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."szereinek buzgó áilütatot
forró bajtársak tűzhelyére vhmi.
Mikor 0 t ü z niáT őrsiéget is kapott
£ nehéz esztendőik tobj-a végre, sutiet.«
(Дг/г.» A tüz wmepéJil
iH4t. május elsején
ötvenhetedszer
ünnepli
a világ
munkás
osztálya
a maga ünnepét.
Ezidö alatt nagyot fordult a világ ke
reke és a régi májas elsejei célkitűzések
részben
megvalósultak'
a dolgozók
helyzetében
is változás
állóit
be, és május
elseje a
nehéz esztendők
folyamán
az egész
világ szabadságszerető
népei
nek ünnepévé
vált
Mi volt máius
elseje?
Az osztályöntudatra
ébredt
uolgozok, az egész
világ
dolgozói
harcos összetartásának
seregszemléje,
a szocializmus
hadseregé
nek fölvonulása
és hitet-tétele.
Kitartásának
bizonyítéka
és el
szántságának
tanújele,
hogy a kitűzött
célokat,
minden
körülmé
nyek között
keresztülviszi
a maga javára
és az egész
ejnberisé(i
boldogulására.
Milyen célokat
tűzött
ki akkor maga elé a világ
forradalmi
m unkúsmo zgalma ?
A nyolcórai
munkaidőt,
a mankásbiztositás
bevezetését,
a
szervezkedési
szabadságot,
az egyenjogúságot
és az
általános,
titkos
választójogot:
És évről-évre
nőtt azon országok
száma,
ahol
törvényesen,
vagy törvényellenesen,
de megünnepelték
az egyre jobban gya
rapodó seregek ezt az ünnepet.
Éwöi-évre
egyre több üzem
szün
tette be ezen a napon a munkát,
amig az első világháború
forra
dalmi hullámainak
eredményeként
az piros
betűs
ünnep lett o
naptárban.
De még ebben az időben
is nem egy főváros
uecáit
öntözte
a vér május elsején
és nem egy ország
rendörzáikái
tel
lek meg a dolgozók
élharcosaival
és nem egy helyűit
kínoztál
halálra a pribékek
a proletariátus
legjobbjait.
A fasizmus híven népcsaló
és ámító eszméihez,
megkísérelte
hogy május elsejét
a maga számára
kiaknázza,
hogy május
else
jenek hivatalos megünneplésével
álcáz?*,' a nwikds
tömegek
elöli
a maga véres, szabadságés munkásé
nes, álnok mivoltát
De a
könyyégetöknek.
szellemgya!ázóknak
Jmeggyilkosohnak
és hullarablóknak
ámítása
nem sikerült
és h la a demokratikus erők
ösz
szefogásának.
elsősorban
a Vörös
Hadseregnek ez a sötét
kor
szak véget
ért.
t
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A második világháború győzelmes
befejezése után május else
jének régi szelleme új jelentőséget
és tanaimat kapotL
Május
elseje ma a megmozdult és immár semmifajta cselvetéssel
és
erőszakkal
meg nem állítliató milliók új, szabad májusa; liarcos
ünnepe.
Május elsején az egész világon, ma a megvalósuló népi demo
krácia, a szocializmus dolgozó és harcrakész
serege kimegy az
utcára, megmutatja mindenkinek, de elsősorban önmagának szervezett erejét és elszántságát.
Ezen ünnepélyes
seregszemlén
a
dolgozók hitet tesznek az összetartás
és tanúságot a béke mellett
és ünneplik a reakció, az álcázott
fasizmus elleni
kíméletlen
harcot
Ezen a vérrel öntözött szent napon az egész világ
tüntető
dolgozói lángoló üdvözletüket
küldik egymásnak;
kimondhatatlan
szeretetüket
a béke és haladás legnagyobb vezérének
Sztálinnak.
A Jeges tengertől le az Adriáig hazaiakat a romokból roham
munkával újjáépítő, demokratikus népek liarcos tömbjének
érces
szava száll szerte a világban. Uj értelmet kap az
eredményeiben
csipogó, a világnak több, mint egyhatodán
megvalósult,
régi jel,szó: »Vilag proletárjai
egyesüljetek!^
Egyesüljetek
ti, a
világ
összes népei, elnyomottak és már fölszabadultak,
legyetek
szétszakíthalatlari
erővé és törhetetlen akarattá a béke, biztonság és
haladásért való nehéz, de diada-mas
küzdelemben!
És Moszkvában
május elsején a Vörös Téren
ünnepélyesen
fölvonuló százezrek
tüntető menetének
százmiliókat
képviselő
hangja elint a világ minden vészébe, mert a világ
dolgozóinak
győzhetetlen
akarata meny dörög
ebben a hangban. Moszkva, a
'-Vörös Tér ma a világ lelkiismerete, reménye, akarata, jelszava
és Imrei lobogója!
•

Hazánk népei már akkor magukévá tették máhts elsejét, ami
kor ennek a dija börtön, kínzás és üldöztetés
volt. Május
elsejét
a megingathatatlan szabadságszervlei
ünnepeként
Tisztelték
és
tartották
meg hazánk dolgozói.
És ennek a minden
akadályon
át diadalmaskodó
haza- és szabadságszerc'ctnek
tüzében, a szociQftzmus hazája iránt érzett odaadás jegyében
fogant és szüle
tett meg a Népfölszabadító
Harc és annak dicsőséges
hadserege.
Ma hazánk legeldugottabb zugában is megünneplik ezt a na
pot, de jetentőségében
ez az ünnep túlmegy az általános
május
elsejei célkitűzések
keretén.
Ma ünnepi zászlóinkon
elsősorban
a romok eltakarítása,
az újjáépítés,
a szocializmus felé
vezető
út építése magunk erejéből való
véghezvitelének
jelszavai ra
gyognak. És a máius elsejei munkaverseny nálunk
eddig még
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harcos lendülete

biztosíték

arra.

