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Hissz százalékkal emeli termeléséi

a Magvar-Kender- Len- és lufaipar
A szovjet-magyar

kereskedelmi
a termelés

Az ujszegedi Magyar Kender
Len- és Jutaipar vezetői, a terv•
megbízott., a
versenybizottság
már kidolgozta a vállalat 1949.
évi részletterveit. A terveket —
az előírásoknak megfelelően —
összevont üzemi értekezleten a
munkások elé vitték. Az értekezlet
órákig
elnyúlt, mert
ujabb és ujabb felszólalók jelentkeztek ötletekkel, uj szempontokkal.
A kicgészitelt és végleges for.
mál>a öntött terveket, az üzemi értekezlet
jegyzökönyvével
azóta már felterjes tették az
illetékei Kender- és Éenipari
Igazgatósá'ihoz továbbítás vér
g-l'*

szerződés
nagyban
tokozásához

dossággal ügyelnek a gyártásnál.
A tei*v egyes pontjai közül kiemelendő az önkőllség csökkentési terv. Az eddig átlag 45
százalék hatásfokkal működő
gyári kazánt kicserélik. Az uj
kazánnál 70 százalék hatásfok
érhető el a lervek szerint. A
kazáncserélés révén 5—600 vaggon szén lakaritbató meg éven.
le• Az 1949-es év
folyamán
egyes üzemrészekben már egy
szakmányra szeretnének áttérni. Ha sikerül, az önköltség
tovább csökken.
A beruházási terv lényeges
pontját a fenli kazán képezi.
Ezenkívül a gyártásnál szükséges apróbb gépeket is beszereznek. Több szerszámgép beszerzését is előirányozták. A
felújítások is nagyobb
(ételt
jelenlenek a 49-es évi részlettervekben.
A minőség javítását a hulladék és selejt elleni fokozott
küzdelemmel akarják biztosítani. A részletterveknek egyik
hibája az, hogy a minőségjavítási tervet nem dolgozták
kt
kellőképen.
Itt meg kell említeni a terv
másik hibáját, hogy a termelés
súlypontját nem
igyekeztek
megkeresni. Pont az ujszegedi
Magyar Kenderben készítenek
rengeteg különböző minőségű
cikkel. Az 1949-es évi részlettervekben az üzem szempontjából leggazdaságosabb
cikkek
gyártását kellelt vofna beállítani. A nyersanyaghiány az ujszegediek termelési profiljának
kidomborilását
természetesen
nagyon megnehezíti, azonban e
kérdéssel behatóbban
kellett
volna foglalkozni.

Az ujszegedi gyárnak a nyersanyag eltolása mindig
nagy
problémát jelentett. Még az idén
is ynutálkozott kiesés nyersanyag terén. Az év elején termelési szerződések segíts égével sikerüli a tavalyinál nagyobb mennyiségű kendert és
lent biztosítani. A nyersanyag
kérdésében az ujszegedi Magyar Kendernek azonban
a
szovjet-magyar
kereskedelmi
szerződés nyújt nagyon komoly
Segítséget.
Az elkövetkezendő
gyártási
időszakra a Kender és Lenipari Igazgatóság mintegy huszonhat vagon szovjet lent bocsájt az ujszegediek rendelkezésére. Ezenkívül (elemesmenyaviségü pamulfonalat. Ez a kél
tétel
zökkenőmentes gyártási
foivamaíot biztosit az üzemrészére.
Ilyen körülmények folytán az
ujszegediek szövőüzeme eddigi
napi 10S)0Q méter
termeléséi
napi 12-000 méterre emeli fel.
Általában szabókelléket, háztar•
Iád kellékeket, műszaki szöveSzeged legnagyobb
üzemétet, niunkaruhakelmét gyárta- nek jövő évi részlettervei az
nak majd. A Szovjetunióba ex- eddigi tervekhez
viszonyílva
portálandó árura kettőzött gon- végső fokon javulást mulatnak.

nidRdóaa csiHHen a gümökéros
halálesetek száma
Az

ország lakosságának
természetes
szaporodása
az utóbbi évek legkedvezőbb
arányszámát
mutatja

