
A deakciíó támadására a kommunista "párt ellentámadással válaszolt ós az 
első összecsapásnál sikert ért el. Bebizonyult, hogy az urak, amikor újabb me
rényletre készültek a dolgozók kenyere és Franciaország neimzeti függetlensé
ge ellen, gazda — a nép — nélkül csinálták a -Számadást. 

A kommuiiiista párt további tömörülésre szólította fel a tömegeket és to
vábbi harcra az árak emelkedése, az iinfláciió. az ország gazdasági erejének 
elkótyavetyélése — a »Marshall terv« ellen, a függetlenséget megvédő demo
kratikus egység konmányáért, amelyben a konuiiuuisiák és a szakszervezetek 
képviselői is elfoglalnák *az eket megilleílő helyei mint az ország választói egy
harmadának pártja. 

Scli-wiiau megbízatásával a küzdelem icvább: kiéleződése és a tömegek 
még erösebb '.politikai tevékenysége és harca várható. 
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INDOKOLATLAN HALLGATÁS 
A HIHETETLEN ZAJBAN 

I r t a : J o v á n Popovics 

Három héttel ezelőtt ült össze Beográdban a Dunaértekezlet , ame
lyen a dnnanienti államok szuverenitását 'biztosító szabad hajózás elve 
győzedelmeskedett . Ez a demokratikus tábor hatalmas -győzelme volt a 
Szovjet Szövetséggel az élen, és jelentős balsiker a nyugati tőkés ha
talmak számára, amelyek azt akar ták, bogy a Duna maradion megvagy 
ismét váljon az iperialista rablók országútjává a ^szerzett jogok« ú t le 
vele alapján. A Duna nem volt é s nem is lesz soha többé az élősködők 
és a támadók országútja . Tekintet nélkül arra, hogy a három nyugati 
hatalom képviselői megtagadták az egyezmény aláírását , az imperia
lista játék kudarcot vallott — cs a Dunán egy igazságos elv győzedel
meskedett. 

A. világ sajtója erről eleget írt, mind a koiiimiuiista sajtó, hangoz
tatva a Szovjet Szövetség szerepét, mind a reakciós és imperialista 
sajtó, támadva a Szovjet Szövetséget és a népi demokráciák országait , 
támadva azon országok függetlenségének elvét, amelyek leszakadta]; 
az imperializmus láncáról. 

A Duna-értekezlet sikere az érdekelt országok evrysegédek ereiéről 
tesz tanúbizonyságot, azokról, amelyek az imperialista ellenes táborba 
tömörültek a Szovjet Szövetséggel az élükön. 

Mindemellett valamiről hallgatott, csodálatosan és indokolatlanul 
hallgatott a kommunista, imperialista ellenes sajtó és rádlópropagandu 
a legtöbb országban, ugyanaz a propaganda, amely az elmúlt két 'hónap 
alatt egyébként nagyon sokat foglalkozott Jugoszláviává-:. Hallgatott 
arról a tényről, hogy Jugoszláviának része volt ebben a sikerben. VA 
hallgatta a jugoszláv delegációnak azt a határozot t és é krvékkel a láhú
zott álláspontját, amelyet nagyon sok erkölcsi alappal képviiselt. EHliali-
gatta azt a tényt is, hogy a jugoszláv deleeácíó tagjai.nem csak hogy 
mindenben támogat ták az SzSzSzR és az Ukrajnai SzSzR kiküldötteit 
a demokratikus országok kiküldötteivel egyetemben, hanem azt is. hogy 
a szovjet delegáció ugyancsak magáévá tette és támogat ta a jugoszSáv 
cleleiráció érveit és követeléseit. 



Úgyszintén m'lnden adott kérdésben, amikor állásfoglalásról és cse
lekvésről volt szó, megmutatkozott a demokratikus, imperialista ellenes 
front megdönthetetlen egysége. És ha a szocialista államok cs népi de
mokráciák sajtója elhallgatta Jugoszlávia jelentős hozzájárulását ehhez 
az egységhez, a legsorsdöntőbb kérdéssel kapcsolatban, akkor annál 
drasztikusabb az, hogy ugyanaz a kommunista sajtó és rádió propagan
da már két hónapja közli legalaptalanabb hazugságait Jugoszláviáról, 
mind a magas vezetőférfiak szájából és tollából, mind Jugoszlávia Kom
munista Pár t ja apró renegátjaiinak és pártütőinek szájából, többek kö
zött azt a lehetetlen vádat is, hogy a JKP vezetősége (ami egyidejű
leg az állam vezetőit cs jelenti) »elárulta a szocialista f;rontot« ős hogy 
Jugoszlávia az -imperialisták karjaiba meev« . 

