
lekváros kenyér — az érte járó apai f e n y í t é s . . . . a trágyacsöszás. a 
svábok — s az érte kapptt megalázó, igazságtalan pofon..... s most a 
meséyekaró leverése, a legnagyobb ö r ö m . , . . Mint három mozzanat egy-
egy határkaró volt élete mesgyéjén. Örömmel gondol arra, hogy ő már 
nem másnak a lékváros kenyeréért dolgozik, hanem a gyermekeiért 
Tudja, hogy ezentúl! lealázó pofonok nem csattannék a' dolgozó arcán, 
hisz öntudatos, szabad népek hazájában él. S mindéhek felett, ott ál l '$ 
inessnyek^ró. a verejtékezek diadalát hirdető valóság. 

V Á L A S Z A Z A M E R I K A I O L V A S Ó N A K 
i n a : la.giti tvá i 

A »Novoje Угешја« folyóirat inájtis 15-iki számában megjelent egy 
cikkein «A demokrácia fejlődéíse Keleteurópa országaiban* cíirnmél. Et>-
ben rávilágítottam arra a kérdésre, hogy Lengyelország, Jugoszlávia, 
Bulgária, Csehszlovákia és néhány más ország háború utáni életük ki-
építésében rriiért nem óhajtanak az »angolszasz demokracia«'útján ha
ladni, tianiem inkább önálló utakat keresnek. Hangsúlyoztam a cükkbéti. 

í i o g v Kelet- és Délkelet-Európa népei kritikus szemmel néztuek London 
é s Washington bölcsességére, mert az »angolsizasz demokrácia* formája 
e tósz so! gyanakvó kérdés;re készteti őket. Azután körvonalaztam né
hányat ezekből a kérdélsékből, amelyek Angijára és aiz Egyésült álla-
mokra vonatkoznak. 

A »Boston Siíndey Q!obe« c. amerikai lap május 19-i számában kö
zölte kérdéseim tartalmát és Mister Nelson Perkins, a lap olvasója, aki 
Alertpn városban (Massachusets államban). Wodswptsistreet 9 sz. alatt 
él — elhatározta, hogy válaszol egy levélben, amelyet a cikk írójához 
és a lao szerkesztőségéihez címez. Levele »amerikai felelet a 's^yjtet 
kérdésekre^ címet kapta. Hét pontból á l l éfe hét kérdésre adnak felele
tet, a cikkemben feltett kérdésekből és a bosztont iatpban közöltekből 
amelvet mister Perkins kivágott és mellékelt a levélhez. 

Felsoroljuk a cikk kérdéseit és Mister Perkins feleleteit. 
Első kérdes: Miért vannak a földeolyó leggazdagabb országában 

(azaz az Egybesült Államokban) állandóan milliós munkanélküli 
gek a válság idejében pedig a lakosság jelentős része válijk mmkanél-
küíivé? 

Mister Perkins válasza: Ez részben rendszerünk következménye.; 
Állandóan javítjuk. Most már nem állnck. a dolirojk olyan rosszul, mint, 
azelőtt és nemsokára megszűnik a munkanélküliség. ÁHamunkbaa az 
embernek nem kelt dolgozni ha nem akar. Ha őhajtia munkanélkül is 
lézenghet, mert szabad ember. Sok bejegyzett munkanév üli á í*eki tet
sző munkaalkalomra vár. Senkistem kényszeríti Őket hogy re;lvál.láliák 
az első kínálkozó, munkát. De tekintet nélkül arra. mi -ntógutáí is sok
szor felt^siSíZülk magunknak ezt a kérdést, amit ö n az 1. sizárn alatt 
említ. - ' 

Második kérdés: A demokratikius törvények itóv leses megállapításai 
ellenére- miért -ftuijtják az Egyesült Államokban a négereket a le'ške-
gyetlenebb tnegktilöntöztet'éssel egészen a• »Hnch^barbár alkalmazásáig. 

