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raitiikus államrendTét. ČhurchiJI a demokratikus kormányoka t rendőrkormáinyok^ 
nak nevezi. Annak bizonyítékául, hogy a délkeleteurópai országokban nimés de*, 
mokráeia. Cbuirehiilil a kommunista Pártok növekedését hozza ifeX C h u r o h Ű s z á -
máira az a demokrácia, aihd nincs kommunista párt . A dunai népek azonban^ 
máskén t gondolkoznak, mint Churchill, ö k .tudják, hogy a kommunista pártok 
nélkül igazi demokrácia nem lehet és nem ChiureMil. hianem a maguk e l k é p z e 
lései alapján fogják a demokráciát kiépíteni. 

A dmnai népek meg fogják védeni demokratikus áliíaiprendjükeji é s a 'békét 
a Dunavagyében , ömbizállmukat emeli az a körülmény, hogy — amint Sztálin 
szavaiiíbó:! tudják — egy olyan , világhatalom szimpátiájára és segí tségére tá* 
maszkodhatnak, mint a Szovjetario. 

A béke a Dun a völgyében és a legjobb viszony a Szovjetunió és a émtzí 
áZiliamok közöt t — ez egy és "Uigyanaiz. A Szovjetunió kiiJpoiJittikája. aimeliy a 
nemzetek egyen jogúsága eVének elismerésén alapul, ragyogó példát mutat ya-. 
í-amennyi dunai áülaín számára . A Szovjetunió tárniogatjiai é s hathatósan segí t i a 
dunaj néoeket abban ;iis. hogy :bairát'.lag rendezzék egymás k ö z ö t t ' vitás k é r 
déseiket. 

A dunai népek a múltban sok megpróbál ta táson mentek keresztül é s a j t i - . 
vaben még sok nehézséget kell kölcsönös erővel (leküzdeni. De a perspektívák: 

még sok kali biztatóbbak, s-okkal remény teljesebibek. mrlirot valaha a múltban 
voltak. 

Nagv kölitőnk, Ady Endre, igen sokszor í r t a Dunáról , a Duna völgyéről. 
Az ő ragyogó fantáziájának a Duna vize valamilyen különös tápot adott. 'Die 
progressz ív és demokratikus érzése akkor, a régi viliágban egy pesszirniiisztikius 
aJáfestésse. életérzéssel párosult . Ady azt mondta: 

»A Duna parton sohse éltek 
Boldog, * erős, kacagó népek.« 
»Sohse lesz máskép, így rendeltetett. 
Mióta ő zúgva kivágott, 
Boldog népet itt sohse látott.« 
Boldog népet itt sohse látott.*- -

A d v 1 m é g a dunaj népek szolidaritását és közösségét is csak a szenvedés 
jegyében tudta az .akkori nehéz viszonyok között elképzeilná: 

»ffiszen magyar, román, szláv bánat 
Mindenkor egy bánat marad.« 

Ma máskép éljük át a dolgokat. A történelem nem ismétlődik, nem álil meg 
és nem há t ra megy, hanem előre. Es bármilyen nagyok a nehézségeink é s tór-
milyen Vsúlyos-a helyzetünk, ma mégis okunk van sokkal optimisztikusabiban 
nézni: a dolgokat. Mi a népek közös erőfeszítéséveil ú j eleteu akairunk megval'ó-. 
s í tani a D'una völgyében és nemcsak szenvedést és bánatot látunk magunk', 
ölőtt, hanem* egy ú j Duna völgyét, ah of Adyt var iá lva: ' 

