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A népek békeharca útját állja a háborúnak. 

Az amerikai egyesült államokban három család, illtetve öt ipétizéfidokéltséx * 
riu-lajdonosa aninak a 200 óriás trösztnek, amely az orsziáig közgaizdaságát uralja, 
üfzek akarják ralbiili ejteri/i az egész világot. Az ö érdekükben; fáradoznak •& há-
Toorús uszítók a harmadik villagháihorú szervezésén. A haszoíiéhségütóben telhe
tetlen amerikai monopolisták háborús készülődésben és magában a háborúiba-i 
"látják a még busásabb hasznok forrásaiit, m'közíben minden terhet a dolgozó 
tömegekre hárítanak. Az eszeveszett iramú amerikai fegyverkezés folytán az 
USA-ban 141 tröszt 26%-kai nagyobb nyereséget valósított meg 194S második 
évnegyedében iriMit a múlt év megfelelő hónapjaiban. Ugyanakkor csak ez év 
mároiusától .iuniu»sáiíg másfélszer drágább lett a létfenntartás az amerikai dol
gozó tömegek számára. Lehetetlen, hogy ilyen körülmények között ne foko-
zódljék magáiban Amerikában Jis a tömegeik ellená'lása az amerikai imiperiailisiták 

"hódító irányzatú, háborúra törekvő politikájával szemben. A monopolok Mtal 
meg nem akadályozható, mélyen gyökerező gazdasági körülmények folytán 
erősödnek ina Amerikában a haladó tömegmozgalmak, forradalmasoáik a mum-
kásmozgalom és nrridí erősebbé válik W.allace pártija. Amerika dolgozói ment 
akarnak vágóhídra menni az amerikai temnéliés £8-át bitorló három család ér
dekeiért. 

Az amerikaii komnány poMtiikája komolyan veszélyezteti -a békét. De nem
csak az amerikai reakciótióii függ, hogy k'itlcir-e és miikor tör k i a háború- Ebben 
a kérdésben nem a háborús gyújtogatok vágya, hanem a gyakorlati tényezők 
döntenek. Az új világháború fölidézésléihez nem kevesebb kell iffiiint az, hogy a 
tömegek vállukra vegyék a háborút, lássák miiért harcosiak és meggyőződjenek 
arról, hogy saját érdekeikért hozzák meg áldozataíkat. Hiábavalónak (bizonyu1-: 

:a Wait^Stireet politikus a inak mindien mesterkedése és propagandája, — sem az 
amerikai tömegeikkel, se más országok népeivel nem tudják elhitetni, hogy nem 
ők az új háború szervezőn. 

Az Egyesült Nemizeték naigygyiülésén újból bebizonyosodott, hogy a -zovje*-
szövetség valamiint a kellet és délkeleteujrópai országok népei békés éspítő numn-

' kájukkal nem veszélyeztetik sem Amerika, sem más országok népeit, nem 
háborúzni, hanem együttműködni akarnak) -vetik. Azok veszélyeztetik a 'békét, 
akiknek csapatai még ma is Triesztben. Koreáiban, Japánban és Görögországban 
vannak, akiknek katonai szakértői foadíitámaszípontokat létesítenek Törökország
ban, Grönland szigetién, Afrikában, Olaszországiban a távollkefet szigetein stb. 
Amerika tömegei és a világ népei tisztán liaüjíák — vagy, ha .közülük egyesek 
még neon látták meg. töltetlen megfognak róla győződni — hogy az atombom
bával fenyegetődző amerikai imperialisták a háború szítói. — Igaz ugyan, 
hogy a íKiggyülés S2avazó többsége, amerikai utaisításra, a békét célzó Szovjet 
javaslatok ellen a háborús lusz'tók javára szavazott, de ebben a »győzelemben < 
Amerika urai azt vesz tetteik" el, amire legnagyobb szükségük lenne — a töme
geket. A szavazó Mbnk milliiókat képviselnek ugyan — de nem népmillilókat. 
A Wall-Sreet urai szembefordultak a (tömegek békevágyával és imf hamarabb 

rhadsercgTiélküli tábornokokká válnak. Ebbem rejlik az új világháború aposto-



lainiak legnagyobb gyöngföslége. Miit sem- segít ezen. akár a rómiai pápa is, aki 
az újabb időkben még nyíltabban állítja a (hálbomiisi uszítás szolgálataiba bíbo
rosainak, püspökeinek, papjainak és csuíhásainak egész hadát 

