
»A SZILÁRD BÉKÉÉRT 
ÉS NÉPI DEMOKRÁCIÁÉRT^ 

A kommunista pártok Tájékoztató 
Irodájának közlönye, Beográd 

y.A világ demokratikus erői, min
denekelőtt az európai népek meg
mozdultak nemzeti függetlenségükért 
és a dolgozók érdekeinek védelmére 
az amerikai imperializmus ragadozó 

mohósága ellen« — :тја vezércikké
ben a Szilárd békéért és népi de

mokráciáért idei első száma. A köz
löny első számától kezdve a nem
zeti függetlenség llegkövetkeze'tesefob 
•harcosait — a kommunista -pártokat 
seg't-', Hogy egységes, hatalmas 'tá
borba tömörítse k népeiket és ezt a 
tábort az imperialisták eilea: harc
ban a dolgozók létérdekének egysé
gévei szilárdítsák. Ismerteti tapasz
talataikat és ezzel nagy miértekben 
hozzájáru! a vi'lág különböző pont
jain, a r.iáíborű utiárt: tnemze'tózi 
'helyzei bonyolult körülményei kö
zött folytatott szabadságharcok ösz-
szeegyezíetésöhez. Bírálatai és út
mutatása sikeresebbé tesz ük a harco
kat. 

A lap céljául tűzte ki, hogy m"l*it 
a Tájékoztató Iroda sajtószerve elő
mozdítsa a iimrxiiZirnus-leniiniiizimus 
kérdéseim ek tagilallúsáí é s aiz elírnék ti 
téteiliek gyakorlati alkalmazását az 
egyes országok adoitt visz anyaiban. 
Továíbbá rá akar világítani a ko.m-
mxiín/sta .pártok munkásságéra a nép 
demokratikus és haza'Sízere'ő erőinek 
tömörítéséin az új háború veszélye 
eillem: harcban és a denroikraitiikus 
erők elért sikereire. 

Már az eddig megje/eni számok 
•ta-rtaCma is mutatja, hogy a köztóiy 
oéltuidatosan végzi feladatát. Minde
nekelőtt megismertett bennünket a 
lengyelországi, értekezlet teljes anya
gával — (amelynek magyarnyelvű 
megjelmteitését várjuk. Vezércikkei. 
poiBikai értékeilést és távlatot ad
nak a nemzetközi helyzetről. Közl'i a 
koinmiai'niilsita pártok álMsfogilailását 
országaik döntő kérdéseiben. Tudó
sít a demokratikus erők ha;rcáról és 

cikkeket ad az időszerű poilr'kai 
eseményekről. 

Számunkra különösen fontos Kar-
dety Edvárd, GyMsz Milován és 
Révai fózsef beszámolója a lerogyel-
onszági értekezleten, Rákosi Mátyás 
beszéde az Ш<Р íLl. értekezletén é s 
Bérei Andor Ismertetése a magyar 
demokrácia gazdasági •megerősödé--
séről. 

Kardely Edvárd beszámolójában a 
KPJ hősi útját mutatja be 1941 <áp-
ri 1 isától nap jaiinkiig. 

»Jugoszlavia Kommunista Pártjá
nak útja a Jugoszlávia ellen inté
zett fasiszta támadástól napjainkig a 
Jugoszlávia népeinek függetlenségé
ért, a népuralomért, az ország gaz
dasági újjáépítéséért, és szocialista 
felépítéséért folytatott harcban elért 
jelentős sikerek és győzelmek áicső-
séges utja. Ezek az eredmények nem 
véletlenek és nem magyarázhatók 
meg csakis a tárgyilagos viszonyok-
kak amelyek közepette harcolt Ju
goszlávia Kommunista Pártja. A si
kerek pártunk világos politikai vona
lának és az ezen vonal szilárd vég
rehajtásának, valamint a tárgyilagos 
aáottságok által nyújtott összes le
hetőségek helyes kihasználásáriak 
eredményei. Csakis olyan párt vív
hatott ki ilyen nagy győzelmeket a 
túlerőben lévő ellenség fölött, amely 
megacélozódott a nép ellenségei el
len folytatott sokéves harcban és 
amely párt ebben a küzdelemben 
viszcnylagosun magas világnézeti 
szinvonalat ért el Éppen ez tette le
hetővé a párt számára, hogy helye
sen használjon fel minden a tárgyi
lagos viszonyok által adott lehetősé
get és eszközt az ellenség és a nép-
árulók megsemmisítésére.« 

E z iaiz At ma már bevorDuilt а tör-
ténielembe.' Jugoszlávia népetinetk fel
szabadító harca új taipasiz!ala.fokkal 
gazdagította é s tovább fejlesztette a 
marxizmus4eninizmust. Továbbfej
lesztette azt az imperializmus jelen
kori szakaszaiban, amiükor az impe
rialisták ellen a nemzeti függet
lenségiért folytatott karc párosul a 
táTsadaCmi fdszabaduilásért vívott 



•k.üzdsijeaumel és azza! elváúasziíhaíat-
lan egésze i alkot. Ebben a szakasz
ban beszélhetünk nemzeti sza-
b-ad.íágróv, -ha az nsm fonódik egybe 
az elnyomatás és kizsákmányolás 
m'nden fajtájának fölszámolásával és 
az himperial izmus ellleni harcca'í, va
gyis a népi demokratikus áilüam meg
teremtésére .irányr.íjló kützdelemimeJ. 

