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A világ dolgozó népei idén- az ötvennyolcadik május ebeiéi ünnepet 
tartják. A munkásosztály nemzetközi összetartását kinyilatkoztató na
pot, a harcos seregszemlék oly sokszor vértől öntözött napját a lanka
datlan küzdelem az egéisz világ dolgozóinak ünnepévé avatta. Május 
elseje pirosbetűs napja az egész földkerekség minden kalendáriumának. 
Ezen a napon megáll a munka a föld felett, a föld alatt ési ünnepi öltö
zetben kivonulnak az uccára a minden értékek megteremtői —k a váro
sok és falvak kétkezi és szellemi munkásai, hogy az együttérzés éis ösz-
szetartozás jegyében tüntessenek a holdogabb jövőért. A már fölszaba
dultak alkotó erejük eredményeit mutatják be és. fogadalmat tesznek 
tovább folytatni a honfoglalás és országépítés diadalmas útját; a sza
badságukért és jogaikért még küzdeni kényszerülők, hogy számot ves
senek ífölké.SíZültségükkel, hogy új lendületet és hitet merítsenek a dol
gozók harci foészséígének és erejének kiapadhatatlan forrásából. Mind
annyian azonban elküldik forró üdvözletüket a Szovjet Szövetség népei" 
nek; Marx, Engels, Lenin és Sztálin nagy pártjának! a Bolsevik pártnak, 
a világ dolgozói nagy vezérének és tanítómesterének Sztálinnak. 

• 
Hazánk népeinek idei május- elsejei ünnepét á fölemelkedés győzel

mei1, a tervgazdálkodás, a boldogabb jövő emberéhez illő társadalom k i " 
építésének megindulása jelzi. 

Mint a fegyveres harcban* egységesen, egy akarattal. Tito marsai 
vezetése és csillagos lobogója alatt halad hazánk a világnak példát mu
tató, óriás erőfeszítéseket követelő, nehéfe, de diadalmas úton. 

Teljes évszázadra volt szüksége a nálunk gazdagabb államokmuk, 
hogy a dolgozók vére. könnve és élete árán fölépítsék függetlenségük 
a.lapját, támaszát — nehéz iparukat. M i ezt a céit a történelemben ed
dig mée nem tapasztalt rövid idő alatt akarjuk elérni és el & ériük. 

Elérjük, mert egységesek vagyunk és áldozatkészségünk határtalan* 
mert áthat minket a tudat, hogy magunknak étpítünk, a magunk javát 
szolgáljuk, a magunk függetlenségét teremtjük meg. Tudjuk, hogy a 
fejlett ipar, elsősorban a nehéz ipar nélkül nincs függetlenség. Tudjuk, 
hogy az annyi vér és szenvedés árán- kivívott szabadság megszilárdí
tása ezt követeli. Tudjuk, ha hazánkat erőssé, szabadságunkat biztossá 
akarjuk tenni, ha nem akarjuk nyakunkat a nemzetközi! ,rekcio jármába 
hajtani, be kell fejeznünk a fölszabadító harccal megkezdett nagy művet, 

A gazdaságilag elmaradt Jugoszlávia erős iparú, fejlett mezőgaz
dasággal rendelkező országgá kell, hogy váljék a legrövidebb idő alatt. 
Lelkesít bennünket és akadályokat törő, hegyeket ledöntő tetterőt köl
csönöz, hogy mellettünk áll és segíti munkánkat a Szovjet Szövetség 
és velünk együtt éreznek a világ demokratikus erői. Azok. akik békét, 
tartós, biztos békét akarnak és gyűlölik az új háborút gyújtogató im
perializmust. 

Óriás feladatokat vettünk magunkra, de csakis ezen feladatok mél
tók hozzánk, mélltók a dicsőséges fölszabadító harc áldozataihoz, ha
gyományaihoz és vívmányaihoz. Bányák és kohók, gyárak és utak, 
hajók és vasutak, tudományos intézetek, szakiskolák várnak a fölépí
tésükre. A termőföldek a, mi traktorainkra várakoznak, a nú mezőgaz
dasági gépeinkre. 

