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Brigádmozgalom 
és demokratizmus 

Turbina 
Százhalombattára 

A Láng Gépgyár turbinaszerelő csarnokában szerelik a 
Százhalombattára kerülő 220 megawattos turbinát. Az üze-
mi próbák után a gépóriást április végén szállítják a Duna-

menti Hőerőmű Vállalathoz. 

Talál szépet, szebbet 
Sorozatzáró népművészetből 

Annyira j6 szelek járnak hallott dalokra, minden tu-
mostanában, hogy nem kell dományos, vagy annak lat-
t á t i i g koptatnunk a lábun-
kat, ha 
nyitni a 
lünk a rádióhoz, és naponta 
fülünkbe húzathat juk a leg- Kégi 
szebbeket is. A televíziót lát tán 
hangosan kell mondanunk, 
ha idevágó műsorait említ-
jük. Többször is végigzongo-
rázta mar az országol, és 
negyedszerre, ötödszörre, liu-

szó magyarázatot is kerültek, 
népdalra akar juk Letettek a nyakig begom-
fülünket. Odapyú- bolt, „elegáns", mindig ke-

rek műsor szándékáról is. 
szöveggyű j tömények 

s í 
de kar 
jegyezték föl! Dallam és szö-
veg egysége a népdal. Meg 
még valamié: a vele elo né-
pé. A sorozat résztvevői 

szadszorra is talál szépet es nemcsak énekellek tehát, 
még szebbet. Kínál ja magát nemcsak táncoltak vagy nre. 
hanglemezen is a népdal, né-
hány táskamagnó js álkérész, 
telkedett más hitű társainak 
a vallásából, és a hangos mu-
zsika helyett hajlított hangú 
szép dalokat őrizget. Tanít-
ják a népdalt óvodában, is-
kolában — mégis támad hi-
ányérzetünk. 

* 
Sok iskolát végzett ember-

től hallottam egyszer: annyi 
népdalt ismer, többet, mint 
akárhány lakodalmat szol-
gált tekerős vagy dudás, de 
alkalma még nem volt rá, 
hogy szembeüljön szentesi 
kubikossal, csongrádi aszta-
lossal, bokrosi parasztember-
rel, kocsissal, hagymással, 
h a l á s s z a l , j u h á s s z a l . I l y e n 
élményben egyre szegényeb-
bek vagyunk. Régóta nem-
csak a városi ember, de a 
falusi is. Azért indította lel-
tározó népművészeti soroza- kálómmal. Érdemes volt ke-
tát a Bartók Béla Művelődé-
si Központ, hogy ezt a talál-
kozást segítse. 

Leltározni akartak a mű-
sor szervezői, számba venni 
mindazt, ami a Tisza par t -
ján termett, és itt él most 
is. Nem gyűjteni akartak, 
nem is vadásztak ritkasá-
gokra, hiszen vannak kuta-
tók, akik azt állítják, min-
den begyűjthetőt múzeumba 
vittek már. Csak a találko-
zást akartak szolgálni a nép-
dal kedvelői és a népdal to-
vábbadó! között. ö römmel 
mondhat juk a sorozat végén, 
hogy a leltár nem sikerült. 
Sokkal többen vannak, akik 
élményt tudnak adni cso-
portos találkozás alkalmával 
is, mint amennyit élő műsor-
ban elő lehet sorakoztatni. 

dőknek talán az, hogy szü-
netben sokkal többet dol-
goztak, mint műsor közben. 
A befejezhetetlent rendezői 
erőszakkal sikerült ugyan be-
fejezni, de félóra vagy más-
fél még kellett ráadásnak, 

sokszor sóhaj tunk: hogy az utolsó érdeklődőtől 
hogy a dallamot nem is elbúcsúzhassanak dalosa-

ink, táncosaink, beszélőink. 
Mindenképpen említenünk 

kell, hogy nem csoportok se-
regszemléje volt az ,,Élö 
népművészet a Tisza part-
ján" sorozat. Nem a nagyhí-

sét mondtak, hanem beszel- rü Páva-körök bemutatója, 
tek magukról, munkájukról, Biztosan szükség lenne 
életükről, az egész világról, 
de soha nem hideg előadás-
sal. A csongrádi halász, Ür-
mös János bele se kezdett 
egyetlen dalba se, de amit püket. 
mondott, élmény volt. Szé-
pen beszélt, tisztán, meg-
sózva élettel, humorral. A 
mesterségéről akarták kér-
dezni, meg arról, hogyan 
főzött 
ebédet 
megszólalt, bevett mindenkit 
a ladikba, és vitte l imá-
nyokba, forgókba, tükör víz-
re, éjszakába. A szép be-
szédnek ne lenne helye egy 
műsorban? 

