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KOREA 
Az alábbiakban részleteket köz-

lünk a költö ,Korea" című elbe-
szélő köl'eményéből. A vers az el-
betzilö költeménynek azt a részle-
tét mond/a el, amikor Kum-Ge-Ok 
rz északkoreai csapatokkal együtt 
harcol az imperialista támadókkal 

(Részlet) 
szemben, Felesége, Zun-Ke-U a 
gyárba siet kisgyermekével, hogy a 

termelő munkájával védje Koreát, 
Phöngjangot amerikai bombázók tá-
madják "*eg s a gyermek életéi 
veszti. 

A Szegedi Kender fonógyár dolgozói teltekkel, 
a terven fe lü ! termelt fonal tonnáival bizonyítják, 

hogy a béke rájuk bizott frontszakasza erős 

Tlz nap pergett le. hogy búcsút mondoit 
családjának a bátor Kum-Ge-Ok. 
Azt hinnéd tán. hogy levettem szemem 
sorsukról és megtörött énekem. 
Ne hidd, Kum-Ge-Ok valahol Délen 
éljél és nappal harcol keményen. 
Nem tudom hol, de kint a Irordon van; 
hőstettéről is lesz elég szavam. 

Tlz napja már, hogy 2un-Ke-U maga 
megy kisfiával mindennap haza, 
mert férje helyét 5 foglalta el. 
az öntödében nyersvasat cipel. 
Igy telte más is, bátor asszonyok 
gyúrják formába az öntőmagot. 
Kevesebb férfit hord keblén a gyár, 
„ többi mind ott harcol Szöulnál. 

Ma reggel is megy Zun-Ke-U siet, 
mellette kocog a csöppnyi gyerek, 
— mert bent a gyárnak napközije ven, 
s ott hancúroz a gyerek boldogan. 
Kétéves múlott KunrGc-Ok fia, 
szeme ovális, mint a mandula. 
Haja anyjáé, orra is pisze, 
és boldogságról dobog kis szive. 

S a gyáron belül búcsút intenek, 
t egyenest megy. batra a gyerek, 
* még távolról is vissza-visszanéz. 
mindheiten néznek, búcsút int „ kéz, 
szemük mosolyog s forró szeretet 
hulláma önti el a két szivet.., 
s Zun-KeJJ megy, hogy dolgozzon tovább, 
hogy két kezével védje Koreai, 

A munka forr. az acél sistereg, 
mert több ágyúi kér kint a Hadsereg, 
de egyszerre csak lelbódül a gyár 
és a kohóknál a munka megáll. 
Veszélyt jelez. „ légi tér remeg, 
ellenséges gép száll Phöngjang felett. 
Tompán morajlik, dübörög az ég, 
szinte lehányja a nap is szemét. 

Tüzes a pere, az ideg megfeszül 
z a homlokra a veríték kiül, 
mert fönt magasan vércse raj tör ál. 
a gyilkos yenkik. légi banditák, 
ts mind erre tart, egyre közeleg 
— a nap elbújik a felhők megett. 
Erre tan mind... és megsuhog a lég, 
a gyárig ért a gyilkos kötelék. 

Igy hullt „ bomba görög földeken, 
csak néhány éve igy. könyörtelen, 
ahogy most hullik, célja ninct neki, 
kórház, iskola, gyár mindegy neki. 
Házak recsegnek, jaj nem hallik át, 
senki sem hallja a másik szavát. 
Füstöt okád a kórhág. iskola, 
mert hűlj a bomba tüzes zápora. 

Anyák! apáf, és szép Hálálok! 
mindegy, hogy milyen nyelvűek vagytok! 
Emeljétek a szót és öklöket! 
szórjatok átkot, szórjatok tüzet! 
Nézzétek csak „ sikongd anyát, 
hogyan keresi, hívja a fiát 
pedig testén is véres esik ered. 
szilánk ütött rajf tátongó sebet. 

A gyermekotthon üszkös, feketül, 
boldog kacaj nem hallatszik belül. 
Bombn szántotta fel a kisteret, 
nem maradt élve egyetlen gyerek. 
Véres hullákat simogat a szél. 
pörnyét kavar a tölcsér szélinél,. . 
s a mély gödörnél Zun-Kc-U kiált, 

de itt sem leli egyetlen fiát. 

