VIL АГ S`LEMLE
A koruskai szlovének küzdelme a Jugoszláv Sz. N. K,-hoz
csatolásukért
Az $ z , z. sz. R•, U. S. А N^agyđ tr1aánn1íal éys ranciaország külügya з':nisz–
ber-helyette+sei az osztrák békeszelr2 ő dés tne.gkötése оё hiáb"а1 +üliése;znek, A tár-gyal.ások egyik lagfontosabb kérdlwsi а ko,rtrtsklah stztio,vém ek tгve,az ,Awsztr' а és.
Jugaszlávia közö;tbi. haltá,r kéndlésg.
A szlavén пép leghaladó:bb körei töbib nt száz év; уІe1 ezelőtt ebk.észítették
»SZlovénia egye тtesenek pnagranvmdlát • A szi'.lavém rzsaá,z? а ;azanlban ,s,o1'ia+sгem.
á tatt hozzá 'ko,mo đ yan ; pnogr аmІ m, +m elgv alásíltás áhaz, mert ez ob,ztályér;diekei vІel
ellentétben állatt.
ki zcdelem фudom;ányas-esznvei alap Лait K аrdeliy E,dvláird elvtárs dol оztа.
ki még 139-ben » А isizlз vén uenзzeti kérdlé!s fsjl: őldlése« сцти ki;m.yvébe n.
A felfegyvetrzett szlo ,vén n é1p ,a JiKP ёs Ti-b vtiárs ze éveal csak а népfelІszaІ badítá harcok ideajén ke т.dh аttю rrneg e kérdlés s'r.keres ;megaldiá,sát. A m,épi ,
forra,dalom gy ő zelmves ibe f~ejezése m,qglozta a z;la иén, т éЈр túlnyam6 і +löbbség é
nek egyestít.ését is. Az angol-arnerikai blo;klk` tilmme.r;ia11 1,a palütilkáija miialtt azonban a szlov&n гtiépтeк az a része, kt,m!elliy а Trieszti S,г laјь ad Тгг. и'.etоn, Gar:- д
köcnyékén . tov ább;á Bcnes-Szlavéni.á гban, a Kanálszka Dolinábam é; Kanwslkában
ё 1, m;ég пгп дгу nem szabadulhatott fel.
A sz luvén np. mint oti•szágunk bötbbi s.ziaiba>dságsze rletá népe :is, azza; a
járd nз eggy őz ődés sel lć pett а né,pifealszalba,dlí•tó hareb а hogy kiharcdl+j д, valátla
váltsa az egés,z szlotvén тІéр tényleáes: ;febsza,badít ására i,r;ányué • ѓsi taka,raltát,
hogy kivívja az egész szlоиén nép szabatdi egyesülétsiélt; a гmiélyet me Іslte;rséges
hatá,rc'k bontottak kisebb egységökre, rrvgrt így k ömmyebb vallü đkit mabigába,n
t irtaiii. Mindezek az akadááцyak eđ tű n tek, s:ernimivé vá.ltak, amkor Slzlfiah,u elytárs föđ,hására a J. К. P. K. V. — Т:гфа edvtárssudl ,az ёlén — harcba sz'olítatta
országunk minden szalbadságszerett ő n épét а imregszáíl ók s a hazai árulók ellen.
A szlowéni né p• Páotj,a vezetés ю alatt a. Né;згfc. lls,za 1'adító Ј~rom tba nilöríilve fiél1'eié гtћ etгetlenül azért lépett harcba, hagy а srza,bacцsá;go;f, az сgyeгnj о gúságiolt és
а z egysé g et m,egvalbsítsa •
Sz.ázhúsz г zer korustka і .szlavén még m'vrndig Anusztria fennhat б s,ága alatt е,1.