A sorozat legelején elis-
mert, kitüntetett népművé-
szek mutatkoztak be, utána diumon szokták 
Csongrád tájáról jöttek, Ma_ n é p művészetét, 
kó környékéről a másik al-

ilyenre is, de a rendezők oda 
akartak visszanyúlni, ahon-
nan e körök is táplálkoz-
nak, ha jól értelmezik szere-

Vásárhely, Deszk, Tápé, 
Sándorfalva, Balástya. Rösz-
ke neve szerepel a sorozat 
mai, kedden este 7 órakor 

négykilós pontyból kezdődő műsorában. Pipacsi-
magának. Ahogy náló, csontfaragó, bocskor-

ban kólót járó, szép dalokat 
éneklő, citerás, rajzoló és ju-
hász ígérte, hogy beszegi az 
i lyenfajta találkozások vé-
gét. Számíthatunk egy lako-
dalmi rezesbandára is. Azo-
kat hívta most is a művelő-
dési központ, akik nem pó_ 

előadni a 
hanem ott 

segítik tovább élni, ahol 
született. Szép kötelességünk 
a nemzetiségi népművészet 
ápolása is — a magunk gaz. 

most a deszkiek hoznak kós. 
tolót belőle. 

H. D. 

zet nyújtani Pitvarosra is: 
a három szlovák asszony B _ 
szép énekét úgy hallgattuk, dagságát is őrizzük vele 
mintha a miénk volna. Ci-
tera. tekerő, klarinét, lako-
dalmi rezes, tápéi furulya 
— ki tudná sorolni, milyen 
hangszer játszott ezekben a 
műsorokban? Mindegyik 
ú jabb és ú jabb meggyőző-
déssel tett gazdagabbá ben-
nünket. de összefogható egy 
mondatba valamennyi: a 
népművészet továbbító köze-
ge eleven áramlás. A befo-
gadók pedig a legszegényebb 
szervező propagandát is 
mellőzve, meg tudnak tölteni 
egy hatalmasra . szabott 
nagytermet. 

* 
Mi volt a 

öröm a sorozat 

Olvasom a városi pártbizottság egyik 
jelentésében, hogy Szegeden is föl-
lendülőben vannak a termelési 

mozgalmak. Jóllehet, ez a megállapítás 
kissé szokványosnak hangzik, hiszen több 
esztendős töretlen fejlődést tükröz, mégis 
rendkívül fontos, mondhatnánk, létfontos-
ságú tényekre irányítja a figyelmet: a szo-
cialista építőmunka közösségi jellegére, 
gazdasági fejlődésünk egyre szélesedő tár-
sadalmi bázisára. S amikor ez a jelentés 
azt is tudatja, hogy Szegeden csupán a je-
lentősebb üzemekben ma már több mint 
tízezren dolgoznak szocialista brigádokban, 
ezenkívül a közlekedésben, a kereskede-
lemben, a mezőgazdaságban is tovább ter-
jed ez a nagyszerű mozgalom, jogosan 
gondolhatunk arra : a termelés ha-
tékonyságán túlmenően arról is szó van, 
hogy a munkások egyre jobban érzik ma-
gukat munkahelyükön. Megalapozottnak, 
reálisnak, tehát igaznak érzem azt a meg-
állapítást, hogy „a szocialista brigádok az 
üzemi demokrácia fontos tényezőivé vál-
nak, ra j tuk keresztül megvalósulhat a bri-
gádtagok közvetlen részvétele a vállalat 
irányításában és ellenőrzésében". 

Tudom, néhány ipari szövetkezetben 
vagy állami üzemben még manapság is 
inkább hangzatos frázisokkal, különféle ki-
mutatásokkal, terjedelmes jelentésekkel 
próbálják helyettesíteni a valóságos mun-
kaversenyt és brigádmozgalmat. Nem ú j -
ság számomra az sem, hogy a brigádok 
lendületét, kezdeményezőkészségét nem 
csupán és kizárólagosan a szocialista ön-
tudat okozza, hanem jócskán belejátszik 
abba az anyagi érdekeltség is. Ez azonban 
korántsem hiba. A párt a X. kongresszu-
son is aláhúzta: ,.Az élen járó dolgozók, a 
nagyobb teljesítményt nyújtó szocialista 
brigádok, a törzsgárdatagok fokozottabb 
erkölcsi és anyagi megbecsülésben része-
süljenek." Ezt nem lehet félreérteni. Az a 
lényeg, hogy a sok száz szocialista brigád 
túlnyomó többsége sem valamilyen fel-
sőbb nyomásra, hanem lent, a műhelyek-
ben jött létre, többszöri megbeszélések, ki-
sebb-nagyobb viták és alapos megfontolá-
sok következtében. Csakis ilyen önkéntes 
brigádok segítségével lehetett például a 
textilművek szövödéjében is elérni, hogy 
az első osztályú termékek részaránya a két 
évvel ezelőtti 31 százalékról 91 százalékra 
növekedett, illetve, hogy a húsipari vállu-
latnul és a kábelgyárban minimálisra szo-
rítsák le az anyag- és energiaköltseget. 

