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jet dolgozók a választások' tiszteletére nagy 
munkafelajánlásokat tettek és ezzel még 
jobban kidomborították, hogy a választás 
valóban az egész szovjet nép ügye. 

A negyedik szovjet árleszállítás 
Megbízható nyugati sajtóforrásokból 

származó hírek szerint Attlcet úgy érték 
Sztálin elvtársnak a Pravda munkatársá-
nak adott válaszai, mint egy váratlan 
fejbekólíntás. Alig térhetett magához Attlee 
úr, amikor megkapta a ráadást is. Március 
1-én hirü! adta a szovjetsajtó, hogy a szov-
jetkormány rendelete ismét leszállította az 
élelmiszerek és ipari termékek kiskereske-
delmi árait, a háború befejezése óta imnur 
negyedszer. A kommunisták tudvalévőleg 
be szokták tartani szavukat és ezt — t i tOK-
ban — Attlee is tudja, bármennyire js sze-
retné a kommunizmus betonépítményeit is 
kil.azudni a világból. Ezúttal azonban a 
szóbetartás villámszerű volt, ami felette 
kellemetlenül érintette a szovjetnép „nyo-
moráról" cikkező nyugati sajtókulikat és 
gazdáikat. Sztálin elvtárs a Pravda tudósí-
tójának adott válaszában ezeket mondotta; 
„Érthető, hogy amennyiben a Szovjetunió 
nem csökkenti, hanem ellenkezőleg, kiszéle-
síti a polgári szükségletekre dolgozó ipa-
rát, nem korlátozza, hanem ellenkezőleg, 
kifejleszti az új, hatalmas vízierőtelepeket 
és öntözőrendszerek építését, nem szünteti 
meg, hanem ellenkezőleg, folytatja az ár-
leszállítás politikáját, akkor ezzel egyide-
jűleg nem duzzaszthatja fel hadiiparát, 
nem sokszorozhatja meg fegvveres erőit a 
csüdbejutás kockáztatása nélkül." Ezt a 
sztálini nyilatkozatot követte az új ár-
leszállítás. 

A Szovjetunió és a népi demokráciák dol-
gozói 6zámára mindez nem „varázslat" 
nem titok. A negyedszeri árleszállítást 
azok a hatalmas termelési eredmények tet-
ték lehetővé, amelyeket a Szovjetunió gaz-
dasága a háború után elért. A Szovjetunió 
tapasztalata azt mutatja, hogy tervszerű 
gazdálkodás mellett az állam történelmi-
leg rövid időtartam alatt óriási gazdasági 

feladatokat tud megoldani, amennyiben «z 
anyagi eszközöket cs az emberi energiát a 
döntő területeken összpontosítja és az or« 
szág termelési erejét észszerűen osztja 
szét. Az árleszállítás köszönhető annak is, 
hogy a szovjetemberek legjobb képességei-
ket adják a termelésbe. 1950-ben az ipar 
össztermelésének évi tervét 102 százalékra 
teljesítették. A közszükségleti cikkek egész 
sorában túlteljesítették az ötéves terv 
utolsó évére előírt tervet. 1950-ben a ga-
bonaneműek terméseredménye 7 6 milliárd 
púdra rúgott, ami ugyancsak felülmúlta a 
tervet. 

Az árak új leszállításában ismét meg-
nyilatkozik a Bolsevik Párt, a ezovjetkor-
mány és Sztálin elvtárs gondoskodása a 
szovjet dolgozókról. Természetes, hogy az 
a határtalan lelkesedés, amellyel az ár-
leszállítást a Szovjetunióban fogadták^ 
újabb munkalendületet váltott ki az üze-" 
mekben, a kolhozokban, az összes szovjet 
dolgozók körében. Hatalmas volt az ár-
leszállítás nemzetközi hatása is. A népi 
demokráciákban megértették a dolgozók az 
árleszállítás felmérhetetlen gazdasági és 
politikai jelentőségét. A kapitalista orszá-
gok dolgozói összehasonlíthatják a maguk 
nyomorúságos és rohamosan csökkenő élet* 
színvonalát a szovjet dolgozók szüntelenül 
emelkedő jólétével. A kapitalista államok 
dolgozóinak elnyomorodásáról ime csak né-
hány adat: Az Egyesült Államokban feb-
ruár elején az élelmiszerárak 24.3 százalék-
kal voltak magasabbak, mint előző év ja-
nuárjában. Az amerikai halálgyárosok pro-
filjai 1950 harmadik negyedében az előz3 
év ugyanezen szakaszához viszonyítva 50 
százalékkal emelkedtek. Ugyanakkor az 
amerikai családok életszínvonala 25—30 
százalékkal süllyedt a létminimum alá. 

Ezeket a tényeket az angol-amerikai há-
borús gyújtogatok 6em hazudhatják le. 
Ezért tekintjük joggal a szovjet árleszállí-
tásokat újabb jelentős hozzájárulásnak a 
békefront erősítéséhez. 

