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.Mire ez az írás napvilágot lát, már aláírták Németország volt csalöósóiiiia-
Tnaivail, Olaszországgal, Románcával, Bulgáriával;, Magyarországgal és Finnor
szággal- a békeszerződféseket. Párhuzamosan folyik a további, íiépés előkészítése i 
Londonban értekezletet tant a kiüiLügyminiiiszter-sheliyettesek tatiiácsa, hogy a Kül
ügyminiszteri Tanács márciusi ülésszakára előkészítse a német és osztrák bé
keszerződés eket. A német 'kérdés, egyike a légsúly osabbdcnak és tulajdonkép
pen mindaz, ami eddig a szerződésekben és egyéb intézkedésekben aj béke épí 
tésére történt, eúőké szirtesét jelentette a német jövőnek. Nyilvánvaló, Ihogy itt 
és később Japánban — a gyarmatvilág középpontjában — vívja legnagyobb har
cát a demokrácia a reakcióval. A demokrácia természetesen, békére töreksziik 
i}s úgy akarja a békét kiépíteni, hogy az tartós és. a [fejlődés zavartalan- тпе;-
íietéít biztosító legyen. A reakció hadállásokat készít eliö és a békeépítés m un
okájában háborús előkészületeket ás tesz. Arról- azonban ma már Cnuiroliiill sem 
mer nyíltan beszélni, (hogy újabb [háborúba kezdjenek. A békeszerződések ke 
rétében, a világ sorsának kialakításában leihát arról! van szó, hogy ,a demokrá
cia és a reakció egyaránt a maga céljainak megfelelően építő vagy —• a reak
ció esetében- — az újabb rombolást előkészítő feltételeket biztosítsa. JVLagyarad) 
ez annyit jelent: a reakció piacot és felvonuló területet keres Niémötországban. 
Japánban és a gyarmatvLlágon és ennek érdiekében az imperialista erőszak .le
hetőségeit is figyelembe veszi. A demokrácia egységes, erős, és demokraitJiikus 
Németországot és Japánt akar, független közel- és távolkeüeti demokratikus or
szágokat bátorít, (hogy azok ne szolgálhassanak többé fegyverül az limperialista 
erőszaknak. 

Mindezt világosan és a kisemberek doilgozó millióiinak világszerte megnyug
vást hozióan fejtette ki Sztálin generalisszumusz az elhunyt amerikai elnök fiá
nak, Elliot Rooseveltnek adott nyilatkozatában. 

Arra a kérdésre, Ldhetcégesinek tartja-e, hogy az Egyesült Államok demo-
fcrác iájának rendszere békésen éljen olyan kormányzati forma mellett, amilyen 
a Szovjet Szövetségben van, anélkül, hogy bármelyik oldalról kísérlet történne 
a beavatkozásra a másik belpolitikai ügyeibe — Sztálin generalisszfiimuis kije
lentette: »Ez nemcsak lehetséges, hanem észszerű és teljesen megvalósítható. A. 
kormányzati formák különbsége nem akadályozta a háború folyamán, a legne 
hezebb időkben sem, hogy országaink egybefogjanak és legyőzzék az ellenséget 
Ezt a viszonyt béke idején még fokozottabban megőrizhetjük.« Sztálin szerint 
az Egyesűit Nemzetek Szervezetének sorsa a "(károm nagyhatalom közötti össz
hang megteremtésé tő! függ. A Nagy Három újabb tanácskozásának összehívá 
-s>át minden, az általános békére veszélyes, nemzetközi probléma megvitatására, 
Sztálin szükségesnek tartja. Nem egy, banemi néhány tanácskozást kell tartani, 
fia erre sor kerül, -nagyon tesznos eredményekkel járna. A két ország közötti 
ibaráti kapcsolatok és kölcsönös megértés romlását Roosevelt baCála óta Sztailiin 
így magyarázta: »Ha ez a kérlés az amerikai és az orosz nép közötti kapcso 
fátokra és kölcsönös megértésre vonatkozik, véleményem szerint nem rosszab 
boűott semmi, sőt ellenkezőleg, a kapcsolatok javultak. Ami a két kormány 
közötti viszont illeti, voltak ellenietek. Bekövetkezett bizonyos rosszabbodás., 
mire'nagy lármát csaptak és arról kezdtek fecsegni, Jiogy a kapcsolatok a jö
vőben még rosszabbak lesznek. Én azonban nem látok semmi aggasztót a béke 
rombolása vagy Mborús összetűzés felidézése terén. Egyetlen nagyhatalom sem 
tudna a mai időkben nagy hadsereget állítani más szövetséges hatalom, másik. 