>xMagyar, román, szláv öröm 
Mindenkor egy öröm legyen-« 

VILÁGSZEMLE 
a. rtp : Sulhof József 

Az a vál 'veregető hang, ahogyan a nyugati sajtó a szovjet delegációnak a 
párisi négyhatalmi külügyminiszteri konferencián tanúsí tot t engedékenységéről ' 
nyilatkozik, pontos helyzetképet nyújt. »Idővel majd megtanulják az oroszok,. 
n>gy nem lehet nemzetközi tárgyalásoknál merev álláspontra helyezkedni, ha
nem ritgékonyságra van szükség« — állapítja megf az angol sajtó. Ez a felfogás 
mutatja, hogy a nyugati delegátusok nem népeik és ezeken keresztül a világ: 
népeinek pontos célkitűzéseive 1 m-emnek a nemzetközi tárgyalásokra, hanem egy' 
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uralmi osztály érdekei t képviselik és ezek tekintetében már .előre készek az 
alkudozásra. Ezzel szemben a szovjet delegáció nem alkudozásra készül, hanem 
a népek jói felfogott é s tudományos pontossággal lemért érdekeit é s célkitűzéseit 
képviseli. Kezdetben tehát merev, mert jól tudja, hogy tulaj donképen a nyugati 
népeiknek is ugyanaz volna az érdeke , amit a szovjet delegáció képvisel. Amikor 
azonban »az alkudozó álláspontban megtalálja a megoldást, ami átsegít i a tár
gyalásókat a végsp kiéleződések veszélyén, akkor engedékeny, hiszen a népek, 
a világ minden népének elsőrendű érdeke, hogy a nemzetközi ellentétekben ne 
kerüljön sor a végső kiéleződésekre. 

Ebben az alkudozásban folyt le és fejeződött be a párisi külügyminiszteri 
értekezlet . Hivatalos jeleintést ezúttal sem adtak k i , minthogy azonban a tanács
kozások idején naponta részletesen tájékoztat ták a sajtót, ez nem is veit szük
séges. Az ér tekez 'e t végső eredményeképen elkészült az öt békeszerződési ja
vaslat és az a jegyzék, amely a rendezetlenül maradt kérdéseket sorolja fel. 
Ezek közé tartozik a külföldi román vagyonok sorsa, a dunai hajózás problémája 
és az olasz gyarmátek ügye. д dunai hajózás kérdésé t előbb a román béke
szerződés ' keretében akar ták rendezni, majd angol javaslatra külön dunai 
egyezményt ajánlottak, amelyet kötelező e'fogadásra terjesztenének elő a du
nai államoknak. A szovjet de legáco azonban ragaszkodott ahhoz az elvhez, 
hogy a szövetséges dunai államok — Csehszovákia és Jugoszlávia megkérde
zése n é k ü l nem határozhatnak ebben a kérdésben. Az olasz gyarmatok ügyét 
úgy rendezték, hogy a békeszerződésben Olaszország lemond gyarmatairól , 
amelyeken egy évre ideiglenes/ kormányzatot állítanak fel és ha egy éven 
belül nem tudnak megegyezni a kü'ügyminiszterek, az Egyesült Nemzetek 
nagygyűlése , elé teresztik a kérdés t A román vagyon körül elvi kérdést kell 
eldönteni, hogy a legyőzött állam külföldre hurcolt vagyonát hadizsákmánynak 
tekinthetik^e — ez az angtd álláspont — vagy, mint a Szovjet hangsúlyozza, 
vissza kell szolgáltatni Romániának, mivel a fegyverszüneti szerződésben nem 
nyilvánították hadizsákmánynak ezeket az ér tékeket . 

Az osztrák problémában ellentétek merültek fel. д szovjet javas'at min
denekelőtt arra irányult, hogy távolítsák el Ausztriából a 437 ezer hontalant, 
akik nagyrész t a környező államok politikai .menekültjei és Ausztriát veszélyt 
jelentő tűzfészekké avatják. Ezenkívül rendezni k ívánta a megszállás és a 
hadikárpótlási kérdéseik ügyét is. A berlini deklaráció értelmében ugyanis min
den külfö'di német vagyon h a dizsáktnát iynak tekinthető és az érdekelt övezet 
megszállói elkobozhatják, д szovjet megszálló, hatóságok" most elrendelték 
Ausztriában -a német vagyonok elszáFítását . Ausztna til takozást jelentett be 
ez ellen azzal az indokolással, hogy az, amit el akarnak szállítani nem német, 
hanem osztrák vagyon, mert a németek az osztrákoktól kobozták el. Angláa és 
Amerika nagylelkűen lemondott' erről az igényéről. Ausztria javára. 