Krnyeres Júlia 

A Tito-banda az új háború ki robbantásának 
szolgálatában 

A Kommunista és Munkáspártok Tájé-
koztató Irodá'a 1949 novemberi határoza-
tában a többi között megállapította: 
. . . . a jugoszláv kormány teljesen függő 
\ iszonyba került a külföldi imperialista 
köróktöl és azok támadó politikájának esz-
közévé vált, ami a jugoszláv köztársaság 
önállóságának éj függetlenségének felszá-
trolásáho* vezetett.,, azok, akik ma Ju« 

goszláviában a hatalmat bitorolják, a de-
mokrácia és a szocializmus táborából át-
szöktek a kapitalizmus és a reakció tábo 
rába, az új haboru gyujtogatóinak közvet-
len segítőtársai lettek és áruló cselekede-
teikkel igyekeznek elnyerni az imperialis-
ták dicséretét és kiérdemelni kegyeiket". 

A Tájékoztató Iroda határozata lelep-
lezte a Rajk- és Kosztov-perek okmány 
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tzeríien bebizonyították, hogy Tito és ban-
dája az imperialisták ügynökei, elvetemült 
gyilkosok és kémek. A Tito-klikk azóta is 
minden eszközzel igyekezett rászolgálni 
gazdái bizalmára és Jugoszláviát teljesen 
az imperialista háborús tábor oldalára ál-
lította. Ennek az útnak főbb állomásai: a 
görög szabadságharc véres elnyomásában 
történt közreműködés után nyilt lepaktálás 
a görög monarehofasisztákkal, az ameri-
kai-jugoszláv „segélyegyezmény", a koreai 
nép szabadságharca elleni hadjárat, a ka-
pitalizmus fokozatos restaurálása, az öt-
éves terv likvidálása. — hogy csak a leg-
nagyobbakat említsük. 

Az utóbbi időben ezernyi tény bizonyí-
totta, hogy milyen szorosan összefügg a 
Tito-klikk egész külpolitikája az amerikai 
uralkodó körök által vezetett imperialista 

.tábor általános háborús stratégiájával. 
•Milyen hatással volt a koreai agresszió, a 
közvetlen háborús cselekményekre való át-
térés a Tito-klikk politikájára, mi jellemzi 
ma Tito-Jugoszlávia helyzetét? Az ameri-
kai imperialisták háborús előkészületeinek 
meggyorsításával egyidejűen a Tito-banda 
jelentősen fokozta tevékenységét e hábo-
rús tervek szolgálatában, fokozta a provo-
kációs aknamunkát és az uszító propagan-
dát a Szovjetunió és a népi demokráciák 
ellen és a világpolitika minden kérdésé-
ben egyre inkább az amerikai imperializ-
mus nyilt szövetségeseként lép fel. Ugyan-
akkor az amerikai imperialisták is szépít-
getés nélkül beszélnek a Tito-fasizmus 
megnövekedett szerepéről agressziós politi-
kájukban, szemérmetlen cinizmussal latol-
gatják, mennyi ágyútöiteléket tud szállí-
tani Tito a Szovjetunió és a népi demo-
kráciák ellen indítandó háborújukhoz, de 
nem titkolják azt sem, hogy aggasztja 
őket mindenre kapható szövetségesük rend-
szerének szemmellátható ingatagsága. 

Tito-Jugoszlávia helyzetére másrészt 
mindjobban rányomja bélyegét a jugoszláv 
nép növekvő •ellenállása, a Tito-rend-
szer fokozódó belső válsága. Ez az 
ellenállás;, a nép növekvő felháboro-
dása és gyűlölete kettős hatással van 
a Tiío-kormány külpolitikájára. Egy-
részt arra kényszeríti Tiíóékat, hogy nyil-
tan újabb Júdás tallérokért könyörögjenek 
gazdáiktól rendszerük megerősítésére, az 
ameri ka iákat pedig arra, hogy hasonló 
nyíltsággal és gyorsan segítsenek szoron-
gatott helyzetben lévő csatlósukon, s ezzel 
is akaratuk ellenére leleplezzék az ameri-
kai imperializmus és Tito-Jugoszlávia kö-
zötti szoros kapcsolatot. Másrészt ez a 
növekvő ellenállás az oka annak, hogy — 
mint Rákosi elvtárs mondotta 'kongresz-
szusi beszámolójában _ „a Tito-banda 
még mindig igyekszik elfátyolozni valódi 

