-
dék egymást segítésének előmozdítása, vidé-
ki íMtcvetkezetek alkotása, stb. A terv mint
alanyt Ígéri,hogy j^y módon a szociális in-
tézmények olcsóbban juthatnának a szüksé-
gelt cikkekhez,az igy elért anyagi többlet-
ből sokgyermekes családokat és az időelott
dologbafáradt anyákat, szűkölködő tanaikat,
ifjú házasokat otthonuk felépítésében lehet
-ne segíteni. A mindennapi élet minden kér-
désének protestáns központi állomása lenne
e% a szervezet, amely egyben támogatná a

táns kereskedőket is^ hogy rajtok ke-
gazdasági összeköttetésekkel nem
protestáns vidékek termeivényeit

elyezi esse. Ezek az anyagi előnyök azel-
leini 6á erkölcsi vonatkozásban is jelentős
liâ já-it gyakorolnának, hangsúlyozza a terve-
x.ŵ , RRldnÖsen egy olyan országban, ahol a
protestánsok kisebbségben és elszigeteltség
b éh

"NBM AZ EGYHÍZVBZE3&KÉ, HANEM A

A DÖNTÉS!"

Alo8 KÜT^NBCKÖ NXZLVE3 fordították le idáig
a Btbláát, a legutóbbi statisztikai jelen-
tés e?.eirLnt.

K 3 r e s i k-Makranczy Ferenc köza*' ,̂,
Kz.il. Nagylíároly, l?o^. és Mercz István csa-
iá !%t* Aki tud róluk, közölje cimiket bre-
gê ízi lelhészi hivat-aluhknál, Belmptstras-
ae Ml.

Vü. rj púllnkátdl, kifényesedett szemmel bom-
lott a lobogó után $ mint elejtett tözes

renda dalt ki belőle az orditás* - ÉL-
htboim ÉLjen Ferenc j6ska!ÉLjen Vil-
Éljen Tisza Pista! -Hajrára beideg-
,)jevek, Mmaiba égetett "vigyázz "-ai az
sdáken át fegyelmeaett állatnak. A gyér
és asszonyok belesivitottak s a nagy
bánat, mint egy meglöl^tt fedél zu-

hant Ln a szivekről s az elejtett emberek-
ből kűívöitött a felriasztott kannibál.

a jegyző lakása elé értek, már az
álltak a jegyző, Farcády, Ilona és

t ialu tisztesebb vénei. A menet megállt,
Ataita tanitó belekezdett a himnuszba s a
.r €rEi-.̂ .sk után a parasztok is belehengeri-
ĵ lzták az énekbe^ Minden hangon, mindenféle
3iro c^uklással és visitással énekeltek s a
/MRguk ndnt civakodó verebek vágták egymást
a Riőglxüntott levegőben.Aztán Szonda Gergely
ejfrtúíkolt a egy pár kacskari ngós mondatban
kijelentette, hogy az ős székely nép hazá-
jáéit éa királyáért kész apróra vágatni ma-
gát, az utolsóig, ha kell, még a böicsős

ö u t is odadobja a haza oltárára.

(Miklós, az iró, barátjával a Dunahidon
el egy háborút éltető gyür-

Mi. a protestáns egyház legsürgősebb fela-
data? - erre a kérdésre Dibelius németországi
päspök a következő választ adta: legfontosabb
mankánk az kell legyen, hogy az emberek éle-
tdk gyökerét az Evangéliumban érezzék, ezen
áll, vagy bukik minden. Ezt a feladatot azon-
ban csak a gyülekezetben lehet megoldani. A
döntés k&IBnben is mindig a gyülekezet kezé-
ben van. Az egyház vezetőséget el lehet söpör-
ni, de egy élo gyülekezettel szemben az állam
tehetetlen. Hogy á gyülekezetek miképen old-
ják meg feladataikat, ezt nem lehet eg?fszerÍT!-
en femlről parancsolni. A mi egyháziunk nem
t&r semniféle parancsrendspert. De jól is van
ez igy,mert gyakran kishitüßegünket szégyell-
ve kellett belátnunk, hogy a gyülekezetek a
döntő pillanatokban a helyes utat választot-
ták. A vezetőnek csak a§ kell hogy a feladata
legyen, hogy a gyülekezet kezdeményezésének
lehetőséget nyújtson.

A legfontosabb feladat kérdésére egy másik
egyházi vezetője a német protestánsoknak, D.
Hartenstein, a biz onyságtételt, a szolgálatot
és az egységet jgioite meg.