nagy állam ellen, még ha kormánya erre is törekedne, mert ma senki sem VÍ'« 
2etket háborút népe nélkül és a nép nem akar háborúzni. A népek belefáradtak 
<a háborúba. Emellett nincs semmi érdemes cél, ami indokolttá tenné az újabb 
háborút. Senki sem tudná miért keü harcolnia és ezért nem látok semmi ag
gasztót abban, ha az amerikai Egyesült Államok kormányának egyes képviselői 
ürrái beszélnek, hogy romlott a viszony közöttünk. A fentiek alapján úgy vtr-
lem, hogy az új háborúval való fenyegetőzés nem reális.« 

КовуеЛЈвдШ ezután nyilvánosságra hozták Sztalíin generalisszimusz .üzend 
vétöáisát Bevan angol külügyminiszterrel az .angol-szovjet szerződés, kérdésében. 
Bevin ugyanis karácsonyi 'beszédében azt a kijelentést tette, hogy Angüáuak 
aiőracsenek semimiilféile kötelezettségeii azokon túl, amelyeket az Egyesült Nenize-
tek Alapokmányában váltjait. A íPrávda .rámutatott, hogy ezzel Bevin ímegtagad
ta az angoili-szovjet köllcsiönös segélynyújtási szerződést. A Pravda nagyon ha
tározóit áiIiIiáiS'PC>n>tot leszögező cikke Montgomery tábornagy moszkvai látoga
tása idején) Jelent meg és hatása alatt Bev'n szükség esnek látta, hogy üzenet
ében forduljon Sztálin generahsszimuszhoz. Bevin kijelentette, (hogy mern ez a 
íefJogása az angotl-szovjet kölcsönös segélynyújtási egyezményről. Sztal-in. ge-
aienajliisszimusz válaszában megállapította, hogy Bewin kijelentései kétséget tá
masztottak ibenne. »Szcimomra világos, hogy az angol-szovjet szerződés fenmi-
fása kötelezettségeket ró országainkra tekintet nélkül a fenntart ásókra, ame
lyeket az angol-szovjet szövetség tartalmaz, bármennyire is csökkentik ezek a 
szerződés jelentőségét a háború utáni időszakban... Ami az angoUszovjet szer-' 
ződés meghosszabbítását illeti — amit az angol kormány nyilatkozata külön 
kiemel — meg kell mondanom, ha komolyan szándékoznak ilyen meghosszati-
Mtásról bszélni, meg kell változtatni azt, kiküszöbölve azokat a fenntartásokat* 
amelyek gyengítik a szerződést. Csak ilyen eljárás után lehet komolyan beszél-
ni a szerződés meghosszabbításáról.* 

Az ai sztóiini megállapítás, hogy a népek belefáradtak a háborúba és n:iics 
érdemes cél, amiért harcolnának, továkbá az üznetváltás világszerte nagy -meg-
nyugvást keltett. Sztálin .generia:l.;ssz-:musz ezzel következetesen hangsúlyozta a 
békeilehetösiéjgeket és öntudatosította az. óriási tömegeket, amelyek megértették, 
hogy nekik is beleszólásuk van az ügyekbe, sőt elsősorban nekik kell dönteni 
A háború és 'béke kérdéséről. Természetes, 'hogy a dolgozó tömegek dolgozni, 
építeni akarnak, nem pedig háborúzni. 

A dolgok ólyen szembeáilítása világaik ki a jugoszláv népuralom küzd eláné
ból a békés újjáépítéséirt és a határok nyugalmának biztosításáért — az angol
szász reakció imperialista törekvéseivel szemben. A hellyzet úgy alakult, hogy 
Juwsziláviániak az elmuilt hiónapoikban rendkívüli aktív diplomáciai tevékenységet: 
kellett kifejtenie mind :az ország népe érdekednek meigvédelmezésére, mind u 
ineimzetközi béke és 'biztonság alátámasztásaira. Olyan események történtek, ame
lyek elengedhetetlenné tették ezt a serény tevékenységet akkor, .amikor a pő-. 
Ш értékek eilthuTCoOásáróil, a néimet és- osztrák békeszerződések előkészítés érő1, 
as 'görögországi polgárháború iLgazi okainak kivizsgálásairól!', a Vatikán eliltensć-, 
ges (magatartáséról és miiindiezekkcl. 'összefüggésben a Nápalykörnyéki, esétnik-
banditák álltai elkövetett gyilkos merényletről volt szó. Az események szoros 
össizeiiüggésiben álilmak egymuáissal és a jugoszláv álláspontokon keresztül az 
e&yes ifejileményekkel kapcsolatban nagyjából betekintést nyerfotünk az Európát 
ériaiftö egész viiláigpolíi-tikai helyzetre. Sorrendiben a doltgok így alakuijtak: 

