Jen é s ellenforradalmi gaztetteik me
nekülésre kényszeríti
mind azokat,
alkik a szovjethatalom- barátai. Tele
pes mim kasok és parasztok, szegény
kozákok, férfiak, asszonyok, gyerme
kek és katonáik elhagyják otthonai
kat 'és jószágokkal -együtt megkísér
lik az áttörést az ellenforradalom
gyűrűjén, hogy egyesüljenek a bol
sevik i ékkel.
Ezt a hatahnas, fegyelmezetlen tö
meget egy parasztiból lett tiszt Ko_
zsiuih, a »Vasálhi« vezeti, akinek tör
hetetlen jelleme és vasaütíarata teszi
lehetővé, hogy ezer veszeide'limen, állarid :), súlyos harcokon át vésesse a
»Va!?á>radatot« céljáig: a vörös had
sereggel vaJó egyesülésig.
Sze-nafiiimovios »Vasáradatának« min
den >'ora megrázó erővel hozza elénk
a regény hőseinek emberfeletti küz
delmét. A (szocialista reafernins e jól
sikerült kis müvét hiteles fordítás
ban élvezheti a'z olvaisó.
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Valentin Kdtajev:
ÉN, A DOLGOZÓ

NÉP FIA

Karajev Valentin, a kiváló Sztalindíjas szovjetínó sokoldalú ábrázolója
az új, szocialiista világ kiépítésének.
Úgyszólván minden műve más-más
oldalról világítja meg a Szovjethaza
fejlődését, más embereket é s kör
nyezetet vetít az olvasó elé. .Minnkásjsága
azonban) mégis
egyetlen
egységet (képvisel: azt a törekvést,
hogy iinegorokit.se a szocialista tár
sa dalom kiépítésének hősi korszakát.
Az »Én, a dolgozó .nép fia«
egy
ukrán -falu életéből meríti anyagát.
1918-ban, az októberi
forradalom
győzelme után, Szemjon Fjodorévics
tüzér irányíáótiszites, több katonatár
sával együtt leszerel és 'visszatér fa
latjaiba. Szemjon új életre akar be
rendezkedni. Mint a ház emberré
nőtt feje elrendezi kis gazdaságát,
majd ősi ukrám szokás szerint, ké
rőket küld irégi szerelméhez, hogy
megnyerjék a szülék .beleegyezését a
házasságba- Az ú j élet és a házas
ság azonban nem alakul ki oly könynyen, mert az ukrán földesurak n é 
met csapatokat hívnak be, hogy visz-

szaállítsák a régi rendszert és letör
jék a szovjet köztársaságot.
iSzeiinjon kérőit, akiik bolsevikiek,
a németek fela.kaszt.iák, ö pedig ba
rátainak holttestét kicsempésizve meg
szökik a faluból és az endöbe megy.
ahol im»ár gyülekeznek a menekültek,
hogy a kommunisták vezetése alatt
harcot kezdjenek.
A dolgozó nép fia harco'l a néinetelk és a feliérek ellen, hogy ki
vívja szabadságát, megszerezze
a
lányt és megvédje családját az el
lenség
diühétől.
Visszakerül
régi
ágyújához, 'melynek tüzével
addis
üldözi az ellenséget, m í g föl nem
szabadítja egész hazáját. Csak az
után tér vissza falujába, hogy most
imiár (Végérvényesen hozzáfogjon új
életlenek kialakitá s ához.
Katajev Valentin ebben a kistér jedelímű, de igen értékes miiben mint
az lukürán Paraszti élet kitűnő ismé
ire je mutatkozik be é s könnyű, ért
hető
írásmódjával,
eseményekben
változatos, érdekfeszítő
meseszövé
sével,
kitűnő
emberábrázolásá\ al
mindvégng leköti az olvasót.
Gajdos Tibor

