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Töretlen a demokratikus országok nemzetközi politikájának egységfrontjm 
— állapították ímeg kesernyés szájízzel a 'béke megrögzött washingtoni, loa-
'.jcloni és pár-isi ellenségei, akik aztí remélték, hogy a Tájékoztató Iroda ismere
tes határozata és a vele kapcsolatos vádaskodások, amelyeket a népi deinokra-
likus országok sajtója és kormányfiéirfiai emel'tek Jugoszlávia é s Jugoszlávia 
vezető emiberei ellen, rést nyitinak számukra ia Ibéke táborának bástyáin. 

Két nemzetközi értekezlet zajlott le augusztusban, amely ország-világ elöfct 
tanúsította ezt. Az egyik a teográdi Duna-értekezlet volt, a másik Jugoszlá-

• via beadványának tárgyalása a Biztonsági Tanácsban a trieszti helyzettel kap
csolatban. Mindkét esetben imperialista részről nem egy kísérlet történt Jugo
szláviát szembeállítani a Szovjet Szövetséggel, azonban az imperialista tábor 

-bánatára és a demokratikus tábor örömére eme kísérletek mindjén esetben eré
lyes visszautasításba ütköztek mind a jugoszláv, mind a szovjet képviselők 

: részéről. 
Hazánk nemzetközi helyzete bonyolult. Ellenségeink mellett még barátaink 

és szövetségeseink is támadnak. Az a ferde állapot állt elő, hogy ia népi de
mokratikus országok sajtiója, amikor elhallgatja népeinek a gazdasági téré* 
kifejtett példátlan erőfeszítéseit és elért sikereit, ugyanakkor állandóan támad
ja kormányunkat, a JKP vezetőit és ezzel valójában Jugoszlávia ellen hangolja 
közvéleményét. Ezt a sajtót olvasva azt a képet nyerjük, hogy ma Jugoszlávia 
a dérnek rác-'a első számú közellensége. 

Kormányunk jegyzékben tiltakozott Rcamánia és Magyarország kormányá
nál ez ellen és Jugoszlávia dolgozó népei nevében azt a kívánságát tolmácsolta, 
hogy vessenek véget »az emiitett hajszának, amely visszatetszést kelt és ellen
állást vált ki a jugoszláv néptömegekben és erősen rontja a két ország népei 
.közötti viszonyt és csupán a nélH demokrácia és a szocializmus ellenségeinek 
válik hasznára.« 

Ilyen körülmények között hatványozottan kidomborodik hazánk töretlen 
mipe.rialistaellenes állásfoglalása a nemzetközi fórumokon. A lezajlott Duna
értekezleten a szovjet küldöttség után a jugoszláv küldöttség harcolt a legéle
sebben .az iflriperialista törekvések ellen. Jugoszlávia népei a tények alapján is 
meggyőződtek, mennyire valótlan az a vád, hegy engedniénvekkel akarunk po-
Üt'kailag közeledni »nyugat« íelé. Amikor megállapítottjuk, hogy a maguk 
szempontjából kellemetlenül csaljadtak ajz imperialisták, ^jelenthetjük, hogy 
"kellemesen csalódnak majd azok a barátaink, akik polgári degenerálódásunk-
ró! beszélnek, arról, hogy visszafejlődünk polgári állammiá és átevezni készü
lünk az imperialista vizekre. Aki így (beszél, nem ismeri a tényeket, nem is
meri a jugoszláv valóságot — Jugoszláviát, a demokratikus és imper.it!istael'le-
nes tábor véres harcokban megedzett. bátor és kitartó harcosát. 

• 
A beegrádi -Duna-értekezlet jogilag is lezárta a nem-dunai államok gyám

ságának korszakát a dunai népek felett és elismerte a dunai népek önállóságát 
-̂ s szabadságát, hogy sajátjukkal tr.íguk rendelkezzenek. 

Az új Duna-egyezmény k'ind.i'.ló poir.ja — az eddigiektel eltérően, — h»gy 
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a dunamenti országok egyenjcgóak szuverének és kizárólagos joguk örtállni, ai 
Dunán. 