Palától!, mivel a városi az öl'asz békeszerződés értelmében Jusgoszíláviáhoc 
кШ hogy tartozzék, az angolszász megszálló haitósálgok hozzájárulásával és 
4áiíMjgatláisáivaI rendszeresen eUhurcolják az üzemek berendezését. Amit nem tud-
inak ©ihwricoilni, azt s;zétromib€ilják. 'Páléban egyre súlyosabb a dolgozó tönie&ek 
helyzete. Л m'iwikanélküiliség növekszik, az üzletek üresen á̂ imak, az élelmezés \ 



eülá'táis éhínségre ítéli/a töm-egeket és mindennek kettős célíja -van. Az egyik, 
elégiedietiienségiet támasztani és olyan helyzetet teremtem, amelyben az elégedet
lenség fokozódik akkor, amikor a tenüfetet átadjáik Jugoszláviának. A másik, 
biztosítaná az üzleti 'élhetőségeiket а .téliesen- kifosztott területen. Pófta: nem el
szigetelt jelenség, az angolszász hatóságok mindenütt ígiy járnak el! és Német-
országban az angolt és amerikai megszállási övezetekben olyan méreteket öltött 
a becsteljen fosztogatás, ihogy Law konzervatív képviselő ?is szükségesnek látta, 
hogy az alsóházban 'tiltakozzék ez ellen. Az angolszász ügynökök egyenrulhában 
bejárják Németországot és az olasz, gyáraikat, összeszedik a szabadalmakat, erő
szakot alkalmazva, vagy jó üzletet kínáOva és igyekeznek egész Neme::országot 
a maigárwálakkozok vadászterületévé tenni. Itt ű.s a kettős cél érvényesük Az 
egy.ik megszerezni minél több értéket és> fokozná az elégedetlenséget ,a demokra
tikus renddel szemben. A másik biztosítani a piacot, hogy a kiif osztott területen 
minél tö'bb árút é rték esi illessenek. Mindezt azzal Is elősegítik, hogy a nácítla-
Jíítást és a .mi itarista szellem kiirtását egyáltalán nem bajtják végre az angol 
<s amerikai övezetekben. A két övezetet gazdaságilag egyesítették, de ez kizá-
róla'g a nagytőke érdekében történt és a német nép számára nemcsak nem je
lent semmiféle könnyítést, hanem megnehezíti a. demokratizálódást és még sú
lyosabbá teszi azb a kiszolgáltatottságot és kizsáikmá.nyo!ltsáigot, amelyet az 
angolszász megszállási rendszer teremtett. A terhet ugyanis nem a német nagy
vállalatok, monopolok, trösztök és konc érnek viselik, banem a széles dolgozó 
rétegekre bárul. Az amerikai, övezet katonai parancsnoksága kihirdette ugyan, 
hölgy a nácitlanítás befejeződött övezetében, de — -mint egy német -lap megala
pítja — a tinta, még meg sem száradt a bejelentés kiáltványán, amikor egy
másután bombák robbantak Frankulrtban és Nürnbergben a nácitlanító bírósá
goknál esi felfedezték, hogy hatalmas földalatti fasiszta szervezet jött létre, be
hálózva mind a .két övezetet. Emellett a hitleristák törvényesen is •megszervez-
kedtek NemzeSi. 'Demokrata Párt címén, amely .párt pontosan ugyanazt a Prog
ramot tűzte ki maga elé feladatul, ami a* hitleri program volt: küzdeni a szo
cializmus és. kommainizmus ellen, biztosítani a nagytőke befolyását és hatalmát 
az álilámban. Az angolok engedélyezték ezt a pártot. Sőt dr. Schumacher, a 
nyuigati övezet szociáldemokrata: vezére Londonban elmondhatta, azt a hiv'eri 
szellemű beszédét, amely a legnagyobb felháborodást váltotta .ki a lengyel és 
csehszlovák kenőkben. Határreviztót követelit és második beszédében a .Rubrl 
Saar és Rajna-vidéket is a .régi németi rendszer visszaállításával követelte Nagy-
német ország számára, tehát pontosan mg yam azokat a követeléseket állította fel. 
amelyeket Hitler támasztott 1923-ban. •Franciaországban is nagy izgalmat kel
teit t ez a beszéd és feltárta azt a súlyos ellentétet, ami az angolszászok és a 
franciák között mutatkozik a német kérdésben. 