lényét, mert nagyon jó! tudja, hogy az 
igazság teljes kiderülésével még inkább 
mozgósítaná maga ellen a jugoszláv dol-
gozó nép zömét". A Tito-banda azzal 
igyekszik félrevezetni a jugoszláv népet, 
elleplezni provokátor-szerepét, hogy a leg-
képtelenebb hazupságokat agyalja ki, ame-
lyek szerint a népi demokráciák „veszé-
lyeztetik Jugoszláviát" és a legkülönbö-
zőbb meséket tálalja fel arról, hogy a népi 
demokráciákban előkészületek történnek az 
agresszióra a „szocializmust ípítő és bé-
kés építőmunkát folvtató Jugoszlávia el-
len". Tito február 17-én ezeket mondotta: 
„A nyugati kapitalista államoknak nincse-
nek agresszív terveik kormányunk ellen, s 
veszély minket csak Keletről fenyeget." 
Titoék azt mondják: „mi békét akarunk", 
de közben költségvetésük 73 százalékát, 
133 milliárd dinárt fordítanak katonai cé-
lokra, csaknem egymilliós hadsereget tar-
tanak fegyverben. A Tito-banda fűt-fát 
összehord arról, hogy a népi demokráciák 
„felfegyverkeznek és területi követeléseik 
vannak Jugoszláviával szemben". Titóék 
ilyen hazugságokkai próbálják a jugoszláv 
nép szívéből kioltani a szeretetet, így 
igyekszenek gyűlöletet szítani a szomszé-
dos népi demokráciák ellen. Ilyen „érvek-
kel" akarják elhitetni a tömegekkel, hogy 
az ország védelme érdekében fűződnek 
egyre szorosabbra kapcsolataik az impe-
rialistákkal. Pijade már arról beszél, hogy 
„a nyugatj országok kormányai hajlandók 
támogatni bennünket az agresszió ellen . . . 
A függetlenségért vívott harcunk és füg-
getlen magatartásunk a nemzetközi viszo-
nyokban hatalmas szövetségeseket szerzett 
nekünk az egész világon." (Tanjug, márc. 
4.) „Büszkék lehetünk arra — mondotta 
Rankovics —, hogy országunk ilven nagy 
tekintélyt szerzett a világon és hogy ma 
számíthat a demokratikus, békeszerető vi-
lág minden segítségére." (Tanjug, márc. 
5.) Pijade idézett beszédében Achesontól 
Edenig, Churhilltől Deweyig a szerintük 
„demokratikus, békeszerető világ" minden 
rendű és rangú képviselőjét, egész sor 
hírhedt háborús gyujtogatót felsorolt, akik 
lándzsát törtek Tito-Jugoszlávia „védelmé-
ben". Az imperialista sajtó természetesen 
felkapja a Tito-klikk hazugságait és lár-
más propagandakampányt kezdett az ár-
tatlan titóista báránvka megvédelmezésére 
„az agresszió ellen". A titóista sajtó vi-
szont a maga részéről az égig dicséri az 
imperialistákat és uszító hadjáratot foly-
tat a Szovjetunió és a népi demokráciák 
ellen. 

E hazugságokból összetákolt propagan-
dának a jugos/.láv nép félrevezetése mel-
lett kifelé hármas célja van: 1. a balkáni 
agresszió pszichológiai előkészítése, 2. az 
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imperialisták által szított altalános hábo-
rús hisztéria fokozása. 3. igazolás az im-
perialistáknak sajat tömegeik előtt a fegy-
verkezés fokozására, a háborús tömbök 
összetákolására A Tito-banda egész pro-
vokációs propagandája fontos láncszem 
azoknak az agresszoroknak terveiben, akik 
— mint Sztálin elvtárs mondotta — „arra 
igyekeznek felhasználni a reakciós kormá-
nyokat, hogy hazugsággal megtévesszék 
népeiket, megcsalják őket és az új hábo-
rút védelmi háborúnak, a békeszerető or-
szágok békés politikáját pedig agresszív 
politikának tüntessék fel. Meg akarják 
csalni népeiket, hogy reájuk erőszakolják 
agresszív terveiket és új háborúba ránt-
sák őket." 

A Tito-klikk a háborús propaganda mel-
lett egész sor más konkrét feladatot kap 
az imperialistáktól. Hogy az imperialisták 
milyen szerepet szánnak a belgrádi áru-
lóknak. azt Taft szenátor félreérthetetlenül 
megmondotta, amikor kijelentette, hogy 
„a Tito-kormányt és haderejét Oroszország 
elleni diverziós erőknek számítja". Vagy 
a szovjetellenes uszításban hasonló hír-
hedtségre szert tett Devey, New-York ál-
lam kormányzója, aki egyik rádióbeszédé-
ben így biztatta Trumant: „Ne legyünk 
válogatósak, a szövetségesek megnyerésé-
ről van szó.. Tito nagyon jó szövetsé-
ges és éppolyan jó szövetséges lehet 
Franco is . . . akiket fel kell fegyverezni." 
Dewey nyitott kapukat döngetett, hiszen 
Tito — mint ismeretes már a múlt év 
novemberében kijelentette, hogy hajlandó 
csapatokat adni az amerikai agresszióhoz. 

Ma már — a hírhedt jugoszláv-ameri-
kai „segélyegyezmény" aláírása után, ami-
kor az amerikaiak megkezdték a jugoszláv 
hadsereg felfegyverzését — Jugoszlávia tény-
leges bekapcsolása az imperialista támadó 
katonai tömbbe befejezett tény. Nem más, 
•mint maga Tito ismerte ezt be. Ugyanaz 
a Tito, aki az 1950-es év küszöbén mon-
dott rádióbeszédeben azt bizonygatta: 
„Nem adtuk el magunkat a kapitalisták-
nak, ha ezzel is vádolnak bennünket" — 
idézett február 17-j beszédében már ezeket 
mondta: „ma már nem vagyunk elszige-
telve.. ha Jugoszlávia ma a nyugati ha-
talmakkal egv állásponton van, ha mi 
gyakran kerülünk egyvonalba a nyugati 
országokkal... ezzel nem veszítünk elv-
híiségünkbol." Tito szavai önmagukban is 
jellemzőek a belgrádi kémügynökség egész 
politikájára Titu egyrészt maga beismeri, 
hogy egy táborba tartozik az imperialis-
tákkal, másreszt abban is tökéletesen igaza 
van, hogy ezzel ..nem veszítenek elvhűsé-
gükből". A Tito-klikk eddig is az imperia-
lista táborba tartozott, most is annak tevé-
keny tagja. A különbség mindössze az, 
hogy a múltban Titóék hetet-havat össze-
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hordtak, mosakodtak, és tagadták, hogy 
az imperialistákkal egy követ fújnak, most 
azonban már — egyenes arányban a nem-
zetközi feszültség fokozódásával — mind-
inkább kimutatják foguk fehérjét. 

