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Javitsuk az üzemi bizottságok munkáját 
Hiányosságok a Ládagyár XV üzemi bizottságának működésében 

' Az üzemi bizottságokra nagy fel-
adatok hárulnak a termelés, az 
üzemi élet minden területén. Ezek 
között a feladatok között igen dön-
tő a termelés fokozása és megjaví-
tása érdekében végzett munka, a 
munkaverseny szervezése és a jó 
szakszervezeti mozga'mi élet kifej-
lesztése. Üzemi bizottságaink mun-
kájában vannak még hiányosságok, 
kijavítanivaló hibák, mint ahogy 
arra a SzOT elnökségének május 
7-i határozata is rámutatott. Az 
üzemi bizottságok hibái is nagy. 

mertékben hozzájárultak ahhoz, 

hogv bekövetkeztek — vus.v nem 

kiiszöbijlödtek ki — azok a hibák a 

munkafegyelem területén, melyek 

kerékkötői továbbfejlődésünknek. 

A napokban termelési értekezle-
teiken tárgyalták meg a SzOT ha-
lt ározatával Icapcso'atos tennivaló-
kat az iizemi dolgozók. Igen fontos 
feladat, hogy ezekre a ferme'ési ér-
tekezletekre a legalaposabban fel-
készüljön az üzemi bízottság, a 
legalaposabban előkészítsék az ér-
tekezletet, hogy minél alaposabban 
meg tudják tárgyalni a nagyjelen-
tőségű határozatot. Ezek a terme-
iisi értekezletek bizonyos fokig — 
a sikereken, vagy a hibákon ke-
resztül — egyben megmutatták az 
iizemi bizottság munkáját is. 

A Ládagvár NV is megtartotta 
termelési értekezletét, melyen Las-
ka Sándor üb. titkár elvtárs alapo-
san kiértékelte az üzemi b'izottság 
munkáját és komoly önkritikát 
gyakorolt, feltárta az elkövetett és 
a kiküszöbölésre váró hibákat. 
Többen is hozzászóltak a beszámo-
lóhoz, azonban a hozzászólások 
nem voltak eléggé konkrétek, mely 
azt mutatja, hogy az értekezlet 
nem volt kellőképpen előkészítve. 

Kéri László szakszervezeti bizal-
mi például elmondotta, hogy ő az 
ebédlőben értesült a termelési ér-
tekezlet megtartásáról, s ez az eset 
is jelzi, hogy éppen a szakszerve-
zeti bizalmiak, akiknek elsősorban 
feladatuk lett volna a termelési ér-
tekezlet előkészítése, nem voltak 
kellőképpen kioktatva a tennivalók-
ról. Hladek Ferenc, a Ládagyár 
egyik dolgozója azt mondotta el, 
liogy ő a szakszervezeti bizalmijá-
val csak a tagdíjfizetésnél találko-
zik. Ez az eset arra világít rá, 
hogy áltatában a dolgozók és az 
üzemi bizottság, a szakszervezet kö-
zött nincs meg a kellő kapcsolat. 

Már ezek a hibák is utalnak 
feura, hogy vannak hiányosságok 
a Ládagyár NV üzemi bizottsága, 
nak munkájában, de ha közelebb-
ről megnézzük az üb. működé, 
sét, még más tapasztalatot is le-
szűrhetünk. 

Legelsősorlian meg kell állapi, 
tani azt, hogy eddig az üzemi bi-
zottság és a pártszervezet kapcso-
lota nem, volt kielégítő. Nem be-
szélték át káliő mértékben az 
egyes kérdéseket, nem érvénye, 
sülj kellőképpen a Párt irányítá-
sa,. Még az, ílSemi háromszög, 
értekezleteken hozott — az üzemi 
bizottságra, vonatkozó — határi 
zitok nem mindig tettek a hatá-
rozaij szellemében végrehajtva. 

Az üzemi bizottság hetek óta 

nem, tarpt semiUten aktíva ér'.e. 
kezletet. nem jöttek össze így a 

szakszerveze i bizalmiak  sem, 
hogy megkapják és megtárgyal-
ják a legsürgősebb tervniva'ók át. 
A szakszervezeti propaganda, 
munka igen hiányosan működik, 
r.7. egyes kérdések tudatosítását 
főleg — és mondhiaj'juk, kizáróla-
gosan — a Párt népnevelői vég. 
zik. 

