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Megalakult a Magyar írók Szövetsége 

Szegedi Csoportja 

VASÁRNAP. 1951. FEBRUÁR l t . 

Szombaton délelőtt alakult meg a 
Magyar Írók Szövetsége szegedi cso-
portja. Az alakuló gyűlésen Lődi 
Ferenc a ..Tiszatáj" köré tömörült 
írói munkaközösség vezetője szá-
motadott eddigi munkájukról és fel-
vetette a szegedi írók problémáit. 

'.V Magyar Írók Szövetsége képvi-
seletében László Gyula vidéki tit-
kár volt jelen. 

— A vidéki írók munkájához se-
gítséget kívánunk nyújtani — mon-
dotta László elvtárs. — A „Tisza-
táj" kollektívája nem jelentett szer-
vezeti formát és ezért az írók bi-
zonyos mértékig elszigetelődtek, 
nem tudtak tehetségükhöz méltó 
munkát kifejteni, de nem tudtak 
megfelelő támogatást adni a szép-
számmal jelentkező fiatal tehetsé-
geknek sem. 

László Gyula elvtárs tájékoztatta 
a csoportot mindazokról az elő-
nyökről, amit a csoport megalaku-
lása jelent. Ismertette azt n hatal-
mas erkölcsi és anyagi támogatást, 
amelyet — Népköztársaságunk gon-
doskodása folytán — a Magyar Írók 
Szövetsége a jövőben nyújt a vidéki 
íróknak. 

Végül megválasztották a vezető-
céget. A csoport titkárává Kékesdi 

Gyulát, a „Tiszatáj'' szerkesztőjévé 
Lődi Ferencet választották. 

Este 6 órai kezdettel a csoport 
megalakulása alkalmából irodalmi 
estet rendeztek a városi tanács köz-
gyűlési termében. Somfai László, a 
csoport elnöke beszédében hangsú-
lyozta a csoport megalakulásának 
jelentőségét és ismertette céljaikat. 

Ezután az írók műveikből olvas-
tak fel. László Gyula, Vészi Endre 
és Úrban Ernő budapesti írók szin-
tén műveikből tartottak ismertetöt. 

A szegediek köziil Tolnai Péter, 
László Ibolya, Diószegi András, Sza-
bolcsi Gábor, Somfai László és Lő-
di Ferenc olvasott fel müveiből. Ki-
emelkedő volt Diószegi András „Út-
törők" és Somfai László „Szap-
panos Gál cukorrépája" cimü no-
vellája. 

'A'z estet a Pedagógiai Főiskola 
Gyakorló Altalános Iskolájának 
énekkara tette szebbé, melyet Ga-
ramszegi József tanár vezényelt. 

A nagy számban megjelent szege-
di érdeklődők hálás tapssal jutal-
mazták a felolvasott műveket. 

Mint az alakuló gyűlés, mint az 
irodalmi est részletes ismertetésére 
lapunk egy későbbi számában még 
visszatérünk. 

Sajói- szerzeményeikből álló hangversennyel 
készülnek a szegedi Zenekonzervatórium 

növendékei a pártkongresszusra 
A szegedi Zen elem i ze rvató rium 

növendékei saját szerzeményeikből 
álló, teljes estét betöltő hangver-
sennyel készülnek a pártkongrasz-
szusra. A műsoron énekkari szá. 
mok, kamaramüvek, zongora, he. 
gedü szólók szerepelnek. 

Jónás Ernő József Attila „Ha-
tár" és „Homály borult az erdő. 
re" című verseit dolgozta fel vc-
gycsikarra. Kovács Mátyásnak 
orosz népdal feldolgozása zongora 
és hegedű szólói szerepelnek a mű-
soron. 

Kovács Mátyás* karmesternek 
készül. Édesapja ujságárus volt, de 
keserves nélkülözések árán fiát ta-

nítóképzőbe járatta, a felszabadu-
lás előtt. Kovács Mátyásnak min-
dig a zenéhez volt kedve, de erre 
a múltban nem is gondolhatott, 
hiszen ez neon biztositolta volna 
megélhetését. Most 325 forint ösa. 
töndíjából gondtalanul végezheti 
tanulmányait. 

Mint DISz titkár, élen jár a 
kongresszusi verseny megszervező, 
rében is. Az intézet növendékei 
versenyben vannak, melyikük tamul. 
ja meg rövidebb idő alatt tökéle. 
testem az új darabokat. A verseny 
állását falitáblán jezik. A női kar 
Szorgalmával és lendütetcsségével 
elhagyta a férfi szólamokat. 