Vájjon ez a sajtó és propaganda, amely számára az igazság ter
mészetes követelmény, csupán azért fél, hogv megemlí tse Jugoszlávia 
részvételét a Duna kérdéseinek rendezésében, mert az egész jugoszláv 
gyakorlat megdönti e baráti államok sajtójának és rádióinak igaztailan 
cs értelmetlen vádjait. Azt vetették a szemünkre, hogv »mindenkinek 
tele beszéltük a fejét dicsekvéssek. Ám a mi népi közmondásunk azt 
mondja, hogy a tények belevésődnek az agyba és szemet szúrnak. Váj
jon lehetséges az, hogy a kommimisták nem akarnak látni és hallani 
csak azért , mert a hazug sziiüogiizmus egv * rendszerét hozták létre, 
amely tarthatatlan az igazság és a télnyek előtt? Sajnos, úgy látszik. 
A demokratikus országok táborának és egész sor kommunista pártnak 
sajtó és rádiópropagandája szerint valahogy ú g y látszik, hogy a Duna-
értekezlet valamilyen elvont városban, a levegőben vagy a világon kí
vül levő . utópista helységben tar to t ták meg és a jugoszláv delegáció 
tagjai, amennyiben egyáltalán jelen voltak az értekezleten (mert nem 
hallatszott, hogy »szétszúzták volna az egységet«) csupán a > jelenlevő 
polgárok* minőségében voltak ott. Lehet, hoirv maga a szó Beográd 
is kellemetlenné vált a Jugoszlávia ellen indított hihetetlen és megen
gedhetetlen hajsza szervezőinek és végrehajtóinak, mert maga a szó 
Deográd. nem is olyan régen az egész világ előtt a fasizmus elleni harc 
jelképe volt, mint az mperialasía ellenes, szocialista front előretolt bás
tyája? (Hasonlóképpen az értelmiség világ-kongresszusán is, amelyet 
Wroczlawban tartanak, fölsorolták Európa népeit, amelyek harcoltak a 
fasizmus ellen, s a főelőadó megfeledkezett arról, hogy egyáltalán meg
említse Jugoszlávia népeit is.) 

A Duna-értekezletről beszélni é.s nem említeni Jrgoszláviát — ez 
nemcsak érthetetlen és nem lojális az imperializmus ellen azonos érde
kekkel összekötött országok között, hanem politikailag is szűk Mtókö-
rííségcl jelent. Az imperialisták tévesen számítot tak az mperalista elle
nes front egységének meglazulására . Vájjon érdekében áll ennek a 
frontnak elhallgatni azt, hogv ebben az egységben Jugoszlávia megin-
•gathatatlanul őrzi a közös érdekeket, a békét és a demokráciát? 

Ez a hallgatás jellemző az Egyesült Nemzetek Bizottsági Tanácsá 
nak ülésével kapcsolatosan is, amelyen a jugoszláv memorandum alap
ján döntöttek az angol-amerikai katonai hatóságok törvényellenes in téz
kedéseivel kapcsolatban Trieszt szabad területén. A Biztonsági Tanács
ban az imperialisták egy szolgálatkész szavazógép segítségéve 1; a béke
szerződések még egy újabb megsértését szentesítették. Mauuilszki, 
Ukrajna delegátusa és Malik, a Szovjet Szövetség delegátusa teljes egé
szében elfogadták a jugoszláv delegátus panaszát és tiltakozását é s 
hasonló tartalommal hoztak véghatároxarot . — mert a jugoszláv kor-