Tito multévi zágrábi beszédében égre-
földre esküdözött, hogy az amerikai „se-
gélyt" „minden feltétel nélkül" bocsátják 
rendelkezésükre. Legutóbbi beszédében 
ugyanakkor, amikor az amerikai segítség 
.jótékony" hatását magyarázta, kifecsegte, 
hogy az amerikaiak azért segítik a Tito-
bandát, „mert ez nekik is megfelel, mert 
politikai érdekek játszanak közre... mert 
nem akarják, hogy elbukjunk". (Tanjug, 
febr. 17.) Hogy az imperialisták mennyire 
szívükön viselik a Titobanda sorsát, azt 
misem bizonyítja jobban, minthogy két-
milliárd dolláros titkos alapot létesítenek 
három, nem egészen szalonképes szövetsé-
gesük — Spanyolország, Jugoszlávia és 
Japán felfegyverzésére. (International Néws 
Service, márc. 1.) 

Mit jelent a valóságban a hírhedt ame-
rikai-jugoszláv „segélyegyezmény"? Jugo-
szlávia közvetlen amerikai ellenőrzését, a 
látszatfüggetlenség fokozatos feladását, az 
ország gyarmati sorba döntését. Az egyez-
mény értelmében amerikai ellenőrző bizott-
ságot állítottak fel, amely — mint a Uni-
ted Press amerikai hírügynökség elégedet-
ten kommentálta „forradalmi újítást 
jelent, mert a segély szétosztásának 
ürügyével minden faluban amerikai meg-
figyelők tartózkodhatnak". A Tito-banda 48 
iparágban külf.öldi „szakembereket" alkal-
maz. Jugoszlávia, amely a mult évben 
megkétszerezte a külföldre szállított stra-
tégiai nyersanyagok mennyiségét, mpst 
kötelezte magát, hogy még több nyers-
anyagot szállít Amerikának. Tito azt 
kiabálja: „nem szabad megengednünk, 
hogv sor kerüljön a kapitalizmus vissza-
állítására bármilyen formában is", amikor 
még meg sem száradt a tinta az egyez-
ményen, amelynek titkos záradékaiban 
újabb államosított vállalatokat adtak visz-
sza a külföldi tőkéseknek így a bori réz-
bányák, a kamniki ólom- és ónbányák az 
Anaconda Copper Mining Co. tulajdoná-
ban vannak, a zenicai és stroci kohászati 
özemek a Betlehem Steel amerikai mono-
pólium érdekeltségei. A gyufagyárakat 
ismét a svéd Kreuger-konszern ellenőrzi 
A trepcsal, zletovol és belobrodl ólombá-
nyák újból korábbi angol tulajdonosuk, a 
Trepcsa—Mines Limited számára termel-
nek. (Nova Borba.) 

A Tito-klikk a segélyegyezménnyel 
együtt a jugoszláv népet is eladta az im-
perialistáknak. A Truman és Tito közötti 
szégyenletes alku ára a jugoszláv nép 
élete és vére lenne, A New York Times 
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belgrádi tudósítója nyíltan megírta, hogy 
„a segélyegyezményt jugoszláv vezetó' kö-
rökben egyértelműen amerikai-jugoszláv 
katonai szövetségnek tartják". A Wall 
Street nem titkolja elégedettségét, hiszen 
Korea példája cáfolhatatlanul megmutatta, 
hogy a nyugaleurópai burzsoá kormányok 
a tömegek nyomása miatt nem mertek 
jelentős csapattesteket küldeni Koreába. 
Most pedig azért az összegért, amelynek 
háromszorosába kerül egyetlen amerikai 
hadosztály fenntartása — Tito egy egész 
hadsereget kínál nekik. A már idézett 
New York Times azt írja, hogy ,,a kato-
nai segélyprogram messzemenő követ-
kezményeket jelent a jugoszláv politiká-
ban. Ezek után már halvány kétség sem 
fér ahhoz, hogy az amerikai hatalom anél-
kül, hogy akár egyetlen amerikai katona 
lenne az országban, mint reális és óriási 
súlyú tényező érvényesül Jugoszláviában." 

A belgrádi kémügynökség azóta is min-
den alkalmat megragad, hogv bebizonyítsa, 
rászolgált a Júdás-pénzre. A Tito-klikk a 
koreai agresszió óta megnövekedett tevé-
kenységet fejt ki az Egyesült Nemzetek 
Szervezetében, az Athén—Belgrád-tengely 
és a balkáni kavonai blokk megteremtésé-
nek előkészítésében, a népi demokráciák 
elleni provokációk, határsértések fokozásá-
ban. 

