
A fasiszta parancsuralom a nemzeti kisebbségek és gyarmati 
népek brutális gazdasági, pol it ikai és kulturális elnyomását jelenti. 
Egy skandináv lap a „Dagens Nidgar" írja: „ A német, kormány 
elhatározta hogy a lauzitzei szerbeket a legrövidebb időn belül 
elnémesíti, minden szerb nyelvű iskolát bezáratott, az előadásokat 
kizárólag német nyelven tartják. A szerb nyelv használatát templo
mokban és egyesületekben betiltották. Egy miniszteri körlevél 
büntetés terhe mellett megtiltja, hogy a lauzitzei szerbek magukat 
nemzeti kisebbségnek tekintsék. Gyerekeiknek németekké ke l l 
válniok. Azokat a diákokat, akik egymás között szerbűi beszélnek, 
az iskolából azonnal kizárják". 

Abesszínia kíméletlen leigázása és az isztriai horvát és szlo
vén kisebbségekkel szemben folytatott bánásmód az olasz fasizmus 
igazi arcát mutatja meg. A z elitélt szlovén és horvát harcosok 
nagyrésze még mindig börtönökben, vagy száműzetésben kínlódnak. 

Franko kijelentette, hogy a fasizmus esetleges győzelme után 
a katalán és baszk önálló köztársaságokat megszünteti. A ma 
lejátszódó spanyol események minden kis nemzet számára intő 
például szolgálnak. 

Ma, amikor a fasizmus, hogy győzelemre vigye hódító és 
elnyomó terveit, nem riad vissza még az új világháború veszélyé
nek felidézésétől sem — felvetődik a kérdés, hogy melyik az az 
út, amely a kis nemzetek függetlenségének megőrzését és a nemzeti 
kisebbségek pol it ikai és kulturális fejlődésének szabadságát biztosítja. 

1935 június 14-én a francia nép megmutatta ezt az utat. Ezen 
a napon a francia munkásság, parasztság kispolgárság és értelmi
ség közös frontba tömörült, hogy egyesült erővel védje meg azt 
a demokráciát, amelyért 150 évvel azelőtt ugyanezek a tömegek 
a vérüket ontották és amelyet ma a fasizmus megsemmisítéssel 
fenyeget. Jelszavuk: közös harc a fasizmus ellen a demokrata 
szabadságok megvédéséért, a dolgozó tömegek helyzetének meg
javításáért és a világbéke megőrzéséért. Ezek a jelszavak nem 
csak a francia nép hanem a franciaországban élő nemzeti kisebb
ségek és a gyarmati lakosság demokratikus törekvéseit is kifeje
zésre juttatják. Dacára annak, hogy a gyarmati lakosság haladó 
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menye ez mert életük leírásából látszik, hogy képtelenek valamit 
elolvasni, vagy valamilyen előadást meghallgatni. Sokan szívesen 
hallgatnának valamilyen okos előadást hogy így némi tudáshoz 
jussanak. A k k o r lenne miről beszélgetniök és nem veszekednének. 
Minden parasztasszony elsősorban írni és olvasni szeretne, mert 
nagyrészűnk még ezt sem tud, szeretnénk mi is tudni, hogy mi lyen 
a jobb élet és hogyan tudnánk m i is azt megteremteni. 

M . P , bánáti napszámosasszony 



része tisztában van azzal, hogy a mai helyzet még nem jelenti 
a teljes nemzeti felszabadulást, Sziria, Tunisz, Alzs ir és Indokína 
támogatják a Népfront minden lépését, mert ebben látják az abesszin 
nép sorsa elkerülésének legbiztosabb eszközét. A N. F. kormá
nyának nehéz harcot kel l vivnia azon érdekcsoportok ellenállásá
nak leküzdésére, melyeknek fő jövedelmi forrását és hatalmi táma
szát éppen a busásan fizető gyarmati gazdálkodás képezi. A Blum-
kormány első tettei közé tartozott Franciaország lemondása Szíriai 
mandátumáról, ami a nemzeti felszabaduláshoz vezető első lépést 
jelenti. A gyarmatokon uralkodó visszás állapotok felülvizsgálására 
a kormány egy népfrontpárti képviselőkből álló bizottságot küldött 
k i , hogy annak jelentése alapján hozzáláthasson a szükséges köz
igazgatási és kulturális reformok keresztülviteléhez. A ma uralkodó 
francia kisebbségi politikát az a széles demokrácia jellemzi, melyet 
a N. F. biztosít és amely minden kisebbségnek lehetővé teszi szabad 
pol i t ikai és kulturális fejlődését. Ez a módszer a nemzeti kisebb
ségeket és gyarmati népeket az igazi demokrácia öntudatos harco
saivá teszi. 

• Ma, amikor a fasiszta agitáció nálunk is egyre nagyobb mére
teket ölt, amikor a fasiszta nagyhatalmak erejük végső megfeszí
tésével új világháború előkészítésén és kirobbantásán dolgoznak: 
a vojvodínai magyarság sem maradhat közömbös a körülötte 
lejátszódó eseményekkel szemben. De a támadó fasizmus és a 
háborús veszedelem — a kis nemzetek és nemzetiségi kisebbségek 
halálos ellensége — csak úgy hárítható el, ha a történelmi 
eseményeken okulva követjük a francia példát. Zala. János 
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Japán 

Japán a legsűrűbben lakott országok közé tartozik. Területe 
Koreával, Formozával és a többi gyarmatokkal együtt — az újabb 
hódításokat, Mandzsúriát és az északkinai tartományokat nem szá
mítva — 682.122 k m . 2 Vulkanikus területe dacára (csak 17°/o-a 
megmunkálható föld) agrárállam s negyvenmilliós tömegének főfog
lalkozása rizstermelés. A földet kertszerűen művelik és annak 
hozadéka nagyobb, mint Európában. Főtermény a rizs, házi állatuk 
alig van, mivel minden talpalatnyi földet kénytelenek kihasználni, 
ennélfogva húst alig esznek, igavonó állatok híján a teherhordást 
a szegény nép maga végzi. Japán természeti kincsekben szegény, 
van reze, szene, azonban vasbehozatalra szorul s ez mind súlyo
sabban érezhető az ipar fejlődése folyamán. 

Japán történelme az elszigetelt országokéra jellemzően évez
redeken keresztül nagyobb változások nélkül folyt le. Már Kr . e. 
a hetedik században állami szerzezete volt, melynek élén korlátlan 
földesúrként a Mikádó állt. Társadalmi berendezkedésük a hűbér-