Mister Perkins váíaszG: A felsorolt Umetek csak kis : arányban for-
dúlnak alö. Ezek a fanatikusok szövetséeeiv akik ezt a gondolkodást 
még az arn e r ikai polgárháború idejéből őrizték meg. De méjr ezeken a 



kis területeken, is javul a négerekkel való. viszony. Sajnáiljluk, hogv ezek 
a tényezők léteznek, de csak az emberek jelentéflíteieri kisebbsége cse
lekszik j£v , a tudatlanok és a felvilágosulatlanoik. 

harmadik kérdés; Aliért nem képesek az Egyesült Államok hatósá
gai likvidálni országukban a gangsziereket? 

Mister Perkins válasza: Állandóan igyekezünk ezt elérni. A szenzá
ciókat hajhászó lapok fújják fei ezt a kérdést. Tudjuk, hogy a gangszte-
rekröl sok híradás tiszta kitalálás. Es Ön hisz ebben? 

Negyedik kérdés: Miért tanúsít Washington Londonhoz hasonlóan^ 
olyan íurcsa magatartást franco kormányával szemben? 

Misier Perkins válasza: Kormányunk nincs azon a véleményen, 
hogv franco veiszéiyt jelenthet az egész világnak. Nem rokonszenvez. 
Franco zsarnok uralmával, de népünk semmi hajlandóságot nem mutat 
aziránt, hogy esy keresztes-hadjárathoz hasonló háborút indítson. 

ptödik kérdés: Az egyesült Államok miért részesítették és miért 
rés.?esítjk Kínában mindig nagyobb előnyben a konzervatív elemeket, ar. 
haladó ^épi erőkkel izemben? . 

I Mister Perkins válasza: Mert az Egyesült Államok azon a vé lemé
nyen vannak, hogy a haladó erők harca egy álcázott mozgalom, Orosz
ország .uraiorfirajuttatásáért Kínában, és talán éppen így is van. 

Matodify .kérdés: Miért indítottak az Egyesült Államok móst Német* 
ország és lapán végső legyőzeíése után o.yan nagy hajszát a báziso
kért; (a.'yilág minden táján? Ki ellen tartják szükségesnek ezeket.a bá-
zisokat? 

Mister Perkins válasza: Ugyanezen célból Oroszország is »haj szá
vai* !fogla-fcQz& határai kiszélesítése érdekében és hogy biztosítsa ma
gának a, szomszéd népek kormányainak »barátságát«; — itiásszővaL 
korrriányimk elővigyáztosságt intézkedéseket tesz é g y a mostanihoz ha
sonló háború elkerülése érdekében Ez emlékeztet a franciákra, akiií fel
építették a.csodálatos Másinot-védvonalat az első világháborúban, hogy 
ezáltal kitűnő védelmük legyen' a második világháborúban. Csakúgy, 

•mint az < Önök kormánya, a miénk sincs azon a véleményen, hogy a bé
ke biztosítékául elejrendők csupán a. morális zá.ógok. — a barátság, 
tisztesség stb. 

Hetedik kérdés: Az Egyesült Államok miért nem találták cé l szerű
nek az atomborpba titkát megosztani a többi békeszerető néppel? 

. Mister Perkins válasza: Azért, mert kizárólag a célból dolgoztunk 
rajta, hogv befejeződjék á r h á b o r ú és polgáraink millióinak halálát k i r 
kerülíük a Japánba való behatolás alkalmával. Az atombombát sem né
pünk; sem kormányunk nem tekinti használatba bocsátható fegyvernek. 

vagy fenyegetésnék, követeléseink elérésére. Ha bizonyosak volnánk 
abban; hogy mások is így cselekednének, és beszüntetnék a kutatáso
kat, mi a tengerbe hajíntanánk ezt a titkot. De másokkal megosztani 
egy titok erejét, amely azután téged is megsemmisíthet — erre Orosz
ország sem volna hajlandó. 