A szlovének e kicny, d ё szabad;ságszю,ret Ё s for.radailmi, Cso,porltja а mиwltba rи
is kltartáaii, szív бsan harci:lt az Osztrák-Magya,r mtana rhia, a sain't-gemmai:ni
Ausztria, majd 1-íitller fasizmusa elllem • Ma még egysё geis; ehЈben, mg hat'.ár оtz4Іttabbam kii,zd а n épeli]len es asztrák korm,ány ell гт ann+eily az oll;van szem lylek І rvé.n„ mint Fiegel kfancelll.ár, Remder k&támsalsági< :elnök, Gruibear külii,gynvi гni sztе r és.
társai, slárulta Aasztria munkás népét és az annerük' аи imtperializmus közömséges hauasze.névé váltl.
1ugaszlávia niélpei, különöseun ,pie,dig azon terri.a'.leteink mé;p ei,, атгеl уек sž,ázadok,an t Auszbrtia-MagYta,rarsz,ág áliattit é tek, id! г'vsгm сrik az asztrák tbaurzsioláza
cljait. Kiilönöserr јо 1 bsmeriik a karwsQ aјi szlorvérrk. A szllavém пёр s ilésze az
osztrák' nemesek és if гe:u{dális urak ёvszrazald;as k2lztsáknrvám гalása rnelleriгt a
ge,rlm:án politika ütköz őpкxnittiláliam is ái1llоt?t; aamak a polit:kán ,aik az útjáІуan, ате lу
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Világszembe

K уruskálran rreerg akra ~rфa sz űдцte,tni a szlо ~v~én nearлzte►tti ~s►ég!et, a szlcvén
épet .
A kKyrwskai szluиé+nю9c 1ném le ~si ~ léls~чnelC öirténete 1 сönyi>IrteJen aalmazását
~nпutat,ja mindazan mádszereknek
eszkö ~löknek, aanІlyekiet гfeQtrasznált az
Đ sztrák-Magyа~ r Monarchia, az аll+ариг.н ,о niép!jagok. é ~s .d!e7rr оkxata-l ~o~gok +eli nyo-mгálsá ra.
befiejezése után пелп vá~ ltazo!tt mleg а kо rпusikai si10A ш sоdіk
vének helyacite. A mai asztrák ha гtóságok m ~ég fokozz јk is a palшtikrail_ ,gaгzdasági és krrltúrális elnyom ~ásst. Ma már mnn,diem karnzskíai srz ~lwén elő t.t' lbeljles'en
dv ~lágas, hоgy miadeгzeket a kérd!éseket cs ~ak úgy odd ћ'altijiák meg„ ha Кю rwska Szlovгén а a Tч.rgo+szláv zNK-haz cs аtlralkorcjгk. iІ ppe rt a f.aatikai harc
súlyipaпtját a
va1á csiatDakoiz'ás jelemti •
A karu ~skai szlaviének г azdasági helyzete ma :nagyon rnchéz, Az aszitrálc
'haгtб ság'ák а szlavén gaгdia~ságalcгa; tel ~e~ en tönkre akaClla tenni. A paraszltgazdas ~áaok s;zámára ki+utadlt tn,z ~enеgy, nai;llió s+i+llimg+lтő1 pél;diáw gYet'1tm egy szlоvtn
parasztsá enr ka ~тлotlt se,m тrit, pedig ez;± az ёsі szeget 'tielj!es egészélb.n Karwskatkirit;amгány kapta. A karп>iskai 37.000 mczбgra ~dasági biirtiok rklöziill csak 4% а
nagygazdaság, amdlynek azon:ban 500+.600 +hektá;r földje van. Fzek lca;i ~táiк . а
&гgély nagyabb ,nésziét„ hagy fakozhassák а drolgІo+ггó pamaгszlolk 'кlizsákn~Iányálá sá1t. A gazdáknak csak 4%- а nagy+birtok.o ~ s, .de a lеито<fо lд 66%- а ш égi дiz ő
lcezüilcön van. A '96'%-ra rngá, 5-20 hektá,rnY7 b зrtiokílaal rendel'k•ez гí kisgazda`s 5~ gak a miegm ű velheltiő terü'.etaknek csak 34%- б t képe,zik.