Sztálin elvtárs a Pravdának adott nyi-
latkozatában rámutatott: „a dolog lénye-
gét tekintve az ENSZ most nem annyira 
világszervezet, mint az amerikaiak szol-
gálatára álló szervezet, az amerikai 
agresszorok szükségleteinek megfelelően 
működő szervezet". Abban, hogy az ENSZ 
az új világháború kirobbantásának eszkö-
zévé változik, jelentős és sajátos szerepe 
van a Tito-klikk ENSZ-beli képviselőinek. 
Acheson és Dulles bábuként mozgatják 
belgrádi ügynökeiket, akik ennek megfele-
lően időnként — cppen a legfontosabb szov-
jet javaslatok kérdésében — „tartózkod-
nak" a szavazástól, majd az alkalmas pil-
lanatban és a döntő kérdésekben szerepük-
nek megfelelően provokatív javaslatot ter-
jesztenek be, vagy támogatják az USA 
agresszív határozatait. Jellemző erre a 
Tito-klikk állásfoglalása a koreai és a 
Kína elleni amerikai agresszió kérdésében. 
Kardelj, a Tito-banda botcsinálta „teore-
tikusa" új „elméletet" kotyvasztott, ame-
lyet azután az ENSZ-ben tevékenvkedő 
titóista ügynökök is nyomban nagydobra 
vertek. Kardelj szerint „az amerikai had-
sereg igazságos háborút vív Koreában és 
így progresszív szerepet tölt be . . . A ko-
reai nép harca nem áll összhangban a 
világbéke és az emberi haladás érdekei-
vel. (Újvidéki Magyar Szó. dec. 29.) A 
Tito-banda szerint tehát a Koreában gyúj-

togató, fosztogató, a gyermekek és aggok 
százezreit halomra gyilkoló amerikai 
agresszorok „igazságos háborút vívnak", 
de a nemzeti függetlenségét és életét, sza-
badságát és emberi jogait védő koreai nép 
harcát „agressziónak" nevezik. Kardelj 
szerint a világ leghatalmasabb vízierőmü-
veit építő, költségvetésének kétharmadát a 
népgazdaságra és kultúrára fordító, az 
árak rendszeres leszállításának politikáját 
folytató Szovjetunió „agresszor, amely fe-
nvegeti a világbékét", s Amerika, amely 
költségvetésének hivatalosan is több mint 
háromnegyedét fordítja háborús előkészü-
letekre, agresszív tömböket tákol össze a 
világ minden részén — „a békéért és a 
nemzetek közötti együttműködésért dolgo-
zik". Kardelj és Beb'er beszédei az ENSZ 
közgyűlésén, majd a Biztonsági Tanács-
ban nem egvszer túlszárnyalták még Tru-
man és Acheson uszító beszédeit is. Ez 
persze nem véletlen, hiszen Titóék egyik 
főfeladata az ENSZ-ben is, általában is, 
a Szovjetunió, a békemozgalom elleni ko-
holmányok terjesztése, kísérlet a béke poli-
tikáiával újabb és újabb milliók szeretetét 
és bizalmát megnyerő Szovjetunió hitelé-
nek rontására. 

Ennek a vonalnak felelt meg a Tito-
klikk küldötteinek állásfoglalása is. így 
például, amikor a Szovjetunió képviselője 
Korea kérdésével kapcsolatban meghatá-
rozta az agresszor fogalmát, a titóista de. 
legátus volt az, aki a bajbajutott amerikai 
küldöttség segítségére sietett, s az agresz-
szió fogalmának meghamisítását célzó új 
javaslatot dobott be a vitába, hogy ezzel 
a tárgyalást mellékvágányra siklassa. „Az 
államok kötelezettségei hadműveletek ese-
tében" hangzatos címet viselő titóista ja-
vaslat 6z<=rint az agresszió áldozatát 
agresszornak lehet nyilvánítani, a támadó-
kat pedig az agresszió áldozatának lehet 
feltüntetni. 

A jugoszláv küldöttség másik javaslatában 
„jó szolgálatok bizottságának" alapítását 
javasolta, amelynek az volt a célja, hogy 
az agresszorok akadálytalan kémtevékeny-
séget folytathassanak az agresszió áldoza-
tai között. Bebler, amikor elnökölt a Biz-
tonsági Tanácsban, minden követ meg-
mozgatott, hogy az amerikai javaslatok 
megszavazása olajozottan keresztülmenjen. 
De Titóék tevékenysége mindebben még 
nem merült ki. A Tito-banda .összhangban 
az imperialistákkal, aknamunkát folytat az 
ENSZ alappillérét alkotó egyhangúsági elv 
eltörléséért Kardelj nyiltan megmondotta: 
„A mi mai helyzetünk mellett kétségtelen, 
hogy az ENSZ közgyűlésének többsége biz-
tosan nem kíván háborút és ez jobb véde-
lem a béke megvédésére, mint bármely 
nagyhatalom vétója" A Tito-fasisztáknak 
az amerikai szavazógépezet akadálytalan 
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működése az érdekük és szálka szemükben 
a vétójog, amely lehetővé teszi a Szovjet-
uniónak, hogy a Biztonsági Tanácsban 
akadályozza az agresszorok terveinek meg-
valósítását. 

