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Minden eddiginél jobb eredmény elérését fűzték ki célul 
a Szegedi Konzervgyár dolgozói 

113 százatokos tervteljesítés egy tudna gyorsabban is dolgozni, ha 
vállalatnak szcp eredmény. Ennyire 
teljesítette tervét májusban a Sze-
gödi Konzervgyár. Ezzel büszkél-
kedhetnek a dolgozók és a vezetők-
Maguk a dolgozók nem is rejtik 
véka alá örömüket. — Mi meglet-
tük a magunkét s ezután is meg" 
tesszük — mondogatják. 

Ha valaki végigtekint az üzenr 

a gép gyorsabban adagolnál a bor-
sót. 

Tehát újítani kellene. De úgy 

látszik, hadilábon állnak az újítás-

sal ebben az üzemrészben. Sőt 

mondhatni, az egész gyárban. A 

pártszervezetnek is nagyobb segít-

séget kell adni az újító mozgalom-

A Zakar «Béke»-brigád tagjai a töltő gépnél 

részeken, hófehér köpenyben öltö-
rött és fehér kendővel bekötött fejű 
munkásnőket lát mindenütt. Jó ha. 
fással van a látogatóra ez a hygié-
nia, ez a tisztaság. Ez a kép van a 
borsókészítő üzemrészben is. Itt 
1952-ben a dolgozók még asztalo-
kon válogatták a borsót. Most fo-
tószalaggal dolgoznak. Igy lényege. 
»en gyorsabb a munka. A hüve-
lyes borsót elevátor szállítja a fej" 
tőgépbe s onnan csatornán kerül 
egyenesen az osztályozóba. Amíg a 
mult évben kézzel töltötték és kü 
!ön-kü".ön üvegenként mérték a 
korsót, most ezeket a műveleteket 
géppel végzik el. 

— Ebben az évben kétszer anny. 
borsót konzerválunk, mint az el-
múlt esztendőben — mondják büsz. 
kél kedve az üzemrész dolgozói. 

A dolgozók lendületes munkáját 
tükrözik az üzemrész falain elhe-
lyezett hatalmas versenytáblák. 
Nagy fehér betűk hirdetik az előző 
napon elért eredményekét. Lálha" 
tunk itt 114, 110, 108 százalékos 
eredményeket, de felírják a 90, 98 
százalékos eredményeket is. 

A borsófeldolgozó üzemrész ered-
ménye 104 százalék. — Mi ezután 
megteszünk mindent — ígérték ré-
gebben a dolgozók. Db nézzük meg, 
vájjon megtesznek-e most is min. 
dent? A hatalmas borsótisztító gép 
mellett 14 fehérköpenyes munkás, 
nő árgus szemekkel figyeli és gyors 
mozdulattal válogatja a borsőszeme" 
kel. Ügyelnek, hogv tisztán és meg. 
felelő minőséggel kerüljenek a 'öl-
tőbe, Ez a feladatuk. Molnár Matild 
a tizennegyedik azonban még sem 
ezt csinálja. A gummiszalag végén, 
®ho! a töltőűrbe hullik a borsó, a 
szalag baloldalára terelgeti a szé-
pen fejlett borsósaemekef. Csak 
azért végzi ezt a terelgetést, mert 
a műszakiak még nem javfiotfák 
meg az elszakadt gumijömítóst, s 
nélküle kiszóródna a töltőből a 
borsó. 

1— Békeőrséget tartunk — mond-
ja Kónya Istvánné, az üzemrész 
minőségi ellenőre, — A mai napon 
is nneg kel", mutatnunk, hogy töb-
bet termelünk, mint tegnap. 

Egyik legutóbb tartott röpgyülá" 
sen, ahol a Béke-Világtanács bu-
dapesti ülésének tiszteleiére tettek' 
fogadalmat a töltőosztály dolgozói. 
Zakar Mária ifjúmunkás brigád 
tagjai is megtették felajánlásukat. 
— Mi sem maradhatunk el — ito. 
zctf össze a négy ifjúmunkás és 
Zakar Márta sztahánovista brigád, 
vezető örömtől kipirult arccal emel. 
kedelf szólásra. 