Ezen f&i1 fa11 уtоrnos,an aöveksz'k а nrunikaniélkü+l:is. 1948 д °+cern,ber 311- ~ а
Koruskában 8582 val`t :a nn+unkan4lkiiliek :sz , áma; 1949 )f2lb ~ nuá ~ r 12-ё n szám+uk mir
mгughala,dlfra ,a 10.000-et, фeht mlajdruenд elérгte az 1929-1931=i gazid.as'agi -vá4s 'ba.n tapasutalt .állapatokat. lrsim ~ i!Ro<seвrberg giróf, aki a be,ográ4di Darna-kanferencián Ausztriát képwvseilta (Konurskában 7158 ltekltá,r , fö' дје,, sz sgr nagy
téglaгgyára és egy'db (pari váillla ј ata vaa), minden szlovén aL гln І is : gü erd őmi-un11а'ásának felmond.att, csak a2ért, m юirt szaоvének. — Ugyanakkor kelenФгlгte
hogy »vulksd+aufiseh-niémietleke ~t kíván a&a ~miazrni« (azaz .Tn вgasrгilávft'ából ,т °nekü.t fasisztáikatl. A staгbi s ztikai adatok világ-oisam ni+u!tait0ák a szl+ ои ~ п nІюszбgazdasági bfrtokok elsг egénYed~éséncik fо '. уа,mа{tá1 G1,obasnica klörmyék ~én ipél ~ dlául :i
begutбihbi 50 év ,a.laitt az 0rsiini-Riaseaiberg gr'afok igen sok mezbgazda гsárgi birtokot szereztek meg а koruskai sz'a иé:nektő l.
A Celavecbe ~n fеnnálló » lVlémelteke;t Koru ~ Slcába tei'epít ő bizo+tts.ág« nagy Szerepet játs г i!k Karuska elnéunetesítés ёbea. Ez a faisszta-szenvezet veszi át azokat
а szlovén birtmlkakalt, amilyeket még .a nácik kdbozrtak ii (ia zsvabeki takarék-pénztár eselbe).
Ebben a fasztag=.a+tó és :<'inyamló niatn+kál baa,n az egyik f ё sze,nepet a katoQiki.is
egyház viszi, amely jobb Ülgyhöz rniélt б buzga:'.omana ~l míiködk közгre a szlo- vének elné7n;e ~ te~sátéséјьen.
Dт. Kestiier celoveci pt'lis гrгi)Ik
hogy +a teunplamoklba.n (különlösen
~prёdikáci.ó al]qa;lrnáiиail) k оtelező
а niéirnet nyelv haszaáillaa • A sz'.ovén p+a гp лkat
~Karwsrka német-lakta részé!be he іlyc'zi
áit. фehált oda, a+ho] sz,lcNérnek n'nasene.'к .
Ugyanez ia púsp.ök s г lavén pгarpaknak megltiiltatta. hogy ieleln legyenek ( ѕizent1~ ulpartein az e9 Іse,trt hazafiak ennl.ékm űуém ~ ek' бeleiplez ~ ésёn, s őt azt k оvete+l~ te, hogy
az еmilékmíí,r ől tR у ráljlék le a szavakalt: » А szaba+dsáért h(a111tak (h, бsi halált,
i fasiszták е' І lеni kјlzddгeгmbe.nR. Dr. KestmL.r lcülárufléle pra иolkгáic ~ І ókat +is sz еrиег.. A »уоtјуКiгІСћІ <_ еП pélfdlá+u.1 nyi ~lvánю s gyász-isrflen+tiszl ~ iг~letelt tartat az ,elesett
fasѓ sztálk enllékére, ami ,a ciloveici és k ~ö~ rnyélkbellli mnzmkásekn'al 1Сотаlу ellenkezést vá'Itatt ki.
Az állam köiteiles letime a kar ~uiskai szl'. гзм éпек azon jogfát biztosítani, hogy
fejгlessz ~ék sajt n ~elmzelti kiдltú.ráj^akat. A jogok hizitasítása hel у ett azonban olyan
гakadlékos!kÍadá гs falyLk, ат~1у фúltesz az edldig!i ёsszгas miádsziereken. Az oszftrák
1h~a~ táság+ok
а -szlaиén ,iiskollákhoz nгaci-tágít+óka!t neveznek 1di.. Valikavec hrи'lys~é~g.