Ilyenformán nem lehet azon sem 

csodálkozni, hogy az utóbbi időben 

egy helyben topogott a munkaver-

seny és hogy a közelmúltban mutat-

kozott csak bizonyos javulás, amikor 

az ifjúsági egyesítő kongresszusra 41 

munkaíelajánlást tettek rövid idő 

alatt az üzem dolgozói és a meglévő 

16 brigád mellé még két új mun-

kabrigád alakult. Természetesen 

ezeknek és az egyéb hibáknak is az 

oka az üzemi bizottság munkájában 

megnyilvánuló szervezetlenség. Az 

üzemi bizottsági titkár gyakran in-

tézett apró-cseprő ügyeket, melyeket 

mások is elvégeztek volna. Emelteit 

megtörtént az is, hogy mig az üb. tit-

kár egyheti szabadságon volt, az 

üzemi bizottság munkája teljesen le-

állt. Ez pedig azt mutatja, hogy 

nincs megfelelő helyettese az üb. tit-

kárnak, nincs jól összehangolva a 

munka. 

A termelési értekezlet, az üzemi, 

szakszervezeti munka kiértékelése az 

e'.ső lépés volt a munka megjaví-

tása terén. Hozzájárult ehhez még 

u . is, hogy Laska Sándor elvtárs, 

űb-titkár, alaposan átbeszélte a ten-

nivalókat az üzemi pártszervezet 

újonnan megválasztott vezetőségének 

titkárával. Kérte a pártszervezet bc. 

ható támogatását és irányítását. A 

megbeszélés értelmében most már 

újra megindulnak a szakszervezeti 

aktivaülések melyek nagyban előse-

gítik majd a munka megjavítását. 

Erre pedig nagy szükség van a Lá-

dagyár NV-ben is. 

A SzOT határozatának végrehaj-

tása is csak úgy lehetséges, ha az 

üzemi pártszervezet irányításával 

megjavul az üb. munkája is. A mun. 

kafegyelem terén csak így lehet majd 

kiküszöbölni azokat a hiányosságo-

kat, melyek fennállnak. Igy^például 

a helyenként megmutatkozó munka-

válogatás, vagy azt az igen káros je-

lenséget, ami abban nyilvánul meg, 

hogy egyes dolgozók, amikor óra-

bérben végzik munkájukat. lazsál-

nak, nem használják ki a munka-

időt. A szakszervezeti bizalmi mun 

kájának megjavításával tovább fejlő-

dik és javai, tökéletesedik a munka 

versenymozgalom is és a Ládagyár 

NV dolgozói még szebb. még na-

gyobb eredményeket érhetnek el a 

termelés frontján. 

Szervezeti szabályzatunk — Pártunk Alkotmánya 

Pénteken délután 6 órakor a Párt-

oktatás Házában „Pártépités" címen 

előadássorozat indul alapszervezeti 

vezetőségeink részére. Az előadások 

minden második héten lesznek, me-

lyeket a Pártbizottság tagjai tarta-

nak meg. 

A pénteki előadás címe: ,,Szerve-

zeti szabályzatunk — Pártunk Al-

kotmánya." Az előadásokra minden 

alapszervezeti vezetőségi tag a tit-

kár elvtárs vezetésével jöj jön el. 

Két napig tartó orvosi előadássorozat 
keretében adták át rendeltetésének 

a szegedi uj Fog- és Szájbeteg Klinikát 
Szeged dolgozóinak ünnepélyes 

keretek kőzött adták át a Szege-
di Tudományegyetem uj Fog- és 
Szájbeteg Kl inikáját , 

Dr. Ivanovics György elvtárs, 
akadémikus a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia részéről szólalt 
fel, majd dr. Balog Károly pro-
fesszor a budapesti és a vidéki 
egyetemek dolgozóinak üdvözle-
tét tolmácsolta. Utána még töb-
ben tartottak rövid beszédet, 
majd dr. Hattyasy professzor, az 
új Fog- és Szájbeteg Klinika 
igazgatója tanszékfoglaló elő-
adásában a „Stomatológiai ku-
tatás irányvonalai" címmel tar-
tott tudományos előadást. 

Az ünnepi ülésem, valamint az 
azt követő klinikai bemutatón 
közel százan vettek rpszt,. a bu-
dapesti s a vidéki kMhikák kép-
viseletében. 