Még a titóisták hazugságai között is 
méltán foglal el előkelő helyet az a kije-
lentés, amit Kardelj tett a jugoszláv nem-
zetgyűlés előtt. Kardtlj azzal igyekezett 
Igazolni az amerikaiak talpát nyaló jugo-
szláv külpolitikát és azzal akarta alátá-
masztani a szovjetellenes rágalmakat, hogy 
megállapította: ,,Az utóbbi években a 
szovjet küldöttség a legkisebb erőfeszítést 
sem tette az ENSZ-en belül az együttmű-
ködés ós a megértés irányában." (Tanjung, 
február 27.) Teszi ezt akkor, amikor az 
egész világ tudja, hogy a szovjet küldött-
ség sorozatos javaslatokat terjesztett elő 
az alomfegyver betiltására, a háborús pro-
paganda megtiltására, békeegyezmény 
megkötésére. S éppen a Tito-banda volt 
az, amely az ENSZ legutóbbi közgyűlésén 
elutasította a minden becsületes ember 
számára egyetlen megoldást jelentő szov-
jet javaslatokat. A Tito-klikk tevékenysége 
teljesen igazolja a Tájékoztató Iroda hatá-
rozatát, amely megállapította, hogy „ . . . a 
jugoszláv kormánv nyíltan csatlakozott az 
imperialista blokkhoz az Egyesült Nemze-
tek Szervezetében, ahol a kardeliek, gyila-
szok, beblerek a nemzetközi politika leg-
iontosabb kérdéseiben az amerikai reak-
ciósokkal egységfrontban lépnek fel." 

A Tito banda az utóbbi időben egyre 
nyíltabban és egyre fokozottabban tölti be 
az elsőszámú balkáni háborús provokátor 
szerepét is. Jugoszláviát az egyik legvesze-
delmesebb balkáni tűzfészekké változtat-
ják és a balkáni agresszió előkészítésének 
láncszemeként megnövekedett tevékenysé-
get fejtenek kl a földközitengeri támadó 
tömb megszervezésében. Az amerikai stra-
tégiának a balkáni katonai tömb létesíté-
sével kettős célja van: egyrészt összehan-
golja legmegbízhatóbb és mindenre kap-
ható ügynökeinek provokációs aknamunká-
ját, háborús előkészületeit a szomszédos 
népi demokráciák ellen, másrészt a bal-
káni. maid ezen keresztül a földközitengeri 
tömb útján akarja Titót bekapcsolni a tá-
madó atlanti tömbbe. 

A Tito-klikk nemrégen hivatalosan diplo-
máciai kapcsolatot létesített a monarcho-
fasiszta Görögországgal. A görög szabad-
ságharcosok hátbatámadásától, az Albánia 
elleni közős és időzitett provokációkon, a 
diplomácia' kapcsolatok felvételén keresz-
tül egyenes út vezet a támadó katonai 
szövetséghoz. Ma már sem a Tito-banda, 
sem a görög kormánv nem is nagyon tit-
kolja, hogy céljuk Törökországgal egvütt 
támadó katonai tömb létrehozása, amelyet 

természetesen az amerikai imperialisták 
közvetlen irányításával és égisze alatt te-
remtenének meg Tito a United Press tu-
dósítójának adott nyilatkozatában a többi 
között ezeket mondotta: „A Görögország 
és Jugoszlávia közti jóviszony . . . hozzá-
járul mind az egyik mind a másik or-
szág erősítéséhez. A belgrád—szalonikl 
vasútvonal megnyitása gazdasági és stra-
tégiai szempontból egyaránt jelentős." 
(Újvidéki Magyar Szó, jan. 11.) Venize-
losz görög miniszterelnök ezzel egyidejű-
leg kijelentette, hogy a Jugoszlávia és 
Görögország közötti 6zoros kapcsolat meg-
teremtését a nemzetközi helyzet teszi szük-
ségessé. Venizelosz hozzátette még, hogy 
Görögország és Jugoszlávia „közös ügyet" 
védelmez az egész világon. Az athéni és 
belgrádi fasiszták „közös ügye" magyarul 
támadást jelent a béke ellen. Tito nagy-
jelentőségűnek nevezi „az agresszió elleni 
védelem céljából" Jugoszlávia és Görög-
ország szövetségét és közben az ameri-
kaiak iránví(ásával gvorsított ütemben épí-
tik a stratégiai utakat. Jugoszlávia és 
Görögország közőM. kibővítik a szalonikl 
kikötőt, hogy a Tito-banda minél nagyobb 
mennyiségű amerikai fegyverhez és hadi-
anyaghoz jusson. A Tito-banda cserébe — 
kéz kezet mos alapon — most százával 
ad;a a görög szabadságharcosok gyerme-
keit a monarcho-fasiszta hóhérok kezébe és 
bűnrészessé vált Egei Macedónia szláv 
macedón lakosságának kegyetlen elnyomá-
sában is. 