Válasza/befejezéséül mister Perkins a tréfás fölényesség hangján 
még hozzáfűzi: »fane' feleltem a kérdéseire, vájjon ki meri-e nyomatni 
őket. az ö n kérdéseivel együtt a »Novo ; e Vrernia« folyóirat hasabiain?« 
Azután »fogad« arra. hogy folyóiratunk nem meri ezt meetenni kor
mányunk engedélye nélkül. Végül kárörvendően így fejezi be: »Én. az 
Egyesült .Államok szabad polgára, ažt irhatok, ámrt akarok és azt nyom
tatásban is lathatom.« 

Csalódást kell okoznunk Mister Perkinsnek. Elvesztette a fogadásL 



A »Novoje Vremja« folyóirat szerkesztője az Egyesült Áliamok »sza-
bad polgara« levelének vétele utáti (amely csak ú g y mellékesen ^meg
jegyezve, több mint két hónapig utazott Moszkvába) magából hívatott 
és így szólt: 

— Néni írna pár szót Mister Perkins fejtegetései- kapcsain? 
Én pedig így válaszoltam: 
— Jó. /majd írok. J 

Ezze, kimerült a beszélgetésünk erről a témáról. Igv oldják meg a 
szovjet szerkesztőségekben a hasonló kérdéseket. Nem- ttó(Mi ineigmon-
dani. hogyan óldiák meg azokat a »Boštoin Sunday Qlöfee^ sáerkésíztő-
ségébeh, és nem tiltakozom, ha Mister Perkins megprőbáría j közöltetni 
válaszúinkat a folyóiratban, vagy egy másik amerikai lapban: í : 

Ez cikkem születésének története. * 

Nem ismert előttem Mister Perkins társadalmi" állása, sem- foglal
kozása, sem politikai meggyőződése, mégis nagy érdeklődéssel 'olvas
tam levelét. Mr. Perkins levele után ítélve valószínűleg tipikus »aitlag-
arnerikal« egy azok közüj. akik mindennap' hallgatnak rádiót, olvasnak 
újságot /Jegesednek a hollywoodi csillagokért és az idegen országok 
iránt is mutatnak némi érdeklődést, akiknek viselkedése az amerikai 
Japok beállítása szerint agresszívnek tűnik. Mr. Perkins szemmel' látha
tóan nem rossz ember, nem ismeretlenek előtte a szépérzések, és a 
yágv. hogy rendezettebbnek lássa a világot, mint 'most. EzéVt, ha nem 
tévedfek Mr. Perkins megítélésében, szívesen beszélgetnék vele őszintén, 
némely időszerű kérdésről. 

Először is róla, magáról, Mr. Perkins tekintet nélkül szerénységé
re, kétségkívül fontos személyiség. Az^E$ryesü!t Államokban nagyon sok 
hozzáhason.ó van — milliók, tízmillió. Vállukon nyugszik az amerikai 
gazdasági és politikai élet hatalmas gépezete Ezek a Mister Perkinš-ek 
együttvéve nagyon nagy erőt jelenítenek, és ez az ето jótékony hatást 
gyakorol hatna országúik politikái éöetére és az egész világ sorsára, ha 

-elméjének élessége megfelélne- szíve jóságának, Airí sainos^ez nincs így. 
. Vegyük pl. Mr. Perkitts e.őbb felsorolt fejtegetéseit a munkanelfcu-

