
A most következő tavasz' új korszak kezdetet jelenti, demokratikus 
népi köztársaságunk történetében, mert most valóban új barázdát száút 
az eke. Üj társadalmi rétegek fejlődnek és erősödnek. Az új tavasz olyan 
társadalmi rend hajnala, amelyben nem lesz munkanélküliség, a földesúr 
és a gyártulajdonos nem bocsájthatja el munkásait, mert a dolgozó népé 
a gyár és a föld. És a dolgozó nép igazgatja a termelést. És minden dol
gozó, legyen az kétkezi vagy szellemi munkás, teljesítménye után jut 
megbecsüléshez és emberhez méltó élethez. 

MARKOV1CS JÁNOS: 

K A R Á C S O N Y D A C H A U B A N 

Karácsony. 
1944 decembere ajándékul nekünk nem hozott havat, » 
csak több szennyet, mocskot, tetvet, sarat. 
Közöttünk a vérhályogos szemű, tífuszt, kolerát köpködő láger-kaszás« 
fáradhatatlanul, vakon, 
kenyeret, életet adó ember-kalászt arat, 
míg valahol a világ nagy istállójában 
ember-állatok mérgező leheletétől távol, 
&yáva gyilkosok fcgvacogása közben, 
új megváltót ringat a vörös jászol. 

Karácsony. 
Otthon most dísztelen minden fenyőfa-ág, 
mert a díszeket életet kioltó kezek fekete ünnepek egy ágú fáira aggatták. 
Itt nálunk már ékesek a karácsonyi ienyök. 
Vannak rajtuk gödrükből kivájt gyermek-szemek, kézzel kitépett asszony-szr ekk 

s van rajtok még különleges díszül szüzek hajas skalpja és soks<k t ű s z e r ű 
(piros csillag-virág. 

S mig Dachanban misézik a karácsony sötét papja, 
valahol a világ trágyabűzös, nagy istállójában, ember-hiénák tépő karmaitól távol^ 
félelemtől remegő kígyó-ivadékok sziszegése közben, 
új megváltót ringat a vörös jászcl. 

Karácsony. 
Anyák! Ne búsuljatok, ne sirassátok a fiaitokat, 
ne sajnáljátok a díszeket, a hozzánkftizöit álmaitokat 
Mi nem bánkódunk semmin. Korbács, ragály, éhség, szomj nem tör meg bennikdtet, 
Anyák! Ti vagytck a tegnap, mi vagyunk a mr» e ka titeket és minket ki \% 

[pusztítanak, 
az utánunk jövök — a holnap ite>ük tüze 1 d;,yújtja majd helyettünk a 7 *4 

[szabau^ág-virradatokat. 
Mig arcunkat a t'fusz pirosítja, 
valahol a világ piszkos, nagy istállójában, ember-fencvaiak vészes morgábutól 

tárót 
a szenvedés a kín a vér szadistáinak utolsó kéS-lihegése köbben, 
új megváltót ringat a vörös Jászol. 



Karácsony. 
Jugoszláviában boldogok a hegyek, 
örülnek a völgyek, kacagnak a íoiyók s a partizán-rejtő erdő anyásan nevet. 
Míg bennünket a tetű, gázkamra, krematórium fogyaszt, 

4níg testünket kukacok, hangyák szerte hordják, 
s míg hullánkon lakmároznak falánk áög-legyek, 
valahol Szlovéniában egy szikla-istálló mélyén, 

ember-féregtől, gyűlölettől, crv-gyiloktól távol, 
partizán férfiak, nők, proletár pásztorok között, 
új megváltót ringat a vörös jászol. 

Karácsony. 
Megszületett. A várva-várt, a megálmodott megszületett nekünk: munkásnak, 

[szlávnak, magyarnak. 
Eljött megváltani minket, akikei v kínok kínjai marnak. 
Megszületett. Velünk van és velünk marad. 
Vezet minket. Zászlónkat viszi győzelmek felé 
s megváltja azokat, akiket a fogság már-már halálba sanyargat. 
S egyesülünk. Azok, akiket az erdők sűrűje véd. Azok, ak kel ütkot őrző 

[szikla rest. 
ú\ Azok, akiknek a lelke az átkok kéményén kiszállt s mi, akiket mos^ börtön 

[lánca láncol. 
mert valahol egy istállóban Jugoszlávia hegyei között, 

3ú} megváltót ringat a vörös jászol. 

M U N K Á S S Á G É S É R T E L M I S É G 
Irta: Pálfi Ferencné 

Ez az írás faluról érkezett hozzánk, valahonnan Délbánátbót, 
ahol a dolgozó nők kezükbe vették a maguk sorsának irányí
tását s valóban meggyőződéssel munkálkodnak a népi kultúra 
fölemeléséért. A munka sok nehézséggel és küzdelemmel jár, 
mert sokhelyütt még ma is hiányzik a segítőkéz. 

Az alábbi sorok éppen erről számolnak be s hírt hoznak a 
föld dolgozóinak kulturmunká járói. 

A falu kultúrájáért ina magunk dolgozunk. Hogy úgy mondjam: 
«a dolgozók. Lapot vásárolunk, a napi újságot, megvesszük a folyóira
tot s aDró olvasócsoportokba verődünk össze, .hogy egymást műveljük, 
fölvilágosítsuk. Ezeken az összejöveteleken mind egyszerű emberek 
vesznek részt, rlpacsos tenyerű parasztok, kubikusok, kertészek, nap
számosok és az apró parasztházak asszonyai. Összejövünk s megszám
láljuk sorainkat: mi valamennyien jelen vagyunk. Úgyszólván minden 
összejövetelen együttesen részt veszünk, de hiányzanak a sorainkból 
áz értelmiségiek. Ök nem jöttek el. 

llven összejövetelen vetődött föl közettünk a kérdés: megkérdez
tük az intelligenciától számolt-e azzal, hogy ezért a sémin;evésért 
ma felelősséggel tartozik? Megkérdezzük ennek az országnak, vagy 
tartománynak minden oolgárát: a lázas murikában eltelt másfél esz
tendő alatt mit dolgozott s mennyiben segítette lerombolt hazánkat 
fölépíteni? Mert azt gondolni: majd segít megenni azt, amit mi mun
kások megtermelünk, — annak az ideje lejárt. A munkában állók, az 


