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oiai helyzetről: A vezető államférfiak kedden 
az u,i rendszer Szerint folytatták tanácskozá-
saikat Lloyd George. Clemenceau és Orlando 
délelőtt 11 órakor Wilson elnöknél találkoz-
tak, majd délután 3 órakor Clemencéaunál a 
hadügyminisztériumban folytatták megbeszé-
léseiket. Az államférfiak összejövetelét az em-
lített módon folytatni fogják .mindaddig, amig 
nem oldják meg a nagy problémákat, ame-
lyek a gyufs békekötés útjában állanak. 

Az amerikai és angol körök azt hiszik, 
hogy ©zek a kevésbbé ünnepélyes jellegű meg-
beszélések, amelyeken kizárólag a nagyhatal-
mak delegációinak felelős vezetői vesznek 
részt, a sürgős kérdések gyorsabb megoldá-
sát teszik lehetővé. A konferencia legfőbb ta-
nácsa foglalkozni fog a magyar forradalom-
mal és a bolsevizmasnak Középeurópára való 
kiterjedésével. A tanácskozásra térképet ké-
szítenek.. A bolsevikiek .ielentős előhaladása 
tényleg Európa felénél többre terjed ki. A 
mégy delegáció vezetője tudomást vett azok-
ról a jelentésekről, amelyek a Délkel eteuró-
pában, főleg Odessza környékén történt za-
vargásokról adnak hírt. 

Bécs, mái'cuis 26. A Mittagzeitvng zü-
r ich i jelentése szerint az Avcrnti hevesen tá-
m a d j a a kormány t reakciós maga ta r tása 
miatt és kijelenti , hogy az olasz proletariátus 
most mér csak egyetlen jelszót ismer és ez 
igy szól: szovjet. 

Az iskolákban nem lesz 
vallástanítás. 

— A szegedi Direktórium felhívása a tan-
ügyi munkásokhoz. — 

(Saját tudósítónktól.) Amilyen forradal-
mi lendülettel született meg a proietáruralom, 
ép oly rohamosan valósulnak meg azok az 
eszmék, amelyekért a proletárdiktatara élets 
belépett. Egymásután, jelennek meg a Kor-
mányzótanács rendeletei, amelyek a régi ka-
pitalista tá rsadalmi rend igazságtalanságait 
és népbutitó intézményeit megszüntetik. A-
kommunis ta társadalmi rend hainalhasadását 
jelentik ezek az intézkedések és ,az első állo-
mások a boldog jövő utján. Az iskolákra 
szép hivatás vár az uj társadalmi rend szol-
gálatában, A szegedi direktórium már intéz-
kedett , hogy a világosság elől eltávolítsa az 
iskolákból a vallástanitást. A valláserkölcsi 
nevelés cégére alat t mérhetetlen népámitáis 
mételyezte meg az ifjúságot. Az iskola ez-
után a tudás 'temploma lesz. Minden tanitó-
nak kötelessége, hogv ebben a templomban 
az u j társadalmi rendnek neveljen lelkes és 
munkás hiveket. A szegedi direktórium felhí-
vása a következő: 

— A proletárdiktatúra az eddiginél sok-
kal nagyobb súlyt helyez az iskolaügyre. 
.Végre á t ad ja a tantermeket igazi rendelteté-
süknek: a fölvilágositás munkájának, a tudás 
terjesztésének, a proletár önérzet kiképzésé-
nek. Evégből gyökerestül kiirt ja az iskola éle-
téből a valláserkölcsi nevelés cimén eszközölt 
népámitást . A mai naptól kezdve szigorúan 
tilos vallásoktatást nyújtani az ifjúságnak a 
katedráról. A szülők gyermekeik vallási ellá-
tásáról csak: magánúton, az iskola falain ki-
vül gondoskodhatnak, ha lelkiismeretük ezf 

eléjük szabja. 
— A szegedi elemi, középfokú és szak-

iskolák tanítói kötelesek alávetni maglikat a 
Magyar Tanácsiköztársaság és a szegedi di-

rektórium parancsainak. A tanítók testületen-
ként tegyenek fogadalmat, hogy a proletariá-
tus nagyszerű küzdelmében a maguk hivatás-
szerű eszközeivel részt vesznek, az ifjúságot 
ebben a szellemben nevelik és semmi valódi 
vagy képzett veszély őket erről az útról le 
nem téri ti. Aki e r re nem hajlandó, az állásá-
ból nyomban távozik. Aki aknamunkát foly-
tat nagy céljaink ellen, rögtönitélő bíróság 
elé kerül. 