liségr kérdéséről. Ezek nagyon ieHemzőek. -Ejgyrékszt Mr. Penkins lelke
sen ujjong, hogy minden amerikai:-»szabad embfcr«; hogy »ha nem ator, 
nem kell dolgoznia«, »ha óhajt akikor munkan/élköl is . lézenghet*.' De 
-közben megfeledkezik egy igen fontos csekélységről: így csák abban 
az esetben cselekedhet a »szabad« atnerikai. Ha # elegendő dollár van a 
zsebében. Másrészt viszont Perkins a tömeges munkanéBküliség .miatt 
aggódva, á munkanélküliséget szörnyű szociális bajnak tartja és csak 
illuzórikus reménnyel vigasztalja magát, hogy ^nemsokára egyáltalán 
nem lesz mimkanélküli« — annak ellenére, hogy sem a mult. »šenti a je
len nem indokolják- meg a jövő kilátásainak ilyen megitélésék Jellem
ző, ihotrv még Mr. Parkins sem hisz ebben teljesen, mert ime beismeri, 
hosrv a munikanélküliséig »reszben rendszerünk következménye*. 

Igv szólva, Mr. Penkins felfedezi, hogy'az igazságnak eery kis su
gara, behatol lelkivilágába, de a télies igazságot még nem látia be lés 
nem érti. hoe.y a munkanélküliséget semmikép sem lehet elválasztani 
az Amerikában fennálló rendszertől. Ha megértené ezt, sok. valóban 
sok dolog megvilágosodna előtte úgy kül- mint belpofliifikat téren. Ak

kor valószínűleg valamennyivel más hangja lenne levelének. Kívánatos 
volna, hogy Mr. Penkins minél gyorsabban vésrigeondolná a dolgokat é s 
hovrv ugyanezt földijeinek milliói és milliói — »az átlagamerikaiak« is 
megtennék. 



... ,És irat mondhatunk Mr. Perkins fejtegetéseiről a négerek helyzetét 
ütótoefe'r bzép tó i e /hogy iiem heiyesli á négerek üldözését, de rajnt h é -
íyés . ћоз^ igyekszik szemeihunyni а baj váiódi moreiéi felett. Vaiion 
Mr. Pérkiiís szerint nem ismére l e s á z a tény. hogy a <íéii államokban 
a négerüket megfosztották szavazati joguktól és hoigy a megbélyegzés 
és einvomás legkiLöniielébb módszereinek vetették aiá őket. 

jts vájjon az a lény is ismeretven előtte, hogy az északi államok
ban az »atlag-aimerikai« szintén aiárendeit fainak tekinti a nélgert. ti
los számukra a belepés a kávéházba, vendéglőkbe s elegendő, hogy 
feg^et.en néger telepedjen lé Newyork bármely eiioke.ő negyedeiben, a 
jegyed egyszerre »fertozott« területié váiik és á. fehér jakosság mene
kül onnan. 

Amint tudjukv az Egysült Államokból ép4>en a i utóbbi napokban, 
éokeznek igen sötét híreK e tekinteilen. Elegendő a négy néger meg-
gyilkolását említeni a beoigia államban, Mr. Perkins válószínűreg) mé
lyen felháborodott ezen a gaztetten. Ilyen érzések hatják át réméljük 
sóik más iöidijet is. Tiltakozásuk a, négerek megbélyegzése miatti né^n 
jelentenek ujdonsáigot až Egyesült Államokban. A haíadó\ Amerika már 
nyp.evan éve lázad ez ellen. A megbélyegzés mégis folyik tovább és 
míég egyetlen amerikai kormány sem tett ez ellen valóban eredményre 
v tee té intézkedéseket. Miérté 

. világos, hogy itt nem letet csak »kis területekről, fanatikusok el
szigetelt egyesületeiről* szó, akik megőrizték ezt á gondolkodást, т е к 
а# amerikai polgárháború idejéből, ahogy Mr. Perkins igyekszik rrieg^ 
győzni bennünket, hanem valami sokkal komolyabb ck játszik közre. Mé
lyebb természetű szociális bajról van szó, va.ó okai pedig {úgyszintén 
a eateszterek létezéséinek is) sokkal érthetőbbé válna Mr. I^erkins előtt* 
hú élftjéiyíteiié azokat a gondoltttókat, amelyek á munkanélküliséggel 
ka/pésolátban nyüzsögnek fejében. 

x " * " . . " - i v . ; . : 
Tériünk most át a külpolitikára. A Jpi^woról, Kínáról, bázisokról 

é s az atombomba titkáról szó.ö kérdésekre, felelve> Mr. Perkins minden 
ад&ев eiseíbep különleges magyarázatot keres. A.Francoról és az atom
bomba^ szóló kéírdést két külön kérdésnek tekinti. Kívülről etz így is 
tatszik, de válójában az összes feltett kérdések szoros kapcsolatban ál
láinak éfc mind egy közös problémához vezetnek: hová visz az Ésrvesült 
tóíamök útja. 