— Vállaljuk, hogy június 15"ig 
és azon túl is, 

e'őirányza'unkat 
minden nap túlszárnyaljuk 

és kiváló minőségű munkát vég-
zünk. Brigádunk mától fogva a Bé-
kebrigád nevet veszi fel. 

A Békebrigád tagjai azóta még 
nagyobb igyekezettel dolgoznak. 
Vállalásukat naponta túlteljesítik. 
Egy óra alatt 1200 üveget kellene 
megtölteni a brigádnak, előirány-
zatukat 100—150 darabbal teljesítik 
túl, Zakar Márta sztahánovista bri. 
gádvezető munkájától nagyban függ 
az üzemrész teljesítménye a töltők-
től kezdve folyamatosan egészen 
az üveg lezárásáig. Ugy do'gozik, 
mint a gén igaz, gyorsabban már 
nem is tud. Olvan gyorsan váltja 
az iiveget a tiillőgén a'att, hogy 
a gép n.eni győzi tölteni és így 
mindig Zakar Máriának kell vá r 
tjia pillanatokig. Véleménye 6zcrint 

R I M S Z K I J K O R Z A K O V 
(1844-1908) 

hoz. Bár az utóbbi időben történtek 
kezdeményezések az újítások ki-
szélesítésére, de még mindig fek-
szenek az íróasztalfiókban 1951 és a dolgozok nevelesét, es a jobb mi-
52-ben elfogadott újítások, amit|nőség gyártását, 

még most sem vezettek be. Egy kis 
leleményességgel, jó ötlettel a töltő-
gép dobját meghajtó kerék átmérő-
jének megváltoztatásával gyorsíta-
ni lehetne a töltést. A jó ered-
mények mellett vannak egyéb 
hiányosságok is a Konzervgyárban. 
Meg kell javítani többek között a 
szemléltető agitációt. Ha vannak is 
feliratok az üzemrészekben, azok 
legtöbb esetben már idejüket mul-
ták, vagy nem lehet elolvasni mi-
vel el vannak -rejtve® a dolgozók 
szeme elől. Például a raktárban 
nemrégen egy jó kezdeményezés 
született. Selejtkiállítást rendeztek, 
ahová a minőségileg nem megfelelő 
árut rakták. Ezeknek az üvegek-
nek a sokaságát egy kartonlap bo-
rítja el. Havalaki odamegy és fel-
hajtja, akkor láthatja csak rajta a 
feliratot: "Hanyag munkánk ered-
ménye®. Mintha csak takargatni 
akarnák hibájukat, azért nem tűz-
ték fel a feliratot a falra. Ugyan-
itt tették a láda mögé a falnak tá-
masztva a versenytáblát, csak ami-
att, hogy a szög elgörbült és ne:n 
lehetett rá felakasztani. 

Segítsék a műszakiak és a szak-
szervezet még jobban a dolgozók 
lelkes munkáját, hogy a jelenlegi 
109 százalékról ismét a választási 
békeversenyben elért 113 százalékot 
vagy még többet tudjanak elérni. 
Segítsék az üzem dolgozóit, bri-
gádjait ahhoz, hogy a féléves tervet 
ne csak teljesítsék, hanem jóval 
túl is teljesítsék. Javítsák meg a 
szemléltető agitációt s szolgálja az 

Zenei játékos iskolát indít a jövő tanévtől kezdődően 

a Szegedi Zenepedagógus Munkacsoport Zeneiskolája 
Mint ismeretes, Szegeden már 

három zeniéi intézmény: a Zenemű-

vészeti Szakiskola, az elmúlt évben 

felállított Állami Zeneiskola ég a 

Szegedi Zenepedagógus Munkacso. 

port zeneiskolája végzi a szegedi 

ifjúság zenei oktatását. 