- - o - -

o*SZÉP KIS ÁLLAPOTOK AZ EGYH&ZBAN." A Daily
Bxpress c. angol lap együtt közli az általáno-
san azovjetbarátnak ismert Canterbury-i '*ví>-
rös dékán" l{épét,a modern fejlődési teóriájá-
ra! hírhedt Birmingham-i püspök képével,eszel
az aláirással: "szép kis állapotok vannak az
egyházban,ha Canterbury dékánja mindent hisz,

Miklósban elszakadt a zsüip:
- láttad a szép^ fiatal magyar marhát, a

m&nt boldogan, hálától csordulva csemcjegett
a nagy lakomának, amit az ő húsából íogMJk
"ütni? Hogy vigyorgott, hogy lakodaibaat tí.j-
lóznak belőle ezek számára.Nézd ezt a rohanó
várost, a felszökő palotákat, a vágynak,
nek,gyomornak megvalósuló, feíhenasegő l
Kié a pénztenger itt^ kié a drága gzerelar^a
megfizetett hir. az ütött dob, kié az élet-
nek ez a roppant aratása? Idegené,Id8?r;cné,i-
degenéi is ez mind a bolond magyar vérből
serkedt s ha megfacsarnád az utcakövekét,r.a-
gyar vér csordulna belőlük. Most elindul ̂ j -
ra öklelni a fiatal magyar bika s a háború-
ból, mint egy mitologikus káoszból fog Omle-
ni a vér. a fájdalom, a nyomoruság, a pőp.z,a
jövő, Kie lesz a vér? A mienk. Kié a f&jdâ -
lom, a nyomoruság? A mienk.Es meglátod:pénz,
élvezet, jövő,az mind a kis okosoké, a böl-
csen gyáváké lesz^ az ügyes uszitóke, 1Ü el?-
hullunk. szétot)gí-jnlc háborútól, betegingtől,
nyomortol,idegen fajok fogják fejni a terté-
nelem megduzzadt tőgyét, mi szolgábbak,n,^o-
morultabbak, balekebbek laezünk mint valaiMt.
NekLink el^g.hadaloltunk, ha egyszerűen, fel-
ségesen hosok voltunk. Mindenki ur lesz raj-
tunk, mindenki főzni fog csontjainkba!.



ami a moszkvai Prawdában &U,vgyan*
akkor Bij^singhamptbpöke csak a fe-
lét hiazi áznak, ami a bibliában
áll' .

ak és a vi-
konfereneiánlágrend"cimmel

amerikai vezető ,̂ _
tákt"a mi törekvésanknek annak
lennie, hogy népHak ellenálljon
kísértésnek hatalmát flígtleal
basználni,misr6szt pedig a felelos-
ség alcl magát kiymní... A szovjet

ő k b é t

a

á iymní... A szovjet
JmmmnniHuma az erőszakban és terror
-ban hiszS Beidéig nincs nemzetközi
törvény és nemzetJcBzi rendorhatálom
azoknak védelmszésére, akik magokat
í^en módszerekkel szembén nem tud-
jHkimegvédeni. Az EgyesíÜt Allamok
bátalmi állása nyújthat ma egyedBl
aegfelel^ er6t arra, hogy az emberi
jogok és szabadság védelmet nyerjen,
hzel kapcsolatban azonban fennfo-
rog a veszély, hogy e hatalomnak az
alkalmazása háborúhoz vezethet, ĵ l**
ütjak, hogy a Szovjetunióval való*
háború n^emelJkeraihetetleni.Hlndin-
hább jelek mutatkoznak.hogy á szov-
jet vezetSk egyre jobban felisme-
rik módszereik hiábavalóságát egy
egészséges és igazságos társadalmi
renddel szemben. Ezért dSreség len-
ae egy 'präventiv' hábora. Az i#z
társadalmi renden nem fog a kommu-
oizmus .+ ." ( B H )

AZAZ OKA,oAZ ÖaBKŐS HÍBCRBKNAK
ttogy az emberiség ha

k t ó d i k
ttogy az emberiség h a t ^ ^ ]§)̂ {n̂
-szerekre tagozódik,amelyeknek az a
börekvésuk. hogy saját hatalmakat
íáaok kontójára gyaísapitsák-mon-
iottaDM)eliás püspökit kell for-
tálmi az emberiség gondolkodását"o.
al6adásában. - A z állami hatalmi
aszkbzCkkel alátámasztott 0na6 g*-
iasági törekvések áldozatává lett
az emberiség, amelynek egyetlen é-
Letcélja aiMteriális jSMt lett.

A^Mjgj ^^gym<"n^, ^ g
g emellett az életrend mellett ma

-rad, sosem lesz béke.Ahol Krisztas
ran, csak ott van béke, amelyet !ű-
Länben a világ a maga erClvel soha-
sem tad megvalositani.