hogy

ezen

jel

szavakat mindenben és a legrövidebb időn belül meg is
valósítjuk.
A május elsejei munkaverseny megmutatta a világnak
és ön
magunknak, hogy igenis kénesek vagyunk leküzdeni a
nehézsége
ket; hogy hazánk dolgozóinak
áldozatkészsége,
odaadása
a pél
dául veit szovjet munkást hűen követi és nem riadunk vissza a
nehézségektek
A verseny folyamán fölfedett
hiányok
és hibák —
a tapaszt álatok — hciycs iránya kiaknázása
lehetővé
teszi a mun
ka, a termelés eredményes
fokozását és azt, hogy az
újjáépítést
verseny munkával diadalmasan befejezzük.
Nem szabad
felednünk,
hogy ennek az óriási föladatnak, eddig csak alig tizedrészét
vé
geztük el
Kormányunk
biztos abban, hazy Jugoszlávia
népei
a Nép
frontba tömörült pártok, elsősorban a Kommunista Párt által
kitűzött célokat és feladatokat elérik és végrehajtják
és népeink
másrészt bizonyosak abban, hogy a Népfront — a
Kommunista
Párt által irányított
építőmunka
békét, biztonságot,
jólétet és
boldogulást eredményez,
hazunkat erőssé és hatalmassá
teszi*

*

Nekünk külön ünnepünk 1946 máj its elseje. Ez a nap a HID
első szabad májusa. Most nem kell reszketnünk a cenzorok
vörösceruzájától és a népcllenes rendőrség önkényes elkobzásaitól.
Most
nem kell folyóiratunk
munkatársainak
a május elsejei
ünnepnapot
eldugott rejtekhelyeken tölteni. Ma szabadon
írunk és. szabadon
tüntetünk május elseje csillagos lobogója
alatt
Jugoszlávia
magyarságának
május elseje a szaSádság
ünnepe.
Szláv testvéreinkkel
együtt ünnepelve mi a magunk ünnepét
is
üljük.
Szabadok vagyunk, kétszeresen
szabadok, mert kétszeres
eh
nyomatostól
szabadultunk meg. Kezeinkről
lehullottak az
osztály
és nemzeti elnyomatás
súlyos láncai. Ma Jugoszlávia
többi né
peivel közösen birtokoljuk a gyárakat
és — akik harcoltak érte
~ a földet és háboritaílűnul élvezzük az elképzelhető
legnagyobb
nemzeti és emberi szabadságot.
Ez a haza a mienk és
hazánk
iöbhi népeivel együtt mi építjük újjá a romokból. Együtt és maguiiknrtk

is.

Annak tudatában, hogy a világ egyetlen népe sem lehet mindaddig igazán szabad, amig a földön valahol is az elnyomatás üli
torát; hogy a világ békéjét és biztonságát
az
elnyomatáshoz
szükséges fegyveres erő mindaddig veszélyezteti,
amig valahol r's
nép: Ure szolgaság
nehezedik — harcolnunk kell. a még föl nem
szabadult népek szabadságáért,
és fogaiért.
Harcolva sorainkon belül az átkos testvérgyülöletet
keltő revizhnista mékony ellen, a demokratikus gondolat diadaláért. Wz-
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denürik kell. hogy a Magyarországon
élő kisebbségnek
ugyanolyan
fogaik legyenek és ugyanolyan szabadsagot élvezzenek,
mini mi
itt. Nem nyiighaiunk addig mig ezt a célunkat el nem értük. Ez a
küzdelem egyúttal harc a demokráciáért
a reakció ellen sorainkban.
Magyarországon
és az egész világon. Harc a testvériség
egy
ség jelszavának
teljes
megvalósulásáért
Az ttjiáépitésbeni föl eladat melleit ez népi és demokratikus
kötelességünk
és ngyanil&n éberen kell ügyelnünk és lelepleznünk
az egész világon a reakció áskábk/ásaif, cselszövéseit,
erőszakos
ságait és
mesterkedéseit.

*
Végezetül tudnuifk- kell, hogy kinek köszönhetjük
szabadsa
gunkat békénket, biztonságunkat
és viszonylagos, de egyre emelJiedö jólétünket. Mindennek alánját a Szovjetunió
népeinek
óriási
áldozatai, a Népfelszabadító
harc véres és keserves küzdelmei, vé
gezetül az egész világ demokratikus erőinek kitartó és állhatatos
harca képezik,
t
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LÁSZLÓ,

VÖRÖS

MÁJUS

.Megremeg a iölii, tia mi kilépünk;
millió májust szabad dolgozók«,,
Vörös a csillagunk é s pezseg a vérünk,
s ma meghallgatlak, ha Kimondjuk a szót:
mi a nép vagyunk é s egész Hazánk a bérünk!
Dalos májusi Ma elözöitltiiik!
Munkás máju.s! Ma felköszöntünk!
liékés május! Két kezünk kérted?
Harcos május! Vérünk hullt é r t e t i . . .
Te mámoros május! Te májusi nap!
Népünk erős és épít és szabad!