»Az aj, népi demokrácia — mond
ja Kard&y Edvárd — ott kezdődik, 
Minikor a munkásosztály a többi dol
gozó tömegekkel szövetkezve birto
kába veszi az államhatalom alapvető 
részeit és erre támaszkodva bizto
sítja a nép demokratikus uralmának 
szilárdságát, megakadályozva az im
perialista reakciót, hogy különböző 
mesterkedésekkel t államcsínnyel és 
erőszakkal kiragadja a nép kezéből 
fölszabadító harcának demokratikus 
vívmányait.« 

C'ssik így biztosítható az .'igaz-i, -né
pi demokrácia és a nemzeti függet
lenség. 

A konmiunista pártok nyilatkozata 
kötelezi az egyes -pártokat, hogy ke
zükbe vegyék 4 országaik szuvereni
tása és nemzet" f>üig!getOeniségéne!k 
zászlaját és álf,jainvk élére »mindazon 
erőknek, amelyek készek védeni a 
nemzeti függetlenség és becsület 
ügyct«, hogy így meghiúsítsák a 
:sc-ié4 erők törekvéseit. Az- utolsó 
évek eseményei meig'ainítottaík arra, 
hogy egyrészt a nemzeti- fiüigigeílen-
ség összeegyezhetetlen az impe-
riajizmu'ssa!, másrészt a nemzetközi 
gazdasági, poétikai és társadalmi 
fejlődés jelen szakaszában a nemzeti 
függetlenség jeJszava megmozdítja a 
legszélesebb tömegeiket az -emberiség 
legnagyobb elLensége — az impena-
lizmius elilieni harcra. Ez a felrjstfiíerés 
vezette a K P J-t — Tíío marsait a 
felszabadító háborúban és vezeti ma 
is hazánk öntudatos •békepoliitiifcájá-
iiak .következetes niegvaijósításájbanw 

Gyilasz Milován a .szervezési 
munka kérdiéserrőí beszélt. Leszögez
te, hogy a K P J sikereit mindenek
előtt annak köszönheti:, mert megtisz
tította sorait a .megalkuvóktól és 

• árulóktól, és Világnézet Meg megacé

lozva, szervezetileg measzi^ándiujvia 
vette fel a küzdelmet é s vezette a nép 
iegyver.es harcát. A Párt megőrizve 
világnézet "tisztaságát és szervezeté
nek szilárdságát, megerősiödötte.n ve
zeti a harcot hazánk gazdasági és 
politikai életének továbbfejlesztéséért 
a szocializmus utján. 

A háború kezdetén m :ndössze 15 
ezer tagja volt az illegális KPJ-nak 
(az ország lakosságának 1 ezreléke). 
A felszabadító háborúban ezek közül 
12 ezer adta életét. Habár az uj ta
gaknak is 8ö°/o-a elesett, 1945 elején 
100 ezer tagot számlált a Párt. Ma 
kb. 4000 ezer fegyelmezett harcedzett 
katonája van Jugoszlávia Kommunista 
Pártjának. 

A nehézségekről beszélve Gyilász 
Milován rámutatott a fiatal párttagok 
viszonylagosan alacsony világnézeti 
és polit"kai színvonalára és az ezzel 
kapcsolatos kérdésekre. Ezenkívül 
kiemelte országos viszonylatban az 
értelmiségi és magas szakkáderek 
hiányát. Ezt pótolni és utolérni az 
állandóan növekvő szükségleteket, 
hatalmas és nehéz munka. 

»Nem várhatunk gyors eredmé
nyeket — hangzik a ibeszámolló — 
különösen, mert nagy veszteségeink 
voltak vezető káderekben és a legjobb 
és elméletileg legképzettebb káderek 
Kénytelenek különböző állami és gaz
dasági természetű munkákat vegezm«. 

A Magyar Kommunista Párt tevé
kenységét R é v a i J ó z s e f is
mertette a lengyelország ! értekezle
ten. 

A választások megszilárdították a 
magyar demokráciát és annak legkö
vetkezetesebb pártját & MKP-t iaz 
ország vezető pártjává tették. A sza
vazatok megoszlása a következő: 

Az MKP-ra szavaztak 
parasztok 500.000 
munkások 450.000 
értelmiség és 
kispolgárság 160.000 

Ez azt jelenti, hogy az MKP Magyar
ország legerősebb parasztpártja. A 
bányavidék 70—80°/o-banf az ipari 
központok 65°/o-iban, Budapest 28°/o-
ba-n szavazott az MKP jelöltjeire 
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A választás utáni fejlemények is
meretesek és azt mutatják, hogy a 
Magyar Kommunsta Párt helyes 
uton halad és mint a népi demokrácia 
motorja helyes irányban vezeti az or
szág politikai és gazdasági életének 
fejlődését. 