Vannak még más tények <is, amelyek nimioseniek téppen s<zájaize szerint a 
viiilágmeghódítás atombombával kérkedlö akaiiDokainak. Az atombomba imár 
régen nem titok. Továbbá a tőkésviliág kait'onai szakértői is kénytelenek meg
állapítani, hogy a Szovjet Szövetség két világrészre terjed k i , hogy óriási- a 
szovjethadsereg eneje és a háború kitörése esetién senki sem akadályozhatná 
meg abban, hogy Európa nyugati partia&iig törjön ö'lő. De ugyancsak hatalmas 
erővé egyesül a földkerekség haüadió tömegeinek clsiszeifogiása :'s. A tenmielést 
vállukon hordozó egyszerű embereik százmilliói, akik nélkül nem jöhetnek moz
gásiba a vonatok, hajók, írepülógépek és akik munkája nélkül a villáig egyefón 
bányájából se kerülhetne fölszínre se szén, se érc, mViitaboigy munkájuk nólkiil 
nem terem a föld — mind tisztábban látják, hogy az imperializmus nemcsak az 
emibernek 'ember általi kizsákmányolását jelenti, hanem eimíbermek ember általi 
megsemmisítését is ; a háiborút. Az emberiség nagyobb és diöntö része ma már 
nem csak ott tart, hogy iminden idegszálával gyűflöli a< háborús uszítókat, ha
nem a Szovjetunió 'vezetése alatt az imiperialistaellenes ibékefnontba tömörülve 
arra is képes, hogy szervezett harc útján erőszakká] meghátrálásra kénysze
rítse a háborút sziitló imperialistákat. A béke és a szocializmus erői ma már 
•aigyobbak a háborús uszítók erejénél. Tömbbjük szilíárdian áll, m'nt ,a kőszikla. 
Ha az amerikai imperialisták megindítanák az újabb világháborút, saiiát fejük
kel játszanának. Egy Nyen háború kimenete ie a leglkevésbbé se lenne kétséges.. 

Erősödik a dolgozók harca — válsáfban az uralkodó rendszer 
Olaszországban. 

A gyakorlat mind teljesebben bizonyítja, hogy a Marshaiidhterv nem Európa 
(megsegítésének, hanem az európai néiPek rabláncra fűzésének pokoli terve. Jól 
látható ez Olaszország esetében is, amely ez év junliusai Óta részesüli a Manshaill-
terv ^áldásaiban*. A népek becsapására szánt terv irövidl féli év alatt négyszáz
millió dolláros kárt tett az olasz nemzeítli ilparhan. Amerika »setgítése« leállí
totta az egész olasz hajóiipart; igy az olasz (hajózási vállalatok airra kénysze
rülnek, hogy megvásárolják a kiselejtezett amerikaii hajókat. Olaszország a 
résizére kiutalt 129 miillió dollár segélyt fele részben kész iparárúhan és nyers
anyagokban kapja, miásik felét pediig élelmiszerekében és fogyasztási cikkekben. 
Qépeket. ipari berendezéseket tehát nem kaip — ipedig erre lenne legnagyobb 
szüksége az újjáépítéshez. 

Az amerikai segély f altételei értelmiéiben Olaiszons-zréig csak Amerikával 
és a iMarshaftizált országokkal kereskedhet, d'e nem foliytathaít árúcserét a ke-
íeteurópai államokkal. Így vágták el azckítól az országoktól, amelyekben ipari 
termékeit elhelyezhetné. Ez, többek között azt je'íeniti, hogy Olaszország csak 
az amerikai rosszmiinőségű szén szállításáért ugyanannyit kénytelen fizentj az 
amerikai hajótársaságoknak, amennyiért a jeminöségű lengyel szenet megvá
sárolhatná. Az Amerikával folytatott árúcsere pedig a legszemé^meilenetibül 
kizsákmányolja Olaszországot. Az olasiz kiv i te l felét se fedezi a behozata.in.ak. 
A külkereskedelmi mérleg veszteségei az idén ugyanakkorák leisznek. mint az 
amerikai kölcsön összege. 

Olaszország közgazdaságát a fejlett iparú Amerikáihoz kötötték. Ennek kö
vetkeztében az olasz ipar pusztulásra van ítélivé. Máris minianumrai csökkent az 
olasz iparvállalatok termelése. Sok gyár leállt, vagy leállás előtt áll. 

Csökken a mezőgazdasági termelés is. Az árolló iov-áicb bővült a paraszt
ság rovására. Ennek következtében a parasztok nem tudlják megvásárolni. a>-
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műtrágyát. A kevesebb .műtrágyázás és a nagybirtokosok üzérkedése kövekez-
tében főleg csökken a gabonanemüek termeliése. 

