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megszabott áron jutna a nép kezébe, ha azzal hatóságaink rendelkez
nének és még kevésbbé veszik észre, hogy így egy ártalmas, munka
kerülő ellenséges réteg jut szóhoz, kerül a széles tömegekkel összeköt
tetésbe, hogy azokat súlyos gazdasági sarcolás mellett jjohtikai rom
lottságával is megmételyezze. 

Minden lépésen fel kell vennünk ellenük a harcot. A nép előtt kímé
letlenül le kell őket lepleznünk. Teljes mezítelenségben kell bemutat
nunk piszkos mivoltukat, társadalmunkra kártékony működésüket é s 
bíróságaink, mint a dolgozó nép legádázabb ellenségeit kell, hogy el
ítéljék őket. 

És végül itt vannak még, különböző okokból közöttünk, svábok és 
nyilasok. Népuralmunk nagylelkűségét azzal hálálják meg, hogy egy 
jottányit sem mondanak le a múltban tele szájjal és véres kézzel hir
detett fasiszta nézeteikről. Ezek ma még együtt élnek becsületes dol
gozóinkkal és .különösen városainkban érezhető kártékony hatásuk, 
Családi körben, szomszédoknál és kocsma asztaloknál fejtik ki tényke
désüket. Hitlert, Horthyt, Szálasit még ma is népszerűsítik. Közeledő 
»nagy változásokról«, angol-orosz »összeütközésről« és ehhez hasonló 
érdekességekről beszélnek. Néphatóságokról, Titóról, a népfrontról, 
kommunistákról habzó szájjal terjesztik aljas rágalmaikat. A magyar nép 
demokratizálódásának útján komoly veszélyt jelentenek. Ott kell őket 
lelepleznünk, mint népünk és hazánk veszett ellenségeit, ahol találko
zunk velük. Szú módjára fúrják és mocskolják a magyar nép becsületét, 
elsőrendű kerékkötői az egység és testvériség politikája végrehajtásá
nak. Minden becsületes magyarnak kötelessége, hogy feliismerje őket és 
mint bélpoklosokat messze elkerülje. 

Hogy ne legyen okunk szégyenkezésre, hogy teljes erőnkkel be
kapcsolódhassunk a Jugoszláv Népköztársaság nagy építő munkájába: 
szakadékot kell robbantanunk a garázdálkodó reakció és a kötelességét 
becsületesen és kitartóan teljesítő, dolgozó magyar nép közé. 

Ékverésről beszélünk — egységre és testvériségre gondolunk. Mert 
e hatalmas, felbecsülhetetlen örökértékű jelszavakat csak akkor ková
csolhatjuk élő valósággá, ha elválasztjuk a jót a rossztól — a becsüle
teset a gaztól — a dolgozók emberi életéért küzdő Vajdaság magyar
ságát a ma még körében élő minden ízében ártalmas és népellenes 
magyar reakciótól.-

1946 népünk próbaköve lesz. Rendíthetetlen a hitünk, hogy meg
álljuk a próbát. 

PAJZS PÁL : 

Akármilyen messzi vagyok, 
idehangzik zengő hangod 
Nagy Alföldnek pogány népe. 

Zengő hangod idehangzik, 
gémeskutad idelátszik 
s a délibáb álomképe. 

Idelátszik gémeskutad, 
búd, bánatod, téves »tad. 
Csúf lesz a délibáb vége 
Nagy Alföldnek pogány népe. 