S elindul le, a mély gödörfenék 
takarta be „ fia éleiét. 
Kockás kabátka szine látszik át, 
csak ennyi hozza visssa a fiát, 
s lehajol érte. reszket a keze, 
— ezt hordta drága, kicsi gyermeke, 
szivére fogja s úgy öleli át. 
mintha ölelné egész Koreát. 

Nem sír, nem zokog, könnye nem pereg, 
de esküt kiált a romok felett: 
,Mcj, yenkl csürhe! fiam éleiéi 
a két kezemmel megbosszulom még! 
Az ágyúcsőbe belekarcolom 
itt bent a gyárban: ég a fájdalom! 
Férjem! Katonák! hősi harcosok! 
minden fasisztát számon tartsatok!" 
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Szentmihilytelek uitörő csapata példát mutatott 
a „Békekölcsön"-iegvzés!;en 

Csütörtökön csatlakozott a Sze-
gedi Kenderfonógyár a Textilkom-
binát által elindított versenyhez. 
Nem kevesebbet vállaltak, mint 
azt, hogy ezévi felemelt tervüket 
határidő előtt, december 10-re be-
fejezik. Persze ez a határidő előt-
ti befejezés nem azt jelenti, hogy 
na essünk neki a munkának és 
ahogy esik, úgy puffan, hanem 
azt jelenti, hogy ebben az eszten-
dőben sok-sok tonnával több és 
jobb anyagot gyártanak. 

A verseny elfogadásának szinte 
legelső pontja 

a minőség. 
Arról van szó, hogy a szövődéit 
mostmár 6okkal nagyobb igénye-
ket támasztanak a fonalegyenle-
tességre, mint ezelőtt s a Szegedi 
Kender dolgozóinak ezeket az igé-
nyeket f igyelembe kell venni' a 
termelés mennyiségi emelése mel-
lett. A fonalegyenletesség megte-
remtése képezi a versenyvállalás 
egyik súlypontját s a gyár műsza-
ki dolgozói, élükön Fürst Antal 
gyártásvezetővel így is viszonyul, 
nak ehhez a kérdéshez. Tudják, 
hogy ennek eredményeképpen a 
szövödék termelékenysége is igen 
jelentős mértékben emelkedik. 

Nem arról van szó, mintha a 
Szegedi Kenderfonőgyár dolgozói 
nem akarták volna elfogadni a 
Textilkombinát versenyfelhívását. 
Egyetértettek a kihívás minden 
betűjével. De azért az elfogadás 
előtt kissé szét kellett nézni a sa -
ját portájukon. Sok volt például az 
anyaghiány miatti gépállás. Külö-
nösen az előfonóban és a gil lfonó-
ban. Arról van sző: ha megtudják 
szüntetni ezeket a gépállásokat, 
akkor a terv negyedik negyedévé, 
ben 276 órával növelik ezeknek az 
üzemrészeknek a termelési idejét. 
Ez pedig nyilvánvalóan nem kö-
zömbös sem a termelékenység fo-
kozása, sem pedig a megtakarítás 
szempontjából. 

Hozzáláttak tehát a gépállások 
okainak felkutatásához és minden 
remény megvan arra, hogy még 
ebben a hónapban kiküszöbölik a 
kiküszöbölhető gépállási időket. 

Ez a versenykihívás 
sokmindent felszínre hozott , ami 
eddig elkerül te a Szegedi Kender-
fenógyár dolgozóinak f igyelmét . 
Csak egy pé 'da : a fonálhulladék. 
Eddig egyes fonalhul ladékokat e rős 
sodratuk mia t t pap í rgyár tás i cé -
lokra, igen a lacsony luil ' .adékáion 
vol tak kénytelenek ér tékesí teni , 
e r r e a visszás á l lapot ra ébreszte t -
te rá a dolgozókat a Text i lkombi-

ná t versenyfelhívása . Rá jö t tek , 
hogy ez egyál ta lában nem megold-
ha ta t l an kérdés . Átalakí t ják a b á -
lakötélbontógépet s lehetővé válik, 
hogy ezt az e rős sodra tu fona 'hu l -
ladékot i s fel t ud ják használni , 
mint közvetlen anyago t . Csupán ez 
a felismerés 150.000 forint kö l t ség-
megtakar í t ás t e r edményez a ne-
gytdik negyedévi t e r v időszakában. 

