
tyavetyéléssel is, de devizákat szerezni a fegyverkezéshez. 

A látszólagos konjunktura mögött a mai gazdasági rend f�bb or-
szágai ilyen problémákkal küzködnek. Valójában a mai konjunktura 
tiszavirágélete következik a konjunktura természetéb�l: a kollektiv ön�
gyilkossághoz szükséges eszközök konjunkturája ez. De mi történik 

majd, ha a gyártott áruk használatára kerül a sor? Ádám Elek 

V I L Á G S Z E M L E 
Annak a konfliktusnak, amely 1935 október 3.�án az olaszok ré-

szér�l a Mareb folyó átlépésével vette kezdetét, els� fejezete lezáródott. 
Abesszinia olasz megszállás alá került, az a világhatalmi küzdelem 
azonban, mely ezzel a ténnyel lappangó formájából nyilt alakot öltött, 
nem csitult el, s�t ellenkez�leg, napról�napra jobban élesedik. Ma már a 
legelfogultabb polgári teoretikusok is feladták a „szervezett kapitaliz-
mus" elméletét, a reformisták e vessz�paripáját, mely másfél évtizede 
megmérgezte az els�sorban érdekelteket. A polgárság a spengleri „fe-
hér bestia" gyakorlatát teszi magáévá, anélkül, hogy az utválasztás bel-
s� meghatározójával tisztában lenne és a dolgozó emberiség feladata, 
hogy széles fronton összefogva visszarántsa a világot annak a szaka-
déknak szélér�l, mely felé a fasizmus taszitja. 

A küzdelem egyik szintere a Földközi�tenger. Az olasz imperializ-
mus számára az aethiop hóditás után életkérdés, hogy Angliával egyen-
rangú tengeri hatalommá váljon a Középtenger keleti felén, viszont Ang-
lia nem tűrheti az olasz meger�södést az India felé vezet� uton még ak-
kor sem, ha ma a modern közlekedés korában a Jóreményfok körülha-
józása már nem jelenti a régi id�k kényelmetlenségét. Mert a Földközi-
tenger birása a brit birodalom keleti hatalmának bázisa, melynek je-
lent�sége a háború óta a Közel�Kelet�India�Keletafrika egység kialaku-
lásával er�sen megnövekedett és kett�zötten fontos a mohamedán éb-
redés korában. A Földközi�tenger uralásáért folyó vetélkedés fejezete a 
Dardanella�konferencia is. Napoleon kora óta volt állandó célja a brit 
tengeri politikának a Dardanellák katonai lezárása és igy az orosz Fe-
kete�tengeri flottának a Földközi�tengert�l való elzárása. Az olasz ha-
talom meger�södése, a Dodekanézosz szigetcsoport meger�sitése, meg-
változtatta az angol felfogást és több, mint 100 év óta el�ször állnak 
közös állásponton e tekintetben angolok, törökök és oroszok. N a g y 
Britanniának szüksége van az olaszellenes Balkán�szövetségre és bele fog 
menni a Dardanellák meger�sitésébe (minthogy támadóként els�sorban 
az olasz jön tekintetbe), de abba is, hogy ezzel szemben a török�orosz 
flotta szabadon közlekedhessen az er�dvonalon át a Fekete� és a Föld-
közi�tenger között. Ez a politika az angol�francia�orosz összeműködés 
új vonalának is megfelel. 

Az olaszok a kudarcért Albániában kárpótolják magukat. Nem ke�
vesebb, mint kilenc szerz�dés jött létre nemrég az olasz és az albán 
kormányok között. Itália ujra átvállalja az albán államdeficitet; és új 
kölcsönöket folyósit a két év el�tti „haragszom rád" után. Viszont a 
hivatalos olasz petróleum�központ, az A. G. I. P.�nak Albánia részére 
történ� petróleumtermelési illetékeinek kifizetése óvadékképpen Itália 
felügyelete alá kerül. Az egyik szerz�dés még Durazzo kiköt�jének 



kiépitését is el�irja. Itália tehát egyre jobban kiépiti hidf�jét a Bal-
kánon... 