RooSewelt külpolitikája arra törekedett, hogy meg,sziiárdátsa až 
Egyesűit Államok együttműködését a Szeret szövetséggel és Angliával 
é s ftosrv baráti megegyezés szellemébep oldja meg a feJimerülől vitás 
kérdéseket. E z a poütika. előrelátó é s sikeres volt é s önnek alapján biz
tosították á szövetségesiék győzelmét Németorszáe és Japán felett. De 
Roosewélt halála után. különösképpen á háború befejezésével ez a poli
tikai vonal mindjobban eltért etredeti irányától. Amikor elmúlt a hábo
rús vihair az Egyesült. Államokban és Angliában, felütötték fejüket a 
reakciós elérnek, akik erős nyomást kezdtek gyakorolná а kormányra t 

Ezek a reakciós elemek nem óhajtják az együttműködést a. Szpviet-szo-
vetsérrel és á többi demokratikus; állammal, ellenkezőleg, igyekeznek 
saiét akaratukat rájuk kényszeríteni. Égy angol-amerikai blokk alakí
tását tűnték ki célul, amelyben az Egyesült Államok vinnék a főszere-
WBít.i'éte befolyásukat kiterjesztenék az egész világra. Az Esrvesíilt Álla
mokban ma olyan véterrtények is hallatszanak, hogy az emberiség a 
m á s o d * \ilágfráború után állítólag egy »amerikaa korszakba lépetK 



Milyen utakon indultak el a reakciós etetnek, hogy céljaikat elérjék? 
Két útvonalon. 
Evőszor a reakciós elemek megszervezése és megerősítése a hozzá-

iuh liasonió országokban. Így járnak el bmriyolországjban, Oiaszor-szág-
baii. rranciaojrszágban, Németországban, Kínában/Japánban. Közép és 
Ke.eteurópában. íme mi az oka ánank, hogy Washington ilyen türelem
mel viseUetik Franco iránt, annak ellenére, hogy uralma megszünteté
sére nem kellene újabb háborút kezdeni. — amint attö. Mr. Perkins fél, 
— éiegendő volna á spanyol fasizmus nemzetközi elszigetelése. íme mi 
az oka annak, hogy Washington segíti a reakciós élelmeket Kínában. 
Mr. Perkins, aki az amerikai lapok szenzációiból ti, attól fél. hogv. Kí
nában a »ha.ado erők harca* Oroszország uralomra jutását segítené 
elő. Vai.ion ö komolyan hiszi-e azt, hogy eev óriási országban, amely 
több mint négyszázmillió lakosi számol és lakosai már felvilágosíttat-
tak a tudatos életre; olyan könnyű uralomra j-utni? Mindenesetre tény, 
ami tény. A Szovjet hadsereg4 Japán íegyőzetése után azonnal elhagyta 
a kínai területet az amerikai hadsereg pedig m é e ma is ott van. segíti 
a kínáj^ reakciósokat és a polgárháborút az országban. Mi a vélemé
nyé erről Mr. Peritinsnek?' Másodszor, a reakciós elemek az Egvesült 
ÁllainQktan világuralomra törekszenek. Ezért van szükségük atombom
bára, bázisokra, bázisok százaira, a földgolyó minden részén. Mr. Per
kins ezt áLítja: »Sem népünk, sem kormányunk az atombombát nem 
tekinti használatba bocsátható fegyvernek, sem fenyegetésnek követe
léseink elertlsere.« Akkor miért gyártják az amerikai gyárak még a 
mostani békeviszonypk közepette is százszámra az atombombát? Miért 
költenek erre annyit? Mr. Perkins a bázisokat illetően, is azon a véle
ményen van, hogy azok az Egyesült Államoknak a támadás elleni vé-
de.müi. szolgálnak. De 'félmerül a 'kérdés: milyen összefü&gésiben állat
nak az Egyesült Államok biztonságával az Izlandon. Azóvi-szigetekea, 
Szicíliában és a Közeikeleten levő támaszpontok? . 