Az új klinikát — amely az öt-

éves terv keretében létesülit — 
a legmodernebb gyógyító- és ku-
tatóeszközökkel szerelték fel és 
a gyógyítás mellett a szakorvos-
képzés, orvosi továbbképzés és 
a tudományos kutatásra is nagy 
gondot fordítanak a Minika dol-
gozói. 

Az ünnepélyei átadás után Balog 
Károly budapesti, Oravecz Pál pé-
csi, Ad'er Péter debreceni profesz-
szorok tartottak tudományos elő-
adást. A „Gyógyíts jobban" moz-
galom keretében több professzor, 
egyetemi tanár és tanársegéd tar-
tolt előadást, amelyeket igen élénk 
éc színvonalas vita követett, 

A két napig tartó előadássorozat 
sok új' értékes szempontot vetett 
fel mind a szegedi, mind pedig a 
vidéki orvosok részére, amelyeket 
a gyakorlatban eredményesen fel-
használhatnak a beteg dolgozók 
gyógyításának eredményesebbé té-
telében. 

amal-taniták 
A szovjet iskolákban a kom-

szomolista tanítók vezető sze-
repet vállaltak magukra. Első 
támogatói az iskola igazgafójá' 
nak és pártszervezetének ab-
ban, hogy jobbá tegyék a ta 
nítást, a neve'ői munkát és 
hogy a növendékek kitűnjenek 
a jó tanulásban. 

Évről-évre 

Hz és tízezer fiatal tanító ke-
rül az iskolákba. A kezdő ta-
nítóknak fontos, hogy a ta-
pasztaltabb pedagógusok ba-
rátilag támogassák őket mun-
kájukban és átadják nekik 
szakmai ismereteiket. E tapasz-
talatok terjesztését és tökéle-
tesítését a tanítók Komszomol' 
szervezete végzi. Így a rosztovi 
terület egyik hétosztályos is-
kolájában a komszomolista ta-
nítók kezdeményezésére „be-
szélgető sarkot" szerveztek. Itt 
tartják az iskola pedagógusai 
szakmai továbbképző óráikat. 

A komszomolista tanítók mű 
ködési köre ezzel még nem 
merüli ki. A tanév kezdetén 
gyakorlati segítséget nyújta-
nak a népművelési szerveknek 
az iskolaköteles gyermekek 
számbavételével és azzal a fel-
világosító munkával, melyet a 
szülők között folytatnak a 
gyermekek továbbiskoláztatásn 
érdekében. 

4 minden tanulóval 

kek tulajdonságait. Ezzel ha 
talmas segítséget nyújtottak az 
osztályfőnöknek és az osztály 
tanulóinak, mert az észrevéte-
lek alapján foglalkozhattak n 
gyenge etőmenetelű növendé-
kekkel. 

Minden szovjet iskolában 

a komszomolista tanítók akti 
van résztvesznek az úttörő-
mozgalomban és az iskolai 
Komszomol-szervezetek mun 
kájábon. A tanulók legjobb 
barátai és támogatói. Segíte-
nek az iskolai faliújságok szer 
kesztöinek és a legötletesebb, 
legtartalmasabb programokat 
dolgozzák ki a gyermekek is-
kolánkívüli foglalkoztatására. 
Együtt élnek a diákokkal — 
ők a leglelkesebb zászlóvivői 
a kommunista nevelésnek. 

Ezer szereplő vasárnap a szabadtéri 
színpadon 

A szegedi fiatalok készülnek a kongresszusi 
kulturversenyre 

taiista művészettel szemben. Ep. 

való egyéni foglalkozás szív-
ügye a kpmszomőlista tanító-
nak. A 239. számú moszkvai 
iskola alsó osztályainak taní-
tói felvetették a tantestület ér 
telcezletén az ötödik oszálycr 
sok tanulási eredményeinek 
kérdését. Az osztá/gban sok 
gyermek volt, aki elmaradt a 
tanulásban. A komszomolista 
tanítók vállalták, átveszik az 
ötödikesek úttörő-rajainak ve-
zetését, hogy módszeresebben 
tanulmányozhassák a gyermer 

Holnap tartják meg 
a Fáklya Moziban 

a politikai kabarét 

Holnap érkezik Szegedre Darvas 
Szilárd, Ascher Oszkár, Szabó 
Miklós és Péter Györgyi, akik szí-
nes politikai kabaréműsorral szóra-
koztatják a szegedi üzemek dolgo-
zóit. 