Angliát a Földközi�tengeri párviadalban dominiumai is támogat-
ják. Ezek között figyelemre méltó Irország magatartása. Február 18.án 
ért véget az 1932 óta tartó kereskedelmi háború az anyaországgal, mely 
1935 januárjáig, az els� kereskedelmi egyezményig közel felére csök-
kentette Irország és Anglia közt a kereskedelem értékét. Az uj ke-
reskedelmi egyezmény értelmében az Angliából érkez� ipartermékek 
vámja 10%�kal lett kisebb, viszont Anglia mez�gazdasági (állati) ter-
mékek kedvez�bb átvételére kötelezte magát. A gazdasági sikerrel együtt 
De Valera politikailag is fokozatosan függetleniti országát. Önmaga el-
törlésére kényszeritette az angolbarát szenátust és az �sszel a királyi kor-
mányzói méltóság is meg fog szűnni, vagyis azontúl maga Irország fog-
ja választani az államf�t, aki nem tesz többé esküt az angol királyra. 
De Valera reformjait keveseli a régi, illegális I. R. A. vagyis az „ I r köz-
társasági hadsereg", melynek terrorcselekedetei ellen (pl. Sommerville 
tengernagy meggyilkolása áprilisban) az ir kormány most erélyes esz-
közökhöz folyamodik. 

Az ir kormány külpolitikailag tehát a brit kormány mögött áll 
(légi kiköt�it is átengedte az angol hadügyminisztériumnak), ugyan-
igy Ausztrália (mely Japán ellen védekezik), Uj�Zéland, Kanada, Dél�
Afrika is. A Délafrikai Unio volt az összes dominiumok között az, amely 
legjobban ellenezte a szankciók megszüntetését. A Hertzog kormány ellen-
szenvvel veszi az olaszok keletafrikai hatalmának megalapozását, de a 
fasiszta német�olasz szövetségt�l is fél. A Dél�Nyugat�Afrikai mandá�
tum terület (azel�tt német birtok) bekebelezési lehet�ségét tanulmá-
nyozó bizottság kimondta, hogy nem lát jogi akadályt a bekebelezést 
illet�en, de ennek célirányossága kétséges, mert a német politikai cso-
port a területén egy külföldi hatalom vezetése alatt áll. Smuts tábornok 
már repül�gépanyahajók támadásának rémét festi a falra és igy érthe-
t�, ha az Unio ugyancsak er�teljes fegyverkezésre tért át. Sir Oswald 
Pirow hadügyminiszter egy fegyverkezési „ötéves tervet" dolgozott ki, 
mely egy 15.000 f�nyi állandó hadsereg mellé egy 40.000�es létszámú terv 
ritoriális hadsereg és egy 90.000 tagu lövész�szervezet felállitását is cé-
lozza, megfelel� nagyságú légiflottával. Hadikiköt�ként) Simonstown 
kiépitését határozták el, Captown mellett. 

Az egykor er�sen pacifista hajlandóságú dominiumok belekapcso-
lódása a brit fegyverkezési versenybe oly tünet, melynek mása konti-
nensünkön is megtalálható. Pl. Svédországban a szociáldemokrata Per 
Albin Hanson kormánya a német veszély hatása alatt ugyancsak a 
hader� fejlesztésének utjára lépett, de a polgári pártok ellenszegültek 
a vezérlet decentralizációjának és az ipari mozgósitás kereteit is szűk-
nek találták. A parasztpárt támogatásától megfosztva Hanson a drága-
sági nyugdij�pótlék kérdését választotta lemondásra, mire — el�ször 
— a parasztpárt maga vette át a kormányt, Pehrson�Bramstorp vezeté-
se alatt. Az elkövetkez� parlamenti választások ez évben valószinűleg 
megfogják hozni az alsóház abszolut szociálista többségét és könnyen 
lehetséges, hogy az egyidejű finn választások, valamint a norvég 
storthing�választások és a dán pótválasztások valóra váltják a polgár-
ság aggodalmát a „vörös Skandináviáról". Finnország, mely politikai-
lag Németországra, gazdaságilag Angliára támaszkodik, rövidesen dön-
teni kénytelen, hogy csatlakozik�e a skandináv államok hagyományos 
angol orientációjához, melyre a Baltikum államai is biztatják. Tény, 
hogy Hackzell külügyminiszter már cáfolni volt kénytelen a német re�



pül�terek hirét és azt is kijelentette, hogy állama nem törekszik a 
dorpati békében a Szovjet�Unio kötelékén belül maradt Kelet�Karélia. 
elfoglalására. 