A verseny s ikere érdekében ap -
rólékosan körül kellet t tekinteni az 
(izemen belüli ve rseny vonalán. Az 
üzemi Pá r tb i zo t t s ág f i g y e l m e / t e t -
t e a dolgozókat , milyen helyte len 
az, hogy a hosszúlejára tú verseny-
szerződések jórésze nem t a r t a l m a z 
konkré t vá l la lásokat s igy n e m is 
mozgós í t j a a do lgozókat ú j , még 
az eddiginél is nagyobb fe ladatok 
elérésére. Hozzá lá t tak t e h á t en-
nek a h iányosságnak a kiküszöbölé-
séhez. 

Belát ták, hogy Itt az ideje annak, 
hogy az egyéni verseny mel le t t 
megszervezzék az azonos m u n k a -
körben dolgozók párosversenyé t is. 
Ez a szervező munka Rákosi e lv-
társ k iszabadí tásának évforduló jára 
befejeződik és bizonyos, hogy 
újabb lendületet a d a te rmelésnek . 

A Párt Iránymutatása 
telte lehetővé, hogy felismerjék, mi-
lyen helytelen, hogy a művezetők 
közölt eddig nem indult meg kellő 
formában a verseny, valamint az, 
hogy a komplex-brigádok munkáját 
nem értékelték ki eddig rendszere-
sen. 

Már eddig ls számos tény szólt 
amellett, hogy a munkamódszerát-
adást rendszeressé kell tennt és a 
munkamódszerátadást lehetőleg min-
den hónapban ki kell értékelni. A 
Szegedi Kenderfonógyárban most-

már tervszerűvé tették a munkamód-
szerátadást és biztosították az, hogy 
a jelenlegi 59 munkamódszeráadó 
minden hónapban másnak adja át 
munkamódszerét. 

A hiányosságok felismerésétől 
már csak igen rövid az új a hibák 
kiküszöböléséig Első állomása volt 
ennek az. hogy a Dohánygyár pél-
dája nyomán a héten a Szegedi KcA. 
der tüjavjló üzemrészében is meg-
szervezték 

a békemüszakot, 
melv gyönyörű eredménnyel zárult. 
Úgyszólván minden dolgozó túltel-
jesítette ezen a napon eddigi átla-
gát, sót még 300 százalékon felüli 
teljesítmény is akadt. A helyes kez-
deményezésnek mindig akadnak kö-
vetői s máris bejelentették a III. 
alapszervezethez tarlozó simító, cér-
názó. raktár és külsőgyár üzemré-
szek. hogy október 12-ig ők is b&-
keműszakot szerveznek meg, mely. 
nek keretében túlszárnyalják eddigi 
eredményeiket. 

A Textilkombinát versenyfelhívása 
adoft lendületet annak a kezdemé-
nyezésnek is, hogy a már egyszer 
nagy sikerrel megrendezett selejtkl-
állltást állandósítsák és ezzel szem-
léltető módszerrel mutassák meg: 
aki fgy dolgozik, az az Imperialis-
tákat segti. a béketábort gyöngfll. 

A Szegedi Kenderfonógyár dolgo-
zói igen jól indultak, hogy valóra-
váltsák azokat az ígéreteket, melye-
ket a Textilkombinát versenyfelhí-
vására tettek. Felismerték, hogy 
minden egyes dolgozónak megvan a 
kijelölt helye a béketábor harcában, 
megvan minden becsületes dolgozó, 
nak a maga frontszakasza. A Sze-
gedi Kenderfonó dolgozói tettekkel, 
a terven felül termelt fonal tonnái-
val bizonyilják. hogy az a frontsza-
kasz, amely rájuk van bízva- erős. 

(*z. j.) 

Megalakult a Magyar Zeneművészek 
Szövetségének szegedi csoportja 

A szegedi zeneélet egvik fontos 
eseménye zajlott le az Állami Ze-
nekonzervatórium nagytermében: 
megalakult a Magyar Zeneművé-
szek Szövetségének szegedi cso-
portja. Az alakuló gyűlésre a 
Zeneművészek Szövetségének 
Központjából, Budapestről Sze-
gedre érkezett Szávai Nándorit6 
elvtársnő és Hernádi Lajos elv. 
társ. kiváló zongoraművész, a 
Zeneművészeti Főiskola tanára. 

