kedvező alkalmat. 1933. áprilisában, három hónappal Hitler ura
lomrajutása után Sao Paoloban mintegy 40 főnyi egyenruhás cso
port vonult fel. Kispolgári elemek, az imperializmus ügynökei.
Német tőkések finanszírozzák, Vargas pedig propaganda-szabadságot
biztosít számukra. így lesz a kis csoportból csakhamar az u. n.
„integralista"-akció, egy katonailag szervezett és központosított
fasiszta párt. Délbrazilía németéi hathatósan támogatják az integralistákat. Brosúrákat adnak ki, melyekben dicsőítik Plinio Saldőgot,
az akció vezérét. Marcos de Sousa Dantas, a Brazíliai Bank elnöke,
márkabarát politikát folytat és az angollal szemben előnyben része
síti a német-brazil kereskedelmet. A londoni City erélyesen köve
teli lemondását. Sousa Dantas, mint a hitleri eszmék tüzes harcosa,
22 brazil nagytőkéssel és bankárral együtt belép az integralisták
táborába.
•
A z integralista akció elérte célját. A z összetűzések folytonos
provokálásából megszületett a statárium, majd ,a Vargas-féle dik
tatúra, mely hivatva van az országot a baloldali veszélytől meg
menteni.
Hogy a diktatúra hosszúéletű lesz-e, az ma még nem állapit
ható meg. Egy azonban bizonyos : a különböző fajú és nemzetiségű
országban sem az integralista-akció, sem a diktatúra tömegalapra
nem számíthat.

Szakács Gábor.

NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEK ÉS ÖSSZEESKÜVÉSEK
A z utóbbi időben a világ közvéleményét egyre gyakrabban
érik meglepetések és rejtélyes erők földalatti munkája sokszor
kész tények elé állítja.
A fasizmus és demokrácia harca, amely világszerte folyik,
nemcsak a nemzetközi politikai élet nyilvános porondján, hanem
titkos frakciók láthatatlan útjain is, egész sereg új és bonyolult
kérdést teremtett Európában. A Földközi tenger birtoklásának, a
gyarmatoknak, a közép- és keleteurópai erőviszonyoknak és a
Távolkelet uralmának kérdései azok, amelyek a világpolitika irány
vonalára döntő hatást gyakorolnak. Sokakat megtéveszt az, hogy
a tisztán gazdasági és politikai összeütközések ideológiai harcok
formáját öltik magukra a nemzetközi küzdőtéren. E z az ideológiai
köntös mindig imperialista célokat takar és csak arra jó, hogy a
politikailag iskolázatlan tömegek tisztánlátását megakadályozza.
A nyilvánosság előtt lefolyó ideológiai harc lényegében véve a
terjeszkedni igyekvő fasizmus állandó támadását és a demokratikus
népek önvédelmét jelenti.
A fasizmus belső szükségből, szenzációkeités és mindenáron
való eredmények felmutatatása céljából, először nemzetközi köte
lezettségeit tagadja meg, majd a demokrácia szükségszerű reak-

ciójára, ujabb nemzetközi egyezmények megkötésére kényszerül.
Ezek az egyezmények azonban már szoros összhangban vannak
imperialista érdekeivel. M u l t év november 25 én Németország és
Japán között létrejött antikommunista egyezmény Olaszország
hozzájárulásával e hó elején bővült k i hármas paktummá. A nyil
vánosság elé hozott magyarázat szerint kizárólag ideológiai, deffenziv jelentőségű és nem irányul egyetlen állam ellen sem, de a
bolsevista eszmék ellen mindenkor kész felvenni a harcot. — Ez
a külszín. A gyakorlatban azonban, amint az Spanyolország és
Kina példáiból kitűnik, a demokratikus országok belső berendezése
ellen irányul.
Japán Kínát az egyre jobban terjedő kommunizmus veszélyé
től akarja megóvni, hogy a kommunizmus romboló munkáját ellen
súlyozza, kénytelen védtelen kinai parasztokat halomra ölni és
virágzó városokat, serényen dolgozó ipartelepeket földig lerombolni.
A távolkeleti események elég tiszta képet nyújtanak. Sokkal za
varosabb a helyzet Spanyolországban. A spanyolországi belháború
jól megszervezett összeesküvés eredménye. Lényegében véve a
fasizmus i t t is a kommunizmus elleni harc jelszavával dolgozik. A
frontokon, ágyútűzben és a repülőgépek harci zajában tisztán, elválaszthatóan állnak egymással szemben az ellenségek, a diplomá
cia nemzetközi harcterén sokkal homályosabb a kép. A benemavatkozási konferencia és a brüsszeli tanácskozások vitái alkal
mat adnak arra, hogy a valóságot alattomosan minél jobban el
kendőzzék.
A fasizmus tehát két fronton dolgozik : egy nagyon is látható
fronton és egy láthatatlan, de a demokratikus országokban egyre
nyomasztóbb súllyal érezhető összeesküvések frontján. A z utóbbi a
veszedelmesebb és a fasiszta aknamunka is erre fordítja a legtöbb
figyelmet. Spanyolországban a nemzetközi reakciós tényezők öszszeesküvése sikerrel járt, Oroszországban a trockijistákkal való
összefogás és Franciaországban a föld alatt működő jobboldali ter
roristákkal való szövetkezés már kudarcot vallott. A csehszlovák
demokráciát egyelőre még csak kisebb támadások érik, mig Ausz
triában, Magyarországon és több balkáni államban sokkal eredmé
nyesebb munkát fejt k i a fasizmus, az illető államok kormányainak
jóvoltából és támogatásával.
A demokrata államokban, mint ahogy erre a francia nép
front követendő példát nyújt, a népnek k e l l állandóan, éberen
vigyázni és ellenőrizni minden reakciós megmozdulást, mert az
könnyen a nemzetközi össszeesküvés egyik megnyilvánulási for
mája lehet.
H. V ,

A tudomány megszerzéséhez nem vezet kényelmes országút.
Minden egyes gondolat megértéséért és továbbfejlesztéséért
harcot kell vívni.