Keim. a dolog sokkal bonyolultabb, mint ahogy az Mr. Perkinsnek 
tűnik. Mi szöVietemberek úgy látjuk, hogy az Egyesült Államok reak
ciós erőinek, bár nagyon befolyásosak, mégsem sikerült téliesen aláren
delni az amerikai kormányt. Mée c$ak harcolnak ezért. A harc eredmé
nye Jelentős r é g b e n attól függ, hosy a Mr. Perkinsek mjíliói milveii ál
láspontot'foglalnak el és akik — ebben mélyen hisznek — nem óhajta
nak semüven újabb háborús katasztrófát. Ha a Mr. Perkinsek mar 
most meglátják a fenyegető veszedelmet; úgv kihasználnák hatalmi ere
jüket a béke és nemzetközi együttműködés érdekében, különösképpen 
pedie az Egyesült Államok <x Szovjetszövetség, és Anelia együttműkö
dése érdekében: Amerika, Anglia és a többi ország reakciós elemei ve
reséget szenvednének ós az emberiség előtt valóban kedvező kilátások 
nyílnának a jövőben. 

De. ha a Mr, Perkinsek rádióluk és sajtójuk hangjától elringatva az 
Egyesült Államokat kiválasztott országnak tekintft, mely arra hiva
tott. .jhop*v átvegye az »erkö!esi vezérletet* az egész vülág fölött, l ia .a 
Mr. Perkinsek abban a hitben lesznek, hogv a Szovietszövetség el 
akarja nyelni Kínát, vagy méghódítani Európái ha a Mr. Perkinsek 
b a j i a k magukat holmi megvesztegethető firkászoktól horogra 1 fogni, 
akkor valóban elhiszik, hogy á világot állítólag »vörös imperializmus* 
fenyegeti — és akkor a jeakciós elemek Amerikában, Angliában és a 
többi országban elvihetik a győzelmet s kellő pillanatban egv űj hábo
rú ténve elé áUíthaUák a Mr. Perkinseket 



A sok számú Mr. Perkinsek felelőssége most nagvor? nagy. Mi szov-
ietembéfök tekné.ljtik. hogy méltóak lesznek erre a felelősségre. 

y ^ r i h a t ó v h o ^ Mr. Perkins erre így szól: »Ti állandóan aá ameri
kai, r^íkciosók agres.sziv törekvéseiről beszélek. — hát jó, ,és mik ^ ti 
szájbdékaitpkr^E tekintetben is elég gyanakvással viseltetnek az embe
rek a mi allamimkban!« ,.i 

Mi sem könnyebb, mint erre a kérdésre válaszolni. Nem bocsátko
zunk általános természetű vitába, ami legkevésbé sincs Ínyükre az ame
rikaiaknak;, hanem a következő tényállásra hívjuk fel Mr: Perkins fi-
gyejnéjt:;: 

í., A Szovjet^köztársaság 1917 októberében a »béke« jelszava alatt 
született és a következő években is a legkülönfélébb helyzetekben é s a 
legeltérőbb körülmények között következetesen a béke politikáját foly
tatta. A Szqvjétezövétség először iátta trmc a fasiszta agresszió fenye
gető voltát é s igyekezett ez ellen egyesíteni az össizes békeszerető erő
ket. Amikor pedig a hitleri Németország megtámadta a Szovjet-szövet
séget — a szovjet nép kihúzta kardját a hüvelyből 4 és minden1 erejével 
az eilensélg ellen indult — amint ismeretes — egész Beninig. 