A szered! zenevüáz pedegórnj. 

sai, karnagyai és művészed előtt 
Szávai Nándorné elvtár3nő is-
mertette a szövetség célkitűzé-
seit. Szávai Nándorné ismertető 
szavai után Hernádi Lajos zon-
goraművész Bartók Béláról t a r -
tott előadást, maid Bartók- > ű-
veket zongorázott igen nagy si-
kerrel. A Magyar Zeneművész 
Szövetség szegedi csoportjának 
vezetésére az Elnöki Tanács Ker . 
tész Lajos elvtárs, karnagyot kér . 
te fel. 

TANÁCSTAG 

Megható, kedves jelenet játszó-
dott le pénteken délben a szer.t-
mihálytelki békekölcsönjegyző-
irodában. A helybeli általános is-
kola Kossuth Zsuzsanna úttörő 
leánycsapatának küldöttsége, a 
csapat nevében — KÍS ünnepséget 
rögtönözve — 50 forint Békeköl-
csön készpénzjegyzést adott át 
az irodavezetőnek. 

Elmondották, hogy a csapat 
tagjai kivétel nélkül szegénvpa-
raszt és földmunkás .-a'.ád'iól i néphadseregünk további 
yatak és nevelőik. szüleik tudtán ' erősítéséhez hozzájárulni. 

kívül megtakarított filléreiket 
hoaták el. 

A jegyzést a következő sravah 
kíséretében nyújtották á t : 

..Mi úttörők, nemcsak jobb f 
ludasunkkal akarunk hozzájáru'-
ni a béike megvédé.'éhoe cs szo 
eiali&ta hazánk felépítéséhez, ha 
nem szerény filléreinkkel is pé' 
dát akarunk mutatni a kérkedő 
felnőttek felé. hogyan lehet 'e 
vő'.egesen a béke megvédéséhez é 

meg 

Lehet annak már négy hete is, 
ítogy felvette az ünneplő ruhát hét-
'töznap délután. A lovak nem értek 
rá. úgyhogy csak gyalogosan indult 
zeki annak a mésfél-kéf kilométer-
nek. Nem hosszú át. jól is esik a 
séta, meg aztán gondolkozni is job-
ban lehet igy, mintha egész úton a 
'ovakkal vergődne az ember 

Nagyokat lépett, mintha meg akar-
ná mérni az utat a tanyája, meg a 
községháza között. Tempósan, mégis 
'laladósan. úgy, mint amikor nem az 
útra figyel az ember, hanem gon-
dolataira. Mert ugyan mit is fi-
gyelhetett volna az úton? Ezerszer, 
milliószor megjárta már életében, 
gyerekkorában, legénykorában s 
umió'.a a maga gazdája. Itt élt az 
apja i», a nagyapja is, meg itt él 
majd a gyereke is. Talán csak egy 
villanás volt a gondolat s máris 
érezte, hogy ez nem olyan biztos. 
Az apja, nagyapja, meg ö is hosszú 
'deig csak ezt az egy utat ismerték, 
le se tértek róla, A gyerek? — Ö 
előtte már most, kicsi korában fel-
nyíltak a sorompók. új. másmilyen 
nak Nem biztos, hogy paraszt less, 
Lehet belőle minden. Nem is tudja, 
\ogy jutott eszébe, mikor utána-
gondolta: még miniszter is 

Az út. Ezen járt az apja is, meg 
i nagyapja is. Ezen? Még az ap/a 
>s rövid ideig. Olyan út volt ez ak-
kor még. amif csak a kocsik vág-
ok s ősszel dagasztotta a szárhe-

gyig érő sarat, akinek volt jó láb-
belije Akinek nem volt? Az ősz'öl-
'.aveszig a házban mürkölt. Olyan jó 
kőiif ez most. Még tán a papucy se 
merülne el, akármilyen latyak van. 
!s mindig újul. Most se olyan már, 
•nini tavaly vol'. Akkor még csak 
egy-két fa szegélyezte itt-ott. most 

égig. ameddig a szem ellát, szur-
kos karók. 