A görög-jugoszláv megegyezés után a 
közvetlen előkészítés stádiumába lépett a 
balkáni katonai tömb megteremtését célzó 
amerikai terv. Januárban és februárban 
Görögországban. Törökországban és Jugo-
szláviában egymásután tett látogatást 
Perkins külügyi államtitkártól kezdve tö-
mérdek amerikai nagvkövet és tengernagy, 
tábornok és „szakértő". A Közel- és Kö-
zép-Keleten működő amerikai nagykövetek 
februári tanácskozásán elhatározták a bal-
káni tömb megteremtésének meggyorsítá-
sát. A londoni rádió kifecsegte, nogy „a 
jugoszláv hadiutak összekötő részét ké-
peznék annak a hadiútnak, amellyel az 
amerikaiak a Közel Keletet szándékoznak 
összekötni Nyugat-Európával". Nem vélet-
len, hogy Perkins látogatása után alig egy 
héttel a görög miniszterelnök a Daily 
Mailnek adott nyilatkozatában már azt 
sürgette, hogy görög területen létesítsenek 
hatalmas imperialista fegyveres erőt és 
Görögország, Törökország és Jugoszlávia 
alkossanak katonai szövetséget, amely szo-
ros kapcsolatban lenne Eisenhower tábor-
nok atlanti parancsnokságává. 

A Tito-banda a maga részéről ugyan-
akkor, amikor rágalomhadjáratot folytat a 



S Z E M L E 

népi demokráciák ellen és rekedtre kiabálja 
magát a Jugoszláviát fenyegető veszély-
ről — egyre közvetlenebbül tör a Balkán 
békéje ellen és sorozatos, számban mind-
inkább növekvő provokációkat szervez a 
szocializmust építő népi demokráciák el-
len. Titóék vérszemet kaptak gazdáik ko-
reai rablóháborújától és a maguk eszkö-
zeivel. igyekeznek segíteni a háború kirob-
bantásában Titóék nem tanultak a Rajk— 
Kosztov-perek leckéiből és minden eszköz-
zel megpróbálják, hogy légi, szárazföldi 
és tengeri úton ügynököket és kémeket 
dobjanak át, diverziós bandákat csempész-
szenek a népi demokráciákba. A Tito-
banda fokozódó agresszivitását meggyő-
zően bizonyítja, hogy 1950-ben 795 eset-
ben sértették meg hazánk határait. A ha-
társértések száma állandóan növekszik. 
Önmagában jellemző, hogy azok közül a 
határsértések közül, amelyek ellen a ma-
gyar kormány jegyzékben tiltakozott — 
kétharmad a koreai háború utáni időre 
esik. A Tito-banda a provokációk fokozá-
sával párhuzamosan az egész országot mi-
litarizálja. Tízezrével engedik ki a háborús 
bűnösöket és helyezik őket vezető posz-
tokra a jugoszláv hadseregben, hadiüze-
meket. repülőtereket, lőszerraktárakat épí-
tenek, akadálytalan közlekedést biztosíta-
nak az amerikai és angol hadihajóknak és 
repülőgépeknek és még a New York He-
rald Tribüné szerint is „irtózatos áldozato-
kat erőszakolnak a népre, hogy az orszá-
got a katonai készültség állapotába hoz-
zák". 

A Tito-banda azonban gazda nélkül 
csinálta számítását A jugoszláv nép nem 

.hajlandó vágóhídra menni a Wall Street 
és titóista ügynökeinek érdekében. 

Még a feketét fehérnek és a titóista pro-
vokációs aknamunkát békepolitikának ha-
zudó imperialista politikusok és újságírók 
hangján is egyre jobban érezhető az ag-
godalom a Tito-banda sorsa, mindenre 
kapható szövetségesük ingatagsága miatt. 
Emlékezetes, hogy Truman a kongresszusi 
vezetőkhöz intézett novemberi levelében 
nyiltan megmondotta: „Gyors támogatás 
nélkül Titónak esetleg nem sikerülne, 
hogy az országban fejüket felütő felfor-
gató elemeken úrrá legyen." Truman azzal 
támasztotta alá a Titónak adandó ,,6egély" 
megszavazását, hogy enélkül a „felforgató 
elemek", vagyis a ' jugoszláv hazafiak, 
„olyan helyzetet teremthetnének, amely 
katonai szempontból nagy nyugtalanság 
keltésére alkalmas". A New York Herald 
Tribüné tudósítója nemrég azt írta, hogy 
Jugoszláviában „drámai harc bontakozik 
ki, amely napról napra komolyabban ve-
szélyezteti a Tito-kormány helyzetét". A 
Le Alonde című francia lap pedig aggódva 
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állapította meg: „A nép nyomora olyan 
fokot ért el és már olyan régóta tart, 'az 
élelmezési nehézségek olyan nagyok, hogy 
a nép elégedetlensége könnyen nyiltan is 
kirobbanhat... Tito számára ma a leg-
nagyobb veszélyt az jelenti, hogy a lakos-
ság legkülönbözőbb rétegei egyre fokozódó 
mértékben szembefordulnak a rendszerrel. 
Tito egyre kevésbbé számít pártjára és 
egyre inkább hadseregére támaszkodik." 

A jugoszláv nép ellenállása olyan mére-
teket öltött, hogy legutóbb Tito is kényte-
len volt panaszkodni amiatt, hogy „kom. 
informisták (vagyis a Tájékoztató Irodá-
hoz és a proletárnemzetköziséghez hű 
kommunisták) vannak sorainkban és mu-
tatkoznak olyan jelek, amelyek azt bizo-
nyítják, hogy fennáll egy ilyen áramlat, 
amely éppen a legsúlyosabb pillanatokban 
lépett fel". (Tanjug, febr. 17.) 