Ennek a bámulatos nagylelkűségnek, amely a legyőzött ellenséggel szemben 
ennyire engedékeny és ugyanakkor a szövetséges Csehszlovákiával és J'ugo-
rizlávával szemben, a dunai hajók visszatar tásában — szinte a nyílt zsarolás 
határán jár — nagyon egyszerű a magyaráza ta . A nyugati á'lamok politikáját 
nem tudományos mérlegelés és a fejlődés szempontjainak pontos lemérésével 
irányítják, hanem a pillanatnyilag legnagyobb befolyáshoz jutott tőkeérdekel t 
ségek érdekei szerint. A krinni konferencia idején még folyt a háború, tehát 
nem okozott akadályokat , hogy korlátlan összegeket a l ap í t sanak meg. A szov
jet közbelépésére az eredeti hadikárpótlási tételeket 20 milliárd dollárra száV-

. Ihat ták le. 'A potsdami konferencia idején a diadalmámor befolyáso'ta az ame
rikaiakat, Churchillt pedg a konferencia idején megtartott választások, ame
lyek miatt nem mert lemondan a hadikárpótlásró 1 . Időközben azonban az érdek
csoportok befolyásában eltolódások következtek be. A háború nagy nyé részké -



dői h e y é i e olyanok kerültek, akik most k ívánnak -nagy nyeresége t szerezni. 
Ezek tehát '-fel akarják támasztani a n i t ler i .Németországot. Nem engedik a 
gyárakat .leszerelni, a düsseldorfi acé lgyárakat változatlanul fenntartják^ Ham
burgban Berlin helyett — újból életre kelt ik az AEG villamosisági válialafcot, 
a legnagyobb német vi lamcssági konszernt. A Ruhr-vidék bányáinak, szenét 
ezen üzemek céljaira használják fel, ahelyett, hogy a francia újjáépítést segí
tenék. A német hadsereget még mindig nem fegyverezték le, a földreformot 
nem hajtották végre , a hi t leri gyárak ma is nác i vezetés alatt állnak és a le-
szerelésüket megtagadták. Byrnes és Bevin mögött olyan hatalmi körök állnak, 
amelyek szeretnék újból" eljátszani a nagy játékot a genuai konferenciát*)Í 
(1922) a müncheni konferenciáig (1938). Ha lehet. Minthogy azonban k é t s é g 
telen: az ang'ol és amerikai tömegeket nem lehet belevinni egy ujabb hábo
rúba, ezér t egyelőre csak előkészületek folynak. Ezekhez tartozik, hogy meg 
akarják őrizni a német ipar egységét akk'or is, ha ennek ellenében lemondanák 
a közvetlen hadikárpótlásról Azért közvetlenről szó.unk, mert közvetve viszont 
megszerzik* az érdekeltségi többséget , a részvénykötegeket , tehát más úton 
majd kárpótolják magukat. Ezenkívül Ausztriával szemben pol i tkai célzattal is 
nagylelkűek akarnak lenni, mert ez eléggé olcsó: alig 30 -35 millió dollárról 
van szó az amerikai övezetben. Ennek ellenében megveszik maguknak Ausz* 
triát. 

Ha már most s. békekonferencia előkészületei szempontjából vizsgáljuk az 
elmúlt egy hónap eseményeit , elsősorban annak az öt államnak a helyzeté t kell 
megvizsgálni, amelyekkel békeszerződést kötnek. Ezek Olaszország, Románia, 
Bulgária, Magyarország és Finnország. A politika kuszált érdekszálait figyelve, 
az öt ország helyzetén 'keresztül nagyiából az egész világpolitika egyhónapos 
fejlődését tárhatjuk fel. 