A Zenepedagógus Munkacsoport, 

mely eddig is igen szép eredménye-

ket ért már el, most ú j kezdemé-

nyezéssel bővíti zeneiskoláját: szep-

tembertői kezdve megindítja a „Ze. 

oei Játékos Iskolát", melynek kere-

tében 4, 5. 6 éves gyermekek aa-

nei képzését látja majd el, össze-

kapcsolva azt játékkal, mint ahogy 

az már a Szovjetunióban megváló, 

sült a gyermeknevelésben. 

Sok szülő leérte ezt már Szegeden 

is és most, mikor a tervekből való-

ság lett, joggal remélhetjük, hogy 

ez az ú j kezdeményezés is egy lé-

péssel előbbre viszi Szegedet a kul-

túrforr adatom útján 

Ez az új kezdeményezés módot 

nyújt arra, hogy a tehetséges gyer-

mekeket már egészen fiatal korban 

felismerhessek, s biztosíthassák to-

vábbképzésüket, neveljéik jövő ze-

nei kádereinket. 

A zenei játékos iskolára a beira. 
tások már ebben a hónapban meg. 
történnek, minthogy a Szegedi Ze-
nepsdagógus Munkacsoport a beira. 
tásokat régi növendékek számára 
június 22-én, új növendékek szá-
mára pedig 23-án reggel 8 és 12, 
valamint 3 ég 5 óra között tartja a 
Mátyás-téri tanítóképzőben. 

PÉTERVAROTT 
zad hatvanas éveiben 
zeneszerzők egy lelkes 
programmal indul 
Glinka nagyszerű hagyatékát és 
kezdeményezéséi, az orosz nemzeti 
zeneművészet ügyét beteljesítsék 
és diadalra vigyék. A „Nagy ötök" 
csoportja hadai üzen a nyugati 
zene kritikátlan befogadásának, a 
nyugati zenei formák üres utánr 
zásának s azt hirdeti, hogy az új, 
reális nemzeti jellegű művészet-
nek a népi művészetekből kell ki-
virágoznia. A fiatal zeneszer-
zők mély eszmeiséget, mii vészi 
igazságra való törekvést, a nép 
ügyének szolgálatát akarják mű-
veikben megvalósítani. Az „Ölök" 
társaságának legeredetibb, leg-
erőteljesebb egyénisége Musszorg-
szkij, mellette ott van Balaki-
rev, a tehetséges fiabal karmester, 
Borodin, aki zeneszerzői munkás-
sága mellett kémiaprofesszor, Cui 
Cézár, a harcos kritikus és Rim-
szkij Korzakov, az alig húszéves 
tengerésztiszt. 

Rimszkij Korzakov 1844'ben szü-
letett. A pétervári tengerészeti 
akadémián tanult, majd hajójával 
beutazta az egész világot. Művészi 
elhivatottsága az „ötök" csoportjá-
ban ébred fel benne. Húsz éves 
korában befejezi első szimfóniáját, 
az orosz szimfonikus irodalom 
egyik elsö jelentős alkotását. 
Szorgalmasan tamdmányozza a ze-
ne szerkesztési technikáját, elme-
rül a forma, az ellenpont, a hang-
szerelés tudományába, amit társai 
kicsit fejcsóválva néztek, mert nem 
tartották döntő fontosságúnak. De 
éppen ezek az elmélyült tanulmá-
nyok tették képessé arra, hogy 
1871-ben meghívják a pétervári ze-
nekonzervatórium zeneszerzés ta-
nárává, Ezt az állást töltötte be 
egész haláláig, közel 40 éven ke-
resztül s kiváló nevélőmunkájával 
olyan kitűnő zeneszerzők kerültek 
ki keze alól, mint Glazunov, Lja-
dov. Rimszkij Korzakov a hangsze-
relés egyik legkiválóbb orosz mes-
tere volt, zenekari művészete nem-
csak társai művészetét terméke-
nyítette meg, de hatással volt egész 
Európa új muzsikájára. Tudását 
áldozatkészen állítja barátai szol' 
gálalába . Musszorgszkij és Boro-
din zenei hagyatékait ő dolgozza 
át és hangszereli. Igy jelentős sze-
repe van Musszorgszkij: Borisz 
Godunov és Hovanscsina, valamint 
Borodin: Igor herceg című ope-
rák sikerében és népszerűsítésében. 