.Franciaország il$70 óta háromszor volt a német úniperialista támadás áldo
zata. Tenné szeles, hogy védekezni akar. Ezenkívü: igényt tart arra, hagy а né
met gazdaság eredéből és felszereléséből elősegítsék Franciaország újjáépítését. 
Az angolszászok viszont iéltik Piacukat, félnek, hegy Németország nem lesz 
eléggé felvevöképes és, begy nem haszna batják fel az általuk elgondolt euró
pai egyensúlypol'itikban, alliogya.n az imperialista és nagytőkés céljaiknak leg-
jobban megfelelne. Blum, a francia szocialisták vezére közvetlenül', a franiciia közi 
társasági elnök választás és az új kormány megalakítása előtt megkísérelte, hogy 
üsszbangot teremtsen az angol és ifrancia érdekek között, természetesen nem a 
francia nép, hanem a 'Franciaországot kizsáknmnyoílió; kétszáz, csr.lád érdekei 
szerint. -Ez ÍÍS Blum azon üzelmei közé tartozott, amellynél) külföldi nyomást 
akart gyakorolni, a francia közvéleményre, ami bizonyos miértékben sdkerült is. 
Az angO'l-ifrancia szövetségi tárgyaiások azonbani egyelőre elhúzódnak és azok 
részleteiről! újabb adatok nem kerülitek nyilvánosságra. A köztársaságii elnök 
választásoknál, Blum ügyeskedése nyomán nem. a választásokon kifejezésre 



vimtottt (népakarat, hanem az egyensúly poétikája érvéniyesölt és ennek megfecie-
Tőén a mérúeg nyelvét jetaito szocialista párt jellöCitjét, Viimcenti Auiriolt válasz
tották meg ©kiiöikiniek. Az új kormány nagyjából ugyanolyan összeáiLlítású, mint 
a régi azzal!) a kiülőnibséggiel, hogy a komrnwniiisták megkapták az e,gyik inagyon 
fontos, a nerazetvédcümi tárcát. 

(Franciaországhoz hasonlóan a keleteuirópa i államok, tehát Jugoszlávia. 
Csehszlovákia és Lengyelország is nagyjában ugyanazt az álláspontot foglal
ták el! 'Németországgá;! szemben, aaniiit Franciaország. A jugoszláv jegyzék. 
ameCyíbőin a német békeszerződéssel szemben eüfogúalt álláspontunkat kitfejttet-
tük azon alapul', (hogy a potsdami és jaltai Ihatározatok elvét kelil lérvényesíteniL 
Másszóval: Németország imperialista fef/Jépésének alapja az ;a gazdasási arány
talanság volt, ami a. túCtfejCett német ipar és .a gazdaságilag ©".maradt kelet-
európai áOliamok között kialakult. A német împerializmus erre a túlfejlett ipar
ra támaszkodott, ezt az ipart -tehát le keö szerelni és olyan miértekre csökken
teni, hogy me (támad has som fej újból a ibéke ellen törő erőszakkal Ugyanakkor 
a. fészereit gépeket jóvátételi, címén ti kel-li juttatna ai ikeleturóipai, líöként a hábo
rúban 'lerombolt országoknak. Ezzel egyrészt elősegítik és meggyorsítják az 
elpusztított országok újjáépítését, más-részt elősegítik ezen országok -gazdasági 
fejlődését, úgy,' -hogy az arányba kerül a teszerelit német gazdasággaíli, tehát 
eaek az országok nem. (lesznek többé olyan- kiszolgáltatott helyzetben ® német 
gazdasággal! szemben-, mint ed dög voilitak. 