Olaszország: A június 2-iki választások és népszavazás után csak. hat hét
tel később sikerült az új kormányt • megalakítani de Gasperrj elnökletével. A 4 

kormányban a három nagypárt , a keresz ténydemokraták , a szocialisták és a 
kommunisták miniszterein kívül a népi köztársasági pgír.t egyik képviselője és 
egy pártonkívüli kapott helyett. A kihirdetett ko rmányprogram nem egy fasz-
musból felépülő ország munkatervét , hanem az észako'asz nagyiparosok és a 
délolasz nagybirtokosok, valamint a mögöt tük ál ló, angol-amerikai nagytőkések 
szándékait hirdeti. Az olasz pénzügyi he'yzet ugyanis mesterségesen úgy ala-' 
kuilt, hogy minden terhet a tömegeikre hár í to t tak á t azzal az indokolással', hogy 
csak ez vezethet a gazdasági javuláshoz. Ezzel szemben a nagyipar és a nagy
birtokok helyzete kiváltságossá vált. Nyilvánvaló, hogy ilyen körülmények közöt t 
a tömegek elégedetlenek és a sztrájikhüMám feltartóztathatatlanul terjed Olasz
országban. A sztrájkban nemcsak az ipari, hanem a mezőgazdasági munkásság 
4S résztvesz, az elér t e redmények aznban a fokozódó pénzhigítás köve tkez té 
ben rövid idő alatt jelentéktelenné zsugorodnak össze. 

Ugyanakkor, amikor belülről fo'yiik a harc a koalícióban rész tvevő pártok 
között , kifelé egészen különleges politikát folytatnak, amely arra irányul , 
hogy kielégítse a külföldről bujtogatott, fasiszta szellemű, monarhista csoporto
kat és Olaszországot terjes mértékben angol-amerikai gyarmat tá avassa. Az 
angol-amerikai politika a fasiszta tömegekre támaszkodva jogtalan . előnyöket 
követel Olaszország számára pusztán, azért , hogy a Földközi- tenger tő 1 távol
tartsa a »szovjet exponensét, Jugoszláviat« '— ahogyan ők mindezt megfogal
mazzák. Amerika, céljainak biztosí tására, mint mindenütt . Olaszországgal szem
ben is az é 'elmiszerek és ipán nyersanyagok szállí tásának, vagy visszatar tásá
nak eszközét és fegyverét alkalmazza. Anglia pedig elsőrendű érdekének tartja, 
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Hogy imperialista, útvonalán, a Földközá-tengererí kizárólagosságot biztosítson; a 
naga számára . Mindezen Jelűi Caszország eléggé gazdag. ahhoz, hogy gyarma

tosítása haszriüthajtó légyen. A megszállási, köl iségek már eddig hat milliárd 
q lláirt tesznek k i . Ez az az összeg, amely Olaszországot gyarmati kiszolgál
tatottságba juttatja. 

. Faneiaország mindebben egészen kii 1önös szerephez jutott. Habár Brigga és 
Tenda területéhez feltétlenül joga van és ragaszkodik jogához, másöldalon :tel-
•es mértékben védelmébe veszi az olasz é rdekeke t még a szövetséges Jugo
szláviával szemben is ugyanúgy, mint az' angol-amerikai hatalirttak^ .д magya
rázatot Churchill legutóbbi páris i látogatása adta tneg. Az angol kormány hang
súlyozta ugyan, hogy Ghurchiill, magánszemélyként látogatott el Parisba és 
több francia városba, Churchill semmiképen sem magánszemély, Angiiiában'az 
ellenzék vezére rangban és fizetésben egyenlő a miniszterelnökkel. Befolyása 
cyaikiran nagyobb, mint a miniszterelnöké. Ghurchiill befolyása pedig .kétséjste-
ienül nagyobb. Másrészt a d'ipomáciai kar tagai ma is kivétel nélkül a konz'ér-

ativ párt exponensei. 

M'mt a fasiszta Olaszországot, Németországot is fel akarják támasztani . E 
tekintetben minden oldalon egyetér tenek. Csak míg a szovjet azé r t akarja fel-
: ímásztam, hogy a demokrácia erősödjék, t ehá t úgy, hogy a német önállóság 
-.sak a teljes átnevelés után váljék érvényessé , a nyugati hatalmak Hitler Né
metországát akarják feltámasztani angol-amerikai gyarmatként . Ez teszi indo
kolttá, hogy a; keieteuirőpai államok, amelyek számára a német hódítóerőszak 

.••Mindenkor közvetlen veszélyt jelent, barátsági és kölcsönös segélynyújtási s z ö 
vetségekkel igyekeznek biztosítani határaikat . Ha tehá t a nyugati reakció azt 
л váda t emeli a kelieteurópai álilaímcöc el'len, hogy vasfüggönnyel választja el 
magát a nyugattól, ezt a vasfüggönyt a va 'óságban a nyugatiak tererriftík meg 
izzail a készülődéssel, amelyet a hailkdó és valóban demokratikus népek ellen 
zervezniök. 