Amikor az új egyezmény- leszögezi a kereskedelmi hajózás szabadságát 
minden nemzet hajója száma na és a hajózással kapcsolatban felmerülő kérdé
sek kölcsönös megegyezésen nyugvó elintézését azzal, hogy kimondja: »A Du
nabizottságban csuk a dunai államok képviselői foglalnak helyet«, megszünteiii 
az 3921-es egyeziinény igazságtalanságát, amely szerint a Dunabiz ott ságiban a. 
nem-dunai államoknak döntő szavuk volt, ami elősegítette a nem-dur.ai álla
mok gazdasági és politikai behatolását a dumai néipek életébe és azck félgyar
mati helyzetének további elmélyítését. 

Az új egyezmény elsősorban a dunai államok egymásközti gazdasági, kul -
túráks és politikai közeledését és együttműködését szolgálja és elősegíti kap
csolataik fejlesztését a többi országokkal — de a'z egyenjogúság és szuvere
nitás kölcsönös tiszteletben tartásával. 

Az új egyezmény — az 1921-essei ellentétben —< kiveszi a. Duna mellék* 
íoíy.óit és csatornahálózatát a Dunab'izottság hatásköréből és ezzel újólag: 
hangoztatja a dunai államok szuverenitását. Ugyanilyen a szelleme annak a 
pontnak, amely egyrészt elzárja a nem-dunai államok hadihajói elöl a Dunát,, 
másrészt korlátozza a drnai államok hadihajóinak mozgási szabadságát. 

Az értekezlet egész idején a résztvevő USA, íAnglia és Franciaország kép
viselt i szüntelen harcoltak az egyezmény ama szakaszai ellen, aimíelyek a du
nai államok szuverenitásának és egyenjogúságának elismerését tartalmazzák.. 
Meddő küzdelmet folytattak a!z u. n. »szenzet.t -jogok« elismerésélért, a múlt 
feltámasztásáért, am'kor az imperialista hatalmak gyámkodtak a Dunán és a. 
dunai népek felett. Miután egyetlen ilyen irányú kísérletük sem sikerült, meg
kísérel fék, hogy a Duna-egyezmény életbelépését az Egyesült Nemzetek itöbbi 
tagállamainak jóváhagyásától tegyék függővé. Ezenkívül nr'.ndent megtettek, 
hogy — éppen az ő áskálódásaik miatt — a közjogilag mint önálló állam mé&. 
nem is létező Ausztiniát is felvegyék a Dunaibizottságba. E-ztél egyrészt jogot 
akartak biztosítani, hogy Ausztrián keresztül megzavarják a dunai épek együtt
működését, másrészt nyomást akartak gyakorolni a Szovjet Szövetségre és* 
Jugoszláviára az osztrák béke tárgyalásainak idején. 

"A dunarnenti országok képviselői élükön VisinszkVel határozottan vissza
utasították az -imiperiatisták minden fondorlatát és megvédték szerzett — de 
vérrel és harccal szerzett — jógákat, önállóságukat és szuverenitásukat. Nem 
volt szavazógép a dunai államoknak az értekezleten kialakult többsége, hanem 
az érvek meggyőző ereje, amellyel szemben a nem-dunai államok képviselor 
harcképteleneknek bizonyullak, mint mindannyiszor, amikor a béke táborának 
képviselői folytatnak vita- az új háborúra uszítók táborának képviselőivel. Az-
értekezleten azonban — ellentétben az utóbbi idők legtöbb nemzetközi szóhar-
cával — az igazságnak a többség is segítségére volt, hogy testet ölthessen. 

A Duna a dunai népeké és ezen mit se változtat, hogy a nyugati hatal
mak képviselői nem írták a''á az egyezményt. 

Az értekezlet igazat adott Molotovnak, aki 1946-ban a békes'zerzcdések 
Dunával foglalkozó s?akn czaijól beszélve kijelentette: ^Nem szabad kételked
nünk, hogy a demokratikus államok — még a legkisebbek is — elegendő példát 
Iáinak maguk előtt az életben, hogy felismerjék az igaz útat és pótollak, amit 
elvesztettek, hogy népeik tartós jólétének biztosítására felújítsák gazdasági se* 
gvly forrásait ai.<-