— Nem fogunk olyan szatócspolitikát 
folytatni a kultura terén, mint a régi minisz-
tereik, a kapitalista rend cselédei. Olyan ta-
nítóságot akarunk, amely elégedett, mert a 
létfentartáshoz szükséges anyagi javakban 
bővelkedik, gondtalanul élhet a tudománynak 
s nem megvetett páriája, mint ezelőtt, hanem 
avatott vezére a társadalomnak. 

— A föladatai magaslatán álló tanító-
ságra gyönyörű jövő hajnala mosolyog. De 
ezért a közeli jövőért harcolni kell és nem 
szabad visszariadni pillanatnyi szenvedések-
től sem. Szívós munka, megbonthatatlan ösz-
szetartás és harcos elszántság vezérelje a 
tanítóságot azon az uton, amelynek végállo-
mása a világszabadság és a dolgozók derűs 
boldogsága. 

Szeged. 1919. március 25-én. 
Udvardy János, Wallisch Kálmán, 

Dr. Czibula Antal. 

Osztályharc és forradalom 
Oroszországban. 

Irta: 
Buchar in Nskoláj . 

Fordította: 
Szamuely Tibor. 

Az orosz forradalom szédületes irama, a 
nagyszerű történelmi képek szakadatlan vál-
takozása, a proletárság tragikus küzdelme, 
mely egyszer győző volt s mindenkit, meg-
előzött, máskor törvényen kivül helyezett az 
árulók Ítélete, a szövetséges burzsoá-csőcse-
lék részeg hahptája közben: mindez csak azt 
mutat ja , hogv az orosz forradalom végleges 
győzelme a nemzetközi forradalom győzel-
me nélkül elképzelhetetlen. 

A régebbi forradalmak egyike sem volt 
ennyire összekapcsolódva más állambeli ese-
ményekkel. A világháború, mely megszakí-
totta a gazdasági kapcsolatokat és a végső-
kig növelte az egyes államok közti ellentéte-
ket, a második Internacionálé csődjét is elő-
idézte — ugyanakkor minden egyes állam 
sorsát a másik állam sorsától tette függővé. 

A szétmarcangolt és vérbe fojtott világ 
számára csak egy megoldás van s ez a szo-
cializmus győzelme. De az európai proletár-
forradalom nélkül lehetetlen az orosz szocia-
lista proletariátus tar tós győzelme. 

Marx irta va'amikor a 48—50-es évek 
Franci aországáról : „A szociális átalakulás 
feladatát nem lehet Franciaországban meg-
oldani, itt az csak előtérbe kerülhet. Ezt a 
nemzeti határokon belül eldönteni nem le-
het . . . E nagy fe 'adat megoldása csak ak--
kor válhatik lehetővé, ha a világháború a pro-
letariátust a népek élére, az egész világpia-
con uralkodó Anglia élére állít ja".*) 

Megfelelő változtatással ez igaz maradt 
a mai napig is. 

A forradalom — a történelem mozdonya. 
E mozdony vezetője csakis a proletariátus 
lehet, ínég az elmaradt Orosz-országban is. 
De a proletárság már nem maradhat meg 
azokon a határokon belül, miket a polgári tár-
sadalom magántulajdonviszonyai szabnak 
meg: hatalomra és szocializmusra van sziik-

*) Marx Károly: Osztályharcok Franciaországban 
1848 tói 1850-ig. 

sége. Ezt a feladatot különben, mely Orosz-
országban is „előtérben áll", nem lehrt a 
„nemzeti határokon' ' beiül megoldani. A 
munkásosztály itt bevehetetlen sáncok ellen 
támad, melyeket csak a nemzetközi munkás-
forradalom rohama győzhet le. Es amilyen 
mértékben a proletariátus tudatára ébred en-
nek s a nemzetközi szocializmus osztálypárt-
jaiban szervezkedik, olyan mértékben lesz a 
forradalmi erőik uralkodó szövetségesévé 
nemcsak a vágyaiban, hanem a valóság-
ban is. 