Támadás 6.25~kor 
AUxau'dr Matroszov, a hős kom-

• 1 szomolc, a nagu Honvédő 
Háború alatt élete feláldozásával bi-
zonyította be, hogy a nép ügye, a 
Szovjetúnió harcának győzelme 
mindennél fontosabb, a legszentebb 
ügy a számára. A Szovjet Hadsereg 
minden tagja és az egész szovjet 
nép nagy szeretettel és a hősöknek 
kijáró tisztelettel emlékezik meg ró-
la. Hősiességéről és önfeláldozásá-
ról készítette Leonid Lukov, a 
„Támadás 6.25-kor" cimü filmet. 

.4 film elején Matroszovot, mint 
ipariskolai tanulót ismerjük meg. 
Ekkor a német fasiszták már mé-
lyen benyomultak a szovjet hasa 
területérc. Matrossov nem tud nyu-
godtan tanulni és nem tud nyugod-
tan aludni kényelmes ágyában, mert 
tudja, hogy nem messze tőle szov-
jet emberek ontják vérüket a. haza 
védelmében. Éjjel, titokban kiszökik 
szobájából és barátjával, Olinnal, 
eltávoznak, hogy önként jelentkez-
zenek a frontra, 

lilrttroszovot első harci felderítő 
szolgálata nehéz feladat elé 

állította, amelyet vakmerő hősiesség, 
yrl oldott meg. Bajtársaitól elsza-
kadt és egy gránáttölcsérben fedez-
te, magát, így vette fel a harcot az 
ellenséggel. Ezzel lehetővé tette baj-
társai számára, Iwgy a felderítést 
sikeresen hajtsák régre. Bajtársai 
nzt hitték, hogy e/esett és nélküle 
tértek vissza szolgálati helyükre. 
Matroszoe azonban órák múlva szin-
tén jelentkezett, Bátorságának híre 
csakhamar elterjedt a szovjet csa-
patok között. Min 1 vadász a vada. 
I:a.t, úgy üldözi Matroszov a német 
fasisztákat és minden lövése talál. 

Amikor Sztálin elvtárs kiadta a 
parancsot a támadás megkezdésére, 
Matroszov elhatározta, hogy utolsó 
lélekzetéig harcol és soha nem hát-
rál meg, bármilyen erő álljon is út-
jába. 

JJujnal van: 6 óra 25 perc. A 
' * támadás hatalmas tüzérségi 

előkészítéssel indul meg. Remeg a 
föld az ágyúk, aknavetők, katyusák 
dörgésétöl. Majd felhangzanak a 
rohamra jelt adó szavak: Ha-
záért! Sztálinért!" Hatalmas ,Jiur-
rá"-val indulnál: támadásra a vörös 
katonák. Matroszov az élen halad. A 
roham, lendülete, egyszerre megtör, 
pan. Bevehetetlennek látszó német 
géppuska fészek szórja a golyózáport 
c. támadókra. Matroszov és néhány 
bajtársa önként vállalkozik arra, 
hogy elnémítsa a tűzfészket. Baj-
társai elesnek mellőle. Matroszov 
már csak egyedül kúszik a géppus-
kaállás felé. Kézigránátjai azonban 

nem tudják megsebezni a vastag 
földfal mögött rejtőző fasisztákat. A 
gépfegyver egyre, szól, a támadás 
elakad. A fiatal harcos ekkor újból 
emlékezetébe idézi Sztálin elvtárs 
parancsát: „Nem szabad megállni. 
Nem lehet, hogy egy nagy támadás 
elakadjon azért, mert nem tudják 
leküzdeni az ellenség tiizállását." 

Egy pillanat és Alexandr Matro-
szov ráveti magát a. gépfegyverállás 
lőrésére, hogy testével fogja fel n 
golyókat. A tüzelés abbamarad. A 
szovjet harcosok förgeteges roham-
mal törnek most előre: az áttörés 
sikerült. 