A műsorban Majakovszkij, Pus-
kin, Karinthy, Móra Ferenc, Gádor 
Béla műveiből adnak elő. Ezenkívül 
még igen színes zeneszámok is sze-
repelnek a műsorban. 

Az előadást a Fáklya Moziban 
tartják meg. 

Népnevelőink munkáját 

segíti elő 

N é p n e v e l ő 
füzet olvasása 

A Párt ifjúsági szervezeté-
nek, az új Egységes Ifjúsági 
Szövetség megteremtésének gon-
dolata lelkesíti ma az ifjúmun-
kásaink tíz- és százezreit, ami-
tor kongresszusi munkafelaján-
lást tesznek, a több és magasabb 
színvonalú termelésért csatáz-
nak, 

A szegedi ifjúsági szervezetek 
is lelkesen készülődnek az egy-
ségesítő kongresszusra és azt 
megelőzően aiz ifjúsági kultur-
versenyre. Május 21-én egész na-
pos kuitúrversenyt rendeznek 
az újszeged! szabadtéri színpa-
don, ahol magasszínvonalú szín-
darabokat, ének- és táncszámo-
kat mutatnaik be a SzIT ezerve-
zetek kultúrcsoportjai. 

Az ifjúsági kultúrveraenyen 
több mint 35 SzIT kultúrgárda 
vesz részt, közel ezer szereplő-
vel. A műsort már délelőtt fél 
10-kor megkezdik és rövid ebéd-
szünettel egészen estig tart. 

Ezen a versenyen módja és 
alkalma lesz az ifjúságnak be-
bizonyítani a szocialista művé-
szet és j kultúra fölényét a kapi-

pen ezért nagy lelkesedés és 
készülődés van minden SzIT 
alapszervezetnél erre az alka-
lomra. 

Az ifjúsági kultúrverseny meg-
nyerésére komoly esélye van a 
Textilkombinát tánccsoportjá-
nak, amely a Honvédséggel kar-
öltve sok szovjet és magyar 
táncszámot mutat be. Komoly 
esélye van táncban a Szegedi 
Kender és a Lemez srár tánc-
csoportjának is. 

Énekszámban legkomolyabb 
esélyes a „Szabad Ifjúság" ének-
kara, amely már eddig is több-
ízben megnyerte a szegedi kö-
zönség tetszését, a lelkes mun-
kásindulókkal, orosz népdalokkal, 
a vidám magyar nótákkal. 

A színjátszó csoportok közül 
eddig legjobb a Ládagyár, a 
Lemezgyár és a Késárugyár NV 
színjátszó kultúresoportja. 

Ez a nagy készülődés, amely 
az ifjúsági kultúrversenyre is 
van, mind azt bizonyítja, hogy 
ifjúságunk kulturális téren is 
követi a Komszomol példáját. 

Nemzetközi kérdések 
Napról-napra tapasztalhatjuk, 

miiyen nagy szükség van mindenki 
számára a nemzetközi kérdésekben 
való pontos tájékozottságra. Az a 
hatalmas békemozgalom, melynek 
jeleit itt Szegeden is láthattuk a 
békeivek aláírása idején, — de lát-
hatjuk minden nap a munkapadok, 
a termelés területén — kiterjed az 
egész világra. Az imperialista or-
szágok dolgozói, a gyarmatokon le-
igázott népek együtt követelik a 
szabad országok felszabadult dol-
gozóival a békét és együtt, közös 
frontban harcolnak a háborús buj-
togatók gyalázatos mesterkedései 
ellen. 

Ezt a inegnövekedett érdeklődést 

elégitj ki é9 a nemzetközi kérdések-
ben való elengedhetetlenül szüksé-
ges jártasságot segíti elö a most 
vasárnap meginduló „Nemzetközi 
kérdések" című előadássorozat. Az 
első előadást vasárnap délelőtt tíz 
órakor tartják meg a Korzó Mozi-
ban. Előadó dr. Ágoston György 
elvtárs, a Pedagógia Főiskola igaz-
gatója. Az előadás foglalkozik a 
nemzetközi politikában kialakult új 
erőviszonyokkal és az új helyzet 
elemzésével. Az előadás után filmet 
vetítenek. Pártszervezeteink szer-
vezzék meg a csoportos látogatást, 
hogy a párttagjaink mellett ott lc-
gyenek a legjobb tömegszervezeti 
aktivisták és kiváló dolgozók is A 
belépődíj 50 fillér. 