mánv igazságos ügyet képviselt, mert olyan dologról van szó, amely 
nem csak Jugoszláviát érinti, mert arról van szó, hocv a nyugati h a 
talmak semmibe se veszik a nemzetközi szerződéseket és saját k ö t e 
lezettségeiket és ez a semmibevevés egész sor hasonló -törvényellenes-
iépés után következik és újabb erő-szakos törvényellenességek lehető
ségeit hozza magával . A jugoszláv kormány a maga memorandumában 
nem követelte Triesztnek Jugoszláviához való csatolását . Nem. Jugoszlá
via csupán egy fontos nemzetközi kötelezet tség t iszteletbentartását kö
vetelte. A jugoszláv kormány aláír ta a békeszerződést Olaszországgal 
annak ellenére, hogy a Triesztről szóló rendeletet igazságtalannak tart
ja és a háborús szövetségesekkel való egyetér tés kedvéé i t , kivonta• 
Triesztből azokat a csapatokat, amelyek Triesztet, fölszabadították a 
német fasiszták alól. A jugoszláv kormánynak jogában áll követelni az 
angol-amerikai hatalmaktól, hogy tiszteljék azokat a szerződéseket, , 
amelyeket maguk is aláír tak. A jugoszláv kormánynak nem csupán jo
ga, de kötelessége is volt, hogv rámutasson az angol és amerikai ha 
tóságok megengedhetetlen önkényességére és megkövetelje, a békeszer
ződés rendeleteinek tiszteletben tar tását , amelyet áldozatok meghozá
sával írt alá. A jugoszláv kormány álláspontjának, igazságosságát az. 
SzSzSzR és az Ukrán SzSzR képviselői is támogat ták. . Kifejezték »éles 
t i l takozásukat a nemzetközi szerződésekkel való ilyen eljárással szem
ben* és Manuilszki hangsúlyozta , hogv »az Ukrán SzSzR delegációja 
teljes egészében támogatja a jugoszláv kormány* javaslatát , hogv egy
részt Anglia és az USA, másrészt az Olaszország közötti egyezménye
ket érvénytelennek nyilvánítsák. »Fs amikor az angol-amerikai szavazó-
többség, az angol-amerikai-francia »bizonyítékok« és a Jugoszlávia e l 
leni vádaskodás ta r tha ta t lansága ellenére és a trieszti dolgozó nép' 
tiltakozásai ellenére mindkét előterjesztett ha tározat i javaslatot eluta
sította, Malik szovjet kiküldött kijelentette, hogy ezzel az »USA, Nagy 
Britannia és Franciaország az Olaszországgal kötött békeszerződés és a 
külügyminiszterek tanácsán hozott határozatok megsemmisítésének út 
jára !é*ptek<-. 

fis ime, ugyanazok a kommunista lapok, amelyek közzé tették a. 
szovjet nyilatkozatot, úgy elhallgatták a jugoszláv memorandumot,, 
mintha nem is lett volna. Vájjon a nemzetközi szerződések megsér té 
sének legutóbbi imperialista szentesítése nem ér in-tó Csehszlovákiát,.. 
Magyarországot , Romániát , Bulgáriát. Lengyelországot . Albániát, vala
mint Franciaország és Olaszország munkásosztályát? Vájjon a Jugo
szlávia Kommunista Pár t ja ellen folyó elvakult és dühös iiaisza miatt 
a többi országok kommunistáinak el keM h allgatniok^ a nyugati hatal
mak háborús uszításait, amelyekre a jugoszláv kormány rámuta to t t? 
Csodálatos bizonyítéka ez annak, hoirv Jugoszlávia Kommunista P á r t 
ja letért a szocializmus és az internacionalizmus útjáról us hogy Jugo
szlávia az imperialisták karjaiba rohan s mindez azért van mert va
lóban lendülettel építi a szocializmust és minden vonalon következete
sen iniperiajistaellenes politikát folytat! 