A hős komszomolc nevéről ezre-
^ det neveztek el. Sztálin elv-

társ kiadta a parancsot, hogy 
Alexandr Matroszov nevéről, a 
Szovjetúnió hőséről kell elnevezni 
azt az ezredet, amelyben küzdött, 

A film. emléket állít Alexandr 
Matroszov hősiességének és ugyan-
akkor megmutatja a szovjet ifjú-
ság határtalan hazaszeretetét, 
amellyel még az életét sem, lámélte, 
amikor hazája szabadságáért., a 
rabló fasizmus legyőzéséért harcolt. 
Ma, amikor Korea népe hősi harc-
ban áll a hazáját megtámadó ame-
rikai imperialistákkal, amikor a 
kínai ifjúság tízezrével jelentkezik, 
hogy a koreai néphadsereg oldalán 
küzdjön az új háborús agresszorok 
ellen, különösen időszerű ez a film, 
amely figyelmeztetés a háborús uszí-
tók felé: az a nép, amely már tudja, 
hogy mi a szabadság, nem hátrál 
meg semmiféle túlerő előtt. A há-
borús uszítók ugyanarra a sorsra 
jutnak majd, mint elődei, a fasisz-
ták. 

A filmet, amelyet 1948-ban Sztálin 
díjjal tüntettek ki. holnap, hétfőn 
mulatja be a Fáklya-filmszínház és 
csütörtökig tartja műsorán. 

Pályása ti felhívás 

Az egészségügyi minisztérium a 
kórházasltott gyermekvédő intézet 
részére engedélyezte, bogy egy dié-
tás nővért, vezető csecsemő, és 
gyermekgondozónöt, két csecsemő-
gondozónőt és három gyermekgon-
dozót felvehet. Ezekre az állásokra 
pályázatot hirdettek, amelyhez csa-
tolni kell egy anyakönyvi kivona-
tot, iskolai, szakképzettségi igazol-
ványt, erkölcsi és tisztiorvosi bizo. 
nvítványt, egy rövid életrajzzal, A 
beosztott gondozónők részére a 
szakképzettségtől egyelőre eltekinte-
nek. A pályázatot március t-ig n 
gyermekvédő intézethez lehet be-
nyújtani. 
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Munkás-parasziszövőlség — Pártunk paraszhoiitikája 

|Lf i tehát a munkés-paraszt-
* szövetség formája, tartalma 

és cé'ja a szocializmus építésének 
idején? Sztálin elvtárs ezze, 
kapcsolatban a következőket mond-
ja: „A munkások és parasztok szö. 
vétségé a proletáriálus diktatúrá-
jának viszonyai között nem egy-
szerű szövetség. Ez a munkásosz-
tály és a parasztság dolgozó tö-
megei közötti osztályszövetség kü. 
lönleges formája, amely a) a mun-
kásság hatalmának erösitését, b) 
a szövetségen belül a munkásosz-
tály vezető szerepének biztosítását, 
c) az osztály és az osztálytársa-
dalom megsemmisítését tűzi ki 
célul." 

A munkások és parasztok szö-
vetségéinek minden más felfogása 
— amint azt Sztálin elvtárs mond-
ja — „opportunizmus, menseviz-
mus minden amit akarsz, csak nem 
marxizmus.lenin izmus." Ezt nem 
mindig értik meg a mi elvtársaink. 
Nézzük meg közelebbről, mit je-
lent a munkás.parasztszövetség 
különleges formája a szocializmus 
építésének idején. 

Először: ez a Szövetség a pro-
letárdiktatúra viszonyai között nem 
az egész parasztsággal kötött szö-
vetség, hanem a dolgozó paraszt-
ság, azaz a szegény- éa középpa. 
rasztsággal való szövetség. Nincs 
benne a kulák, a kupeeparaszt, a 
kizsákmányoló, sőt ez a szövetség 
csakis a kulákság elleni harc alap-
ján jöhet létre. Ha a kulák okkal 
Szembeni harcot, a békülékenység, 
a megalkuvás váltja fel — amint 
ezt nem egy helyen tapasztalhat-
juk, például Szőregom, Lengyel Pé-
ter kutaknál elszámoltatás után 20 
mázsa kukoricát ós 3 mázsa cuk-
rot találtak —, akkor ez a szövet-
ség uem a munkásosztály hadát, 
lásart erősiti. 

Másodszor: A munkás-paraszt 
szövetségnek különleges formája 
azt is jelenti, hogy a szövetségen 
belül biztosi tani kell a munkásosz-
tály vezető szerepét. Ellenkező 
esetben a szövetség iiem a mun-
kásosztály hatalmát erősiti, ha-
nem az ellenség hadállásait. Biz-
tosítani a szövetségen belül a mun-
kásosztály vezető szerepét, világo. 
san következik ez abból az ismert 
marxista tételből, hogy egyedül a 
munkásosztály képes a kizsákmá-
nyolók elleni következetes harc ve-
zetésére a szocializmus felépítésé-
re. 

