
É vfo rd u ló ra !
Harminckét esztendeje, hogy a hős orosz proletariátus 

fegyveres forradalommal magához ragadta a hatalmat, megala
pította a világ első szocialista államát és ezzel a világon elő
ször törte át az imperializmus frontját.

Az egész világ dolgozóiban a Szovjetunió táplálta a 
szocialista társadalmi rend elterjedésének, az ember ember által 
történő kizsákmányolás megszüntetésének reményét.

A Szovjetunió puszta létezése állandó fenyegetést jelen
tett és jelent a világ kapitalistái felé, mert zavarja őket kizsák
mányoló, népnyúzó, hódító terveikben. A világ minden dolgo
zója, haladó értelmisége, mérnöke, tudósa és. híres művésze lé
legzetfojtva figyelte a nagy kísérletet, a világ legelső szocialista 
államának felépítését.

Az orosz proletariátus a hatalom megszerzéséért, meg
tartásáért, a szocialista állam felépítéséért és megvédéséért foly
tatott harcában a hadifegyvereken kívül minden elnyomott osz
tály leghatásosabb politikai fegyverét, a marxista-leninista ideoló
giát alkalmazta.

Szocialista államot felépíteni hatalmas feladat, különös
képen nehéz feladat volt a Szovjetúnió esetében, amely az 
1917-es Nagy Októberi Forradalom ideje alatt és után egyedül 
állt az imperialista, kapitalista környezetben. A cár által veze
tett 1914-es rabló háborúban az ország gazdaságilag teljesen 
tönkrement és bár Oroszország nagy gazdasági, anyagi és ter
mészeti kincsekkel rendelkezett, mégis nagy hiányok voltak 
élelmiszerekben, ipari nyersanyagokban és iparcikkekben. Ez volt 
az orosz proletariátus hőskora.

Ekkor az orosz nép egyik kezében a fegyver, másik kezé
ben a kasza, illetve a kalapács volt. Tizennégy állam burzsoá 
hadseregét így verte vissza fiatal proletár hadseregével, a „Vö
rös Hadsereg”-gél. A gyülevész fehér csapatokat, melyeket a 
feudális cári tisztikar vezetett, csúfosan megverték és kizavarták 
a szocializmus földjéről. Csapást csapás után mértek a beavat
kozókra, felszabadították hazájukat, hogy égig érő fáklyaként 
hirdessék a világ dolgozóinak a szocializmus eljöttét.

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom után huszonöt 
évvel, a szovjet nép a Nagy Honvédő Háborúban az elnyomott 
országok egész sorát szabadította meg a fasiszta zsarnokság 
béklyóitól és ezzel szétzúzta az imperializmus láncait, — jogos
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reményt ébresztve, hogy e harcot folytatják a világ valamennyi 
elnyomott dolgozó népének végső felszabadulásáig.

Csalódnánk, ha azt hinnénk, hogy e gigászi feladat elvég
zéséhez hatalmas hadsereg és óriási anyagi erőforrások álltak 
a fiatal proletárállam rendelkezésére. Nem! A proletariátus meg
értette, hogy nem a cárok nagyhercegek, földbirtokosok, kuiá- 
kok országát, hanem saját szocialista országát, s ami a legjelen
tősebb az egész világ dolgozói szempontjából, — a „szocializ
mus bölcsőjét” védi a világ minden dolgozója számára.

Az ellenforradalmi fehér csapatok, de a többi intervenciós 
sereg is amerikai, angol anyaggal, felszereléssel, ruházattal és 
fegyverzettel voltak ellátva. A fiatal Vörös H ad sereg  pedig selej-' 
tes és a háborúból megmaradt fegyverekkel és rongyos ruhával, 
nemritkán éhesen került szembe a rablásra éhes intervenciós 
sereggel. Mégis a fiatal Vörös Hadsereg győzött, lángeszű szer
vezője, a szocialista haditudomány megalapítója, Sztálin elv
társ vezetése alatt. • ,

A világ-dolgozóinak, a világ minden békeszerető emberé
nek tekintete ezekben a történelmi napokban meleg szeretettel 
Sztálin elvtárs felé fordul, akinek hetvenedik születésnapját ez 
év december 21-én ünnepeljük.

Mi, a magyar néphadsereg katonái különösen nagy szere
tettel várjuk és ünnepeljük Sztálin eívtárs születésnapját, mert 
nekünk nemcsak szabadságot adott, hanem megajándékozott az
zal a sztálini haditudománnyal, amellyel az intervenciós csapa
tok, majd a fasiszták felett a történelem egyik legnagyobb és leg- 
dicsőbb diadalát aratta.

Mi, a néphadsereg katonái tudjuk, hogy miért dolgozunk 
és ha a szükség úgy kívánja, tudjuk, hogy miért fogunk har
colni; a magyar dolgozók jövőjéért, szabadságáért és országunk 
függetlenségéért.

A Hadtápszolgálathoz beosztott katonák most tanuljuk a 
dicső Vörös Hadsereg hadtápszolgálatát. Ez a szolgálat a sztá
lini győzelmekben kipróbált és jó! bevált rendszer.

Ügy érzem, hogy nem ünnepelhetjük méltóbban Sztálin elv- 
társ születésnapját, mint azzal, hogy tiszteletteljesen őszinte jó
kívánságainkat küldjük a nagy proletár hadvezérnek, — foga
dalmat teszünk, hogy fáradságot és időt nem kímélve mielőbb és 
teljes egészében elsajátítjuk a dicső szovjet hadsereg hadtápszol- 
gálatát. Az Ö magasztos példáját követve a népek szabadsá
gáért, függetlenségéért és a proletár nemzetköziségért vívott 
harcban, e szolgálat útmutatásainak "követése lesz legerősebb és 
legyőzhetetlen fegyverünk.
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