Sok-sok tapasztalat bizonyítja, hogy az 
úgynevezett kirakatbrigádokkal soha nem 
lehet olyan eredményeket produkálni, ame-
lyek jelentősen segítenék a népgazdaság, 
az üzem, vagy az üzem dolgozóinak érde-
keit, s amelyek által ténylegesen beleszól-

' hatnának a vállalatvezetésbe. Ellenben, 
azok a szocialista brigádok, amelyeknek 

tagjai tudatosan vállalnák és végeznek el a 
vállalat, vágy a szövetkezet érdekeihez 
közvetlenül kapcsolódó föladatokat, állan-
dóan érezhetik, hogy valóban otthon van-
nak a gyárban, büszkén vallhatják, hogy a 
vezető osztályhoz tartoznak. Mindertki tud ja -
lát ja: Szegeden is az ilyen szocialista bri-
gádtagok vannak túlnyomó többségben, 
s rá juk mindenkor támaszkodni lehet, akár 
a legnehezebb problémák megoldásában is. 
Ezért érdemes ezeknek a brigádoknak to-
vábbra is messzemenő támpgatást nyúj ta -
ni. Ahogyan a párt Központi Bizottságánák 
legutóbbi ülésén elfogadott irányelvek is-
hangsúlyozzák: „Tudatosan arra kell töre-
kedni, hogy a munkában kiemelkedő mun-
kások egyszersmind közéleti emberré is 
váljanak, szavuknak súlya legyen, s köz-
életi fórumokon is mind gyakrabban nyil-
vánítsanak véleményt üzemük, az ország 
és a világ kérdéseiről." Az ilyen tudatos 
tevékenység és törekvés közvetlenül is ér -
deke a vállalatok vezetőinek, pártszerve-
zeteinek — mondotta egyszer a paprikafel-
dolgozó vállalat igazgatója —. hiszen a 
munkásokra építő politika révén a legki-
látástalanabb helyzeten is úrrá tudunk 
lenni, könnyebben érhet jük el kitűzött 
céljainkat. 

Nagyon gyakra kitűnnek helytállásban; 
példaadásban az ifjúmunkások, akik — ha 
olykor kevesebb tapasztalattal is bírnak — 
mindig többre, jobbra törekszenek, és az 
erejük szinte kifogyhatatlan. A szegedi 
üzemekben tavaly több mint négyezer f ia-
tal vett részt kommunista műszakokban. 
Több vállalatnál kiemelkedő jelentőségű a 
gazdasági föladatok gyorsabb megvalósítá-
sáért szervezett KISZ-védnökség. Űjabb 
lendületet adott a munkaversenynek az a 
határozat is, amelyet a Szeged városi pár t -
bizottság hozott hazánk és városunk föl-
szabadulása 30. évfordulójának megünnep-
léséről. Már az ismertetést követő napok-
ban 86 különféle üzemben dolgoztak ki 
fölajánlásokat az évforduló tiszteletére, 
kommunista műszakokat szerveztek példá-
ul a. Tabán utcai 100 férőhelyes óvoda épí-
téséhez. 

• nP 1 -íüLzas nélkül elmondhatjuk, a szo-
cialista brigádoknak, a dolgukat 
tudatosan jól végző munkásoknak 

is jelentős részük van abban, hogy „Sze-
ged lakosságának gondolkodását, világné-
zetének alakulását már szocialista vonások 
jellemzik". Természetesen még mindig sok 
a tennivaló, hogy a föntebb jelzett prob-
lémákat megoldhassuk. A szocialista bri-
gádmozgalomnak ma is számottevő tar ta-
lékai vannak, amelyeket föltárva, egyre 
több munkásnak növekedhet az osztályön-
tudata, s szólhat bele hatékonyan az üzem 
irányításába. 

F. N. I. 

Nem vadásztak soha nem adásaiban? 

legnagyobb 
eddigi elő-
közreműkö-

M ö r n ^ e i e f v é d e / e n i 
Dr. Hans Riechelt, az NDK Minisztertanácsának el-

nökhelyettese, környezetvédelmi és vízgazdálkodásügyi mi-
niszter vezetésével hétfőn delegáció érkezett hazánkba. 
Bondor József építésügyi és városfejlesztési miniszter hiva-
talaban fogadta az NDK küldöttségének vezetőjét, majd 
•megkezdődtek,' a delegációk tárgyalásai. 