I-T armadszor: Sztálin elvtárs 
meghatározásából az is kö-

vetkezik, hogy a munkások és dol-
gozó parasztok szövetsége nem 
lehet tartós, ha nem szervezzük 
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meg a falun a munkásosztály leg-
főbb támaszát,, a szegényparaszt, 
ságot. A szegényparasztság azért 
a legszilárdabb támasza falun a 
munkásosztálynak, mert a kulák-
ság ezt a réteget zsákmányolja ki 
leginkább. Ez a réteg áll a legkö-
zelebb a munkásosztályhoz és lát-
ja be leginkább a kulákság elleni 
harc* szükségességét. A munkás-
osztálynak harcai közepette első-
sorban erre a rétegre kell támasz-
kodnia. 

Ez az osztályszövetség különle. 
ges formája, amelynek megvalósi-
tásával kapcsolatban Sztálin elv-
társ ezeket mondja: „A munkások 
és parasztok szövetségét a proletá-
riálus diktatúrájának jelenlegi vi-
szonyai között csak Lenin ismer' 
jelszavával lehet megvalóaitani. Tá-
maszkodj a szegény parasztságra, 
cpíts tartós szövetséget a közép-
parasztsággal, egy pillanatig sem 
szünesd meg a harcot a kulák el. 
len. Csak ennek a jelszónak ér-
vényre juttatása esetén lehet a fa-
lun elérni azt, hogy a parasztság 
dolgozó zömét bevonjuk a szocia-
lista építő munka medrébe." 

HT ámaszkodj a szegényparaszt-
ságra, egyezi meg a közép-

paraszttal, egy pillanatra sem 
szüntesd meg a harcot a kulákság-
gal szemben — ez a mi falusi po_ 
litikánk. Ez Pártunk parasztpoliti-
kájának, falusi munkájának hár-
mas, <le egységes és oszthatatlan 
feladata, A feladatok megvalósítá-
sát nem szabad elválasztani egy-
mástól. A szegény parasztságra 
való támaszkodás azt jelenti, hogy 
a falusi pártszervezetekben, a fa-
lusi tanácsokban, a tömegsaerveze-
tekben, a termelőcsoportokban a 
szegény parasztságnak, a DÉFOSz. 
on belül a földmunkás tagozatnak 
döntő súlyt kell biztosítani. A po-
litikai feladatok végrehajtásánál 
(például a kulákság elleni harc) a 
dolgozó parasztságon belül is el-
sősorban a szegén yparasztságri 
kell építeni. A szegényparasztság 
részére biztosítani kelj mindazokat 
az előnyöket és támogatást, ame-
lyet népi demokráciánk a dolgozó 
parasztságnak nyújt. (Termelési 
szerződés, műtrágya, tenyészállat, 
vetőmagakció.) 

A középparasztság megnyerése 
nélkül nem lehet megoldani a me-
zőgazdaság szocialista átszervezé-
sét. Nem szabad megengedni, hogy 
a középparasztság a kulák eszkö-
zévé, szövetségesévé váljék. A kö-
zépparasztság megnyerése érdekében 
széleskörű felvilágosítással kell har-
colnunk, konkrét eredményekkel 
kell megmutatnunk számára a he-

lyes utat. Különösképpen fontos 
feladat, hogy azokat a középpa-
rasztokat. akik a mezőgazdasági 
munkák elvégzésében és kötelezett-
ségeik teljesítésében élenjárnak, 
felvegyük Pártunk tagjai sorába. 
A középparasstsággal állandóan 
foglalkoznunk kell. Nap. mint nap 
le kell leplezni előttük a kulákság 
aknamunkáját, hogy ezáltal is le-
válasszuk a középnaraszfságot az 
osztályellenség oldaláról. Konkrét 
segítséget kelt nyújtanunk a kö-
zépparasztságnak a gépál'omások, 
termelési szerződések, szövetkeze-
teikbe való bevonása és egyéb ked-
vozmények útján, 
lyi int már említettük, a munkás-

parasztszövetség csakis a 
kulákság elleni kíméletlen harc 
alapján lehetséges. A kulák kizsák-
mányoló, ezért a dolgozó paraszt-
ságot csaik a kulák rovására lehet 
segíteni, s a szocializmust csak a 
kulák ellenére lehet építeni. Népi 
demokráciánk a kulákság gazdasá. 
gi és politikai korlátozásának mun-
káját folytatja. 