A Duna ma nem az. ann \ c U száz. vagy huszonöt vagy akár három évvet 
ezelőtt. Megváltoztak a dunai k's népek is, megváltozott társadalmi .vrenue-
zésiik, életfelfogásuk. Az e>\ric*i szolganépek felszabadultak és mnlen kivüU 
röl jövi- nyomással .Ny., ,irn; szabadságok ellen ir.oiyul ínr-érként áll-
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nak ki, mert .mindannyian a szocializmus építéséhez vezető útat ácsolják, 
Szabad népek szabad nazája ma a Dunameinte és — aká: tetszik ez az impe
rialistáknak és szolgáiknak, akár ment —^ a í>ana, az Olt, a Visztuila népei, min
den nappal közelebb jutnak egymáshoz és —| akkről példát vettek - - a Volga 
népeihez, mert a történelem kerekét nem lehet sem megállítani, süni vissza
felé forgatni. 

• 
A francia dolgozó nép harca élén a munkásosztállyal a rövid éltü Marié— 

jilinn—Reyncd-koranány lemondásával és iaz egy hómaip előtt megbukott Schu-
niau kormányalakítási kísérletével új álloanásához érkezett. 

Franciaország gazdasági életét az 'Uralkodó körök Bluan áldása mellett 
teljesen kiszolgáltatták az amerikai monopoloknak. A »Marsball terv« alapján 
júliusban megkötött u. n. » Francia-amerikai kétoldali; egyezmény* az ország 
termelésének kulcsálTásaii, a kivitelt és behozatalt, a valutapolitikát és a leg
fontosabb iparágakat amerikai kezeikbe adta. Az országban infláció van, az árak 
állandóan emelkednek, a tömegek életszínvonallá .romlik. A francia gazdiasági 
helyzet példaképe annak, hova visz egy országét íaiz amerikai »segítség«. 'Kül
politika vlag a kormány elvesztette önállóságának miég a látszatát is és az anv> 
íikai imperialisták németországi terveinek megvalósítása bizonytalanná tette 
az ország keleti határait a fejét újra emelgetni kezdő német tániadószellenmiel 
szemben. 

Gazdasági tönkremenés, külpolitikai szolgaság, a határok védetlensége, a 
trösztök milliárdos profitjai, az államháztartás óriás deficitje és a tömegek 
egyre süllyedő életszínvonala mebett -— ez a francia urakodó körök három
eves háború utáni működésének eredJménye. 

Ezek a körök most azzal próbálkoznak, hogy a levitézlett politikusokat 
cserélgetik a kormányon. Ez természetesen nem oldhatja ímeg .ai helyzetet, ele 
ngy vélik, hogy ezzel a taktikázással esetleg útat nyithatnak de Gaullenak, 
ugyanúgy, mint azi a német nagytőkések nettek 1932—33-ban, amikor az ál
landó kormányválságok leple mögött Hitler kezére játszották a kormányt. 

Mit várhatott a francia nép attól a Reynodtóir, aki egyszer anár eladta az 
országot és akinek — mint a Comité des foirges pénzügyi szakemiberének — 
a gazdasági nehézségek megoldására egyetlen receptje van — a terhek átka-
rUása a tömegekre? Ezt tette 1938-lban és ezt akarta tenni az engedelmes kor
mánytöbbség jóváhagyásával 1948-ban is. Mit várhatott a francia nép attól a. 
kmmánytól, amelynek 11 tagja az alkotmány ellen szavazott? Mi mást, mint 
az ország íasizálását? A francia nmnkásság harcba .indult a mindennapi ke
nyérért, hazája függetlenségéért, a hazaárulók ellen. A jobboldali szociálde
mokrata és keresztényszocialista vezetek minden cselvetése és kerékkötése el
lenére létrejött ebben a küzd elemiben a munkásosztály egysége. A -szakadár 
»Foree Ouvrler« és a keresztényszocialista szakszervezetek munkásai a fran
cia dolgozók túlnyomó többségét magába foglaló C G T munkásaival, együtt tün
tettek a munkás- és nemzetellenes u. n. »Reynod terv« ellen és kényszerítették 
a kormány szociáldemokrata tagjait, hogy Reynod ellen szavazzanak, amivel 
kiváltották a kormány bukását. 