A ju.giosziliáv állláspont főként a jóvátétel Problémájára összpontosult. Ha a 
jóvátétel rendezésével kapcsolatban a nagybirtokok, továbbá a kcncemnek és 
-szindikátusok felosztását vaíóiban végrehajtják eltűnik a német imperialista 
erőszak alapja, kiveszik az uraikodo nagytőkés körök kezéből, az eszközt, hogy 
a német népet újbóli azi erőszak felié irányítsák és lehetővé) válik .a német töme
gek -demokratákuis átnevelése. 

Ezt a célt szo'l'g'áCija Ausztriával szem-ben; 'is a jugoszláv követelés, amelyet 
az osztrák békeszerződés előkészítése keretében jelentettek 'be. Jugoszúávia 
igényt tart Szdiovén Karintiára és Steyer szlovéralakta Ihatárvid ékeire, Ugyanar
ra a területre, amelyen. 1920-ban megrendezték a népszavazást, föz a népsza
vazás a csalás, ihaimisítás egyik (Legmegdöbbentőbb komédiája volt. A népsza
vazást ugyanis elész Karintia területére kiterjeszkedő en rendezték meg, bete-
véve az osztráklakta területeket <is, amelyekre Jugoszlávia neim támasztott 
igényt. Az osztrák kormány így is csak 57 százalékot ért el, ami azt jeileniti, 
hogy a Szlovén Karintia- csaknem teljes egyöntetűséggé! Jugoszláviához akart 
csatlakozni. Ezt a (területet Ausztria mosit is a régi •.germ.aniizá'ló hagyományok 
és a náci elnyomás szellemében kezeld A szlovéneket szakadatlanul üldözik, 
gazdaságilag: eilnyomlják. Jugoszlávia a szlovének fölszabadításává i és a gradis-
csáni horvátok védeOmének biztositásáva} azt is e1j akarja érni, hogy kivegye 
az osztrák reakció kezéből az elnyomás tehetőségét. Ha az. elnyomás nem 
irányuilihat a .leggyengébb tömegek, a kisebbség ellen, csak a -belső tömegek 
felé fordulhat, ide a földreform végrehajtásával és azza$, hogy Ausztriáit is a 
jogos és indokolt hadikárpótlás megfizetésére kötejezi, kiveszik az osztrák 
reakció kezéből az elnyomás anyagi alapját és utat) nyitnak a tömegek demok
ratikus ifejúődése számára. Annak 'bizonyítására, hogy erre .Mtétilientáli szükség 
van, a jugoszláv jegyzék teCjes rászliőtességgiöl 'ismerteti! Ausztria háborús fele
lősségét, főként Jugoszláviával szemben, alho1> a megszállás ailatt túlnyomó 
részben osztrákok teljesítettek szoilgájatot és végezték azt a kegy étien népirtó 
munkát, amely a náci szedem és célok érvényesítésiét jelentette' (Különben ^ 
Ausztria már jóval a csatlakozás előtt náci szegemben tfejjodiött és felkészült 
arra, hogy ugródeszkája legyen, a Balkáni elden irányuló támadáisnaik. Nemcsak 
Jíjgoszláviának, egész Keleteurópának, tehát az európai (békének is érdeke. 
hozy Ausztria demokratizáliódjék és toikertöldön az angolszász reakció befolyása 



•аШ amely Ausztriát faltörő kosként akarja lehasználni a -szálárd •békére tö
rekvő kelereurépai államok ellen. Egyelőre Ausztria népe súlyosan- megsínyli 
azt az angolszász politikát, ameiy a nagytőke és a reakció támogaitiására irá -
«njyu>I és küöönösm súlyos tóyzetet teremtenek az Ausztriában 'gyiüuekeize liaza.-
áruilé:, az összes keleteiiirópia államoknak. 