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lajstu'omоzabt ',náюi, I1`dbö pedig »hantalan«. A tarfioгmányi k оnnány eflmtiki г
l0плесb ► kiii+e!lanit>e~ :te: »Ha a ibamiíitói
i!ѕЈаогtegatmпtтrk a oLt nácilKtó1, K,arn:'sk гáb~an az Oгs;szes
kant mg kelleme
lákat ib;ez.árhatnámk=. (Eiz az
anbmdrás arz oг nszággYüilésien :har ~ gzat!t el!)
а
A шГт:г~1 hathаtásabb nénaetкsítés é;ndekében a szlovén tanírtióll Đa}t d11biоcsá!tot
szdgálathál. Az aдryamye9lveгt Gs;ak az гI, ,é5 1. osztádyгban tan-1';j ~áК :a f гils őbb
•o,szibályaklтan kizáróllag méanet!ü1i folyik az akt:-atrá ѕ . A 1t 1aa~lіtók јаиатéвхе v::.j`daságú »vo:ksdeuгtsch«, Egyetlen gy srr,lovén tannyel пrű gimnázirum sincs,
н~дкéрго sem. Már 1945-beln 100 t!ат wló jiöltlt ád S.zlovéaa:ába, – ~ nég pedig illllergátlis úton, 1Kgy ar ányarit folytathassa. Sz.árn;ulk foliy!banos аn nagycilтbOCiik.
A 'blváki Tárási parasztsz ..t ѕ ё t 'kérгbe„ ho ~gy zl,oп~én tánnyq:vű ;mez5gazda!sági
iGkolát nyissanak. A kéгelnneit а követikгz ő indoklással uta ~sítoгttak ei: »A riémet
iskolai ha,gyonra гámyok őrzé1se érdekébem a kérvénynek nem 1b ~lretünk eilegeta«.
Az osztnák 1-,;attáságak Kou7wskában 43 szllb пгén kuгlгtúrEgyesület, 36 diaíLлгrda
és 26 zenekar m ű!ködését szünitab`ék he; a .ná!cik а háára.rú folyamán .11 e+gyesi'rletri s тékháza ~ t: fosztottak k és 90.000 könyvet g°ttek el.
Koruiskáьanr a szboгиének е;)Ilgnгi bc~ rrartáunadlásak semx tartoznak a ritkгa ~ gok
közé. 1945 óba. 280 sZliviéii kaІpotit 18 évi fegy'házlbrtetst y 1 házklиtaitásltl hajtottak végre és а Ке!pfels!zaabad1tó Fnarvt 400 tagja sz nvd Іe4t e1 ,fizikai гt йта>dást : kiettíit meg is -öl:tek kgz ~iilPiik • A kanwskai N.ápifiellsz,aibadlító Front kgnüleÁt.i
м, itlkánát ІрґёІ din І F11Jberkben t а mai mlalpig tizszer :tartá г ta'tCtiák 1 е azért, mert
risztvett a Népfelszabadí ф ó haгrban és halbszar v r.gezteik nála !há,zkuta гbást.
Az е.lт, уопт áгв e гenid'szeréіы n külöwllege,s helliygt foglalnak e1 a nvép ,i •damo!tiráciák országáb б l szá,runazó fiasisz!tálk, akik Kanuskát, splt egész Awszbriát гаыо barlanggá, »hontalan egyémek« nave alatt abadenjáró ;mndlenféle rab'ió(k е ~
gylkosok nrenedéké гvné tetibé,k. A jelem év д ~anu.árjiáibál szánmazó adatik szarilnt
Ausztria területén 525.606 ilyen egyén van_ Az asztrák belüigyinuiszte гriat7n íkiгinutiatása sz г~ riart legtíö!bib van bel őillük az am;erikai zónálbam azwbán ;meg К!arwskáfь a;n.
