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állunk oldalán ma, amikor megmutatta 
•hatalmát azzal, hogy tönkrezúzta a 
fasizmust — és oldalán állunk mind-
örökké. Ma éppúgy, mint 30 esztendő-
ve! ezelőtt: a Szovjetunió a Béke fák-
lyahordozója." 

A kötet elé Marcel Cachin írt elő-
szót, a fordítás Murányi Kovács Endre 
munkája. . PAPP ZOLTÁN 

KOZELSZKIJ: AZ AMERIKAI 
SAJTÓ. (Művelt Nép Könyvkiadó.) 

A magyar olvasó és színházlátogató 
közönség széles rétegei ismerik ma 
már Simonov: „Orosz kérdés" című 
világhírű munkájából az amerikai sajtó-
szabadság, a SEabad vél'eményinyilfvá-

anítás megnyomorításának sötét képét. 
Simonov érdekei történetben mutatta 
be az amerikai laptulajdonos nagytőké-
Jsek aljasságát, Közelszkij pedig köny-
vében pontos adatok alapján leplezi ie. 
és tárja fel a z olvasók előtt' az ameri-
kai sajtóélet egész berendezését, fel-

-építését, gyalázatos hálózatát. Találó-
an jellemzi „hazugsággyántó ipar"-nak 
a mai amerikai sajtót, hiszem minden 
napilapra ,a nagytőke érdekeinek fel-
tétlen kiszolgálása jellemző és a büs-
sines az, üzlet mindenáron való bizto-
sítása az elsőrendű, sőt egyetlen fel-

-ada/t. A harc a lapok hasábjain ma a 
dollárért folyik, nemped'ig az eszmék-
ért és tegkevésbbé sem fontos az ol-
vasók nevelése, vagy akár, még helyes 
tájékoztatása sem. A lapvezérek mér-
hetetlenül le is nézik olvasóikat. Azt 
tartják, hogy az olvasó úgyis ritkán 
emlékszik arra, mit olvasott. Ez teszi 
aztán az amerikai szerkesztőt még 
bátrabbá és szemtelenebbé, amikor a 
sok össze-vissza hazudozás után ki keli 
vágnia magát a saját maga által elő-
idézett kellemetlen helyzetből és ellent 

Ikell mondania önmagának. Nemcsak 
az újságok, de maguk az úgynevezett 
„hírszolgálatok", illetve távirati ügy-
nökségek is már eleve hazugságter-
jesztő szervek, sőt hasonlóan az egész 
amerikai sajtóapparátuahoz: széles ki-
terjedésű hazugsággyárafc. Reklámér-

dekekért, üzleti célokért bármire haj-
landó az amerikai szerkesztőségek döntő 
többsége, — amint ezt nem egy pél-
dával, megtörtént esetekkel, tényekkel 

"bizonyítja könyvében Kozelszkij. 

Általában Kozelszkij könyvének az a 
-legnagyobb érdteme, hogy meglepő tájé-

kozottsággal, a legpontosabb adatok és 
a leglelkiismeretesebben megvizsgált 
tények alapján írta meg munkáját, 
így az olvasónak nemcsak tiszta és 
hiteles képet tud nyújtani a mai ame-
rikai sajtóról, hanem világosan be 
tudja mutatni teljes szervezeti felépí-
tettségét is ennek a veszedelmes pók-
hálónajk, amelyet ma a sajtó Szervezete 
jelent Amerikában. Nem egy példát 
említ meg arra is, hogy a becsületesen 
gondolkodni, írni akaró újságíróknak 
mennyire megköti kezét ez a pókháló 
és egyik napról a marikra az utcán 
találja magát, aki szembe mer szegülni 
a lapvezérék elgondolásaival vagy csu-
pán egy szóval is hangoztatni meri be-
csületes meggyőződését, a kommunis-
ták, vagy a Szovjetunió iránti rokon-
szenvét. 

Ma az amerikai Sajtó kapistalista 
jellege megrontja, megbénítja a gyen-
gék akaratát, azok elől az újságírók 
elől pedig, akik nem hajlandók a kapi-
talizmus uraindk engedelmeskedni: a 
„dollárterror" minden utat elzár. így 
a mai amerikai sajtóban nincs külö-
nösen sok jellem és annál több a toll 
prostituáltja. Él azonban és minden 
terrorral szemben keményen igyekszik 
terjeszteni az igazságot a második 
Amerika sajtója, a becsületes, ,a prog-
resszív sajtó, amely azonban az egész 
sajtó példányszámának alig egy száza-
léka. A haladó amerikai sajtó magva 
a „Daily Worker"' az Egyesült Álla-
mok Kommunista Pártjának központi „ 
lapja, amely nem elégszik meg az igaz 
hírek terjesztőjének passzív szerepévei, 
hanem vezeti a munkásosztályt, a 
szegényparasztságot és a haladó értel-
miséget a reakció támadásai elleni 
harcban. E mellett több kisebb lap és 
egyéb sajtótermék hasábjain küzdenek 
a becsületes amerikai újságírók a bóké-
iért. s a munkáseliienes törvényekkei 
Szemben. Valóban az igazság és becsü-
let határát ma az amerikai sajtóban a 
szerint lehet meghúzni, hogy az új-
ság vagy folyóirat hogyan viszonyul a" 
háborús uszítókhoz, a reakciós munkás, 
ellenes törvényekhez. 

A második Amerika ma kétségtelenül 
már erőteljesen megmozdult és sajtója 
is minidi növekvőbb erővel irányítja az 
amerikai dolgozók figyelmét a Szov-
jetunió által vezetett béketábor harcára 