Vöröskatonák útján 

Hegyei Ifjú Gárda 
rajverseny Csongrádon 

Vasárnap rendezték rneg a serleget. A második helyen 
már évek óta Csongrádon a szegedi járás, míg a har-
lebonyolításra kerülő „Vörös- madilion Szentes yáros ver-
katonák ú t ján" elnevezésű senyzői végeztek. 

E nap keretében bonyolí-
tották le a finn kupa csong-
rádi városi rendezvényeit, s 
az ifjúsági nap kiegészítése-
ként a kiskunfélegyházi re-
pülőklub ejtőernyős techni-
kai bemutatója színesítette a 
nap programját. 

A verseny befejezéseként 
Horváth Lajos, a megyei 
KISZ-bizottság titkára érté-
kelte az együttesek teljesít-
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Uj fölfedezések küszöbén 
a rákkutatás 

Az egészségügyi világszervezet vezérigazgató-helyettesének nyilatkozata 
Vasárnap elutazott Ma- hetet töltött hazánkban. El- „nyelv" közös kódrendszer 

gyarországról S. A. Pavlov, utazása előtt a következő segítségével — lehetővé te-
gyük a különböző országok 
kutatási eredményeinek ösz-
szehasonlítását. Ebben a 
munkában igen nagy segít-
séget nyújtott a világszer-
vezetnek a téma egyik ki-
váló magyar szakértője, 
Eckhardt professzor is, aki-
nek intézetét, az Országos 
Onkológiai Központot alkal-
mam nyílt meglátogatni. 

A rákra vonatkozó alap-
kutatások középpontjában je-
lenleg az a kérdés áll, hogy 

az Egészségügyi Világszer- nyilatkozatot adta: 
vezet (WHO) vezérigazgató- — Magyarország a világ-
helyettese, aki dr. Schultheisz szervezet megalakulása óta 
Emil egészségügyi miniszter 
meghívására feleségével egy 

igen hatékony szerepet vál-
lal az egészségügy nemzet-
közi munkájában. A világ-
szervezet genfi székhelyén is 
sok magyar szakember te-
vékenykedik eredményesen a 
nemzetközi együttműködés 
keretében. Tudásuk és a szo-

j cialista egészségügy terén 
i végzett munkájuk, tapasz-
i talataik igen nagy hatással 

vannak különösen a fejlődő m i i y e n hatással van a külső 

megyei I f j ú Garda rajver-
senyt. A Csongrádra érkező 
fiatalokat Oláh Ferenc, a 
városi KISZ-bizottság titká-
ra üdvözölte, majd a részt 
vevő kilenc férf i- és női-
csapat összetett versenyében 
a következő sorrend alakult 
ki: 

Első helyen végzett a vá-
sárhelyi if júgárdisták csapa-
ta, akik sorrendben harmad-
szor aratott győzelmükkel 
végleg elnyerték a yánöoc- ményet, s átadta a drjakat. 

országok szakembereire, 
Nemzetközi szervezetünk ed-

| íiig a legnagyobb figyelmet 
a fertőző betegségek prob-
lémáinak megoldására és a 
rákkutatásra fordította. 

— Nekem, mint onkoló-
gusnak és a világszervezet 
egyik vezetőjének egyik fő 
feladatom a rákkutatás, a 

környezet a rák előfordulá-
sának gyakoriságára. Emel-
lett a rák felismerésének és 
kezelési módszereinek töké-
letesítése a másik legfonto-
sabb feladat, s ebben a mun-
kában az egyes országok 
mellett Magyarország is te-
vékenyen részt vesz. 

— Az eddigi kutatások 
rosszindulatú daganatok ha- eredményei alapján igen biz-
tékonyabb gyógyításának 
megszervezése. Küldetésem 
egyik célja is ez: hogy ki-

tatóak a kilátások. A jelek 
szerint olyan fölfedezések 
küszöbén állunk, amelyek 

alakítsuk egy hosszú lejá- alapjaiban megváltoztathat-
ratú nemzetközi egyezmény ják a rák diagnosztikájára és 
kereteit. Olyan közös me- kezelésére vonatkozó eddigi 
todikát, összehangolt mód- módszereinket és szemlé-
szereket dolgozzunk ki, ame- létünkét — mondotta beítv 
lyek alapján — egy közös jezésül S. A. Pavlov. fMTtf 
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