Ilyen körülmények közölt a<z áfemii költségvetés bevételekkel, nem fedezett 
kiadásai ez évben elérik a; 750 milliárd Urát. 

A dolgozók életszínvonallá tovább esők. A munkanélküliek •szjma öléri a 
hárommilliót és háromszor akkora, mint 193£-:b;aii volt. riiárom és fél imilliió 
család hajlék nélkül lézeng. Az élelmiszerek árad csak ez év ckticlberében 75%-
kal dtágutak. Tűrhetetlen nyomor, nélkülözés és éhezés sízakadt az iipari és 
földmunka-sokra'. 

De mindjobban kifejezésre jut a Wallt-Street urainak az a törekvése is, 
hogy Olaszországot háborús terveik támaszpontjavá tegyék. Innen akarják 
uralni a Földközi tengert, ide tervezik a keleteunópaü országok és a Szovjet
unió elleni támadás egy'ik fő kiindulása pontját. Az egiésiz országban katonai 
támaszpontokat létesítenek. Szicíliát már a hadászati utak egész hálózata 
futja be. Hadi célokra építik ujjá a déloliasz kikötőket. 

Ezek az eredményed a népánuiió De Gasperi kormány amerikapiárti; ,pclit ;-
kájának. Az olasz tokiések és nagybirtokosok u ráírna hűségesem kiszolgálja az 
amerikai imperialistákat. A félfasiszta, reakció Olaszországot belv%zonyaVjan 
az USA gyarmati függvényévé, külpolitikailag pedig az amerikai támadó (poli
tika harmadrendű csatlósává változtatja. 

Olaszország do'ligozó tömegei, munkásosztállyal az é'tikon m:<nd eilszámtatfb 
forradalmi harcot folytatnak az ország kül- és belföldi tószákmányolói ellen-
Állandó nap-renden vannak ivz egyre tömegeseibb sztrájkok és tiltakozó tünte
tések, valamint a sorozatos, sokszor véres összecsapások a rendőrséggel és 
fasiszta bandákká!1. Otazország hősi munkásosztálya és kizsáíWmányolt pa
rasztsága megfélemlítlhetetlleniül harcol a polgári jogokért p o K k a i szabadság
jogokért, a békéért, nagyoibb munkabérekért, nagyoibb darab kenyérért. Azt kö
veteli, hogy államosítsák az olasz ipar 'l'egfontosaibb ágazatait, 'szüntessék 
meg a munkané kiiüséget, emeljék a dolgozók vásári© erejét, fokozzák a me
zőgazdasági termelést. Követeléseikből1 nem tágíjva harcosinak a földosztásért, 
mert Olaszországban 8 millió paraszt fele semmilyen földdel sem .rendelkezik, 
miig a 10 hektárnál nagyobb gazdaságokhoz a termőföld 70%-a: tartozik. A föld
munkások sok helyen erőszakkal elfoglalták a grófi -birtokokat, fölosztották és 
nekiláttak a megmunkálásnak. Harcuk erejét és fc.rradáillmii lendületét az ez év 
augusztusában megszervezett általános íöldinunkás-siztrájk mutatta meg, amely
ben 3 miíiió földmunkás vett részt. Az iparj munkások és állami tisztviselők 
ugyanekkor rokonszenvező sztrájkokat szervezitek. 

A napilapok •mhndujabb sztrájkokról, tüntetésekről és összeütközésekről 
•adnak hírt. Főleg az ipari üzemek leáíMtása és a munkások tízezreinek uifccára-
doíbása elleti folyik a harc. A sztrajko'ók több helyen elfoglalták a gyárakat és 
maguk vették a kezükbe a terme lést; A munkások és parasztok megmozdulá
sához csatlakoztak az állami tisztviselők s. kik Isgújaitoban általános sztrájkba 
éptek, melyben több mint egymillió állaimii alkalmazott vesz részt. 

Olaszország dőlgoizó népének harca az amejiikai monopolok és ha'zaii k i 
szolgálóik ellen irányul. Végső fokon a-z ország függetlenségéért és a béj^éri 
folyik ez a harc. 

Nem szűnik, sőt újabb és újabb tömegek csatlakoznak hozzá. Megbán
hatatlan harci áradatiba tömörülnek az olasz munkások, parasztok és haladó 
értelimiségüek. Táboraik szilárdságát nem tudja' megbontani se a reakció mes
terkedése, se a jobboldali szocialisták egységbontó, áruuó poji:ii(kiá'ja. 