A jelek szerint Magyarországnak ugyano'yan szerepet szánnak ebben a 
reakciós készülődésben, mint O'aszországnak. A vatikáni és a nyugati reakció 
•ninden erejével támogatja a magyarországi reakc 'ót és kisebb engedmények 
árán le akarja kötni magának Magyarországot , hogy ugyanúgy, mint Hiitler é s 

Mussolini beékelje ezt az országot a keleteurópai államok szövetsége kfrzé. Ma
gyarország visszakapja Ausztriába elhurc/a't aranyát , visszakapja azt az ara-
nyat is, amit Ausztriából sietve hurcoltak el Frankfurtba az amerikai főhadi-

szállásra. Ennek ellenében hitelbe kap hadifelszerelést, amire a békeszerződé
sek, éríelmébrr előreláthatöliag^ egyáltalán nem lesz szüksége, de kénytelen át
venni,, mert A i r erika ócskavasként Európában maradt hadif 'szerelését el akarja 
adni. Mindennek a következménye , hegy a reakció minden eszközzel meg 
akarja akadályozni Magyarország gazdasági helyzetének rendezését . Szerve
zett szabotázs folyik Budapest és a magyar nagyvárosok élelmezése tekinteté
ben. A tenmeők nen; akarnak árút eladni. A munkásság minden erőfeszítése, 
hogy augusztus elsejére, amikor ,a forintot kibocsájtják elegendő árut termel
jen, csak fé'sikerrel járt , mert a mezőgazdasági termékek és az élelmezési 
•iTatás nem nyújt kielégítő áriumennyiséget arra, hogy az újonnan kibocsátott 
Pénznek valóban vásárlóereje is legyen, 

Magyarországon végre hozzáláttak az eré lyes tisztogatáshoz. A belügymi-
niszter súlyos vádak alapján betiltotta a Foederatio Emerikánát —> a szent Imre 

koliliégiumoit — amelyről kiderült, hogy Mindszertthy érsek vezetésével a ter-
rorcseleikedetekire szervezkedő ifjúság központja volt. Ezenkívül betiltottak 
még több mint ötven egyesületet, köztük a délvidéki egyetemi hallgatók egye
sületét is, amely Jugoszlávia еГеб irányutó irredenta propaganda központja 

volt. Aд magyar demokrácia mindént megkísérel t , hogy ne váljon azzá a já ték-



szerré, amit nyugatról sorsául szármáik. A belső reakció azonban sokban, meg
nehezíti az erőeszítések eredményességét, amit legjobban bizonyítanak a kü
lönböző fasiszta merényletek szovjet tisztek ellen. Klementisz csehszlovák he
lyettes Külügyminiszter nyilatkozata szerint a magyar á lamférfiaknak nyugata 
útjukon ákalmuk volt meggyőződn;, arról, hogy a békekonferencián a legyőzött 
Magyarországgal kötnek békeszerződést, Magyarországnak tehát nem lesz .al
kalma igényeket támasztani. Ez a kijelentés megvilágítja Magyarország hely
zetét, üe nem kétséges, hogy a kijelentésben a csehszlovák magyar lakosság
csere problémájának is szerepe volt. 