ZENESZERZŐI alkotómim. 
kásság,a> igen termékeny volt. Oper 
ráiban és szimfonikus müveiben 
a legjobb orosz nemzeti hagyomá-

a mult szú- nyok folytatója. Alkotó erejének 
fiatal orosz j és termékenységének tetőpontjára 
csoportja új a századforduló évtizedeiben ju-

haréba, hogy | tolt el, igy müvei egészen más tör 
ténelmi légkörből, társadalmi kö-
rülményekből fakadtak, mint elő-
deié és idősebb kortársaié. Nagy-
számú operájának tárgyát 02 

orosz mesék világából vege. Sorra 
dolgozta fel Puskin, Gogol s a 
többi orosz klasszikus meséit. Leg-
ismertebb operái: Hópehelyke, Ka. 
rácsonyesf, Szadko, Szaltán <ár, 
Aranykakas. Bár műveiben hiány-
zik népe problémáival való szem-
benézés, hiányzik a hősi tónus, a 
nép életének gazdag képei gyak-
ran csak operáinak hátterét adják, 
de eszmeiséggel, erkölcsi és szel-
lemi kiválóságokkal feli pozitív 
emberi alakjainak ábrázolásával azt 
mutatja, hogy reálisan tudta meg-
örökíteni az öl környező társadalmi 
élet jelenségeit. Operáinak közép-
pontjába gyakran elbűvölő nőala-
kokat állít, az érzelmek bámula-
tos tisztaságával, nemességével áb-
rázolva. Mélyérzésű, nagyszerű cm* 
beri tulajdonságokkal rendelkező hő. 
sei méltán csatlakoznak az orosz 
klasszikus irodalom nemes erköl-
csű alakjaihoz. Szimfónlkus művet 
közül kiemelkedik az Ezeregy éji. 
szaka meséire támaszkodó Sehere-
zádé című szvit, valamint egyik 
legkölföibb alkotása, a tündöklően 
optimista, sodróerejű Orosz Hui" 
vél nyitánya. 

A nép ügye melletti bálor, ne-
mes kiállását mutatja az 1905-ös 
forradalom idején tanúsított maga-
tartása. Amikor a forradalmi ese-
mények lázba hozták a haladószel-
lemű ifjúságot, ö a reakciós ta-
nárokkal szemben a diákság mellett 
foglalt állást. Az igazgató felbuj-
tónak minősiti és elbocsátja, Rim. 
szkij Korzakov nyilt levélben vá-
laszolt s lemondott az Orosz Zenei 
Társaságban visele örökös tagság-
ról. Bátor kiállása lelkesedést 
keltett a munkásság és a paraszt-
ság körében is. Küldöttségek ke-
resik fel, a parasztok családja tá-
mogialásúra gyűjtést szerveznek. A 
tüntetések miatt müveinek elöadá-
sát a rendőrség betiltja. 

AMIKOR A KONZERVATÓ-
RIUM önkormányzatot kapott, 
elsö dolga volt, hogy a nagy 
mestert visszahívja, akit valóságos 
diadtlmenet kisért. Megírja híres 
utolsó művét, a Puskin meséje 
nyomán készült Aranykakas című 
operáját s 45 évvel ezelőjt, 1008. 
június 21-én meghalt. Az egész 
szovjet nép és az egész haladó ze-
nevilág őrzi emiékél s műveit, 
mint a mult ériékes, pjldamutató 
hagyományait tartja számon. / 

ERDŐS JÁNOS ! 

A semmivel kezdte s ma közel másfél millió forint vagyona van 

a Felszabadulás tszcs-nek 

I930 őszén 
már több ter. 

melőcsoport 
volt Szegeden. Az Alkotmány, a 
Dózsa, a Táncsics éa a Haladás 
még 1949-ben alakult s így az 
egyénileg dolgozó parasztok saját 
szemükkel győződhettek meg a 
nagyüzemi gazdálkodás fölényéről. 

