
d) úi bulltúr egyesületeket szervezni azokban a magvariakta közsé
gekben és településekben, ahol még nincsenek ilyenegyesiEetdk; 

e.) ikulturegyesületeink önálló egyesületek, ezért rendezniöfc kell alap
szabályaik kérdését; 

f) aktivizálni és bevonni az egyesületek munfcáiába minden magyar 
ikulturmunkást; 

g) munkánkban álíandóan szem előtt kell tartani a káder kérdést, 
ú; kuílturmunkásokat emelve ki az ifjúság, a munkásság és parasztság 
soraiból: 

h) gyakorlati munkájukban egyesületeink legyenek szoros kapcso
latban a Magyar Osztállyal, mint központi irányító szervvel, valamint a 
kulturegvesületek járási (városi) szövetségeivel és tömegszorvezeteink-
kel; egvesületeinkneik-szoros kapcsolatot kel/l fenntar.taniok Vajdaság többi 
nemzetiségeinek kulturegyesületeivei; 

i) tömeeesítsük egyesületeinket és tegyük ezzel átfosróbbá kultur-
munkánkat 

A vajdasági magyar kultúrmunkások távirata 
Tito marsaihoz 

Hőnszeretett Tito marsalunk! 

Forró üdvözletünket küldjük Neked, népeink nagy vezérének, a 
vajdasági magyar kultúrmunkások Noviszádon tartott értekezletéről. 
Kultúrmunkánk kérdései és feladataink megvitatása közben újból leszö
gezhettük népeink diadalmas sikereit a szocializmus építésében, a bol
dog iövő felé vezető úton. Ezek a sikerek biztos alapot nyújtaoaSk dol
gozóink múvelödésbeli fejlődésének. 

Mind nagyobb erőfeszítésekre serkent bennünket, magyar kuitűr-
munkásokat az a tény, hogy a szabad és egyenjogú népek úi Jugoszlá
viájában, hazánk több; népeivel együtt a magyaroknak is teljes joguk 
és minden lehetőségük megvan a gazdasági, politikai és kulturális fej
lődésre. Népeink egyenjogúságát és ennek keretében a nemzeti kisebb
ségek szabadságát és fejlődési lehetőségeit a nemzeti kérdés helyes 
marxista-leninista megoldása tette lehetővé országunkban. Igaz nem
zetköziség ez a gyakorlatban. 

Csakis a Te bölcs vezetésednek és Pártunk hős harcának köszön
hető, hogv népeink megbonthatatlan testvérisége és nagy építési sikerei 
i l y nagyszerű valósággá váltak. 

Megbeszélésünkön az a megingathatatlan, egyöntetű elhatározásunk 
nyilvánult meg, hogy a jövőben még többet és még jobban fogunk dol
gozni népünk, fő!eg a falu dolgozói, kulturális fölemelkedéséért. Minden 
erőnk latbavetése útján, te t tekkel mutatiuk meg széttéph°tetlen hűse
günket Pártunkhoz, Hozzád és népeinkhez. Ez lesz egyúttal határozott vála
szunk mindazoknak, akik ma méltatlan rágalmakkal illetnek bennünket 
és népeinket. A Pártunk és országunk elleni hajsza ellenére tovább dol
gozunk azon, hogv még jobban elmélyüljön a testvériség és összefogás 
népünk és hazánk többi népei között. Semmikép se fogúik megengedni, 
hogy a határon túlról jövő becstelen uszítás és a reakció még nálunk 



megevő maradványainak népellenes munkáia következtében ismét lábra-
kapion a sovinizmus. Minden erőnkkel aizon dolgozóink, hogy, a fttgoszlá-
viai magyarok tömegeiben is tovább szilárduljon az igazi szooiaiKista ha
zaszeretet népeink közös hazája, a szocaliiista Jugoszlávia iránt. 

Fogadjuk, hogy soha senki sem téríthet le bennünket arról az útról, 
amelyet Te jelöltél k i Pártunk, népeink és a mi számunkra. Semmi két
ségünk az iránt, hogy helyes és bölcs vezetésed alatt népeink még 
továbbá győzelmeket fognak kivívni a szociallizmus építésében. 

Éljen népeink nagv vezére és bölcs tanítómestere, Tito marsai! 
Noviszád, 1948. december 5. 

"Tartalmában szocialista, formáiban nemzeti 
íemes kultúra amely lelő a szocializmus halad* 

— ime Üyen az e$ye» 

'(Sztálin) 