Az osztrák ható!ságolk — n!oiha tudják j61, frogY ezek: az emlbe ~ nek salját пé!pük е1'1en
vél.`ettek :s a saját n;épLik иérébe;n gázal!bak - lehet őwé te!srгtk számc.rkra а zravarќlalar
taruózkadlást, s ő t újabban ál')I г.im :!s osztaga+tn;ak közöttük. A Siz дvetségi Elle ~ n,ő rző Tг.nács értesülés!e szerint már 107,000 iyem egyén kap а m;r7g
az á'llampalgárságot. 72.000-en pedig, hosszúl оjámütú tartó гikad ~ísi e:ngedéd у t
kaptak Ausztria berül!eabén. A »N сitаІа nt Törиény« e!llenéne is sok náci fE1l°1 ő,s
állást tölt he. Awsztriában а 49,004 lajstromozott aktiv ná. ~ci közü.l csak 9395
kapabt hünteibést. Lzeke; тi kívül Awsztriálban a nemz-a ti szocial:sta pártnak' még
56,000 tisztvaal ője éчв а Gesbaiaának 7,000 nrunikatársa sétá.l aza!Ladlon, az angolok
éа amerikaiak иédelme alatt Nogy , ezeke;t a fasiszsbákat meg- иéd з ék, -mozgá!lnrat
ind; ~ tattak a »Na tai:aníbás г: Törvény« е'ltörlésére és а plbínáság :лk megsгzüntetéséne. A»hantal'anak« j ~el;anléte Auszfiriában ;niagyon megmehez д+ti az ottani
daigozók helyzе`.é!t. A küivönben se,m n г áli rna ~ riszám 25%-ka:1 k'isehbede!tt; a
munkások vásárló képessége pedig — a há Јhorú el;ő tti ;nialhs!zám.akhoz viszonYitva — 40%-kal csökkent. Az ósztrák !1; ю rin,á ny 194 6 jarnwárjai áta a »honbal;nok
гel~barfá!sára 23.300.000 dalllárt s 233.000,000 sillinge!t a ~doitгt, ami айl уов te;he.'ként ;nehezedik a külömben is gyenge osztrák közgaz , dasá g ra. A » h-orп'talaqiok«
köгzött van néhány o111yan is, :aki а ná;r !]:ülönl г :2es s т- .akképzettségat sz еrzeгl~t :a
koiius&ai szlovének i.il кllözésé+.ben ( гpéldául Kar1 FIr3s,ch volt S. S. tiszt).
Mivel most i чrпét felmeriilt az Ausztr Кávia+l leötendtií szerz бdés kérd!ése y а
habáságak újbál lép ~ éseket tettek, hogy a komwskai álila ~ potcic !kéчpáb meeharruisít-гsák. Most új népszáanlálásra késziülnclk. amelyneik сélја : leíbizonyítani, hógy a
koruskai sгz!lоvéniek száana ölkker ~ t. Dr, Grгuibеr, az asztrák küli д,yminiгs'zгt г;r
eddig minden b ~ kekonferencián körömгszakг dltáig védte az 19123-bál s ',1934-b ő1
sг ármazó százszázaléibois.an hamis m гésznnlraйásn adatokat, maha mlég az cstibrák
1 а>pok is anegi.rták, hogy ezek az adlatok lrarnGisa,k, niert tennarimáil't, inE1g.félllenvlí-

aueflc ;ргélгдаи l! 1~ 1 :tanítája v,an ; ezek
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te ;t koruskai sz émek sz.algál гta;tták: A kouatskran szlb+vének е?16tt bágas, hoгgy az
új mгépszáttт 1álással a hatttólsgok aizt akarj,ák е '. ~rni~ hogу а szloгvén :'гaгkoscaág..:.
nem,zј i k.'sebbségj оgai teil(jesen megls7, ű njenek, hgy :а m,zmzeliségi jogok se,m»iivé wáljanak..