Az Orion bőrgyár dolgozói 30 százalékkal emelték 

termelékenységüket az ötéves terv első 

negyedévében 

(Tudósítónkiól.) Néihány nap-
pal ezelőtt az Orion Bőrgyár dol-
gozói termelési értekezletet tar-
tottak. Engi István elvárs üb. 
titkár ismertette az elmúlt ne-
gyedévi gyártás és termelékeny-
ség adatait, összehasonlítva az 
1949. év első negyedévével. Be-
szédében megállapította, hogy 
mind a bedolgozásban, mind az 
egy munkaórára eső teljesítmény 
értékében 30—30 százalékos 
emelkedés van. 

Engi elvtárs ezután foglalko-
zott Apró Antal és Kovács Ist-
ván elvtársak beszédeivel, ame-
lyet a SzOT május 5-i ülésén 
mondottak el. Felhívta a dolgozók 
figyelmét a norma- és bárcsalá-
sokra s hogy éberen őrködjenek, 
hogy ne történjék meg ilyen eset 
az üzemben. 

Nagy Géza elvtárs, vállalat-

vezető, kritkát gyakorolt egyes 
minőségi hibák felett. 

A beszámoló után többen hoz-
zászóltak és a dolgozók hozzá-
szólásaikban súlyosan elítélték a 
bércsalókat és Ígéretet tettek ar-
ra, hogy munkájukat ezután is 
becsületesen és ö~ tudatosan vég-
zik és a jövőben oe.n tűrnek meg 
olyan dolgokat, amelyek ötéves 
tervünk sikeres befejezését ve-
szélyeztetnék. 

Nagy Géza elvtárs, vállalatve-
zető. ezután ünnepélyes keretek 
között osztotta a jutalmakat 
Kakuszi Ferenc gépésztechnikus-
nak és Kekekzovich Jáncs mű-
vezetőnek az újításukért. 

A jutalmazottak örömmel vet-
ték át a jutalmat és Ígéretet tet-
tek. hogy munkájukat ezután 
még öntudatosabban végzik, 

Sándor Ferer.e 

llfftHMk Uép&clletn ti a „lótMnswymat-Uiáftitást" 

Nagy örömmel vettem tu-
domásul, hogy a MINSz és 
az MSzT Szegeden a hős le 
nini Komszomol életéről és 
munkásságáról rendez ki-
állítást. 

Tudom azt, hogy a Kom-
szomol példaképe minden 
magyar if júnak. Éppen ezért 
szükséges, hogy megismerje 
a Komszomol születését, har-
cát és munkáját. Szükséges, 
hogy minden magyar ifjú 
közelebbről ismerje meg a 
32 éves Komszomol műkö-
dését. 

Sokat hallottunk a komszo-
molcok hősiességéről. Na-
gyon jól tudjuk, milyen hő 
siesen harcoltak a Nagy 
Honvédő Háborúban a fa-
sizmus ellen. A háború be-
fejezése után pedig kivették 
részüket az újjáépítő mun 
kából, most pedig hazájuk-
ban a kommunizmus építé-

séből veszik ki részükéi. 

Éppen ezért a „Komszo 
mol kiállítás"-; úgy képzel-
tem el. hogy az szemle,tetei, 
en tárja a magyar ifjúság 
elé ö lenini Komszomol éle 
tét és munkásságát. És ez ig.v 
is történ'. 

A kiállítás jelentős segít-
séget. nyújt számunkra a kü-
szöbönálló nagy feladatok 
megoldásában, az Egységes 
Ifjúsági Szövetség megte-
remtésében. Éppen ezért úgy 
gondolom, hogy minden if jú-
nak meg kell ,néznie ezt a 
kiállítást, hogy ezután — 
a komszomolcokhoz hasonló-
an — még öntudatosabban 
vegye ki részéi a szocializ-
mus építéséből és a világbé-
ke megvédéséből 

Virágh Istvá» 
húszpontos éliinu'ó 
Iparostanuló iskola. 