Rc mániának hasonló szerepet szántak a nyugati hatalmak és ezt három 
úiafcb .jegyzékben kifejezésre is* juttatták. A jegyzékek kifogást emelitek ;az d -
lein, hegv Romániában még mindilg nem írták ki a választásokat Ugyanakkor 
a román békeszerződések körül nehézségeket támasztottak különösen a dunai 
hajózás és a7 vagyonkérdések miatt. A petróleum társaságok és bányák rész
vényeit háború alatt a németek átvették ,a romáii kormánya:. Igaz, ihogy a 
romáin kormánynak nem volt joga eladni ezeket, miért a részvények tiu/Jajdon-
kjé^enii! tulajdon csai angolok és amerikaiak voltak, de a iháibarú után lezek a va
gyonok német vagyonként • maradtak Romániában, A potsdami egyezmény vi-* 
sízoint k'moindja. hogy a Németországon kívül felelhető német vagyon (hadizsák
mány. Ezzel; kapcsolatban nem határozták meg pontosan, irályén vagyonckra 
vonatkozik a megállapodás és most azt állítják, hogy a szövetségesek eükob-
zoft és németté .nyilvánított vagyona nem lehet hadizsákmány. Rendezetlen 
maradt ez a kérdés ugyanúgy, mint a külföldön feiliHlhető román vagyenok 
üwe. Ezt azonbani arra akarják', felhsznáilrii, bogy ugyanúgy, mint az elhurcolt 

hajók tek utetében nyomást gyakoroljanak Romániára és visszaszerezzék a ro
mán tetTÓ'leumtársaságok és bányák rész vényeit. Románia azonban végre sze
retne felszabadulni az idegen befolyástól és minden lehetőt elkövet, hogy az 
shmiperialista naigy tőkék nyomását távol tartsa magátÓL. Az ellenzék, amelyet 
-fivmat b«4to;gat, komoly nehézségeket támaszt e tekinitetfbein. Meg akiarta aka
dályozni az ellenzék a választási törvény törvényesítése* is, a demokratikus 
pártok szövetsége azonban diadalmaskodott és dr. Giroza Péter miniszterelnök: 
vailéban őszintén demokratikus szándékú kormánya miegtebeti a választási ele-
készületeket. Az őszre várható rcmán választások cn bizomyos.ra vehető a koa
líció jrvőze'lime. időköziben megtartják ,a békekonferenciát »;« és ez tisztázott abt> 
helyzetet teremt Románia számaira. 

Erre vár Balgára is. д bolgár ellenzéket nem sikerült bevonni a ^kor-
mánvba* miért az ellenzék képviselői nem hajlandók loijáüsani együttműködni a 
Hazalfiiais Arcvonal kormányával. -Földalatti' mozgalmiak útján támasztanak ne
hézségeket a kormánynak, amelynek helyzetét a^emzeitkiözii poüittika is iigVek-
•stz-ik mepneihezíteini. Bulgária jogos igényt támaszt fbzakl'ráeiára, amelynek la
kossága túlnyomó .részben tógát. Minthogy azonban ez egyben kijáratot je
lentene az flEgei tengerre, felhat a Földkczii tengerre, Ca'lldiairisz görög imi'iniszter-
eflaiök és külügyminiszter angliai és am'eriikaii útján bejelntette Görögország te-
•rüüetá: iigényeit iBiuigáriával szemben, ugyanakkor vad uszító propagandáit indít

óvá mind a 'bolgárok, mind az albánok e'Hen. ^Bulgária a nehéz ségeikkel szem
ben óriási erőfeszítésieket tesz, hogy gazdaságilag .rendezze ihelyzetélt és éltben-
hatbatós támogatást nyújt a Szcvjeunió és Jugoszlávia. Tito marsai éppen ;.eg-
wtóbb jelentette ki cetinyei beszédében: 

»Viszonyunk Bulgáriával testvéri és baráti. Bulgária helyzet 
még nem rendeződött, de amint á békekötés megtörténik és Bul
gária szabadon választhatja meg képviselőtestületét, ez a testület 
szabadon dönthet majd ч arról, hogyan építi ki kapcsolatait Jugó* 
szláviéval Már most megmondhatom. hogy ez a kapcsolat minden* 
képen a legszilárdabb és. legszorosabb lesz« 