Olaszország dolgozó inak harca teljesen fölborítja a Wat-Street urainak 
olaszországi terveit. Az olasz munkások és parasztok semmákép sem engedik 
meg, hogy előbb kifosszák, utána pedig vágóWídfca viigyék őket az amerikai 



pénzmágnások érdekeiért. Nem hagyják, hogy országuk a háborús uszítók 
nyereségforrása és tartaléka Hegyen. Harcuk követkéz tjében az olasz tőkéseik 
és nagybirtokosok ural mának kültfö kiről táoniOigaitoit íönntairtása csak újabb 
tehertétel a többi között amerika aura lkodéinak nyakában. 

Több a módja — de egy a célja a népek harcának 

Ortszághatárak mentén, a kizsákmányolók és dolgozók közötti harc össze
csapása pontjain át, nemzetközi összejövetelek eszmeibarrikád^ai között, szem-
től-szeinbe szegeződő tűzfegyveres frontok' között vezqt a két viMgtömb eg.V-
máselleni harcának ütközővonai'ia. Bonyolult, tekervényes vonnál ez, földrajzi 
nevekhez, népekhez, társadalmi: osztályokhoz, pértekhoz és vezetiöMiöz fűződnek 
egyes szakaszai — de minden pontjánál kiét eliliemfél áll szemben egymással: 
a háború és a béke — a rabság és szabadság — az imperialtizmus és szocia
lizmus. Minden pontján a biztos, végső győzelem diadalérzetével harcolnak a 
haladó erők. Az aonerikái imperialisták és ügynökeik ellen íof.y-'jk a harc a 
Földkerekség minden zugában. 

E sorok Írásakor a kinai népföliszaibadi'tó hadsereg Pekingben az utols:') 
ellenálló csoportokat likvidálij-a, befejezés előtt áll a Szucsou alatt bekleri,te:t 
oobbszázezer főnyi Kuommtang-hadcsoport itelljes fiöhmorzsolása. ettől délke
letre pedig Nanking felé nyomii iWk előre a kinai szabadságharcosok és röv.d 
idő kérdése mikor fogiják fölszabadítaná Kina fővárosát. Semmi sem ment
heti meg a teljes katonai és (politikai összeomlástól a kinai tők'ések, nagybir
tokosok és népet sanyargató tábornokok uralmát, ínég támogatóik — az ame
rikai imperialisták sem. Az amerikai badliainyagszállítások csak arra* jók, hogy 
frontra érkezésük után néhány órávali a -népfelszabadító- hadsereg kezére jus
sanak Kina az amerikai hadianyag temetőjévé vái'it. A kinati nép győzelme 
komoly csapás a háborús uszítók tartalékaira, a földkerekség egyik legna
gyobb országát a békeharc tartalékává v ál tóztatják. Ma már 300 milliónyi 
kinai él szabad területen. Nem kétséges az ország többi részének fölszaba
dítása sem — csak az a kérdés med!dl;g tarthat Csang Kai Sek rendszerének 
végvonaglása. 

A kinai nép győzelmei ugyanilyen harcra buzdítják és bátorítják Ázsia 
többi népeit is. Lángol, erősödik és tovább terjed a népi szabadságharc Viet
námban. Indiában, Burmában, Koreában, Indonéziában és 'Közeik©Létem. A gyar
mati népek harca további eltolódásokat eredményez a háború és béke erőinek 
egymiásközöttl viszonyában a -békéimre javára. 

Görögországban sem szűnik a harc. Grámosz hegysége a királypárti fa
siszta katonák temetője lett. Töbib miint 27 ezer embere semmisült meg itt a 
van Fi i t iközveten parancsnoksága alatt álló athéni kormánycsapatoknak. A 
Demokratikus hadsereg pedig az egész országban megerősítette hadállásait, sőt 
már Grámosz sok failvát is visszafoglalta, több városba betört, miiközben szá
zával és ezrével pusztít !a az amerikai: ibeavaltkozókat kiszolgáló görög né:el-
Jcnes uralom katonáit. A fölszabadított területeken flétesiiiíett ideiglenes görö-.i 
kormánynak az Egyesült niemizetekhez intézett íeliraiiában ez áll: »A imdlita-
ristáki korlátolt eszükkel abban reménykedtek, hogy össze tudiják roppantani a 
Demokratikus hadsereget, de reményük kudarcot valLlott. eigy.részt a m i had
seregünk hősiességének megköszönve, másrészt azért, mert a királypárti fa
siszta hadseregnek nincs semmi kedve a nelmlzettílllíenes, népellenes, vesztett 
harchoz. A ruaigy grámoszii ütközet olyan kézzellfogliató bizonyítékoklat és oly 
meggyőző adatokat nyújtott, hogy ezután csak a vakok hihetnek' az atiiéni 
kormánycsapaitok harci kedvében. Harcolni' fogunk az elenség minden kísér
lete ellen, hogy letörjön bennünket és a harc 'Végén a. miénk lesz a győzelem.« 