A Baltikumban különben is er�s erjedés figyelhet� meg. Litvániá-
ban most folytak le a parlamenti választások, melyen jelölteket csak a 
kormányt állithatott. Természetesen „gy�zött" a kormány, de fi-
gyelemre méltó, hogy a választóknak csak a fele szavazott, s�t a Me-
mel vidéken csak egynegyede. Nem sokkal a „választások" után, egy 
agyonl�tt munkás temetése kapcsán tüntetésre, barrikádharcokra és os-
tromállapotra került a sor Kaunas�uccáin — 10 évi diktatura után. 

Lengyelországban az uj miniszterelnök, Skladkovszky�Slavoj tá�
tábornok els� beszédében a bels� rend fenntartására tett igéretet. En-
nék megfelel�en balról tömeges elfogatásokat eszközölt. Egyidejűleg 
a biróság sulyos itéleteket hozott a kattowitzi náci�percben, a lembergi 
ukrán�perben, valamint a radomi kerület pogromja ügyében. A rend 
helyreállitása után pedig az antiszemita nemzetidemokrata párt helyi 
elnöke elfoglalta a kis Myslevice városát és pogromot rendezett. 

Mikép' a bels� rend terén sincs Skladkovskynak 100%�os sikere, 
úgy nem sok eredményt mutatnak fel gazdaságpolitikai intézkedései 
sem. A lakosság háromötödét eltartó 3 millió parasztgazdaság krónikus in-
sége, az állattenyésztés el�segitése ellenére is keveset javul. A munka-
nélküliségen egy 4 éves terv keretében, közmunkákkal akar segiteni a. 
kormány és a régi moratóriuma mellett új amerikai kölcsönt szeretett 
volna szerezni, minek meghiusulása következtében kénytelen volt be-
szüntetni a 3.3 milliárdnyi külföldi adósság törlesztését. A külpolitikai 
vonalvezetés megoldatlanul hagyja a csehekkel egyre jobban elmérge-
sed� helyzetet. Sikert csak Danziggal szemben mutathat fel a kormány, 
melynek nemzetiszocialista szenátusa bocsánatot kért lengyel állampol-
gárok bántalmazása miatt. 

Belgiumban a parlamenti és megyei választások után, melyben a 
szociáldemokraták megtartották helyeiket, mig a jobboldal (a flamand 
nacionalisták és a „ R e x " ) , valamint a baloldal nyertek, ismét Van Zee�
land alakitott kabinettet, a szociáldemokraták támogatásával. A fran-
ciaországi gy�ztes sztrájk hatása alatt Belgiumon is sztrájkhullám fu-
tott végig, mely ugyancsak meghozta az eredményt. Csak, aki a belga 
munkásság vigasztalan helyzetét ismeri, (pl. 3�4 gyermekes bányászok 
24�30 frankos bére váltásként) tudja felbecsülni a munkaid�csökkentés, 
a fizetett szabadság, a bérminimálás és szervezkedési szabadság terén 
elért eredményeket. A sztrájk alatt gyakorlatilag teremt�dött meg az 
egységfront. A vallon kerületekben er�s „Rex"�fasiszták, a németbarát 
„Dinaso", a flamand nacionalisták, Eupen�Malmedy német vidékének la-
kossága er�s politikai harcra készül a Van Zeeland kormány ellen, úgy, 
hogy a munkásság e tekintetben új er�próbák el�tt áll, mialatt a vám-
unióban lev� Luxemburg is uj gazdasági egyezményt követel ipara vé-
delmére Belgiumtól. 

Hollandiában az er�sen járadékos jellegű állam hosszu id�k óta 
SZÍVÓS harcot folytat aranyvalutája fentartásáért és új nemzetközi ro-
hamot sikerült visszaverni a forint ellen. Az er�s középosztály azonban 
egyre sulyosabban érzi a munkásságot külön is sujtó, deflációs kisér��
jelenségű válságot. A középosztályt próbálja a horogkeresztes karak-
terű, A. A. Mussest vezetése alatt álló nemzetiszocialista mozgalom ( N . 
S. B . ) magának megnyerni, amellyel azonban a baloldalon kivül az er�s 
katholicizmus is szembeszáll. Mussest, Geelkeren és Van Duyl nácive�
zérek hiveit a katholikus papság egyházi átokkal fenyegette meg, ami 



nagy akadálya a mozgalom terjedésének. A nácimozgalom Svájcban is 
hanyatlóban van, ahol a politikai harcok f�leg a hadsereg kiépitése kö-
rül folynak. A svájci szociáldemokrácia balszárnya meglepetésszerűen 
leszavazta a pártvezet�séget a hadihitelek felemelésének kérdésében, 
amivel a regresszióval kacérkodó államvezetés ellen akart demonstrál-
ni. A svájci munkásság tömörülésének er�s bizonyitéka volt pl. az an�
nettei kirándulás, amikor Nicole vezetésével Genf és környékének egész 
munkássága és a kispolgárság nagyrésze vonult a szomszédos Francia-
országba, hogy az államtanács által népgyűlési beszédben megakadályo-
zott Jouhaux�t és társait meghallgassa. 