Ez a reakciós politika nyilvánul meg a háborús bűnösök és nemzetköz-i 
gonosztevők rendszeres támogatásában Németországban. Ausztriában és Olasz
országban. Elhurcolt személyekként kezelik őket, ahelyett, hogy. kiszolgáltatnák 
országaiknak, ahogyan ezt a potsdami határozatok kimondják. Ennek a rend
szernek a súlyos kirobbanása Nápolyban arra vezetett, hogy az egy.'k táborban 
összegyűjtött csetnik gyilkosok vasdorongokkal felfegyverezve angol tisztek 
.'jelenlétében és úgyszólván jóváhagyásával leütötték és megölték Gluncsics Vic-
kó nápolyi ideiglenes jugoszláv főkonzuit és életveszélyesen megsebesítették 
attaséiát Engel Joszipot. A gyilkos merényletért kétséget kizáróan teljes mér
tekben az angolszászokat terhel: a felelősség és azt a rendszert, amelyben a 
háborús 'bűnösöknek menedéket adnak és lehetőséget nyújtanak, hogy megér
demelt büntetésük helyett tovább szökjenek és elrejtőzzenek.. Ebben az angol
szász hatóságok karöltve együttműködnek a Vatikánnal és Jugoszlávia szüksé
gesnek látta, hogy két jegyzékben tiltakozzék a Vatikánnál. Az egyikben az el-
fent hogy a Vatikán szervezetei segítségével jugoszláv háborús bűnösöket Dél
amerikába szöktettek, a másikban a Vatikán területén rejtőző háborús bűnösök 
kiszolgáltatását követelve. 

Ez a jugoszláv népek felháborodását méltán kiváltó nápolyi esemény; Jo
gossá teszi a kérdést, mi a célja az angolszász hatalmaknak azzal, hogy a de
mokratikus Jugoszláviával szemben összegyűjti azokat a bűnös, véreskezű ele
meket, amelyek az egész háború idején a szövetségesek ellen harcoltak és a 
iasízmns érdekeit szolgálták? Miért engedi meg, hogy ezek gyűlölködő, uszító 
propagandát folytassanak a demokratikus Jugoszlávia ellen és miért nem teljesíti 
л, potsdami határozatokban vállalt kötelezettségeket a háborús bűnösök kiszol
gáltatása tekintetében? A magyarázatot nem nehéz megtalálni, hiszen ugyanez* 
a politikát folytatja az angolszász reakció az egész világon. Ez legerősebben 
Görögországban jut kifejezésre, ahol végre megindult a vzsgálat a görög pol
gárháború igazi okainak feltárására, de mindent elkövetnek, — a, görög király
párti fasiszta kormányzat felhasználásával — hogy a vizsgálat eredményeit már 
eleve meghamisítsák. Mivel a görög demokratikus erők nagy súlyt helyeznek 
armak bebizonyítására, hogy nem külföld késztette őket a fegyveres harcra, 
hanem a fasiszta, terror ellen ragadtak fegyvert, a hamisítás valószínűleg nem 
fog teljesen sikerülni. Jugoszlávia, Bulgária és Albánia teljes nyugalommal te
kintenek a vizsgálat eredménye elé és Irszik, hogy a polgárháború igazi okainak 
feltárása megkönnyítené a fasiszta teror felszámolását és Görögország belép
hetne a Balkán demokratikus békeszerető országainak sorába.. 

Az angolszász reakció igyekezett nyomást gyakorolni Lengyelország tö
megeire is, de csúfos kudarcot szenvedett. A lengyel a'kotinányoző Szejm vá
lasztásain a demokratikus tömegek ór'ási többsége a baloldali blokk és a szak
szervezetek jelöltjeit támogatta és olyan hatalmas diadalt biztosított a demokrá* 
cia számára, amilyenre az angcszász reakció semimiesetre sem volt elkészülve. 
Földalatti mozgalmak, gazdasági nyomások és a legmegengedhetetlenebb esz
közök igénybevételével akarták megakadályozni ezt a győzelmet, dé a válasz
tásokon a lengyel demokrácia hatalmas lépést tett előre és megsemmisítő* csa
pást mérve a lengyel reakcióra, erélyes kézzel visszaverte a reakciós körök tá
mogatását is. r 

IfásonCéképpen vereséget szenvedett az amerikaá reakció ÜJaisizorszégfoaaic 
l>e Gasperr.i miniszterelnököt Amerikába rendelték és onnan visszatérve ame-

parancsra kormányválságot idézett fel. Célja az volt, hogy pusztán a jobfc-



oldali, pártokból alakítson kormányt, a baloldali munkáspártok kihagyásával. Ha
bár az amerikai' toöilcsön attól függött, •mennyire lesz reakciós az új kormány, a 
zsarolás nem s került. De Gasperri kénytelen volt engedni az olasz dolgozó tö
megek nyomásának és az új kormány a három nagy pártból a keresztényde
mokrata, kommunista és szocialista pártokból nagyjában ugyanolyan összetétel
lel alakult meg, mint az volt, amelyet erőszakkal 'lemondattak. 