2. A Szovjetállamban nincsenek osztályok, melyek nyerészkedhet
nek a háborúban. A SzóvieMöldön csak munkásság, parasztság és ér-* 
telmiség van, akiknek a béke biztosítja a boldog életet, a háború pedig 
csak a legnagyobb szenvedéseiket jelentL\ 

3. A Szovjetunió háború utáni feladatai elsősorban a háború okozta 
sebek gyógyításából állanak és a nemzetgazdaság továbbfejlesztéséből, 
ami biztosítja a lakosság életszínvonalának emelését /Valójában ezek 
á nemzetgazdaság új ötéves tervéneke feladatai. A Szovjetunió eev egész 
világrész, a természet mindenfajta kincsévd 'rendelkezik. Forrásait és 
lehetőségeit fejlesztve sikeresen tudja az előtte álló 'feladatokát meg
valósítani. Maga a szovjet föld hatalmas és gyö rean növekvő piac a 
szovietipar számára, a belső piaccal szemben az árukivitel csak másod
rendű fontosságú. A mostani ötéves terv megvalósításához.' valamint az 
összes további tervekhez*, államunknak békére van sztiksés:e. 

Megkérném Mr. Peikinst; ho-sy leealább ezekről a tényekről gon
dolkozzék és hogy feleljen sajnt magának ezekre a kérdésiekre: lehet
nek-e etrv ilyen országnak agresszív szándékai? Mi célból lennének? 
Nem sokkal helyesebb azt á következtetést levonni, hoev egv ilyen or
szágnak az az érdeke, hogy minden erővel a béke megőrzésére töre
kedjék?! 

Igen. A Szovjetunió á béke előharcosa volt és maradt. Mr. Perkins 
meg lehet győződve róla. Természetesen a Szovjet-Unió köteles hatá
rai megvédéséről gondoskodni és arról, hogy a szomszédországokban 
baráti kormányck legyenek. Országunknak kötelessége gondoskodni ar
ról, hogv katonai tekintélye legyen. De mi ezen a szokatlan, különösen, 
ha tekintetbe vesszük a jelenlegi nemzetközi helyzet biz/mvtalanságát 
és azt a tényt, hogy van aki fegyvert csörget és nvilt fenyegetéseket 
szór orszátrunkra: Kéozejen el Mr. Perkins egy ilyen helyzetet. Tegyük 
fel Amerikában kiépül egy szörnyű katonai állam, hasonló a hitleri Né
metországhoz. Egy emberöltő alatt ez a2 ország kétszer ís behatol az 
Egyesült Államokba, mondjuk Mexikón é s más szomszéd országokon 
át. akik együttéreznek vele és segítségére vannak. A második vSáehá-
ború aiatt"az. agresszív ország hadserege Washingtonié és Newyorkig 
érne ds csak az amerikai nép páratlan hősiessége, étetek millióit .áldoz-



va é s milliárd dollár vagyonokat elvesztve menti meg hazáját a pusz
tulástól és rabságtól: A legnagyobb erőfeszítés után néhány más néppel 
együtt az Egyesült Államoknak végül is sikerül a támadót visszaverni 
é s területét elfoglalni Mindezt képzelje el magának Mr. Perkins é s te-
zve fel a kérdést, Lyen ikörülmények között természetes , volna-e. ha 
az amerikai nép kétszeres gondot fordítana határai. rne<gvédé!se és a 
szomszédos országokban baráti kormányok létesítése.érdekében? Nera 
volna-e érthető az is. ha áz amerikai nép gondoskodna a-rrQl. hogv vá
ratlanul semmilyen esemöny ne érhesse. 