A baklói rész ebben az időben 
még apró, párholdas nadrágszíjj. 
parcellákból állt. Csak itt-ott ter-
peszkedett egy-egy nagyobb terü-
let: A Rózsia Vilmos, a Komlósi 
Imre és a Szöllősj István kulák 
földje. A párholdasok hiába dol-
goztak látástól késő estig, még sem 
tudtak boldogulni. 

1950, szeptember elején a párt 
javaslalára 6—8 dolgozó paraszt 
meglátogatta a közeli csoportokat 
és a látogatás után megérett ben-
nük az elhatározás: 

— Csoportot alakítunk. 
Mészáros Szilveszter, Gera And-

rás, Dobó Imre, Szabó D. Ferenc, 
meg a többiek elmesélték a kör-
nyék parasztjainak, hogy mit lát" 
tak a csoportokban. 

— Mese az, meg humbuk — pró-
bálták félrevezetni a dolgozó pa-
rasztokat a közeli kulákok, akiknek 
vitéz Török Lajos is segített. Ezek 
után így történt meg, hogy 1950. 
szeptember 10-én " bak(óiak mind-
össze 12-en alakították meg a Fel-
szabadulás-termelőszövetkezeti cso. 
portot. 150 kataszteri hold föld-
del. Kaptak hozzá egy rogyadozó 
tanyát, néhány igen elhanyagolt 
gazdasági épületet. A megalaku-
láskor három tehenet, kilenc lo" 
vat, három anyakocát és 20 süldőt 
vittek he a tagok. 

I-1 \ r~I n veszettül szór. 

' 4 | ,ák gzét kö_ 
zöftük a mételyt és ennek követ, 
kezében két tag ki is lépett a cso-
portból, A határozottabb rész 

azonban állta a. sarat. Amikor a 

párt éis a kormány kiadta a jelszót: 
..szánjam, vetni kell", a tíz em-
ber munkára lendült és megkezd-
te a harcot az újnak győzelméért. 

Nehéz, hősies munkát végeztek, 
de büszkék voltak, amikor jelent-
hették a Szegcdi Pártbizottságnak; 
Elvtársaik! A szántást és a v é én 
négy nappal ta. minisztertanácsi ha-
tár cza; ban előírt határidő előtt be-
fejeztük.'4 

A tszcs egyik hónapról a má-
sikra számottevő, figyelemremél-
tó lett a környéken. A pást nép-
nevelői a csoport tagjaival sorra 
járták a környék dolgozó parasztja-
it. Elmondották, hogy a semmivel 
kezdték, a párt és az állam se-
gítségével milyen szépen gyarapod. 
nak. Elmondották, hogy 1951-ben 
egyenként annyi jövedelemre szá-
mítanak, mint egy 15—16 holdas 
egyéni középparaazt-

Az ellenség | fkálódott a 
_ l csoport ellen, 

de egyre kevesebb hatással. Az 
egyénileg dolgozó parasztok, a 
népnevelők és a csoporttagok látó" 
gjatása utárl többször elsétállak 
a csoport területére és Látták, hogy 
nem a kulákok, hanem a tszcs-tagck, 
meg a népnevelök mondanak iga-
zat. Az amiről saját szemükkel 
győződtek meg, végkép szétzúzta a 
kulák beszédek hitelét: huszonket-
tővel emelkedett a csoport taglét-
száma. Nem sokkal később egy húsz 
anyakocából álló sertéstörzset, ösz-
sztl pedig 150 anyajuhot kaptak a 
dolgozó nép államától! ' 

1951-ben a tagság szorgalma ég 
a bő fermés hatalmasat lendített 
a csoporton. Vidámabban, gyor-
sabban folyt a munka, mert élet-
színvonaluk emelekedésében lát-
ták, hogy mennyivel jobb, meny-
nyivel könnyebb és mennyivel jöve-

delmezőbb a nagyüzemi gazdál-
kodás. 

Mindenkor idejében elvégezték a 
mezőgazdasági munkákat és egyre 
szélesebb körben kezdték alkalmaz, 
ni a szovjet agró- és zoótechnikáf. 
Ebben az évben a zárszámadás 
után 41 főre emelkedett a csoport 
tagsága. 