sz1ovénю k e.11eni
Mi,n,dezek az urkзlk azonгban .а, dbiligozó koruska,i
fenekюfiYггn gyü1öletiükгbe.n él ~fel ~edkIeznek иalaгmirő'fl. Pi уfe1ieкllК~ezne'k — mart
,nem murme,k szembгniézuзi, a t!ényekke1; ilfebed ~ k, hogy a тyé ~pfe!lsz аbadító harcok fo±111namrán a karus п гвг!1oMén 11] arс uila.boft kiatpott. Еге 1iкjk' :а Itényekt ő l, te'h:át nem ládtiák, jó+ љan т~отдип nom mvurik „á.1n1:, hitgy akoruskai .szlov ~:nek а Yárt vІzвгtése alatt, Nélptfel гsnalb,adí ~txí Finantjuk káretében
folyta.tJ'ák a felszabaaító harcost. A k юrnmranгis,ltláikuvak а иед~аl:етге irnyuló, a'
:iem т,eti, ga°zdasági és iku тtú г ális eslnyam"as d11e1n kíгfeti+aCгtit !po ~lilt,'ikai +t~véke+nSTsés; ~
ć. г iáiš~ i.. Ka г uska-`;zlk ~véni.a гн!erii'1e:tsén csak 1948 -folyamán 112`8 gy űгtJёsгt tartd'Itak,.
117,193 résztveгv ő~vе1. Koгruska N elsza+baidtј tб Fmontjá:nak 1949 jaé* 23-,árr
inegbar,tátit °kon,ggresszi лjsa m!egszaиarг ta P1rog ~na.imhnat és a !'iatu'tr чn~ • A kbm;•; reisszusan a kou•uskal szlb мének az eigés:z vilásgnak, e ~je tatték, hogy n~ éгpük
irá.г ti
t!elress;égiiket a jövői%ет is teljisќtetni fogЛák, iho>gy гtobb fej!beszitik a
almleдlyelk véglege!s gy őzёlпni;ik zálogát
aт é,p+felszćaiba-dító harcok cґedknёny ~eilt,
•éрe,zik. A kdngire,sszn.isom a:z ~огв'szes kiküddptltek e,gy szívrv ёl-гllé~lekkei áil+laiplí;tiattá:k
nr ~ +g, ;hogy » kwltúráj.wkat, n сmzeiti eigyeagúguika;t +éss s ~zaba,dls',áwgnІkiat csak
k оru:!kia- ~ zlcrvéni ánalk a J~wgo ѕ zláv ѕz. N. K.-lтах иaikó csa:tlalá ~sa bi г~tdsiítih,atjа.<<
A koru+s!kai szoliv~rvek haltlrоzottam elautasíгtsjiák az oszitrák ,hallaóságok m,imlder,t
k:isé.rletezé.sét, акпеh1уе1b ыzonYоs »ömkpiran,ánYz ІІ oгt« vlasgY 'a. kisebbsiégme ио natkozó statubu,n alkalnгazását igéir Ј k. Telles joggall ra гbj,ák, hogy semkinek
s .nas s orkö1csi se :podit'kia,i joga tag,a мJkт-i. a koruskai sznlovénсIkrvek а J+ugos+zl~ áviá;hoz va1!ó csatlakozás,ukért falyó h аrсának igaгságosság. ~?t,
A koruskai sz!:orvéneik őisг .inte гnagaszkodá ~sát а né,pi forrа.dlal,mк.tuтk 'ügyélh,ez
legdönitöьbem a Tá,j ~kozttaftló Iroda hatámazatai пrlad szcknlbe,n, ny'lvánгítatt elssszánt
és szдtlliaszilárd rnagalta ~ nrá:suk !biz оnyítja. Fi !а miagaгtartás levelek, táviratok.,
тг yilatkaz:atok töme,gélbe,n nyilv ~ánnl meg, ainvelyekkel cilí;t&ik а »kritilkusю k=
hazug .ki аgysa њa.',t, Titi eivtársho г iiitézeгtt fibrun 8-i 11еме!vükben цriiák:
:;-y ő~ zőuaésiink, 1тоуу a jugoisz.áv ipe a nép ~elszafhad ~Itió ih~á~barízIran ki;v!árasztatlt e.gyenes útan ha1 гadnak a szocializm гus fe1,é, Mi is a tti оld~allia.tako,n kлizdлimk