A fasiszta Pfeiifer párt betiltása, az 
áruló Peyer szökése megt sztította a 

légkört. A hatalom a népé és egyre 
jobban népi jellegűvé válik. 

Az MKP külpolitikai irányvonalá
ról szólva a beszámoló többek kö
zött kiemeli a jóviszonyt Jugoszlávia 
és Romána felé. 

y-A magyar nép tudja, Jwgy a Ju
goszláv Szövetségi Népköztársaság 
szabadságot adott a magyar kisebb
ségnek és lehetővé tette nemztti kul
túrája szobai fejlesztését. Ugyanezen 
okoból a magyar reakciónak nehéz 
románellenes hangulatot teremteni, 
mert Erdélyben a magyaroknak meg
van miiden joguk«. 

Révai hangoztatja, hogy a ma
gyar kommunisták elité lik a magya
rok jogfosztottságát Szlovákiában és 
kifejezi reményét, hogy ez az áüapot 
nem tart soká. A demokrácia főfel
adata: harc a saját reakció megsem
misítésére és egy olyan Magyaror
szág megteremtéséért, amely szom
szédaival igaz baráti viszonyban él. 

Bérei Andor c kke a magvar de
mokrácia megszilárdulásáról kiegészí
ti Révai József bcszám"'.óiát. A cik
ket a H-T) közúté . 

• 
Rákosi M átyás n agyj.elen tőségü 

beszédéit napisajtónk kiimjer.üíjően is
mertette. A magyar demokrácia je
len fejilődési szakaszáról, politikájá
ról és feladatáról kapi-imk átfogó 
elemzést. A demokrácia erősödése 
megváiltoztatca az ország íien^zeitikö-
zi helyzetiét. »Történelinünk folya
mán először nyíliik reális lehetőség 
arna, hogy -szilárd barátságot épít
sünk k.i. a szomszéd népekkel és köl
csönösen segítsük egymást -a háború 
uiíánii -újjáépítésben és a béke megör-
zé!sében.« Gazdaságéi téren a íegfen-
tosabb feladat az elért eredmények 

megszilárdítása. Ennek legha téko-
nyabb eszköze ia munkaié g y e i é n és 
a muokaj termelékenységének emelése 
és erősítése. A munkásegység volt 
és marad a magyar demokrácia 
aüaipja. »Nezetiink szerint az egysé
ges munkásosztály érdekeit legjob
ban az egységes mamkáspári szolgál
ja. A történelmi tapasztalat is ezt az 
utai ajánlja. Hré-rt kötelességünk 
gondosan óvni és ápolni ш egyesü-
lést előmozdító tényezőkéit.« A reak
ció elíenji' harc minden téren a 1 ég
eré! yesehb eszközöket követeli. A 
Magyar Kommunista Párt ininden 
tagja te/libs erejével dolgozva tovább 
halad az eddigi úton ез« harcol 
es zméién ek i negvolósítiásáér:., am e-
1 .vekért Kossuth, Petőfi és Táncsics 
iiarcolltak — a szabad, független, 
őrös és haladó népköztársaságért. 

Csak néhány irást emiitettünk és-
ismertettünk. Ugy hisszük már ez :s 
mutatja a lap szerepét és eszközeit, 
-mellyel, elősegíti a Tájékoztató iroda 
célkitűzéseinek megvalósítását. 

Tanít és figyelmeztet. A szilárd 
békéért és népi demokráciáért. Az 
amerikaii imperialisták féktelen utchó-
s-sa vezeti az imperialista és de-
i ] i-clv ráciiaelüenes tábor tény k ed ését. 
Európa .megsegitjéséneik tervével é s 
kommunista eíleroes jelszavaikká; lep
lezik leiigázó szándékaikat. Ez a szán
dék az USA hóvataíos állami prog
ramjává vált. ^Gazdasági Együttmű
ködési Hiv-aiah't a;kárnak felá!.!iianrl. 
frz a hivatali lenne hivatott megvaló-
Síitani az amerikai oélkitüzé sokét 
Európábain. Mfrllstfe ál'!:na -a:z USA 
különleges európar képviselője nagy
köve V rangban. A hivatal és a nagy
követ a segélys'zerzödé-s alapján .be
leszólhat a segélytkapott államok 
ur'iiden ügyébe: a közgazdaságba és 
politikába egyaránt, llymodon. a hi-
\aial és a nagykövet az USA európai 
gyarmatainak minisztériuma lenne 
voiltskáp, azaz a segélyt elfogadó or
szágok amerikai; gyámja. 

Habár az amerikai politika sérti az 
angol és francia nép alapvető érde
keit, a két állam uralkodó körei el-
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