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A régi Jugoszláviában a munkásosztály a Kommunista Párttal és a 
szakszervezetekkel az élén állandóan harcolt a kizsákmányolás és el
nyomatás ellen. Ennek a szakadatlan harcnak egyik formáját a munka
bérek emelésére és a munkaidő csökkentésére vonatkozó követelések 
jelentették, de ugyan akkor harcolt a dolgozó nép a sajtószabadságért, 
a gyülekezési és szervezkedési szabadságért, vagyis az összes demok
rata szabadságokért. A proletariátus, hogy eredményeket érhessen el, 
fel kellett vennie a küzdelmet kizsákmányolóival, az uralkodó osztály-
lyal, amelynek kezében volt az egész államhatalom, a kül- és belpoli
tika, a bankok és gyárak, a földek és erdők, a katonaság, csendőrség 
és rendőrség, a bíróság és az egész államgépezet összes hivatalnokai
val, akik mind-mind védték a rothadt rendszert a munkásosztállyal 
szemben, amelynek m< nkaerején kívül semmije sem volt. A munkásosz
tály harci eszköze — szinte egyetlen harci eszköze — a sztrájk volt. 
Ezek a sztrájkok biztosíthatták — amennyire lehetett — az éhbér élet
színvonalát és a dolgozók vezérei nem egyszer kerültek börtönbe és 
hóhér kézre. 

1941-től 1945 ig Jugoszlávia népei az egész világnak megmutatták, 
hogyan kell harcolni a fasizmus és annak szolgálói ellem hogyan kell 
küzdeni Jugoszlávia népeinek külső ellenségei, belső elnyomói és min
denfajta árulói ellen. És a népfölszabadító harcban Jugoszlávia proleta
riátusa elvégezte egyik legnagyobb történelmi feladatát, amelyet eddig 
a Szovjetunión kívül nem végezett el egy nép sem. Hazánk népei a leg
nagyobb hősiességgel harcoltak egyszerre két fronton, úgy, hogy egy 
csapásra két kígyónak vágták le a fejét. Ennek következtében népeink 
történetében gyökeres változás állott be azáltal, hogy kiűzve a kül el
lenséget, ugyanakkor megváltoztatták az egész társadalmi rendszert és 
a régi bürokrata és kizsákmányoló társadalom helyébe teljesen új rend
szert léptettek, a Népköztársaságot. A Népköztársaság к .gszünteti a 
kizsákmányolást és a polgárság uralmát, a népek elnyomatását és meg
adja minden dolgozónak az egyenjogúságot. Az államgépezet minden 
ízében a nép kerAbcn van és kizárólag a nép érdekeit kell, hogy szol
gálja. A népfo.Scúladító háború volt a próbaköve népeink érettségének 
nemzetiségre, fajra, vallásra való tekintet nélkül. 

Azáltal, hogy hazánkban a régi rendszert egy új váltotta fel, meg-
változtak népeink felad'* ai is. És hogy ezt a változást hazánk összes 
dolgozói fölfogják és isméik, bizonyítja a májas elsejei munkaverseny. 

A verseny, amint tudjuk, február elsején kezdődött meg. Minden 
gyár, minden üzem lázasan készülődött erre a napra és a verseny már 
most is teljes lendülettel folyik annak ellenére, hogy a nehézségek — 
munkaeszközök hiánya, nyersanyag hiány, stb. — akadályokat gördít a 
siker elé. Г ' yozóink rendbe hozzák a gépeket és munkahelyiségeket 
és amikor az önfegyelem megteremtéséért versenyeznek, egyúttal ver
senyben állanak kulturális és oolitikai életszínvonaluk emeléséért is. 
Mert az önfegyelem és a tudás a munkásosztály egyik legerősebb fegy
verei. 

Iepeink történetében nincsen arra példa, hogy a dolgozók ezrei és 
tízezrei a termelés emeléséért hcwcoltak volna. A régi társadalomban 
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ez lehetetlen volt,- mert a dolgozóknak a termelés emelése nem volt ér
dekük, hisz annak eredményeit a tőkések, az elösdiek és naplopók zse
beltek volna be. De most, amikor Jugoszlávia népei hazájuk való uraivá 
váltak és az államhatalom teljesen a város és falu dolgozóinak kezébe 
ment át, a munkások cs parasztok a becsületes értelmiséggel együtt 
törvényeket dolgoztak ki. amelyeknek minden egyes pontja a dolgozó 
nép legszélesebb tömegeinek éraekeit védi. De ugyanakkor ezek a pon
tok a legkíméletlenebbül sújtják a ncp ellenségeit és mindazokat, akik 
a türvény betűje vagy szelleme ellen vétenek. És ezért érdeke ma Ju
goszlávia népeinek a verseny, meit, ha most versenyben áll, akkor azt 
a maga érdekében teszi és nem holmi gyárosok, bankárok, földesurak 
és egyéb mihaszna herék érdekében. 

Ha hazánkat gyorsan akarjuk iölépíteni; ha a nyomort és hiányo
kat, amelyek a régi társadalom és a négyéves háború örökségeként ma
radtak rank, gyorsan meg akanuk szüntetni; ha magunknak boldogabb 
és jobb jövőt akarunk biztosítani, ha szebb ciput és szebb ruhát aka
runk magunkra ölteni, akkor versenyeznünk kell, mert mindezt csak ver
seny útján érhetjük el és kanhatjuk meg. 

A május elsejei munkaverseny hivatott eldönteni a sorsát a fekete 
börzéseknek és az üzérkedőknek, akik még ma is minden erejükkel azon 
vannak, hogy a nép életét minél keserűbbé és súlyosabbá tegyék. A 
május elsejei munkaxerseny dönti el azt is, hogy meddig könyörgünk 
másoknak, akik nem őszinte barátaink, hogy adjanak nekünk ezt, vagy 
azt. Ha a régi Jugoszlávia uralkodó osztályai úgy politikailag, mint gaz
daságilag állandóan függtek külföldi szövetségeseitől, az új Jugoszlávia 
uralkodó osztálya — a dolgozó nép — nem akar tőlük függeni és ha 
elvégezzük föladatunkat, nem is függünk majd tőlük. 

És most épen úgy, mint a négyéves népfölszabaelító harcban, Ju
goszlávia dolgozó népe megmutatja az egész világnak, hogyan kell biz
tosan és gyorsan kilábolni a nehéz gazdasági helyzetből és hogyan kell 
biztosan és gyorsan fölépíteni a szocializmust. És az építésnek előttünk 
álló időszaka ugyanúgy, mint a népfölszabadító harc, próbára teszi ha
zánk minden egyes polgárát, hogy mennyire hü és odaadó és hazasze
rető. Hogy mennyire szereti a világ proletariátusának második szabad 
országát, azt az országot, amely négyéves csodálatos harcával ámulat
ba ejtette az egész világot és néldaként állott a szabadságukért harcoló 
népek előtt. Egyúttal ez a verseny alkalmat ad azoknak, akik ilyen, 
vagy olyan okoknál fogva nem vettek, vagy nem vehettek részt a fegy
veres harcban, hogy a felépítésben cselekvő részt vegyenek és pótolják 
a mult mulasztásait. 

Hazánk magyar dolgozói szláv testvéreikkel'együtt egy emberként 
követik Titó marsai fölhívását, hogy az 1946-os év országunk fölépíté
sének győzelmes éve legyen. És ez az év valójában az lesz és a máius 
elsejei munkaverseny a szocializmus előestéje kell, hogy legyen, mert 
úgy akarják azt Jugoszlávia összes népei, mert úgy akarja azt hazánk 
legnagyobb fia, Titó marsai. 