Spanyolországban a Népfront által még támogatott Casares Quiroga 
kormány, mely a „köztársasági bal" (Marcelino Domingo), a „köztársa-
sági unió" (Martinez Berrio) és a „katalán bal'�ból áll — zsákuccába 
jutott. E polgári pártok osztályhelyzetükt�l determinálva jóformán még 
semmit sem cselekedtek választási igéreteik beváltására. A munkásság 
a sztrájkok özönével iparkodik társadalmi helyzetén változtatni, mig a 
nyomorgó parasztság légiója önkéntes, anarchikus jellegű birtokfelosz�
tásokkal, óriási méretű földmunkássztrájkokkal támad a régi gazdasági 
rend ellen. A vállalatok kizárásokkal felelnek, vidéken pedig a karhata-
lom beavatkozása véres eseményekhez vezet, mint pl. Jesteben, ahol az 
erd�t irtani kezd� parasztokból a „Guardia Civil" huszat agyonl�tt. A 
kormány a nem nagy jelent�ségű „spanyol phalanx" feloszlatásával, a 
hitoktatás megszüntetésével és egyéb teátrális intézkedésekkel tér ki a 

problémák gyökeres megoldása el�l, mialatt a „fronte popular" hajtó-
motorja, a munkásság gárdák felállitásába kezd. A munkásságon be-
lül is harc folyik. A régi vetélkedés a szocialista „Union General de 
Trabajadores" és az anarchista „Confederation National del Trabajo" 
szakszervezetek közt most betet�z�dött azzal a küzdelemmel, mely a szo-
cialista párton belül játszódik le a jobb� és balszárny között. A jobb�
szárnynak (Indalecio Prieto) sikerült a juniusi pártkongresszust október-
re halasztani, mire a balszárny (Largo Caballero) rendkivüli pártkong-
resszust hivatott össze, melyen azonban 10.000:2.000 arányban vereséget 
szenvedett. A szocialista párt tovább támogatja a kormányt, mely-
nek tehetetlenségét Gil Roblesék kihasználva, a cortezben támadásba 
mennek át. 

A spanyol forradalom válságával egyidejűleg Latin�Amerika nemze-
ti öntudatosodása el�rehalad. Az U. S. A. hegemónia alól kiszabaduló 
Dél� és Közép�Amerikai államok élénk figyelemmel kisérik az abessziniai 
konfliktus fejleményeit, mert maguk is érdekelve vannak a népszövet-
ségi egyezmény 10. szakaszának, (mely a tagállamok területi integritá-
sát és politikai függetlenségét garantálja) sérthetetlenségében és amely-
nek mintájára készült Rio de Janeiro�i egyezményt a Népszövetségen ki�
vül álló U. S. A. és Brazilia is aláirták. A latinamerikai államok élén e 
tekintetben Argentinia halad, mely az U. S. A. ellenében ép' ezért tért 
vissza 1933�ban a Népszövetségbe. Saavedra Lamas külügyminiszter te-
hát a latinamerikai országok kilépésével fenyeget arra az esetre, ha a 
Népszövetség Abesszinia annexióját elismerné. Guatemálának, Honduras�
nak és Nicaraguanak már elég a testület tehetetlenségéb�l és kilépésü-
ket jelentették be. Mialatt Argentinában a bels� pártharcok mellet a kül-
földi t�ke hatalma ellen is er�s agitáció folyik a november 7.�re felmon�
dott angol kereskedelmi szerz�dés kapcsán, azalatt Brazilia, ahol tavaly 
leverték a nagy felkelést s ahol azóta a Plinjo Salgados által vezetett 
fasiszta mozgalom egyre jobban elharapódzik, kedvez� feltételeket kinál a 
külföldi t�kének, hogy beédesgesse. A könnyű ipar gyors fejl�dése új be�



fektetéseket kiván, de profitszomjuk ellenére a nagy pénzpiacok haboz-
nak, mert a reakciós rendszer kritikátlan gazdálkodása még a már re-
dukált adósság további törlesztését is kétségessé teszi. Szemben a bra-
ziliai reakcióval Chileben a baloldali pártok vannak offenzivában. 1932�
ben a nagy felkelés összeomlása után a radikális párti renegát Alessand�
ri vette át az elnökséget a konzervativok élén. Uralma Chile egyetlen 
problémáját (idegen t�ke megrendszabályozása, Népszövetség, agrárkér-
dés, munkabérek, stb.) nem tudta megoldani és a felemási sztrájkhul-
lám, majd a santiagói katonai puccskisérlet után a radikálisok egy a 
széls�baloldalig kiterjed� „népfrontot" szerveztek ellene, hogy a becsü-
letes parlamentárizmust megteremtsék és hozzálássanak a társadalmi 
bajok orvoslásához. A munkásság emberhez méltó életet követel a kon-
zervativok rezsimje helyett, mely ugyan kielégiti a külföldi t�két, de 
félállati sorban hagyja saját peonjait. Chile északi szomszédja, Bolivia 
forradalmi kormánya már hozzálátott a külföldi t�ke (petróleum) ural-
mának megnyirbálásához és az indián lázongás kivivta, hogy a belföldi 
ipar s kereskedelem els�sorban benszülötteket alkalmazzon. Természete-
sen az országot uraló ónt�ke elleni akció már nehezebb, az indiának 
azonban már nem hajlandók visszatérni az ónbányákba, úgy, hogy a kor-
mány a 20.000 f�re becsült katonaszökevényeknek ajánl amnesztiát az ón�
bányába való visszatérés esetén. Az ónipar e szünetelését s az ezt kö-
vet� gazdasági zökken�t akarta kihasználni Saavadra volt elnök reak-
ciós összeesküvése, de sikertelenül, úgy hogy Aricaba kellett me�
nekülnie. Venezuelaban a Gomez diktátor örökébe ül� Eleazar Lopez 
Contreras tábornok, az agg deszpota volt hadügyminisztere kénytelen 
visszaadni a városok autonómiáját, enyhiteni a birói kegyetlenségeken 
és helyreállitani a munkások szervezkedési szabadságát. A diktatura le-
épitése azonban lassan halad és ezért juniusban az egész országra kiter-
jed� általános sztrájk adott nyomatékot a munkásság követeléseinek. A 
Maracaiboi petróleumvidéket megbénitó sztrájk (Venezuela petróleumter-
melése tavaly 22.2 millió tonnával világsorrendben a harmadik helyen 
állt) komoly figyelmeztetés Contrerasnak. 

Emlitésre méltó a német fasizmus kisérlete Közép�Amerika befolyá-
solására. Náciizű puccsot hajtott végre Nicaraguaban Anastasio Somo-
za tábornok hadseregf�parancsnok a fasiszta „kékingesek" segitségével 
a liberális Sacasa elnök ellen. De a konzervativok ifjusági szervezete 
szemben áll a Sandino�féle szabadságharcot elfojtó Somozával és a jobb-
oldal bels� huzavonája miatt az elnöki szék betöltése kitolódott. Az ön-
érzet fejl�désének érdekes tüneteként regisztrálandó még Stenio Vincente 
Haiti�i elnök és Trujillo San�Domingói diktátornak a Nobel�dijért való 
együttes kérése azon az alapon, hogy véget vetettek államaik évtizedes 
határviszályainak. E némileg operettjellegű négerköztársaságok ily je-
lentkezése még egy évtized el�tt is elképzelhetetlen lett volna, s csak 
az U. S. A. Csendes óceán felé való orientálódásával magyarázható. 

A Csendes Oceánon újra feszült a helyzet. Japánban Koki Hirota 
kormánya szikrányit sem váltott be az igéretekb�l, melyet a február 
26.�i katonai felkelés után tett. A „pozit iv" külpolitika nem igen mutat-
kozik Kinában, mert északon csak az „autonóm" területek bels� rende-
zése folyik. Ehelyett inkább Fukien felé tekint a külügyminisztérium, 
vagyis Formoza szomszédságára, ami els� tünete a tengerészeti párt 
meger�södésének. A tengerészeti párt keze van benn az Ausztráliával 
kitört vámháborúban is. A kinai gyapotföldeket megszerezni kivánó Ja�
pán vámmal sujtotta az ausztráliai textilnyersanyagokat, mire Ausztrá-
lia engedett az anyaország régi kérésének és vámkedvezményt adott az 