Egyre nyilvánvalóbbá válik,-hogy ugyanezen reakciós körök állnak a Ma
gyar Köztársaság ellen szervezett összeseküvés mögött is. Az összeesküvés 
számos kül és belföldi összefüggéseit leleplezték és nagyjából kialakult a hely
zetkép, A régi. úri rend magyarországi visszavágy ói a nemzetközi reakció 
anyagi támogatásával, meg akarták buktatni a demokratikus köztársaságot, hogy 
visszaállítsák a Horthy uralmat. A Kisgazdapárt játszotta ebben a főszerepet, 
mert menedékhelyet adott az összeesküvőknek és lehetővé tette számukra, hogv 
az egész gazdasági és politikai életben érvényesítsék befolyásukat. Amikor feb
ruár elsején a Magyar Köztársaság kikiáltásának első évfordulóját ünnepelték 
ez a demokrácia három nagy eseményével esett egybe. Leleplezték a kisgaz
dapárti vezetőség szerepét az összeesküvésben a Szociáldemokrata Párt meg
tartotta 55-ik kongresszusát, amelyen kimondták, hogy még szorosabb együtt* 
működést teremtenek a másik munkáspárttal, a Kommunista Párttal és leszámol
nak a párton belül támadt reakciós csoporttal, végül pedig a Kommunista Párt 
beterjesztette hároméves gazdaság: tervét, amelyen Magyarország ujjáépülése 
•alakiul. A Kisgazdapárt egyes vezető tag.iai.nak -szerepe az összeesküvésben ny.ül-
vánvaléan mutatja, mennyire gyenge Lábon ául! ennek a) Pártnak m demoknáciája. 
Világos, hogy a pártvezetőség amelyből maga a főtitkár, Kovács 13éla és köz
vetlen környezete is teljes mértékben résztve'tt az összeesküvés szervezésében. 
nem bízott a demokráciában és nem hitt a magyar riép erejében. Nem. vette tu 
domásul azt, hogy a magyar nép történelme során először valóban szabad és u 
magyar dolgozó tömegek őszinte hittel, valóban nagy lendülettel dolgoznak azért, 
hogy ez a szabadság szilárd és biztos jövőt nyújtson a népnek. Megmutatko
zott, hogy a munkáspártoknak a népbe vetett hite sokkal szilárdabb alapokon 
épült és teljesen jogosult volt. Л magyar nép az elmúlt egy év alatt hatalma
sat teremtett. Az viszont a reakció és a magyar nép. erejével szemben a lelep
lezett kisgazdapárti vezetőkben megnyilvánuló bizalmatlanság következménye, 
hogy maga a dolgozó tömeg az árak és bérek közötti aránytalanság folytán nem 
juthat még hozzá a saját maga »altal termelt árucikkekhez. A kisgazdapárti veze
tőség mindeddig nem mutatott komoly hajlandóságot, hogy levonja a konzek-
vencákat és önző, szük pártszempontból ítéli meg a helyzetet. Nem mer kímé
letlenül leszámolni a reakcióval, mert fél hogy esetleg a pártvezetőség neve.s 
tagjait kellene kizárni s úgy érzi, .hoigy ez a pártot gyengítené. Holott ennek az 
elenkezóje az igaz. A szűk látókörű pártérdeket így a nép érdekei fölé helye
zik, pedig a nép érdeke parancsolóan követeli a kíméletlen tisztogatást, mert ez 
az előfeltétele a toválbhii demokratikus, építésnek és csak akkor, h,a a (Kisgazda 
párt valóban a demokratikus építő erők pártjává váilik, kerülhet sor arra, hogy 
tervgazdálkodásra áttérve megkezdjék a demokrácia mié'g székesebb alapokon 
nyugvó kiépítését, továíbbfaileszitését és a dolgozóik általános jelétének biztosítását. 

