
„MUSSOLININEK MINDIG IGAZA VAN." 
„Mussolini ha sempre ragione.": a jó fasisztáknak ez a legkedvesebb 

mottójuk. Ezért a fasiszta ujságírónak pl. nincs más dolga, mint híze
legni és igazat adni. „Amikor a Duce beszél — írja az Italia Letteraria, 
— maradéktalanul kifejezi azt, amit mondani akar; az olaszok pedig.. . 
azt is megértik, hogy miért kell Neki éppen abban a formában kifejeznie 
gondolatait, pontosan azokkal a szavakkal és nem máskép'". A fasiszta 
olasz zsidók torinói hetilapja, a La Nostra Bandiera Mussolini legutóbbi 
milánói beszédével foglalkozik. „Mussolini megígérte hatszázezer milánói 
polgár előtt, hogy egyetlen célja egy magasabb társadalmi igazság meg
teremtése a dolgozó tömegek számára. És a világ tudja, hogy mint eddig 
is, Musolini ismét beváltja igéretét és meg fogja adni az olasz munkás 
számára a tökéletes jólétet, a biztos munkát, az igazságos bért s a meg
felelő otthont." Ugy látszik azonban, hogy ez a tenor még sem olyan 
könnyü kenyér. A jelenleg Rómában megjelenő Il Selvaggio a német ese
ményekkel kapcsolatban előállott helyzettel foglalkozik : „ . . . a külpoliti
kában — irja — fel kell hagynunk eddigi könnyű entuziazmusunkkal ; 
ugyanez vonatkozik ellenkező érzelmeinkre is. A fasizmus megtanított 
minket arra, hogy kikerüljük a szalmalángokat és a hirtelen lehüléseket 
is." A naturista-futurista-fasiszta csoportok lapja: az II Nuovo is Mus
solini Hitlerben való csalódása fölött kesereg. „Majdnem lehetetlennek 
látszik, hogy Mussolini külpolitikai törekvéseit, mely az egyenlő elbánás 
elvét szándékozta diadalra vinni. . . éppen Hitler Németországa hiusítsa 
meg. A tények bebizonyították, hogy a becsületesség, a jog és a függet
lenségre való törekvés maszkja alatt a poroszok visszataszító és gyó
gyíthatatlan megalomániája rejtözött..." 

Az intranzigens fasiszták legújabb hetilapja, a Camicia Nera (Fe
kete ing), melynek fejlécén lapszemlénk cimébe foglalt mottója mellett 
ez a másik is díszlik: „Credere, obbedire, combattere" (Hinni, engedel
meskedni, harcolni), egyik legutóbbi számában arra a nagy távolságra 
figyelmeztet, mely a Duce és a többi vezér között van. „Mi (és velünk 
az összes feketeingesek és az egész olasz nép) elismerjük, hogy a legelső 
helyen a Duce áll és aztán, tőle megfelelő távolságban: a párt főtitkára. 
Ezután ismét megfelelő távolságban a tartományi titkárok. A többiek 
mind kicsik és nagyok, öregek és fiatalok, érdemesek és érdemtelenek 
a fasizmus és a rezsim közkatonái. A közkatonának pedig csak egy köte
lessége van: csöndben lenni!" (—a —a) 

K O R U N K H I R E I 
Jelen számával a KORUNK kilencedik évfolyamát fejezte be. Kilenc év 

szakadatlan művelődésbeli felvilágosító munkája áll a lap mögött. A lap 
előfizetőinek és a lap munkatársainak teljesítménye ez. A lap kilencedik 
évfolyamának utolsó oldalán az utolsó sorok azonban nem végződhetnek a 
lap munkatársainak és szerkesztőjének ama kérése nélkül, hogy a KOSUNK 
előfizetői a tizedik évfolyamra barátaik előfizetéseivel együtt sorakozzanak 
mellénk ahhoz a munkához, mely a tizedik évfolyamban a KORUNK-at ter
jedelmében is növelni akarja. 

A KORUNK szerkesztősége. 