angol textiláruknak. Japán az ausztráliai gyapot és gyapjú vámjának 
felemelésével felelt, ugyanakkor az U. S. A.�val is kitört a vámháború, 
de az U. S. A az ausztráliai árut is retorziós felemelt vámmal sujtja, ami 
feltűn� az egyébként er�s barátság mellett. Japán tehát ismét hátat 
fordit az ázsiai kontinensnek, de alig valószinű, hogy lesz ideje még a 
tervezett ugrást a Déli�tenger felé megvalósitani. A monopolt�ke meg�
rendszabályozását a jöv� évre halasztották és helyette új adóemeléseket 
hajtottak végre, ami ujabb bels� robbanáshoz vezet, különösen, hogy 
a hadsereg még mindig kevesli a rája forditott milliókat és az is ingerli, 
hogy Terauchi hadügyminiszter meger�sitette Aizava alezredesnek, ki ta-
valy Nagata bürokrata tábornokot halálra szabdalta, halálos itéletét. 
Az U. S. A.�val való feszültséget pekingi amerikaiak bántalmazása s a 
sanfranciskói kémkedési per élezte ki. 

De kiélezte a kinai déli autonomisták támogatása is Fukienben, Ki-
nában. A dél�fukieni autonómisták mögött ugyanaz a japán kéz a moz-
gató, amely északon. Bár Kanton hadbaszállását Nanking ellen els�sor-
ban a Japánnal alkudozó Csiang�Kai�sek eltávolitására irányuló U. S. A. 
törekvés inditotta el, a déli határ hegyes tartományainak, a Kvangszi�
csoportnak támadásáról, mint Japán mesterkedésr�l emlékezik meg 
Csiang�Kai�sek. Tény, hogy a várt egység helyett Kina ma legalább 6 
részre oszlik (ennyi a front) és Nanking katonai vezet�i épp' úgy zseb�
revágják a japán pénzt, mint a Kvangszi�generálisok, kik állitólag a 
magneziumbányákat zálogositották el Japánnak. Angol, amerikai és ja-
pán valuta gurul a tábornokok zsebébe, miként a tucsun�háborúk leg-
szebb idejében. Gazdasági válság, területi megcsonkitás, természeti ka-
tasztrófákkal szembeni tehetetlenség, belháború az eredménye a közel év-
tizedes Kuomintang uralomnak, amely szakitott a néppel, hogy a birto-
kosság megtalálja számitásait. Anglia bizik Nankingban és követségét 
hat év után Pekingb�l végre ide helyeztette át. 

A déli vad, hegyitartományok támadása megállitotta a kommu-
nisták elleni északnyugati háborút és az orosz befolyás alatt álló Kinai�
Turkesztánra támaszkodó szovjetterületekhez Sensziben, Szecsuaban, 
Sausziban és Kanszuban, most Süijüan déli részét is hozzá kapcsolták. 

A kinai köztársaság zavarai csupán egyik fejezetét jelentik Ázsia 
felszabaduló törekvéseinek. Legujabban Sziria tör az önállóság felé. Mi-
óta 1932 október 3�án Irák önállósult és felvették a Népszövetségbe, Szi-
ria arab lakossága fokozódó küzdelmet folytatott nemzeti önállóságáért. 
U g y látszik, hogy a francia Népfront�kormány már szeptemberre meg-
teremti a két új Levante köztársaságot: Sziriát és Libanont, mig Alautia 
és Druzia autonóm területek lesznek. E második „ A " mandátum terület 
felszabadulása fokozni fogja Palesztina arabjainak küzdelmét az önál-
lóságért. 

Palesztinában az arab zavargások máris határozottan angolellenes 
jelleget öltöttek, a brit hely�rségek, a közlekedési csomópontok és a 
petróleumvezeték megtámadásával. 

Egyiptom tárgyalásai Sir Miles Lampson f�biztossal még tarta-
nak. A Wafd nemcsak Kairó, hanem az abukiri és heliopoliszi katonai 
tábor (légi állomás) kiüritését is követeli és csak a Suezi�csatorna hely-
�rségét koncedálja. Szudán közjogi helyzete is megoldatlan még, aminek 
f�akadálya a gyapotmez�ket öntöz� Nilus�viz hovatartozásának kérdése. 

D. F. 