BBMJNI ASSZONYOK KÖWHBLDC
asszonyok világtanácsa által i
)en megállapitott "A gyermek Magna
:harta"-jának idSszera megváltozta-
tását .Nán^snlyózáák, ! hoár jéHdigrtelr-
íépzelhetetlen mádon használták fél
Legutóbb a gyermekeket a háború ép-
iekebenJBiztosittatni kívánják min-
3bn esetre a gyermeknek szoléi ál-
Mű, való neveltetését, a gyermek a^
^yanyelvén és a szülők által kívánt
rallásban.

Az Ige fényénél

!8nnyebba tevének a t& fokán

Isten orszii^pba b e j t i

_ Báazlá püspök és !hraMizy3rula
hálvintéri lelkész.jaäspökhelyettes Amerikát j^n***^
- jóval a háború eíott - hogy *TMzai" igehirdetéssel
keressék fel odaáti véreinket. A püspök költői miv&,
páratlan mélységjEL prédikációi ésMEuraközy lelkész
forrómagyarságu,a kalvinizmus népkűzelaégéaek tHméty
izeivel das igemagyaiázatai elmondhatatlan kíneset
vittek a tengerentúlba szakadt magyaroknak.Alig akar
-ták tovább engedni okét útjukon az egyes gyälekeze-
tek. Kis keresétB., erősen dolgozó, egyszeitT emberek
teszik az amerikai magyarok z&aét. emberek, aBBr be^
csületességakkel, szorgalmukkal aUták meg a sarat
idegen föláBn is. A latért való Küzdelembe belagépi?-
esedve. a magyar beszédtSl elszokva, most a két pap
brBk távlatok igazságát idéz8, szép szavain At egy-
szeriben visszaér&ték a szdlSföldet, az anyaryelv
varázslatát,színes bőségét.- otthoni táj area,gyer-
mekkori ételek ize, emlékektCl iELszéres azell6 suha-
nása, magyar napfény melege volt számukra minden is-
tentisztelet. HgyszeíR gyülekezeti tagok fogadták
otthonukba a két egyházi embert, akiket az ut fára-
dalmaiért nem is annyira a pompás vendéglátás, mint
a házigazdáik mosolyban és MBnnyben sugárzó boldogsá
-ga és szeretete kárpótolta és ajándékozta meg.

Az egyik városban egy milliomossá gazdagodott ma-
gyar származása gyáros házába kerültek. Hyen gyönyB-
i& palotában még seholsem voltak. Szolgák serege volt
segitségHkre. dúsan teritett asztal, hínyelem állt
rendelkezésükre. A házigazda Máért udvariassággal
kezetfogott a két anyaországi pappal, a továbbiakban
azután "nem ért rá" veÜSk lenni.Tobbe nem is látták,
az istentiszteleten sem* A két magyar lelkész sehol
még ilyen fagyosan, rosszul nem erezte magát, mint
a m M k a p d U R a M & a i & q ^ b é M & M n . Cbvmdtd^ amint a
következő helységben egy bányász egyszera.,melag ott-
honába keraitek.

Az amerikai !Mgyar, aki az élet versenyében min-
den fb*Mi ítélet szerint "mindent megnyert", lehet,
hogy éppen miMent, ami igazán fontos, el is veszR*
tett.

cÍm!!á5Al!ÍB5
óan a "Jb*jjetek

gunkról,gondolká
elSáUi

MACTAR BSMESZHm MaidjQk ál
hogy hirt,képet adjunk ma-

dolkMásunkról,gondjainkról. A "jöjjetek"
nak támogatására most elsC segítség érke-
I á l ó E t C h i i ( I d i )zett: Egry LÍszló East Chicago-i (Indiana) lelkes z

átndbaláa8zámunkra az ottani református egyház n6egy
-létének 7 dolláros adományát, id.Molnár Bálintné éá
Pagyas Ferencné nevében. A támogatásért köszönetet
mondunk és kérjHk Istent,a "Jöjjetek" közvetítő szol
-gálatán keresztäl amerikai testvéreink mind széle-
sebb rétegeinek figyelme fordulna hontalanjaink
iránt.

K a n a d á b a n rövidesen törvénnyel szabályozzák
az oda kivándoroltak hozzátartozóinak kiutaztatását,
ä tárgyalások az IÍM éa a ksüaadai kormány megbízot-
tad KBzBtt befejezés előtt áUatak.

--^IRATKÉNT, LBB, 1PÍÍ9MÍJPSHD-*-