niindia d,dig, míg m.eg nem valósítWuik azit, amvir гt legjldb!b társ.a'ink ,élatiike гt rálidloztйk s míg nem csatalntak bennünket едеlв huz!ánkhaz, а Jiwgas г~láiv z. N. К. 1LOz.«
Таиáb-bá К,гсн í.r;á:k: »Ünn еipгélyescn kijвlcpт>ftiiiik, kтo~gy lтíгveak moradunk ntéipifёl+sгat adti harcaink l,a:gyómámya.ihoz, meliy hancáklran Jiu szliáRr:la my'mdem !néiV ед
egyiúit küzd;öttünk szeretett marsa.11umk, Tiit ю bг&'. с5 i,ráгiyíгoása alatt.«
A karniska,i. szkуvének nem fededke гnek meg netmzeitklázi: köaellessé.ge,ik.r ć'rl
sem. Az ošztrák наlагдо е!rökke:l köfz.ösгin szer.ve!zik a hiarcat ,az 'msprialüst,á гk
frontja ellen. 4 k оґѕk а4 sžl, o~véne!k egyst ~ gét +miég ez .az eszeveszett hajsza se+rn'
Va1 ~ t kép s szétzúzm
Miбta az oszbr&k k»rmány 1948.. decernbe,r б-ári ,jegyzékei im,tíé ~zettt az Sz, z.
~ z. R. -mek, az U. ѕ. A.-.haz. N ~ agybr•vta,nmiáihoz éis rtan сi ~ oiraziáig',hoz, hogy újít_
sá,k fel az asztrák bék г-szerгz ődés megköbésére ir гá,nyuil+ó táгrlgyгalásokat, a kornuska.i
szltov,éne:k na;Ftцíđ-nlaipira köгvetel ~ tk, iholgy ügyi.iklben kgazságo гs d!öarцtiгst hozzanak.
Az z. z. ѕ2, •R. kiküldötte +a legeré!llyie;subb ~ en !képгv+ilseli а iko,riuskai s.zlovének
ügyéut.
Jtгgaszláv;a ké ~pгvise оjе А1, г Belb!юr а nnni+szter-lтielyeitгtesek tanácsa elő tt
i,smсr.tettiba korarYám ~ yunik, n.éipeink és az ёs,szess karus;kan szlioгvének ,álláspont.j t.
Kormányшnk ёs n.élreimk К öve.tleléiste'lt а követkгez őben szlöglezte la:
1. A jelenlegi h,atáгrdk iki.i,gazítása Jгu~gosг llávia jav&a, гkolmip+ro7nisszu,m ~as
j avsastla,t а1l,дрј ~áп .
-
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Polit:kai, gazdasági és kat:l tú.ná!lis önkoa•nnánYzat szlovén Kar њ '.ihi гв
aian része számára, amely baváibi) у ra is аг Oszta•ák K .öztrsasá _r t г riilet tnaraid.
Ausztria fizes seu а]ар -jávátéitiellt Jng Іszláw iának.
Edztosítsálc а kis ebibségi jogokat az autonom te rü lг ten 1cí', и 1 ni.ar.adcá
horvátok és szlovénelc , халпáи•а .
J.ugoszlávia .tehát el ső soubau. a ai jugoszláv-o szt rák határ kiigazí; бsát k čieteli. és tagadja hagy a hat.árok anegvál'.o:zha tatlanolг . :sa,k ezen az а'aipan s
а további há rorn pontban foglalt 1aövOtel és-ek tr.ljesftése ng ј llett, hajlan.d6 ,rnieegyezéses tárgy alásba boc йticoz_ni •
A katuskai szlov oek h ő si kdzdelnie a:ry széap napon ineghozza majd a
teljes gYéSz ю lгΡ nea s akkor a többi sz;ovéann ю l és országwn'k minden né ével együtt
ők is épít.hetik az új életet, a J. K. F. K. V. -vezetésével — Tito új J,u,goszlává.lában — ő k isi épí t!he;tk а szoci(a!1iau вust és része9e vé váCnak a szocialista б lernek a saját földjükön.