A elmúlt évben még crősebb lett 
a csoport. Bár a tavaszi fagy éi 
nz aszály rányomta bélyegét a ter-
melőcsoportra is, a szorgos és a 
közös munkának mégis megmutat-
kozott a gyümölcse. Szabó D. Fe-
renc 20 ezer, Gera András 18 ezer, 
Makra János 18 ezer, Tandari 
József IG ezer. Mészáros Szilvesz-
ter 21 ezer, Nagy Sándor pedig 
16 ezer forintot keresett az aszá-
lyos esztendő ellenére is. De 
ugyanilyen szépein részesült min-
denki a zárszámadáskor. Ilyen jö-
vedelemelosztás mellett 1400 forint 
volt a csoporttagok egyénenkénti 
havi jövedelme. 

közös va. 
gyona egy-

millió 350 ezer forint értékű. A 
tszcs-nek 15 vagonos kukovica-gó. 
réja, 100 ezer forint értékű gaz-
dasági felszerelés. 150 férőhelyes 
istállója, ezer férőhelyes baromfi-
cJjia., ezer férőhelyes juh'hodálya. 
400 férőhelyes sertésólja van. 826 
kataszteri hold a közös terület. 46 

Mn a csoport 

larábé, karfiol, retek, b0rsó és 
saláta kerül a piacra a csoporttól. 
A szarvasmarháknál bevezették a 
napi háromszőri fejést és a tej-
hoziim növelése által 15 ezer fo. 
rintot kapott a tejért a csoport. A 
juhokat már egyszer lenyírták és 
16 mázsa 52 kilogramm gyapjúért 
27.757 forintot kapott a tszcs. 
Ugyanakkor 16 ezer forint értékű 
juh tej. és tejterméket adtak ©1 
már ez idén. 

gazdál-
kodás 

I lyen j f i v e d r lmuó 

mellett nem csoda, hogy a csoport 
tagságának életszínvonala követhe-
tetton gyorsasággal emelkedik. Ha-
lász Mihály, ifj. Szabó Ferenc és Ko-
vács István 14—18 ezer forintért 
házat vásárolt magának. A cso-
porttagok között alig akad egy-
két család, ahol esténként ne Múl-
na a rádió. Jójárt Lajos, Szabó 
Pál, Sója Imre, Vajner Sándor és 
Vajner József régi gyermekkori 
álmát válthatta valóra azalatt a 
pár év alatt, amit a csoportban 
lökött el; a ruházkodás, a bútor, 
az ágynemű éa a lábbeli beszerzé-
se mellett ma már saját motorke-
rékpárjukon teszik meg az utat la-
kásuktól a termelőcsoportig. 

Ennyit gyarapodott a Felszaba-
dul ás-tszcs nem egész három év 
alatt. Ezért vidámak és megelé-
gedettek a tszcs tagjai. Néhány 

tehene, 33 lova, 334 sertése van a nap múlva 400 hold knlászosuknak 
tszcs-nek, amelyből 15 anyakoca 
rövidesen lefial, amellyel újra je-
jelenlősen emelkedik a csoport ser. 
tésállománya. A kapott 150 juh 
520-ra szaporodott, baromfit pedig 
594-et mondhat magáénak a cso-
port. Huszonkét holdon termel a 
tszcs tagsága zöldségféléket, amely-
ből eddig 50 ezer forintot árult eb-
ben az évben. Naponta két-három-
ezer forint értékű tök, uborka, kú" 

50 százalékát szovjet mintára gyár. 
(ott magyar kombájn aratja le, g 
hő termést takarítanak be, ősszel újra 
berregő traktorok hasítják majd a 
mély barázdákat a jó fekete bak. 
tói földben. A csoport tagjai to-
vább javítva munkájukat, példás 
gazdálkodással bizonyítják, hogy 
a nagyüzemi társasgazdálkodás a 
parasztság boldogulásának egyetlen 
útia, u • 