Mindezeken az eseményeken keresztül csak egy összefüggő képet lehet adni 
a nemzetközi reakció erőszakosságáról és a demokratikus tömegek hatalmas 
lendületű építő munkájáról. Csupán szemléltetés és jóformán csak az európai 
helyzetet mutatja, habár éppen az utóbbi időben az ellentétes erök harcának 
súlypontja mindinkább Közép- és Távolkeletre terelődik át. Ez a harc Európa* 
ban és az egész világon történelmi folyamat, amelyben a demokrácia egyre fo
kozódó ereje feltartózhatatlanul bikontakoziik és minél erőszakosabb lépésre 
szánja el magát a reakció — amely alatt a momopolisztikus nagytőkét kell ér
teni, minden szolgájával annál jobban mutatja: 1. \ nagytőke mindinkább 
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talajt veszít és kény telén erőszakkalt erőszakos eszközökkel védelmezni hadaU 
lásait. 2. A népek belefáradtak a háborúba és ez egyre tudatosabbá teszi ben
nük., hogy csak a demokratikus összefogás erejével birkózhatnak meg sikeresei 
a nemzetközi reakcióval. Ahogyan a fasiszta megszállás alatt az európai népek 
a német imperializmus ellen, úgy most Közel- és Távolkelet népei az angolszász-
imperializmus ellen ragadnak fegyvert. 

Jugoszlávia e birkózás közepette rendületlenül megingadiliatatlanu^ egyre 
fokozódó ilendíiCettel haCad eúöre a demokratikus' fejlődés útján. lEnnek egyik nagy
szerű bizonyítéka a hat népköztársasáig alkotmányának elkészítése, amelyekké, 
népköztársaságaink megezdték önálló államéletülket és a demokrácia, a népura
lom szabadságjogainak hatalmas igazolása, hogy a tagállami rendszer tökélete
sebben egybeforrasztotta Jugoszlávia népeit a Jugoszláv Szövetségi Népköztár
saság szerves egységébe, tökéletesebben megteremtette a testvéri egységen ala
puló egybeforrást mint az a régi rendszerek mellett egyáltalán elképzelhető lett 
volna. Abban a pillanatban, amkor megszűnt régi, kizsákmányoló, hegemonisU. 
uralkodó osztály'és annak jelszava: Oszdd meg és uralkodj, amikor a népura
lomban a népek nem egymás elnyomására és kizsákmányolására, hanem egyntib 
megsegítésére és a közös boldogulás kiépítésére törekszenek, eltűntek a 
viszályok, megszűnt a mesterségesen szított gyűlölködés és helyét egy olya?, 
összefogás foglalta él. amely biztos alapot jelent a tervgazdálkodás győzelme* 
véghezvitelére. 

1947, íebruár 8. 

F I G Y E L Ő 

H O G Y A N TANÍTSUK A Z ÍRÁSTUDATLANOKAT 

Már az első lépésnél tartsuk szemelőtt, hogy az anyanyelv tanítá
sánál úgy a tanfolyamokon, mint az iskolában első helyen a természe
tes szóbeli kifejezési készség fejlesztése áll. hogy a legnagyobb fogyó
mét a beszélt nyelvnek keiil szentelni é s hogy az írásbeli kifejezés л 
szóbeliből indul k i . Hogy a szóbeli kifejezési: készség fejlesztése ered
ményes legyen, a taní tás minden fokozatán gyakorlatokat kell alkat -
máznunk, megyek célja: 

a) « a gondolatok folyamatosan-összerüevrő kiiifeiezése; 
b) az irodalmi nyelv szabatos, világos, értelimes hangsúlyozás^ 

használa ta ; 
e) a nyeóv szépségeinek értékelése. 
A tanfolyamokon az oktató természetesen nejm rmiindjárt a 1 libáik 

javításával kezdi a munkáját, amivel csak elvenné a tanulók kedvét.. 
Ellenkezőleg helyesen alkalmazott, érdeklődést keltő kérdésekkel be
szélgetésié hangolja a hallgatóikat, hogy azok rövidebb vagy hosszabb 
beszédben elmondják mindennapi) életükben szerzett, tapasztalataikat, él
ményeiket, így az oktató megismeri a hal lgatók szóbeli kifejezési kész
ségét. Nem követeli, hogy a hallgatok teljes mondatokban feleljenek, 
mert ez néha nevetségessé válhatna. Meséléssel, körülírással , elimagvaf 
ráztaíássál szoktatjuk őket az összefüggő, folyamatos beszédhez. A fe
leletek feljavítására fokozatosan kerül sor, eleinte az oktató minden-
megjegyzés nélkül helyesen ismétli a hibásan mondottakat, azután azo
kat a hibákat, amik állandóan ismétlődnek, kijavítja s később a hali-
gaták egymás hibáiiát javítják. Ele'nte azok beszéljenek, akik már he* 
Ívesebben fejezik ki 1 magukat, maid ismételtessünk el verseket és me^ 