AZ IGAZI AMERIKA HANGJA
A »Masises« .című haladószeLlemü
amerikai ifolyóirat közli 32 amerikai
író, művész és zeneszerző válasz it
,a Szovjet Szövetség íróinak, művéiszeinek éis zeneszerzőinek írt levelé
re, amelyet a >>Tlteraíiuniája Gazeta*
»KiJvel vagytok ti, az amerikai kul
túra iii,rai« címmel jelenteitctt meg.
Az amerikai; kultúrélet
tekintélyes
képviselci kijelentik,, hogy a- béke
ügyéért harcolnak, valamint a Szov
jet Szövetség é s az Jegyesük Álilainok népei között ifenlt^űlkS^ baráti vi
szony megszilárdítását rt.
»Az önök levele —i hangzik az
amerikai vallasz — tanúsítja, hogy
nem adtak hitelt az amerikai sajtó
és rádió kiforgatott híreinek, a re.
akció fizetett és dühöngő
bérenceinek, az ^Amerika hangja«
rágalmai-

.mik. Cnök tudják, hogy az
egyszerű
ember Amerikában
a hirosimai bom
bázást
nem tekinti a
világuralom
megszerzése
kezdetinek. Az egysze
rit embereket nálunk nem hatja át a
gyűlölet,
amelytől
az emberiség
is
mét megszabadult. Őket
ugyanúgy
kizsákmányolják
azok, akik abban
reménykednek,
hogy Amerikát a Ne
gyedik Birodalommá
változtatják.
Az
Önök felhívása <>riás reményt keltett
népünkben, amely kívánja
megismer
ni az igazságot és mi segítségére
le
szünk; hogy elfogadja az Önök ki
nyújtott jobbját, azt a jobbot, amely
becsi letesen fest és ír egyszerű
dol
gokról, amely nagy hazugságokat
lep,
lez le.«
Az anrer V\..i i
'.ki/ tii nnun-k ás oknak
.a háborús uszítók és terveik elleni
! 1 a reá ró] í -\ a. -a- vá 1 asz h ungo-z-iiatja
a hoMyiw oodi írók
és íiiniciinberek
i(V3épés.6t :iz aineiikaefeíies tevé
ken ysíg-jt kivizsgáló (bizottság előtt,
anrely kiá'Iiás a bátorság é s a béke
•.szere: étének bizonyítéka. »A tudó
sok •-- folytatja a le\é>l — ellenáll

nak azon törekvésnek,
hogy őket le
fokozzák
a tudás hordozóiból
a ré
mület
fegyverének
kovácsaiéivá.
A
tanítók és tanárok tiltakoznak, hogy
az iskolaudvarokat
gyakorlóterekké
változtassák.
>»i4 mind nagyobb támogatás,
ame
lyet az amerikai
kultúrmunkások
Waliace jelölésének
nyújtanak,
mu
tatja, hogy tanultak a
történelem
ből, és ezt az okulást osztják
velük
az amerikaiak milliói, akik
támogat
ják
a jogaikat védő néppárt meg
alapítására
irányuló mozgalmat. Nem
engeájük meg soha, hogy népünket
a fasiszta mocsárba fojtsák.
Remél
jük, hogy az Önök levele és a mi
válaszunk
kezdete lesz a
közöttünk
kialakuló szoros és termékeny
kap
csolatoknak, eszmecseréknek
és kö
zösen szállunk szembe a halál hirde
tőivel.
^Ellenségeink
látják majd, hogy a
mi nemzetközi
összetartásunk
a de
mokráciáért
és békéért való harcban
szilárd.
Május elseje alkalmából
fo
gadják baráti
kézszorításunkat.«

y>Ahhoz, hogy segítséget
nyújtsunk
parasztjainknak
és
fejlesszük
a földművelést:
megfelelő
ivarral kell
rendelkez
nünk, amely előállítja a műtrágyát,
a mezőgazdasági
gépeket
és a szerszámokat.
Ahhoz vedig, hogy ilyen gyáraink
legye
nek, amelyek műtrágyát,
mezőgazdasági
gépeket
és
szerszá
mot gyártsanak:
mindenekelőtt
meg kell teremteni a nehéz
féhápi/st,
amely a földműves
szükségletek
gyárai
számára
dolgozik., Szükséges
továbbá racionalizálni
a szenet, a vas és
más ércet kitermelő
bányáinkat,
amelyek ellátják a
kohókat,
illetve a nagyipart és így tovább. Egyszóval
iparosítás
és
villamosítás
nélkül semmit sem érhetünk el mindebből. Az or
szág iparosítása
elválaszthatatlanul
összefügg
a
parasztság
szükségleteivel
és ez a parasztság
népünk nagv
többsége.^
(Tito)