Bebizonyosodott, hogy a görög nép szabadságvágya crősebb íegyve(r az oce-
inontúl'i rabszolgatartó háborús uszítók tankjainál és repülőgépeinek A göVög 
nép számbelileg nem nagy, de hősi -harcával újabb bizonyítékát adja annak, 
hogy kis nép is sikeresen harcolhat a túlerővel rendelkező imperialisták elleti 
is, ha elszánt és egységes. 

De tekinthetünk a világtérkép (bármelyik pontjára, ahol emberek élnek, az 
•ott lezajlódé események ismeretében mindenütt csak arra a megállapításra 
juthatunk, hogy seniimikép sem ülhet el a harc a haladó és reakciós erők kö
zött mindaddig, aimi'g végleg ki nem P'usztuilualk) azok, akiket a történelem mái-
régen megsemmisülésre ftélft. 

Franciaországban két hónapos elszánt és hő&i sztnájkharc ittiáai november 
végén munkára indultak ugyan a bányászok anélkül, (hogy követelése:jket tel
jesítették volna, de semmi kétség aziránt, hogy az eddigi harc tapasztalataival 
fölfegyverkezve és új erőt gyűjtve még nagyobb és elszántabb összecsapásokra 
indul a francia munkásosztály és vele szövetkezett egész dolgozó nép a tőkés 
kizsákmányolók és amerikai védnökeiik elllen. Nyiugalt^NéímetOTSzágban, Ber
linben szintén tovább éleződik a dolgoz© nép szamlbesziállása az amerikai, an-
go.l és francia megszálló hatóságok népei lenes, faisüzmust újraélesztő politikájá
val. A német nép sem áll meg miindladdlig, aanig k i nem vívja az egységes, 
szabad, demokrat'kiis Németországot. Spanyolországban Eiranco véres uralma 
alatt állandóan inog a ta'iaj. 

Nem egymástól elszigetelten harcolnak: a különböző országok né^ei. Bővül 
közöttük a közvetlen érintkezés küzdelmük egységesítéssé re és harci lendületük 
egybekovácsolására. Ezt a cél't szolgálta a _női Vifliáígszö'Vstség második kong-
lessznsa is, melyet december elején tartottak Budapestien. A kongresszus a 
földkerekség országainak 56 női 'szervezete nevében, több mint százmillió -asz-
szony akaratát kimondva, megbélyegezte az amerikai ;i)impe.r.'ia"listákat, akik nyo
mort hoznak a népeknek és újabb világháboirú katasztrófájába akarják ta'szi-
tani az emberiséget Kiáltványban fölhívta az egész villáig asszonyai,:, hogy 
még határozottabban és elszántabban harcoljanak a békéért és demokráciáért. 

Jugoszlávia asszonyainak küldöttsége kifejezte a kongresszus előtt Jugo
szlávia asszonyainak készségét, hogy miég nagyobb mértékben járuljanak a 
népek Szovjet un ió-vez ette békeharcához. Ez esetben fe, minit 'miniden más eset
ben bebizonyosodott, ho»gy Jugoszliávia né/pei a JKP vezetése alatt leszaíkiifcha-
tatlan részét képezik a béke és demokrácia frontjának. Országunk imiperatiista-
tllenes álláspontját nem gyengíti uigyan, de a nemzetközi összefogásra ária :-
ir.as az a néhány eset. amelyben egyes delegátusok megküllöniböztető módon 
leptek föl női frontunk küldötteivé' szeimlben és hazánkra sértő kijelentéseket 
tettek. Mindezek elleniére Jugoszlávia női frentja teljes önérteidben eleget tesz 
a kongresszus által kijelölt föladatoknak épp úgy, mint ahogy egész népünk 
ingadozás nélkül megtesz minden e'.követhetőt. amivel a nemzetköz.! munkás
mozgalmat támogathatja. 

A lezajlott 1948-as esztendőben minden nehézségek közepette is tc.ret.leu 
nnaradt a népek békefronfjána'k egysége, étén a nagy Szovjetunióval és tekjes 
.biztonsággal állíthatjuk, hogy töretlen marad, sőt tovább szilárdul, 1949-ben is. 

http://tc.ret.leu