Miként kisérte a népi demokráciák országainak propagandája a t r i 
eszti esetet? Ügy, hogy Trieszt Kommunista Pár t ja Vidali-írakciójá-
nak kongresszusa alkalmából közölték a KPJ elleni dühös vádakat, ame
lyeket • az angol-amerikai szavazógép is fölhasznált a Biztonsági Ta
nácsban olymódon, hogy őszintén elismételte a vidalisták vádaskodása i t 
a jugoszláv kommunisták és hatóságok trieszti terrorjáról . Valóban, a 
Tájékoztató Iroda határozatának palackiából veszedelmes szellemek tá~ 



madtak, amelyek elnyomták a szeliemiidézcket. Amikor az egész mar--
xizmus-leninizmus ennek a határozatnak a szajkózására és szitkozódó' 
hangoztatására irányul és az egész iinternaoionalizmus a Jugoszlávia 
Kommunista Pár t j a diszkriminálásaira, akkoir némely magyar vezetők 
csodálatosan »gazdagítják« a íor rada loni és az igazságos 'háború elmé
letét és némely bolgár vezetők hasonjlókéiPiOen csodálatosan »gazdagít-
ják« a nemzetiségi kérdés elméletét és a bírálók és bírák valamenv-
uyien a kommunista elvszerűségnek, módszernek és erkölcsnek eddig 
még ismeretlen példáját adják. Pá r tunka t és a népeinket ért ütés sok
kal jobban megráz ta a többi pár tokat , mert a mi Pártunk*, amely körül 
ott áll a nép, megingathatatlan a maga igazságában. És nem lenne 
rossz, ha az imperialistaellenes tábor országaiban kicsit többet foglal--
koznának a nemzetközi szerződésiekkel, amelyeket az angol-amerikaiak 
megszegnek, mert mindezeket az országokat barátsági- és kölcsönös 
segélynyújtási szerződés köti össze. Erről megfeledkeznek Jugoszláviá
val kapcsolatosan s vele mint ál lammal szemben is megengedhetetlen 
lépéseket tesznek, annak ellenére, hogy e bará tsági szerződések közüi 
néhánynak ő volt a kezdeményezője. 

Ám térjünk vissza mégegyszer a Dunára* amely most valóban sza
bad lesz, mert nem gazdálkodnak többé rajta az imperialisták, fölütve 
partjain tanyáikat és az érdekelt államok demokratikus népeinek szu
verén akarata győzedelmeskedett . 

A Duna hatalmas, hírneves ó's sokszor megénekelt folyó, tör ténel
mi folyam, amelyen nagyon sck történelmi esemény zajlott le. A nagy
hatalmak útnak használ ták föd. hogy gazdaságiii'ag kizsákmányolják és 
politikailag leiigázzák éppen azokat az országokat , amelyek ezúttal egy
ségesen a Szovjet Szövetséggel bebiztosították szuverén jogaikat. 

Az értekezlet után a reakciós polgári sajtó azt írta, hogy a Duna 
többé nem kék, hanem »vörös lett«. 

A mi számunkra, jugoszlávok számára a Duna nem csupán polit i
kai és gazdasági jelentőségű nagy folyó. Nekünk a Dunával benső és 
véres kapcsolataink vannak. A német fasiszták rajta keresztül készí
tették elő erőszakos támadásukat hazánk ellen. Ez a Duna az elmúlt 
háborúban nem volt kék, hanem vörös, vörös a mi íéríiaink, asszonya
ink és gyeimekeink vérétől, az áldozatok vérétől, amelyeket különbö
ző országok fasisztái okoztak s akik közül soviniszta őrületükben k i 
emelkedtek a magyar fasiszták, a tömeggyilkosság szervezői. Egyet
len nép sem ontotta több vérét a Dumába. A Duna a m i hazafiaink egyik 
tömegsírja volt, de színhelye dicső harcoknak Is. Hát el lehet felejteni 
és szabad azt tagadni, hogy 1944-ben a Dunán találkozott a Vörös 
Hadsereg és a Jugoszláv Hadsereg? Hát k i lehet törölni a tör t the lem-
ből azt a tényt, hogy a Jugoszláv Hadsereg három esztendőn keresz
tül csodálatos harcot vívott egyedül annyi ellenséggel, bevár ta a Vö
rös Hadsereget, amelyben hitt ezer kilométeres távolságon keresztül is,. 
s vele együtt folytatta a harcot a fasizmus megsemmisí téséér t? Hát 
lehet azt tagaum, hogy a Vörös Hadsereg a Dunánál találkozott az 
első szövetséges hadsereggel, őszinte, barát i hadsereggel, a leigázott 
Európa egyetlen népi hadseregével és katonaságával , amelv ha a sem
miből is keletkezett, katonailag komoly Volt é s erkölcsileir erős harcos
társ? Vájjon hasznos dolog-e az imperialistaellenes front számára tagad
ni azt a gyönyörű igazságot, hogy a Dunánál találkozott a két forra
dalmi népi hadsereg, a szeretett taní tó és a jó taní tvány, amely a leg
nehezebb harcban született és nőtt fel? Nem, az igazságos vérrel írt 