Jellemző, hogy az u. n. » Reynod ierv« a inezögazdiasá;got állította a fran
cia gazdasági élet középpontjába. Még enilékezaink, hogy a (háború alatt íiit-
ier ugyanilyen tervéhez adta Petain és Laval beleegyezését. A washingtoni 
szándék lényegében ugyanaz, mint Hitleré — a külföld mezőgazdasági függ
vényévé változtatni Franciaországot. 

A Marié—Reynod—fíluni konnány bukása a francia tömegek — a konimu-
U'sta párt — sikere és a hazaáruló uralkodó körök, mindenekelőtt a jobboldali 
szociáldemokraták és de Gaulle kudaica. 



A deakciíó támadására a kommunista "párt ellentámadással válaszolt ós az 
első összecsapásnál sikert ért el. Bebizonyult, hogy az urak, amikor újabb me
rényletre készültek a dolgozók kenyere és Franciaország neimzeti függetlensé
ge ellen, gazda — a nép — nélkül csinálták a -Számadást. 

A kommuiiiista párt további tömörülésre szólította fel a tömegeket és to
vábbi harcra az árak emelkedése, az iinfláciió. az ország gazdasági erejének 
elkótyavetyélése — a »Marshall terv« ellen, a függetlenséget megvédő demo
kratikus egység konmányáért, amelyben a konuiiuuisiák és a szakszervezetek 
képviselői is elfoglalnák *az eket megilleílő helyei mint az ország választói egy
harmadának pártja. 

Scli-wiiau megbízatásával a küzdelem icvább: kiéleződése és a tömegek 
még erösebb '.politikai tevékenysége és harca várható. 

1948. aigiisztus 31. 

INDOKOLATLAN HALLGATÁS 
A HIHETETLEN ZAJBAN 

I r t a : J o v á n Popovics 

Három héttel ezelőtt ült össze Beográdban a Dunaértekezlet , ame
lyen a dnnanienti államok szuverenitását 'biztosító szabad hajózás elve 
győzedelmeskedett . Ez a demokratikus tábor hatalmas -győzelme volt a 
Szovjet Szövetséggel az élen, és jelentős balsiker a nyugati tőkés ha
talmak számára, amelyek azt akar ták, bogy a Duna maradion megvagy 
ismét váljon az iperialista rablók országútjává a ^szerzett jogok« ú t le 
vele alapján. A Duna nem volt é s nem is lesz soha többé az élősködők 
és a támadók országútja . Tekintet nélkül arra, hogy a három nyugati 
hatalom képviselői megtagadták az egyezmény aláírását , az imperia
lista játék kudarcot vallott — cs a Dunán egy igazságos elv győzedel
meskedett. 

A. világ sajtója erről eleget írt, mind a koiiimiuiista sajtó, hangoz
tatva a Szovjet Szövetség szerepét, mind a reakciós és imperialista 
sajtó, támadva a Szovjet Szövetséget és a népi demokráciák országait , 
támadva azon országok függetlenségének elvét, amelyek leszakadta]; 
az imperializmus láncáról. 

A Duna-értekezlet sikere az érdekelt országok evrysegédek ereiéről 
tesz tanúbizonyságot, azokról, amelyek az imperialista ellenes táborba 
tömörültek a Szovjet Szövetséggel az élükön. 

Mindemellett valamiről hallgatott, csodálatosan és indokolatlanul 
hallgatott a kommunista, imperialista ellenes sajtó és rádlópropagandu 
a legtöbb országban, ugyanaz a propaganda, amely az elmúlt két 'hónap 
alatt egyébként nagyon sokat foglalkozott Jugoszláviává-:. Hallgatott 
arról a tényről, hogy Jugoszláviának része volt ebben a sikerben. VA 
hallgatta a jugoszláv delegációnak azt a határozot t és é krvékkel a láhú
zott álláspontját, amelyet nagyon sok erkölcsi alappal képviiselt. EHliali-
gatta azt a tényt is, hogy a jugoszláv deleeácíó tagjai.nem csak hogy 
mindenben támogat ták az SzSzSzR és az Ukrajnai SzSzR kiküldötteit 
a demokratikus országok kiküldötteivel egyetemben, hanem azt is. hogy 
a szovjet delegáció ugyancsak magáévá tette és támogat ta a jugoszSáv 
cleleiráció érveit és követeléseit. 