Például a kulákok nem le-
helnek a tömegszervezetek tagjai, 
'"öld adás-vételének korlátozása, 
kulák-bérietek igénybevétele, prog-
resszív adórendszer, stb. A kor-
látozással csökkentjük a kulákság 
gazdasági és politikai befolyását, 
szűkítjük kizsákmányolási lehető, 
ségeit. A kulákság korlátozása 
harci kérdés. Ennek a feladatnak 
párosulnia kell a felvilágosító mun-
kával. 

A kulákság nem nézi tétlenül 
fejlődésünket. Minden lehetőséget 
megragad a támadásra, hűen ki-
szolgálja az imperialistákat, szö-
vetkezik a klerikális reakcióval, a 
jobboldali szociáldemokratákkal. A 
nemzetközi helyzet éleződése fokoz-
za ff kulák támadó kedvét. Falun 
a begyűjtés ellen agitál, igyekszik 
nyugtalanságot kelteni a do'gozó 
párasatok körében, háborús rémhí-
reket terjeszt, sőt még a gyilkos, 
ságtói sem riad vissza. 

A szocializmus építése során az. 
osztályharc egyre éleződik. Az 
osztályharc bonyolult viszonyai kö-
zepette csakis úgy tudunk eliga-
zodni, s úgy tudjuk felvenni a har-
cot az ellenség aknamunkájával 
szemben, ha állandóan fejlesztjük 
marxista-leninista tudásunkat, ta-
nulmányozzuk a Bolsevik Párt 
útmutatásait. Igy maradéktalanul 
végre tudjuk hajtani Pártunk pa. 
rasztpotitikáját s a Párt vezetésé-
vel egyre több dolgozó parasztot 
vezethetünk rá a biztos jövő, a 
nagyüzemi, társas gazdálkodás út-
jára. 

CSODALATOS VILÁG 
A. GoroeUáját én csak kép-

ről ismerem. „.4 Szovjetunió 16 köz-
társasága" képkiállV ásán láttam 
•meg először. Fekete haja simára 
hátrafésülve, tekintetének tisztasá-
ga anyámra emlékeztet. Arcán egy 
pár öreges vonás, a rég elmidt kiiz. 
delmes évekről beszél, de szeméből 
most a boldog élet tükröződik. 

Elnézem a képet. Egyszerű fe-
kete ruha van rajta, és egész lényé-
ből akaraterő sugárzik, Ez a kép 
sokat mesél nekem, A. Gorockája 
kolhozparasztasszony. Mosolyogva 
áll a gazdagon megérett búzatáb-
lák között. 

Vájjon hogyan élhetett A. Goroc-
kája a cári uralom, alatt? Rövidesen 
megkapom erre is a választ. Egy 
másik kép beszél erről. Az elavult 
faekét sovány, göthös ló húzza, utá-
na meggörnyedt háttal a munkától 
összetöl-ve, rongyos parasztember 
baktat. Szinte megborzad az ember. 
Erről a képről a cári uralom sok-
millió parasztjának keserű életét is-
merem fel. Düledező faviskókban él-
tek. Ezt meséli el a következő kép. 
Sovány gyermekek szegényes szo-
bában a szalmán kuporogtak. Ar-
cukra kirajzolódtak a korai nyo-
mor és betegség nyomai. 

Döntő változást hozott életükben 
a forradalom és az utána következő 
idő. Ezekről mesélnek a többi ké-
pek. Korszerű kombájnok, traktorok 
segítségével művelik a földet. A tu-
domány is segítséget nyújt kor-
szerű mezőgazdaságnak. Igy évről-
évre nö a gyümölcsök, a zöldségfé-
lék, gabonák terméshozama. A 
szovjet kormány nagyra becsüli a 
kolhozparasztok szorgalmas munká-
ját, Igy lett A. Gorockája is a Szo-
cialista Munka Hőse és egyben a 
köztársaság Legfelsőbb Tanácsának 
tagja. 