A Központi Statisztikai Hivatal most tette közzé az ország
augusztusi népmozgalmi adatait, Ezek általában további javulást mutatnak.
Az élveszületések száma augusztusban 15.799, szemben a
július havi 15.420-al és az elmúlt év augusztusi 15.G29-el. A
halálozások száma 7590, a legolac-onyahb mind a megelőző
10 év augusztus hónapjaihoz,
mind a megelőző év bármelyik
hónapjához viszonyítva.
Ennek megfelelően a természetes szaporodás 10.4 százalékkal ugyancsak az utóbbi évek
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legkedvezőbb arányát mutatja.
Az egvéven alul meghaltak száma 1492, valamivel kedvezőtlenebb, mint a julius. A csecsemőhalálozás
augusztusban
Budapesten 7 százalék, a többi
törvényhatósági városban 9.8
százalék, a megyei városoktan
8.5 százalék, a községekben 9.8
százalék volt.
Feltűnő a törvényhatósági
jogú városok és a községek egyformán magasabb csecsemőimlálozási arányszáma. A törvényhatósági jogú városok nagyobb
mértékű csecsemőhalálozása nem
azt jelenti, hogy városi településeik egészségügyi szolgálata rosszabb volna a megyei városokénál, hanem az egyes törvényhatósági jogú városok kiterjedt tanyavilága, illetve a
tanyák rosszabb egészségügyi
ellátottsága okozza az eltolódást..
A giiinőkoroe halálozások száma változfltlannl csőkkenő tendenciát mulat. 1941 augusztusban 901, 1942
augusztusban
1053, 1943-ban 961, 1946-ban
727, 1947-ben 641, ez év auusztasában 597 volt a giimöorban elhaltak száma. Legtöbben rákban és szívbetegségekben haltak mog.
A házasságkötések száma augusztusban 5.287 volt- Juliusban
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Az a m e r i k a i a k f e l m e n t i k
a fasiszta gonosztev
őket
A BBC jelentése szerint a l leni bűnök vádpontjában a
vagy
vényszek szerdán hirdetett • pénteken hirdet Ítéletet A
Ítéletében három volt német felmentett vádlottak között
tábornagyot, kilenc táborno- van von Lech tábornagy, a
kot és egy tengernagyot fel- szovjetellenes háború északi
mentett az alól a vad-alól. hadseregcsoporljának pahogy részt vettek a béke rancsnoka, Sperrle táborelleni összeesküvésben és nagy, a spanyolországi Conelősegitetlék Hitler támadó jdor-légió volt parancsnoka.
szándékait A bíróság ugy aki London bombázását iá
találta, hogy csupán felső irányította és a Hollandiát
arancsra vettek részt
a megrohanó hadsereg paadvezetésben. A liáborus rancsnoka, Küchler táborbűnök és az emberiesség el- nagy.

hozzájárul nürnbergi amerikai haditör-1 bíróság csütörtökön,

Általában megfontoltság, rendszeresség érezhető a terv egészén és részletein is. A fellelhető hibák egy részét magánál
a végrehajtásnál korrigálni lehet•
lla a terv
végrehajtásánál
eréig, lendület mutatkozik — az
ujszegedi Magyar Kender 1949ben Szeged Cegjobb üzemeinek
sorába tép.
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Falut jár, Szabad
többet

Népet olvas és

terieszí,

"""*"'
termel a DÉMfl munkása

A DÉMA-cipőgyár munkásai lelkes odaadással vették
ki részüket az eddigi Szabad
Nép-agitációból. Már az első
napokban jelentkezett
a
munkásság 60—70 százaléka,
hogy terjessze a munkásosztály nagy központi, tanitó
lapját. A munkások egyrésze Szegeden, másrésze falun fejtelt ki sikeres munkát. Szépen dolgozott mindkét csoport, de külön ki kell
emelni a falujárókat, akik
Algyöt és anuak lanyavilágát látogatták négy vasárnapon keresztül.
— Eleinte — mesélik — az
Irma-majoriak igen hűvösen
fogadiák közeledésünket.
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ra. Jelenleg 26-an vesznek [munkás:noz«a oinuat. Dt:Irészt alapfokú pártszeminá-, goznak közülük a Nagyszériumon. 32-en szakszervezeti gedi Pártbizottságnál, Szakszemináriumon. Az egyéves makőzi Titkárságon és amiesti iskolán hat Démás la- r e ugyancsak büszkék, r a
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Kossuth-akadémián
jelentkezőt kellelt helyszűke
De ezek a sikerek nemi temiatt későbbi szeminárium- szik puhákká, clbizakodotba beosztani.
takká a DÉMA munkásait
Fokozott erővel
küzdenek
Az uj káderek lovább a dolgozók társadalkerültek felszínre minden mának — a szocialista tárterén. A DÉMA már eddigit) sadalomnak — felépítéséért.
Varjú Vince,
jó néhány vezetőt adolt a