Mindannyian szebb életet akarunk. Nagyobb darab kenyeret, jobb 
ruházatot, több könyvet, tanulást, amit egyedül csak saját munkánk és 



a békés biztonság adhat és amit csak ezen az úton érhetünk el. Az 
áldozatok és nehézségek nem riaszthatnak bennünket vissza. Ellenke
zői eg. úi lelkesedést és elszántságot kölcsönöznek. Az áskálódókat, az 
ellenséget eltiporjuk, mert ћ dolgozó és a maga javát építő nép nem 
tűri és niem engedheti meg. hogy hitvány árulók megakadályozzák a 
maga és gyermekei boldogabb élete építésének nagy művét. 

A Szovjet Szövetségen kívül ilyen föladatokat még nem vállalt 
nép és mem is vállalhatott, mert nem volt szabad, mert az elnyomatás 
béklyói gúzsibakötötték alkotó, teremtő erejét, mert amit teremtett, más-
nak készült, más javát szolgálta. 

Hazánk népeit, minket a legjobbak vezetnek, a nép legjobb fiai. 
Dolgozok, mint mi, akiket nem a szülétek, a gondviselés, vagy isten 
kegyelme emelt az ország élére, de képességeik és a m i akaratunk. Titó 
marsai bátor és körültekintő -vezetésének gyümölcse az úi Jugoszlávia, 
a világ dolgozóinak második hazája. Az ö vezetése alatt hajtottuk végre 
a háború utáni újjáépítés sokszor végrehajthatatlannak tetsző fölada
t a i t és Ő vezet bennünket az iparosítás és villamosítás tervgazdálkodá
sán keresztül új célok megvalósítsa, új világraszóló diadalok kiví
vása felé. 

A Szovjet Szövetségen kívül csak nálunk lehetséges, páratlan lel
kesedés és kitairtó állhatatosság, a versenymunka győztes szelleme w a l -
'ködlik ma hazánk minden üzemében, a gyárakban úgy. mint a földeken 
és válik egyre inkább általánossá. Ez a szellem Tito marsai vezetésé
nek eredménye és egyúttal biztosítéka az elénk tűzött és általunk vál
lalt föladatok határidő-előtti, maradéktalan végrehajtásának. 

• A versenyszellem párhuzamosan elmélkedik politikailag érettebbé 
válásunkkal. /Egyik a másiknak kiegészítője, támasza. 

Május elsején kivonulva az utcára tüntető meneteink munkájuk ered
ményeit ünneplik. Gyáraink élén rohammunkásaink viszik a zászlót és 
öles betűk hirdetik a többet és jobbat termelés dicsőséges lendületét. 
Falvainknak május elseje az elvégzett vetéfci munkálatok ünnepe. 

A magyar dolgozó mindenben megmutatta, hogy Titó Jugoszláviá
ját a maga hazájának tekinti és büszke,arra, hogy résztvesz az úi tár
sadalom épületének megalapozásában, büszke arra. hogy polgára a világ 
dologzói második hazájának. Hazánk á teljes emberi és nemzeti sza
badságot biztosítja minden dolgozónak. Gondját viseli kulturális feilő-
désüríknek. amely olyan széles alapokon nyugszik é-s olyan lendületű, 
mint a Szovjet Szövetséget kivélve sehol a világon. 

Május elseje ünnepe Vajdaság soknyelvű, egyszívű dolgozó népe 
alkotó és teremtő szellemének, közös akarásának és harcának az éket-
verő, mézes-mázas szavú reakció ellen a boldogabb jövendőért. 

Együtt haladunk kéz a kézben, váll váll mellett, közösen hazánk 
többi népeivel, akikkel eggyé, testvérekké lettünk és akikkel eevütt vál
laljuk a nagy feladatokat és akikkel egybeforrva hajtjuk azokat végre 
legyőzve minden akadályt. 

• 

M i jellemzi a mai május elsejét? 
A győzelmes fölszabadító háborút követő béke megalkotása. 
Két tábofc ma a világ. De ezt a két tábort nem kiitérképezett határ-

mesgyác választják el egymástól. Nem a Nyugat és Kelet, ahogyan az;t 
a mohók, henyék és kiszipolyozok és érdekeik szóvivői a vMággal el
hitetni szeretnék. Nem. A két tábor gyepűi túlmentek a térképezett ha
tárokon/ 



»Л világban ma két front van: П habomra uszító imperialisták 
kis, de veszélyes frontja és a népek óriás frontja minden országban 
és ezek békét akarnak*. (Titó). 