De A. Gorockája csak egy a sok 
közül, aki ilyen boldog mosollyal 

végzi munkáját s a tanácsüléseken 
pedig képviseli a Szovjetunió 
szabad polgárainak érdekeit. Szár 
zan, ezren és sok millióan vannak 
ilyenek a Szovjetunióban, akik a 
hivatalokban, az üzemekben és kint 
a mezőn igazi szovjet ember mód-
jára állják meg helyüket, A. Goroc-
kája és a többi ipari és mezőgazda-
sági élenjáró dolgozó Sztálin elv-
társ bölcs vezetésével tették lehe-
tővé, hogy úttörövárosokban, a nap-
köziotthonokban boldogan és béké-
ben kacagva játszanak cs tanulja-
nak a jövö reménységei, a gyerme-
kek, De ugyanilyen boldog minden 
ember a Szovjetunió 16 köztársasá-
gában. 

Néaem a képeltet s szinte én is 
ott érzem magam a szovjet embe-
rek között. Hallom az ukrán bánya-
gépek monoton zúgását, a kohó halk 
duruzsolását. Látom az izzó acélt, 
amelyből ezer és százezer dübörgő 
traktor készül a dalolva arató kol-
hozparasztoknak. 

Ott érzem magam n bjelorussz 
parasztok búzatáblái között, ame-
lyek a micsurini-liszenkói tudomány 
segítségével dús, kövér kalászokkal 
gazdagítják a világ legboldogabb 
államát. Kézzel szeretnék belekapni 
a hószínű üzbek gyapottáblába, 
amelyből ezelőtt néhány hónappal 
még én is fonalat készítettem a Sze-
gedi Textilkombinátban. 

Grúziában mintha, ott állnék az 
izzó forgácsot szóró esztergapadok 
között. Csodálkozva nézem Grúzia 
fiataljait, akik szívvel-lélekkel gon-
dozzák a formájában nemzett, tar-
talmában szocialista kultúrát. Da. 
toló, tanuló fiatalság hirdeti az 
-gész világ előtt a szovjet nép al-
kotni akarását 

Szinte hallom, csobogni Azer-
bajdzsánban a Szamur-Gyivicsin-
szki csatomul vizét, amely több 
mint 60 ezer hektár földet öntöz. 

Díszes népviseletben a. festői szép-
ségű hegyoldalakon, a rét sokszínű 
virágai között szórakozik, tanul a 
kirgiz fiatalság. Ezelőtt 30 évvel 
ennek a népnek még saját írása 
sem volt. Most büszke, művészi al-
kotásit főiskolákon és színházakban 
tanulnak, müvelödnek, szórakoznak 
ezek a boldog emberek. 

A gyapotszejő kombájnon vígan 
daloló tádzsik lány ül és gépével 
szaporán szedi le a Tádzsik köztár-
saság aranyát: a gyapotot. Az Ör-
mény Szocialista Köztársaságban 
virág fátylakkal beborított -gyümölcs-
fák ígérnek bő termést. Városainak 
gyönyörű épületei mutatják a fel. 
szabadult nép építészeti kultúráját. 

Ismerősök szólítanak meg és meg-
kérdezik, hogy tetszik a kiállítás? 
Én szégyenlem, de nem tudok vála-
szolni. Mondjam azt, hegy szép, 
vagy azt, hogy tetszik? Mindez 
együtt sem fejezi ki azt, amit ér-
zek. Valamit mégis mondok nekik, 
azután ők tovább mennek. 

Ott maradok elgondolkozva. SzttU 
lin elvtárs jóságos arca néz felém. 
Valami furcsa érzés vesz rajtam 
erőt_ Ugy érzem még közelebb ke. 
rültem ezekhez a képekhez, amelyek 
egy perccel ezelőtt szinte megeleve-
nedtek előttem. Még jnost is hal-
lom vidáman dalolni az ifjúságot, 
berregni a traktorokat, csattogni a 
textilgépek orsóját, csobogni a ha-
talmas öntözöművek vizét, sercegni 
az izzó acélt és mellettük hangos 
hurrával köszönteni az új eredmé-
nyeket dicsérő szovjet sztahánovis. 
fákat, a munka élharcosait, 

Sztálin elvtára képe mosolyogva 
és biztatóan néz rám. Ugy érzem, 
otthon vagyok. Ez a csodálatos vi-
lág az enyém is. Igen, az enyém is 
és minden becsületes dolgozó embe-
ré. Mi is ezt az utat követjük. És 
azok is. akik még az imperialisták 
rabigájában élnek, ezért az útéft 
harcolnak, 

Csányi Mária, 