Qdameni az egyikhez. Meglapogat. 

ta. Erős-e? Hogy csillog rajta felül 
a porcetián! Egy-két hét és drót fe-
szül a porcellánok közölt, kihozza 
nekik ide Szatymazra azt, ami na-
gyon hiányzott: a villanyt. Egy kat-
tintás és máris világos van, egy csa-
varás és máris megy a szecskavágó 
magától. A villany azt jelenti, hogy 
megcsavar az ember egy gombol, 
máris ott szól a szobában a zene-
kar, ami Pesten já'szik, oda lehet 
hozni a sógor hangját, aki a falurá-
dióban úgy megnevettette a múltkor 
is. Szinte szivenvágta a gondolat: 
tejszeparátort lehetne bedllí'ani. 
Olyat. minf o kiállításon látott .. . 
„Kicsi az én erőm ahhoz/'' , . , 
.,Megvan a módja, hogy páran össze-
vessük a hátunka'..." 

Ettől a gondolattól aztán valósá-
gos forróság jött rá Azon vette ész-
re magát, hogy szinte rohan Hány éj-
szakát nem hagyta aludni már ez a 
gondolat. Mert akárki akármit 
mond; egy erő, kicsi erő. Több erő 
meg nagy erő. Nagyon nagy erő. 
Emeberek, gépek, nagy darab föld... 
Ismét Csak odatolakodott a gondo-
ládba: szepará or.. . 

De miért hívatták „ községházá-
hoz? És igy, ahogy most... Küld-
hettek volna idézőt. De nem. Épp 
arra járt a tani'ó úr. azt mondta, 
hogy n jegyző beszélgetni szeretne 
vele. De úgy mondta ezt, valami 
olyan módon, hogy fel kellet venni 
az ünneplöt.,. Ott lesznek a Párt-
tól is. Valami kis fájás maradt be-
lül. mikor utánagondolta: „Én nem 
vagyok pártember." 

Ott ültek már az asztol körül. 
Sorra leparolázo't mindenkivel, Ki-
nek szerszvusz, kinek szabadság. 
Megfigyelte magát., hogy már jó 
ideje csak ezt n kétfajta köszöntést 
használja. Sokszor úgy van vele, 

| hogy akinek a kcKö közül egyik 
módon se lehet köszönni... in-

kább nem is köszön. Jó félórája 
beszélgetnek már. Az őszi munká-
ról. a vetésről, a csávázásról, a 
tizenkilenc új munkásházról, mely 
már cserép alatt van. Egyszeresük 
odafordul a párttUkár; 

— Kormányos elvtárs! , . . 
„Milyen jó, hogy így mondja. 

Pedig nem is vagyok pártember!" 
— . . . Tudja, hogy magát tiszte-

lik, becsülik a faluban.., 
— Hál.. . 
— Arra gondoltunk, hogy magát, 

mint köztiszteletben álló embert je-
lölnénk a községi Tanácsba. A falu 
népe emeli magát oda. Lesz hivata-
la. tisztességes fizetése. Ismeri az 
emberek bajait, tudja is majd orvo-
solni ezeket. Tudja majd vezetni c 
népet. . , 

Olyan csend lett. hogy tisztán le-
hetett hallani. amint egy dongó ver-
desi magát az ablaküveghez Ezt 
elnyomta egy távoli dübörgés és 
épp akkor rohant el a gyors oz 
épület mellett, amikor a ti.kár még 
hozzátette: 

— Persze arra is lesz ideje, hogy 
a földjét megművelje. Mennyi '8 
van? 

Olyan száraz volt „ torka, hogy 
alia tud a kimondani: 

— Hat hold. 
Soha se volt dohányos ember. De 

szerette volna magát azzal elfoglal-
ni, hogy sodor egyet. 

— De,., miért éppen én? Én 
nemcsak a magam bajával vagyok 
elfoglalva, hanem a másokével is. 
Jószágaim vannak. Szántok, vetek 
annak, aki a maga erejéből nem 
birrá. És . . . iskolám sincs nekem 
a hivatalhoz . . . 

— Akinek az is'en hivatalt ad: 
észt is ad hozzá! — jegyez'e meg 
n jegyző és ez olyan csattanósan 
jött ki, hogy mindannyian elnevet-
ték magukat. Még Kormányos Mi-
hály is, pedig egy pillanattal előbb 
úgy érez'e, hogy még n falurádiót 
sógoron se tudna nevetni Ugy egy-
máshoz melegedtek a nevetésben. 