'Egyik tábor a vérontás réimségeit újra fölidézni akaró, úi háborús 
gyújtogatok. Azok, akik fékezhetetlen haszonhajhászásukban nem ismer
nek csak egyetlen törvényt, az öfiös érdekeket és vágyálmuk az egész 
világ fölötti uralom. Számukra a háború csak hasznot, óriási hasznot 
jelentő válalkozás/volt, amely szerintük túlhamar ért véget. Nem érezték 
annak vérfagyasztó rémségeit. Hitler leveretésében nem a történelmi 
leckét látják, nem á szabadságszerető emberiség élniakairásának diada
lát, — hanem csak egy veszélyessé vált, nem kívánatos vetélytárs el
takarítását. Egy kilométerkő számukra a világhatalom felé vezető úton. 
X5ket és embertelen céljaikat szolgálják a minden nyelven üvöltő és 
-•uszító csatlósaik, uszályhordozóik és bérenceik. akik fölmelegítik a kö
zelmúltból még jól ismert, hitleri jelszavakat és álelméleti tételeket a 
magasabbrendű fajiról, a kommunizmus elleni összefogásról. A eermán 
faj felsőbbrendűségét most az angolszász faj. az angol nyelven beszélők 
magasabbrendűsége, az »amerikai eVszazad« jelszava helyettesíti. A 
^kommunizmus elleni demokratikus osszefogas« hirdetése a szabadság
szerető népek letörését, igába hajtását leplezi. A kis népeknek szánt 
járom ugyanaz maradt, csak a cégér változott. Számukra Török- és 
'Görögország a demokrácia mintakéipe. A széles tömegek iogfosztottsága. 
a maroknyi, külföldre támaszkodó, saját hazáját-árúba bocsátó érdek
csoport nyílt terrorja szerintük a szabadság igéret-földie. Eszközeik a 
pusztító fegyverekkel való megfélemlítés, megvesztegetés, tőke beáram
lás, kölcsönök, de ha kell a közvetlen fegyveres beavatkozás is. A civi
lizáció, a tudományok csak arra iók, hogy támogassák hódító politiká
jukat, hogy elnyomó eszközeik még tökéletesebbek legyenek. 

Ezen az úton haladva jóbarátnak tekintik a tegnapi ellenséget, ha 
az hajlanide szolgálatukba állni é«> a háborús bajtársat ellensétes^ámba 
veszik, ha az függetlenségét védeni meri és a kiszolgáltatottságból, a 
félgyarmati, vagy gyarmati soirsból fölemelkedni akar. 

A háborúba lépéskor ezek az urak, vagy hatalmi elődeik úi arany
k o r kezdetét helyezték kilátásba, szabadságot egvenjonisaeot hirdettek 
és az egymás megértésén alapuló társadalmi berendezkedést. Munkás 
jóléti intézményéket, stb. A demokratikus népek dolgozóinak erőfeszí
tései meg is érlelték a gyümölcsöt. De a szüretelők úi intézkedései meg
csúfolása a kilátásba helyezett és oly ünnepédyesen/ becikkelvezett em
beri szabadságjogoknak. 

Kik ezek az urak? A dolgozó nép esküdt ellenségei. 
Azt mondják magukról, hofcy demokraták, hogy a kis népek érde

keit védik a Szovjet Szövetséggel és a kommunizmussal szemben. 
Mire tanítanak ezzel szemben a háború és a háború utáni idők ta

pasztalatai? * 
Arira, hogy nem a Szovjet ^zövetséfe tör a kis népek területére, nem 

a Szovjet Szövetség veszélyezteti azok függetlenségét, nem a kommu
nisták fenyegetik a demokratikus népszabadságokat, hanem épen ők. 
Vagy k i támad az Indonéz szigetek békés lakosságára, k i harcol Indo
kína nétpe ellen, k i akarja kiterjeszteni gyarmati uralmát, k i visel Gö
rögországban hadat a görög nép ellen? Az* imperialista finánctőke. Az 
USA és Angol kormányok végrehajtó szervei csak a Wall Street ura i 
nak. Az idegen földön harcoló angol, amerikai, francia hadsereg »vak 
eszköz a kezükben, melynek hivatása, hogy saját vérét ontsa és idezen 
vért ontson, hogy megnyomorítsa önmagát és mdsokat« (Sztálin)."Nem 