szavakat nem torlik le a történelem lapjairól, azok átvernek minden 
•erőszakkal rákent színen, azok lángragyáinak. És a jugoszláv kommu
n i s t ák a háború idején ezen a Dunán á t küldték felhívásukat a magyar 
.antifasisztákhoz, és ugyanezen a vértől vöröslő Dunán á t nyújtot t az 
új Jugoszlávia kezet azoknak a szomszédos országoknak, amelyeknek 
néoei a háborúban ellene voltak. És ime, a Duna-értekezletről szóló je
lentésekben és propagandában az intemacdonalizmus és a szocializmus 
csodálatos védelmezői elhallgatják Jugoszlávia tevénkeny imperialista
ellenes részvételét métg a Duna-kérdés tényleges rendezésében is. azé t 
a Jugoszláviáét, amelyről nem is olyan régen valamennyien elismer
lek, hogy nagyon soka? tett nem csupán a fölszabadító háborúban, ka
néin a béke és a baráti viszony föltételeinek megteremtésében a Bal-
Jvánon és Keleteuropában. Vájjon bűne Jugoszláviának, hogy mindezt 
megcselekedte? 

Nincs szándékomban, hogy a p á r t o k r ó l a vezetőkről és a kormá
nyokról beszéljek. Fzeknek a pártoknak, vezetőknek és kormányoknak 
a sajtójáról é s propagandájáról beszélek, és joggal beszélők, mint a 
Jugoszlávia népeinek írója és közírója, büszke vagyok, hogy7 elvileg és 
erkölcsileg ilyen tiszta propagandában dolgozom olyan időben, amikor 
a kommunista pártok igen sok lapja a boulevard-revolver újságok szín
vonalára sülifyed s érveiket, valamint értesüléseiket kölcsönösen vál to
gatják a burzsoá sajtóval. 

Ez a kommunista és demokratikus sajtó egyetlen szót sem szólt 
"arról, hogy Zágrábban most Ítélkeztek a Vatikán egy bedobott kém-
csoportja felett és ezen a tárgyaláson, mint eleddig soha sem, leleplez
ték a Vatikán szerepét a Wall-Street háborús uszító politikájában, és 
bebizonyosodott, hogy nem lehet világosabb a Vatikán kapcsolata a .fa
sizmussal a háborúban és a háború után a háborús bűnösökkel. (Csak 
a jugoszláv oldalról jövő ti l takozás után jelent meg néhány szó erről.) 
Mát az imperialistaeiilenes tábor országai számára ez jelentéktelen do
log? A jugoszláv határokon eigytől-egyig elfogták az imperialista ter
ror-központ megbízottait , akik a hi'tlerizmus alatt tanultak és a nyuga
ti imperializmus alatt vizsgáztak. Az imperializmusnak ugyanezek az 

ügynökei érkeznek az hnperialistaefenes tábor több: országaiba is, csak 
nem fogják el őket azonnal a határon, mint nálunk. A kémszervezet 
terrorjának é<s kihívásainak azonos forrását is leleplezték. Hát ez jelen
téktelen dolog Franciaország számára , ahol a munkásosztály és a pár t 
nehéz harcot vív a béke álarca alfatt tevékenykedő katO'likus-wallstreeti 
hazaárulók ellen, vagy Olaszország munkásosztá lya és oárt;a számára, 
ahol a kémcsoport terrorszervezetének központja székel, amely az olasz 
munkásosztály legnagyobb ellensége? Vájjon a maevar kommunisták
nak el kell hallgatniok legnagyobb ellenségük. Mindszenti prímás kap
csolatait ezzel az összeesküvéssel csak azért , mert az ő retezvétele a 
zágrábi tárgyaláson derült ki? Az ámperialistaellenes tábor minden or
szágának áruló emigránsai nyugaton egyesülnek. A zágrábi tá rgyaláson 
földerítették ennek a szervezetnek a kapcsolatait ós titkos szálait Ma
gyarország, Románia és a többi országok felé. Ügy tűnik föl, hogy 
mindez jelentéktelen, hogy a jugoszláv hatóságok semmiféle szolgála
tot nem tettek az imperialista ellenes tábor országainak azzal, hogy 
szétzúztak egy terrorista szervezetet, amely mindezen országok ellen 
készült, — - mert ezen országok kommunista párt jainak propagandája 
ugyanakkor »Jugoszlávia Kommunista Pár t ja vezetőinek te r ror já rók 
.beszél és >az igazi kommunisták fasiszta üldöztetéséroU és hasonló, 