Az utóbbi hónapokban ezernyi bizonyí-
tékát tapasztalhattuk annak, hogy a Tito-
ellenes harc Jugoszláviában egyre inkább 
össznépi felszabadító mozgalom jellegűvé 
válik. A jugoszláv dolgozók a passzív el-

. lenállásról áttérnek a közvetlen 6zabotázs-
cselekményekre, 6Őt nem egyszer fegyve-
res harcra is. Ebben az össznépi felszaba-
dító mozgalomban — csakúg}, mint a hit-
leri rablók elleni küzdelem idején — most 
is az ipari munkások járnak az élen és 
maguk köré tömörítik a dolgozó paraszto-
kat és a néphez hű értelmiségieket. Jugo-
szlávia hegyei közt megalakulnak az első 
partizáncsapatok, a Plitvicei tavak környé-
kén (Horvátország) a fellázadt parasztok 
elhagyták falvaikat és a hegyekben fegy-
veres harcot folytatnak. Szerb partizáncsa-
pat tevékenykedik Koszóvó területén is. 

Különösen növekedik az ellenállási moz-
galom a Tito-banda háborús előkészületei 
szempontjából létfontosságú bányászatban 
és közlekedésben, szállításban. A jugoszláv 
forradalmi emigránsok sajtója beszámol 
arról, hogy a jugoszláv bányászok szabo-
tázscselekményei következtében a bányák 
általában a mult évben mindössze 45—60 
százalékra teljesítették a titóista terveket. 
A trepcsai bányában például az ólomter-
melés 30 százaléka használhatatlan. A 
vasúti munkások rongálják a vagonokat 
és mozdonyokat, tönkreteszik a vasúti há-
lózat berendezéseit. Egyedül 1950 első fe-
lében a jugoszláv vasúti közlekedésben 
előfordult rongálások száma az egész 
1949-es évhez viszonyítva két és félszere-
sére növekedett. A hazafias vasutasok alá-
aknáznak és felrobbantanak hidakat és 
alagutakat. Beomlott a többi között a Zve-
csane és Kraljevo közötti alagút, aminek 
következtében sokáig szünetelt a vasúti 
forgalom. A vasutasok Nis és Sztálics kö-
zött a nyilt pályán a töltésről a mélybe 
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taszítottak egy hadianyaggal és fegyve-
rekkel megrakott szerelvényt. Szabotálnak 
a kikötő- és rakodómunkások is. Novem-
berben és decemberben a különböző vasút-
állomásokon napokon keresztül 132 000 
vagon állt kirakatlanul. Az utóbbi hóna-
pokban a kikötőkben 24.800 kikötőmunkás 
és kényszermunkára fogott paraszt tagadta 
meg a stratégiai anyagok ki- és beraká-
sát. A dolgozó parasztság Í6 szembeszáll 
a tömeges rablással. Szerbia, Horvátor-
szág. Bosznia és Hercegovina egyes kerü-
leteiben fegyveres összetűzésre került sor 
a parasztok és Rankovics pribékjei között. 

Harcol az ifjúság is, amely akiívan 
résztvesz a szabotázscselekményekben. A 
dolgozó ifjúság 50 százaléka például nem 
hajlandó résztvenni a hadseregen kívüli 
kiképzésben. Sok egyetemen a katonai elő-
képzést a hallgatók 70 százaléka nem lá-
togatja. A Tito-banda hiába vetett bör-
tönbe 15.000 néphez hű tisztet, ennek el-
lenére a hadseregben is erősödik a Tito-
ellenes propaganda és az aktív ellenállás. 
Fokról-fokra minden alakulatnál megszer-
vezik az illegális kommunista, csoportokat. 
Semmi kétség afelől — mondotta Farkas 
elvtárs a pártkongresszuson, — hogy a 
Jugoszláviában basáskodó amerikai tisz-
tek és az amerikai fegyverek csak még 

jobban kinyitják a jugoszláv hazafiak, 
a katonák és tisztek szemét és növelni 
fogják a Tito-ellenes elkeseredést a had-
seregben is 

A Tito-ellenes mozgalom vezetői és 
szervezői a proletárnemzeíköziséghez, a 
Szovjetunióhoz és a népi demokráciákhoz 
hű kommunisták, illegális kommunista 
csoportok. A kommunisták szervező és 
agitációs tevékenysége. a jugoszláv való-
ság, a Tito-banda sorozatos gaztettei 
újabb és újabb rétegeknek nyitják ki a 
szemét, újabb és újabb tömegeket mozgó-
sítanak aktív harcra a hatalmat bitorló 
belgrádi klikk ellen. „Mi tudunk erről az 
ellenállásról, tudjuk, hogv a jugoszláv 
nép egyre növekvő része látja elkeseredve 
és felháborodva vezetőinek árulását, hogy 
gvűlöii a nyugati imperialistákat, hogy 
szimpátiája a felszabadító Szovjeiunió ve-
zette hatalmas béketábor, a felszabadult 
Kína, Korea hős katonáinak oldalán van" 
mondotta Rákosi elvtárs kongresszusi be-
szédében és hozzátette: .Minden rokon-
szenvünk a Tito-banda ellen harcoló jugo-
szláv hazafiaké és számunkra nem kétsé-
ges, hogy ez a harc, előbb vagy utóbb, de 
biztosan Tito és bandája megsemmisítésé-
vel végződik " 

Lendvai Pál 
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