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Naviszád, 1949. fehr и á 23- ái гΡ

Jcinosi Gábor

Az USg hábnrá ut.áni gazrl гxsági- , fejl ődPsének

válságos jellegéről

(Alábbi kiгг learnényünk. Т . Kuzuifnov cikk,é,riek 'befeijez ű része_
-E1s ő п-észét! foly6í.rat чnk febrwá ri számába ц .közdltük.)
A z ainer;l:ai г uct:o,pol5sta k a,pita1izrrnurs nagy er e ѕ z іt ёюКс t te at, hogy тe уa.kadályozz a a terurг'..és .tov гibbi. csök,kenését és az USA munkásoisz:álya és до 1oz6i 'kfzsák І»ány olásánalc fakozása, éle:tszi ІІ vomaluk cs:ökkentése, a tniditarizá 1ás ; и háboriís kiadások етеё se, vllamљt más kapitalista országck dolgo z б 'гna,k
fokozott kizsák]mányal бsa segíbs;:gével kil бboljo н az aшeri Кai közgaz-daság kiéle г. ő dö tt ellentnro , mdásail з íyl
Az L.SA nntн kásosztálya kizsákn гйnYoliásának fckoz6!dásá.t egy részr ő l az
ai н e г k аі monоp o,',i,wm ok jövгdelпiéneК п övekeldlése, iii бгёѕ z:гбІ oedig a m ыmkásák
és aik aln г azottak ke,res гetének csökkemése тnwtu-tja. A j'öv г deІm ek , а háború alatt
1944-ben ér:télc el a m aximális szv Іual,á,t ; .25,7 mЈill;iá:rd d оі lárt az 1940es kb.
9,3 sniidl!: бrddal szeniben. 1.945-- ЭГ- bam kisebb ingadozás vclt, a г.u,tán pedig az.
amerikai monopo]isták jöv,ecicmei ism бt- fel5zöktelk, . 1947-ben m,á-r- 30 тб 1'1ббxd
dollár kö rü1 m.ozo;ita,k, tehát .túlh гaladaiák az 1944-es szinvonalaft. Itt sze.mibetíinik az a. kö;rü?+mé.ny, hogy a jövedelmek n гíиekedése, á. há bo rú alatti maxini nmmaJ össze,hasonlí3'va, akkor Icövd`.kezik be, amikor a :fierme114és a Iiábarú el őtti
szinvonalhoz hasonlítva á:ltalánasan csökken. Az amerikai mronop юl:sták nagYsz;albású támadási indítottak a mwnkásoszbá4~y iéletszüuvon,aill а ellen. iE'legend гí
csak azt rnege г rnitetvi, hogy rniközben ,a nн egmiunkáiló ipar n; лunkása flalć , és alkalinazottainak száma 1946-kan az 1943-es lé гtszám .80;7 százzléka vitt a kdfzetet't
hérek összege 67,3 száza гlél<ra csökkent. M,ás szwal nini csuk a•nrwnkan é'1kü]iség övNkedett, hanem er ős гn csök:kenit a foglia,lkoziatotit m гunkások átlagbére
is. Mё g jobban свг ]c1teн t .з r e á l b é r az infliá ai о' és az б reiгne'.kedés köv Сгtkeztébén.
Az USA dalgoz б inalc k'ifost;ása nem os adc а munkanél.ki'ul;iség nö ekedésénak ,а berek csökkeniésének és a dr бgaság növekedésének wonialán halad, hanea тi
azáflt al is hagy szGrít,ják_ a id б pté4t; a nirinkasok es dollgozói К zsklxé(b о1 haitalrnas összвgeket l гúznaК ki a felfúvott. hadügyi: !költségv tés fedezés&re, rd, hadiipar mágnás+гanak jwtгaillm,azására.
Az USA hatraг lmias 1ialbonai kiadásai a hábarú alat t, a. nagyfakú hábarus
ikonjnmktúra alapját . ké ezl'1ék. A háггíarú befejez.é énelc
f , pi'llia natá ban; az iiu lyen ki~
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