gyermekeknek való vad meséket szajkóznak, amilyeneket a burzsoá-
saiíc már régóta szervíroz a Szovjet Szövetség és a néni demokrá
ciák ellen. 

Amikor az elmúlt ősszel néhány külföldi országban jártain, a reakciós-
sajtó valóságos kampány t vezetett Jugoszlávia ellen azt harsogva, hogy az 
országban közel háromszázezer fölkelő harcol Ti to uralma ellen. S mi 
több, valóban őszinte külföldi barátaim, tekintélyes pdlitikusok és k u l 
in rmiinká sok bizalmasan meg is kérdezték töíiem, hogy mi a helyzet, 
a harctéren. A válaszra, hogy ez a mese nevetséges dolog, és hogv a 
néphatóság néhány közönséges banditákból álló csoportot fogott el, 
amelyek semmiféle támaszponttal nem rendelkeznek, baráta im valahogy 
Tartózkodóan bólintottak. »Mert — mintha ú g v gondoltaik volna—• va
laminek mégis csak lenni kell ezek a mondjuk, föifúit h í rek mögött*. 

Most mindenki előtt nyilvánvalóvá vált. hogy miről van szó. Ez a 
háromszázezer főnyi lázadóból áMó usztasa-csetoik sereg — ebből az 
ötven banditából állott, akik csoportonként szöktek át országunkba és 
akiket a mi közbiztonsági szerveink sorban és azonnal el is fogtak a 
határ közelében. Ennek a láthatat lan ka tonaságnak a »liadvezérei«,akik 
maguk is meg voltak győződve arról, hogv ez a katonaság létezik, egy 
esztendőn keresztül pontosan beérkeztek — néphatóságaink kezei közé. 
Az országban semmiiélie lázadó ka tonaság nem volt — csupán r a p í r a n 
létezett és a kémek gazdáinak az agyában, s ez magukat a »hadvezé-
reket« is meglepetésszerűen érte. Igen, Jugoszláviában, ahol a nép, a 
párt és a hatóság egységes, már több féle színű kémek felett í télkez
tek, mint Osvald, Juramcs és társai és olyan kémek felett, is, akik a 
fasizmus áldozatai és a kommunisták á larca alatt előbb Gestapo ügy
nökök voltak s u tána egy másik, ismert nyugati intézmény ügynökei. 

Most már az egész világ előtt ismeretest hogy.a m i állami köz
biztonsági szervezetünk milyen k é m - és terrorszervezetet leplezett le 
cs tett ár ta lmatlanná a bedobott háborús bűnösök elfogatásával, akik 
íelett Zágrábban Ítélkeztek. És mindenről a demokratikus és kommunista 
sajtó és propaganda most hallgat, mintha azoknak az országoknak és 
népeknek az érdekeiről nem lenne szó, amelyeknek propagandája erről 
imllgat. De ez a sajtó és rádiópropaganda milyen hangosan kiabál a Ju
goszláviában levő terrorról , az »egészséges efemek« é s »hű szocialisták^ 
lázadásáról és ez a propaganda hogy fölhívja Jugoszlávia népeit, hogy 
lázadjanak föl törvényes vezetőik ellen, ez a sajtó és rádió-szolgálat 
ínég mennyi helyet is biztosít néhány renegát piszkos nyi latkozatának, 
akik a kommunista eszme és erkölcs nevében beszélnek és írnak. — a 
Sanktea«, a »Rude pravo«, a »Tv(orba«, a »Szabad nép«. a »Rabotni-