Megkísérelj Lik, hogv bebizc-nyitsuk ennek 
a fejlődésnek a kikerülhetetlenségét. 

Osztáiycsoportosulások 
1917 márciusáig, 

Miután 1905. novemberében a pétervári 
munkáskövetek tanácsa kimondotta a cári 
kormány ellen a pénzügyi bojkottot és 1906. 
tavaszán felhívta a cár által feloszlatott első 
duma a népet, hogy az adókat és illetékeket 
ne fizesse meg, az orosz császárság állam-
háztar tása a legnagyobb nehézségekkel küz-
dött. A birodalmi járadék rendkívüli módon 
esett . Kezdetben pénzügyi pánik tört ki. Ko-
koveev a külföldnél kereset t támogatást $ azt 
meg is találta. Néhány naiv demokrata hiába 
fordult a köztársaság és a forradalom dicső 
hagyományaihoz. Franciaország köztársasági • 
bankár ja i mentették meg a véres zsarnok 
trónját . A magas százalék többet nyomott 
a latban a kapitalisták szemében, mint a „gló-
ria". 

(Folyt, köv.) 

Az orosz kormány az irodalomért 
é s művészetért. 

Stockholm, március 26. Pétervárról je-
lentik: Az orosz szovjetkoriná-ny 1.0 millió 
rubelt engedélyezett Maxim Gorkijnak 
könyvek nyomtatására . A kormány bőkezüan 
támogatja, mindazokat az írókat, művészeket, 
tanítókat , akik támogatósáért hozzá fordul-
nak. . 

Churcil! még nem tette le a 
kapitalizmus szemüvegét. 

Amsterdam, márc ius 26. A Reuter-Ü£y-
nokség jelentése szerint Churchill kijelentet-
te az angol alsóházban, hogy nem kapóit 
semmiféle hivata los megerősítést arról, hogy 
ír bolsevikiek bevonultak Magya r országba. 
Magyarországon komoly politikai változás 
ment végbe. Az ország hajlandóságot mutat 
a r r a , hogy a „bolsevizmus leple a l a t t " szem-
beszálljon a szövetségesek akara táva l . A ro-
mániai helyzet aggodalomra ad okot. Len-
gyelország teljesein anarchisztikus állapotban 
van. A bolsevikiek támadása folytán, ez az 
állapot is e l fajulhat . 

Károly excsászár már 
biztonságban érzi magát. 

Bécs. március 26. Károly excsásaár el-
hagyta. a volt monarchia területét anélkül, 
hogy a vá l t lemondási nyilatkozatot megtet-
te volna. Beavatott körökben azt is mondják, 
hogy az excsászár t a g a d j a november 11-iki 
lemondási kérvényét is, mert- érre — mint 
m o n d j a — erőszakkal kényswfi te t ték . Az ál-
lamkancellária ezért ma a nemzetgyűlés fő-
bizottsága elé törvényjavaslatot terjesztett, a 
mely a császár és csa ládjának a trónról való 
lemondását min:': n fe-rttíb Imcndja. A 
főbizottság akként döntött, h o g y ' a tervezetet 
a nemzetgyűlés holnapi ülése elé terjesztik. A 
nemzetgyűlés a. javaslatot, az alkotmányozó 
gyűlés elé terjeszti, sürgős t á rgya lás vé-
gett . 

ércfényeiő, mázoló ós festő 
ipartelep SZL6LD, Londoni-
körűt (4 sz. Telefon 527. 

A m á z o l ó m u n k á k a t c sak i s va lód i t iszta l eno la j k e n c é b ő l készül t o l a j f e s t ékke l kész í t em. 

Elvállalok e szakmába vágó mindennemű fa- és vas-
butorok, portálok, üzletberendezések és épületek fes-
tését, mázolását és zománcfényezését a legmodernebb 
és a legjobb kivitelben, a legmesszebbmenő felelősség 
mellett. 273 