• 

Még evry. utolsó megjegyzés, Mr. Perkins levelében fogadást köt, 
hogv a »Novoje Vreimja«-niak nem lesz bátorsága levelét leközölni. Új
ból ismételjük, a fogadást elvesztette. Kérdésemre adott ' válaszait a 
cikk eleién felsoroltuk, viszont azt a cikket, amely Mr. Perkinst Lefele 
megírására késztette, sehol sen: közölték télies egőszében az Egyesült 
Államokban, csak egyes lapok hoztak rövid, nem, mindiig pontos kivo
natokat belőle. Reméljük. Mr. Perkins (és nemcsak ő) le tudta vonni 
ebből a szükséges következtetéseket. - ' 

A D U N A - K É R D É S 
Irta : >ulhói 'JŐzeef 

Az ez évi április—májusi és -június— jújliui&i páriizsii né^yihatakni ért)e<kiéz!íe-
^n,-a'Bailkán-áGlaariolk hékeszerzMéseiarek "eJőkészítécíe során "ifeürrasriiütа D M -
тиа-kérdése is. Megoldása súlyos .nehézségekbe ütközött, mert ia támadásra ké-
sziílio irrmper'alisiia róakció a békeszerződéseken keresztül lakaria vássaasjziereizni 
hatamü támaszpontjait Közép- és Dé'lfcejeteurápábaji. 

Add'ig, <aaníg a Földlköz'i-teii-geri útvonaJ meg mm tnyflodt a Szuezi! psaito-r-
tián keresztiül, Anglia csupán az európai egyensúly érdekében tartottá fent tá-
miajszpoirtjaii; a Balkánon és a .Dunán, aimef/y Európa e#en részéntök tojcsáft jie-
fenti. A gyarernató vonal rne«gínyitása óta még forttOísáblb szereipfez jwtótt az am
per iaCií-síta erőviszonyok kiegyensúlyozása a Dlnán és' a második viílágiháiború 
után egy úiaJbb етреЛГЈ^а hatalom, az EgyesüCt Al'amok lépett fel eriódk a 
politikának a A'édieOmtfcn. Az ameinkai 3mperl«aí:.znTuis nemcsak lamgofl)nyomo
kon ihaOad. hanem egyben felhasználja a gyeágíiliő .Brit birodafirniait eszközül, 
hogy ашгак hatalom ár!!ása:n keresztül vatás-ítsa meg és ópí/tse ik: <>>viil.águitafjim« 
helyzeté i ^Fofytatja a tekeri tesi és beéktóisr. (poüiiitMt «aiz 'egyensúly és efjjen-
"sú-ly megteremtésére. 

Az imjpieriaillizim'us ugyanazokká:) az eszközckJkteC és ugyanazon .népek вЉп 
lép ifiéi a Dunán most, '.mint száziharm'mc év előtt. Főcéífe ma «2siaiz, hogy rá
erőszakolja akaratait ezekre a népekre és így a legnagyobb tíliőoiyöket élvezze 
a Degkis/eibb edDenszoTígélltatások ellenében. Egyfaan fef-késziüfl ainra te-, mm az inn-
periafemiss természetéiben re'.lik: a várható ösiszeü&özélsttkre és ugya-nakkor, 
amflkor kereskedelmi támaszpontokat épít ki" a «tőike hatalmi áMsámak megerő-
sftósér©, egyben katonai <tamaŝ po-iiitokat is jtgyekszlk e'rckéisizíten.'i. 

A NEMZETKÖZI DUNABIZOTTSÁQ 

A Duna nemzetközi jelentősége teiróész<e^szerfil<ei^ a tőkés rendszer íeil)ö-
dés&vel ipárhuzarnos&n növekedik. Az addigi gtaizdasági helyaetbeji, a üűbért 
gaatLalkodás kereskedelmi forgalmában a Dumának nem voCt Icüllönösíébb jfcleo-
tősége, sőt az emberi erővel vontatott hajók íörgaijma nem .is (biztosított akkora 