Színészek és

ipari munkások

találkoztak

a gázgyár

huburtermében

kulák propaganda alaposan
meglátszott ezen a vidéken.. A szegei Nemzeti Színház versset Iípclt a dolgozók elé,
liolh Béla elvtárs, a színház
Mikor azonban látták azt a művészei szerdán délutón láközvetlen, szívélyes segiteni- togatást tettek a gázgyár dol- igazgatója szólóit ezután a dolgozókhoz. Egészségtelen állaakarást, amit tanusitotlunk gozói között.
feléjük, elmúlt a feszélyezett
A gyár dolgozói nagy öröm- pot, — mondotta, — hogy 10
viszony s rögtönzött gyűlé- mel és lelkesedéssel fogadták ezer szegedi munkás - közül,
sen hallgatták végig á vá- a művészeket. A munka alig fe- csak 350-en váltottak bérletet.'
rosi munkásság képviselőit. jeződött be, máris kérgeskezü, Az állam rengeteg pénzt költ a
munkaruhás fiatal és öreg dol- szegedi színházra. Szegeti munMindnyájuknak hasznára gozók siettek a kultúrterem fe- kásságának kötelessége, hogy|
vált ez á lalálkozás. A falu- lé. Kezükl>en kis ládikó, sza- ugy anyagilag, mint erkölcsi©
járók megismerték az otta- tyor, arcuk még konnos a mun-: leg támogassa a színházat. .V
ni problémákat, meglátták a
de ez most nem fontos,'színház fejlődési iránya gyökefeudalizmus népbutitó mód- kától,
megváltozott. Haladó!
előadásra
mennek.
Komoly resen
s z e r e t e k eredményét. Látszellemű darabokat
játszunk*
ták, hogy ebből a mélység- arccal, csendesen beszélgetve melyek tanítanak, szórakoztatülnek
a
padokon.
Tárgyalják
a
ből mindenképpen ki kell
nak, nevelnek. Szerelném, ha a
emelni a dolgozó kisparasz- látogatást. Beszédjükből kiérez- munkások közül minél lökben
tudják, liogy ezek a müvé
tokat. A falusiak segítőtár- ni,
sakat találtak a DÉMA mun- szek hem a régi munkásoktól .látogatnák a színház előadásit
sztárok, hanem ifi- és minél többen jönnének el <*
kásaiban s mikor búcsúzás- elzárkózott
lóban a nép fiai, a nép művé- Szabad Forum vitaestre. Al
ra került a sor, nem győz- szet,
jöttek őket szórakoz- jövőben is rendszeresen el foték ismételni: De máskor is tatni, kikkel
nevetni. Fejük felelt lán- gunk látogatni a gyár dolgozói
eljöjjenek ám! Mikor láto- goló piros
bcíükkcF cZ ál? a fa- közé, fejezte be Both elvtárt
gatnak meg ismét minket? lon; j> Kultúrával
a szochdízmus beszédét.
A Szabad Nép-agitáció itt felé•«
Kifelé jövet Varga T.ajos elv*
már eredményt ért el.- A két
A kapuban Petrányi elvtárs társ élmunkás mondotta: Hedolgozó osztály közelebb kefogadja a művészeket és kala- lyeslem, hogy a színészek kirült egymáshoz.
jönnek miközéok,
dolgozó IS
uzol a kulturlerem felé.
A Démások az agitáción
Svgár Mihály elvtárs üdvözli közé. Mi a lehetőség szerint tá-^
kivül a termelésben is ki-a gyár dolgozóit a színház dol- mogatni és Látogatni fogjuk al
veszik alaposan a részüket. gozói nevében. Gáli Pál Hiillci- színi i ázat.
Az augusztusi lanyhulást fel- re BeUoekie >Lázadó* cimü verA népi demokrácia kitlfnrprm
lendülés követte.
sét szavalta nagy sikerrel. Tlotll lilikája közelebb hozza a <h'H
Éva, Ady Endre iGrófi szérűn* gőzök széles tömegeit a sünhát
cimü versét szavalta, majd Su- méoüszeihez.
emeléséhez nagyba® hozzá- gár Mihály lAmerika* ciniü
n. L*

A

termelés

járult az a tény, liogy az
eddigi öt Szabad Nép helyett 33-at olvasnak az üzem
dolgozói, 33 Szabad Nép tanítja, irányítja, lelkesili őket.
Ideológiai képzés mellett az
újság hasábjaiból értesülnek
a munkaverseny állásáról s
merítenek u j és u j erőt a
nagy harchoz, a termelés
frontján a végső győzelemért.
Az agitáció óta a pártélet
is fellendült. Tömegesen jeleni keznek szemináriumok-

Most

vásároljon

gyermekének s z e m ü v e g e t
nagy választék,
mélyen leszállított árak
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