cesko delo« és a népi demokráciák országainak e g y é b lapjai és rádiói 
minden külföldön levő jugoszláv pártütőt vagy dezertőrt előharcosnak, 
legjobb kommunistának s vezérnek nyilvánítanak. A renegátok aljas és 
zavaros közleményeit mint a »marxista-lieninista e!emzés« példaképét 
teszik közzé, gyanús kalandorok erkölcs-osősznek nevezik k i magukat, 
a gyáva spekulánsok rangja nő, jugoszláv kitüntetésekkel látlak el 
őket, jelentőségük fokozódik, nevetséges kérkedőket nagv teoretikusok
nak nevezik ki és egy hazátlan, szenzációhajhászó, dekadens riporter 

nagy jugoszláv író« lesz, olyan erkölcsi jogokkal, hogy gváva szüle
ményeit a forradalmi elmélet és erkölcs védelmébe álilítia. 

Vájjon ez is egy oka lenne a hallgatásnak, arról a nagy győzelem
ről, amelyet a szocialista közbiztonság aratott az imperialista kémek ter
rorja fölött? Vájjon annak az ítéletnek az elhallgatása, amelyet az 



„azonos érdekekkel összekötött országok számára egyaránt veszélyes 
bűnösök lelett kimondták, újaibb igazolásod szolgál a »kiv&ndorlott sze-

. mélyek* számára , akik a maguk szégyenüket éts nyomorúságuka t túl
fűtött nyilatkozatokba rejtik és a határok mögött srugsrolva lármáznak 
s arra várnak, hogy »vezetőkként« visszatérjenek Jugoszláviába? Hát 
lehet védelmezni és támogatni ilyen típusokat, akik elárulták szocialista 
hazájukat? Azok a szocialista frontnak csak árulói lehetnek. Mát nem 
hallatlan dolog olyan szörnyű zajt csapni egv dezertáló tábornok ha
lála körüh aki szökésben a határon rálőtt a ha tá rő r re , akit azért állí
tottak oda, hogy a haza ha tárá t őrizze? Jugoszlávia határai szentek. 
A kémek nehezen lépnek á t rajta. Jóiieheí Jugoszlávia határai nem 
vasfüggönyök, amelyek mögött titokzatos dolgok tör ténnek. Ami Ju
goszláviában történik, az látható és hallható az egész világon s ez az 
egész demokratikus front javára szolgál. A terrorról és lázadásokról 
szóló mesék azzal mé£ nem váltak hitelesebbé, ha a demokratikus saj
tóban látnak napvilágot és a renegátok hazugságai sem válnak az ő 
védnökeik dicsőségére. 

Nem szolgálhatja a szocializmus és a népi demokráciák érdekeit az, 
ha a Jugoszláviáról terjesztett hazugságokkal éts az igazsás: elhallga
tásával fölbátorítják az imperialista támadókat akik nem csupán Jugo
szlávia, de a többi népi demokrácia szétzúzásáról is álmodoznak. A 
.szocializmus és a demokrácia frontja egységes . Ezt az egységet Ju
goszlávia belpolitikájának és külpolitikájának minden ténykedésével 
igazolja. Jugoszlávia meggyőződéssel az igazságot képviseli. A külföl
dön senki sem hallott egyetlen rágalmat sem Jugoszlávia részéről a 
barát i országok ellen é/s ezen országok propagandájának e l ragadta tás
sal kellene tudomásul venncök Pár tunk , sajtónk és propagandánk mél
tóságteljes magata r tásá t . Az igazság mindannyiujnknak szükséges. Ve
szedelmes dolog félni az igazságtól vagy áldozatot hozni rövidlátó szá
mításokért , egy történehni hiba meghosszabbításáért a kommunista pár 
tok egymás közötti viszonyában. 

-4 szocializmus felépítése Jugoszláviában a munkásosztály 
és a város és a falu dolgozó tömegei harcának jelenlegi szaka
sza, a munkásosztálynak és élcsapatának végcélja — a kommu
nista társadalom felépítése felé vezető úton, azaz az olyan társa
dalom felé, amelyben megszűnik minden osztálykiilönbség és min
denki képességei szerint dolgozik es szükségletei szerint kap* 
(A JKP programja) 