Végül Finnország — az ötödik' békekötő á lam — helyzete ad alkalmat 
a vitásai azzail', "hogy á nyugati sajtó vádjai szerint ez az északá ország telje-
senj szovitit befolyás auatt áll. A í öld alatti mozgaDam liltt is iponítiosan ú g y n*ü— 

ködik. mint a tlobJbi országokban, aholi a nemzetközi даксло • szervezés :t!ámo~ 
gaiia a fasiszta elemek 'akcióit. Finnorszáig föildrajzííi "fekvése és igiaizdiasági ( r ó V -
zete mellett természetes, ihogy a legszorosabb kapcsolatokait tartdiai fenn a Szov
jetunióval. Az is természetes , hogy ennek ellenéire semmlikéipien sem kíván sza
kí tani nyugaffatj és gondosam ápolja Ш együt tműködés t a nyugaiti demokratikus^ 
körökkel. A békekonferencia előkészületei so rán a helyzet az volt, ihogy Finn-
orszáier .békeszerződését készí te t ték ei a 'leggyoirsattan és De@kiömiyelbibie.n, mert 
nem kerülhetett nyiOt vitána a sor a Kinin kérdésekben. М а п п е г ћ е т távozása , 
é s a balatdószeilíJeimű kormány megalakul áisa után az ú j kormány csaknem ter
jes egészében el látogatott Moszkváiba és ott a ílegszorosiabbra fözte kapcsola-. 
tait a Szovjetunióval. 

11 ven körülmények között foílynak a béketárgyalHások előkieszületei. Hiatal!-
mais enŐDirőiba lesz. de nem döntőütközet. A békekonferencián ta tőkeérdekek a 
népek érdekeivel kerülnek «zembe. Lehetséges, hogy a reakciónak sikerűi n a -
gvobib erőket összefogni a tőkeé>rdeketltségek megvédéséire, ez aizioinban nem 
kalmais eszköz ' tartós és nyugaCmat biztosító héke (építésére. Ha sikerül elérni 
azt hojrv a demokráciák számaira hosszabb nyugaillmiii lildőt Ibizitosítsanak, ez 
m á r csattan verés t jelent éis miiivel' az atombomba é s egyéb ifegyvercsörtetések: 
el énéire is egyik fél sem akar pililanatnyiag ténylegesen háborút , bizonyosra. 
vefhető. hogy ezt haladékot biztosítja a párisi békekoniferencila. A haliadéki i d u 
alatt a demokráciának e'lég *ideje lesz a megerősödésre és a tartósiaibb békés 
biztosí tására . 

1946. július 22. 

F I G Y E L Ő 

A M A G Y A R S A J T Ó T E R J E S Z T É S E 
í r ta: Remete Mária 

1 A HID áprilisi számában adott először részletes jelentést a sajtótér— 
jesztésröl. Ügy érezzük, ismét szükség van arra, hogy megáilapítsuk t 

haladtunk-e vagy visszaestünk ezen a téren. 
A sajtóterjesztés igen fontos fe'adat, elvtársaink azonban még mindig nén i 

veszik elég komolyan. Pedig óriási jelentőséggel bírnak irodalmi vállalataink 
erőfeszítései annak érdekében, hogy minden hazánkban élő nemzetiség sa já t 
anyanyelvén ó v a s s a mindazokat a könyveiket, cikkeket, melyek" tudását gyara^ 
pítjáik és éleslátását fokozzák. Ez is egyik v ívmánya a Népfelszabadító harc
nak. Mert není így vo't ez a háború előtti Jugoszláviában. 

Akkor is voltak magyar könyvök, az igaz. De azok Miaigyairországról beiho--
zott, nagyobbrészt ponyvairodalmat tar ta lmazó írások voltak. Olyan, ami t u d á 
sunkat növelte, ítél ©képességűinket helyes i rányba terelte volna, nagyon ritka 
jelenség vc!t. S az is legtöbbször nem magyarországi , hanem csehszlovákiai 
vagy franciaországi kiadásban jeent meg. Az általánosan forgalomban levő 
magyar könyvek uagy»részét, fasiszta szellemű, i e a k c ó s gondolatok irányítot
ták, de oly módon^ hogy sokszor az olvasó észre serrt vette. Éppen ezért tör-, 
ténhete t t meg, hogy nem egyszer a legeiismerőbben nyilatkoztak az olvasók 
oy«m könyvekről és írókról, akik a legnagyobb rombolást vitték véghez népünk 
soraiban. A helyes Ítélőképességük hiánya segíthette elő és segítheti elő még: 
ma iis az emberek tisztánlátásának elhomályositását . 


