
tunk, és új lakóházak adnak hajlékot az egyre népesedő városnak. Dol-
gozó parasztságunk legjava termelőszövetkezeteket alakított, hogy a fej-
lettebb szocialista mezőgazdaság útján boldogabb, szebb életet élhessen. 
Az egyetemek, főiskolák falai között a dolgozó nép fiai gyarapítják tudá-
sukat, hogy mint új értelmiség, segítsék a termelő munkát. A múzeum-
épület most folyó bővítése újabb lehetőséget ad gazdag hagyományaink 
közkinccsé válására és könyvtáréletünk fejlődésére. Lenin és Sztálin 
szobra büszkén hirdeti a Tisza partján »az Ö vetésük érik az egész vilá-
gon, e kor a kommunizmus építésének kora«. Színházunk egyre fejlődő 
opera részleggel emeli a szegedi színpad kultúrnívóját, túl az eredeti be-
mutatókon és színvonalas prózai előadásokon. 

A szabadság friss levegője új színt, tartalmat és értelmet adott a fel-
szabadulás előtt élő és alkotó íróinknak, művészeinknek is. Móra Ferenc, 
Juhász Gyula, Nyilasy- Sándor és a többiek munkássága értékesebb, idöt-
állóbb, élővé vált. Egész kulturális életünk a rabság zord tele után tavaszi 
virágzásnak indult, és egyre terebélyesedve, sokat ígérőben termékenyíti 
meg a szabadon ragyogó napfény. 

Szeged dolgozói a szabad 10 év tapasztalataival gazdagodva szilárdan 
állnak őrt fiatal, még zsenge szabadságunk mellett. Ki kalapáccsal, ki 
ekével, tollal vagy vésővel munkálkodik békénk, szabadságunk megőrzé-
sén és továbbfejlesztésén. 

Ennek' a harcnak és alkotó munkának sikeréhez kíván hozzájárulni 
a szegedi írók lelkes csoportja is, hogy a következő évtizedekben még 
nagyobb eredményekkel tudják elősegíteni a béke védelmének jegyében 
a szocializmus építését. 

MISON GUSZTÁV 

RÓZSA IMRE 

A szabadító 

— Milyen volt az arca —• kérdem az anyát — 
annak, aki először állt eléd, 
mikor erős kézzel pincéd a j ta já t 
felnyitotta, mint kriptád fedelét? 

Ott éltél lenn. Körmöd a falat kaparta, 
hátha kenyérré változik a tégla. 
Karodban gyermeked didergett. Ajka 
kék volt. Szeme vádolni nyílt fel néha. 

— Én nem tudom, nem láttam azt • az arcot, 
mert szememet akkor a könny belepte. 
Csak azt láttam, amikor felém tartott 
és gyermekemet a magasba emelte. 
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