
feenfe, 1949 JníIuS 2T. 5 

Jegyre több és több teleforüiuzal fut be a falvakba, 
a tanyaközpontokba. Az eddig elzárt tanyavidékek 

n távbeszélő állomások létesítésével mindjobban bekap-
csolódnak az ország vérkeringésébe. A múltban senki nem 
törődött a falvak népével. Most a gépállomások. kultúr-
házak, napközi otthonok, egészségházak és más intézmé-
nyek létesítése mellett távbeszélő állomást is kapnak. 

Használt alkatrészekből 
— TELEFON KISKÖZPONT 

Szegeden terveze l és gyártott ielelon-kishozpontohhat 

látják el az ország latvait 

kat a dolgozó parasztoknak. 
A munkánkat pedig úgy vé-
gezzük, hogy a lehető leg-
jobb eredményeket tudjuk 
felmutatni. 

A brigádvezető mondja el, 
azzal, hogy roncsalkatrészek-
ből készítik a kisközpontokat. 
minden egyes készülék közel 
500 forinttal kevesebb ösz-
szegbe kerül. Ez a száz és 
száz kisközpont gyártásánál 
hatalmas összeget jelent. 

Iz ország csszes falvaiban... 

De ezen túlmenően a kis-
központ gyártásával lényege-
sen kevesebb vezeték kell a 
hálózat kiépítéséhez. Ez is 
sokezer forint megtakarítás, 
jelnt. A szegedi javítóban az 
a megtisztelés érte a dolgozó-
kat, hogy az általuk terve-
zett és gyártott falusi kis-
központtal ők látják el az 
ország összes falvait, tanya-
központjait, gépállomásait. 
Naponta szállítják el tőlük az 
ország minden részébe a 
szépkivitelű, tökéletes készü-
lékeket. 

Hatvani elvtárs, a posta 
műszaki osztályának h. vére 
tője beszéli el, hogy legutóbb 
a szegedi postaigazgatóság 
területén 600 új telefonállo-
más létesítését kérték a dol-
gozó paraszok. 

S ebből a vágyukból is 
valóság lesz. (My) 

A szegedi posta műszaki 
osztályánál: munkabrigádjai 
a falusi telefonállomások lé-
tesítgsvel kapcsolatban kiváló 
munkát végeztek és végez-
nek. Most egy országos je-
lentőségű újítás látott nap-
világot a posta szegedi javí-
tóműhelyében. Fábián Pál 
műszaki segédellenőr kidol-
gozta a falusi kisközpont ké-
szítésének tervét, módját. 

Ma már tízével, százával 
gyártják a posta szegedi mű-
Bzaki osztályán a falusi kis-
központokat. De nézzük meg, 
miből készülnek a kisközpon-
tok, hogyan készítik el a 
brigádok. 

Tizével, százával . . 
• 

I t t a javítóban nem is 
olyan régen poros, rozsdától 
mart vagonnyi használt tele-
fonalkatrész hevert. Buda-
pestről szállították ide. Mert 
a máskor hulladékba vesző 
anyagokból készítik a javító 
brigádjai a falusi kisközpon-
tokat. 

Fürge ujjakkal szétszedték, 
kiválogatták a roncsanya-

gokat. S megkezdődött a kis-
központok gyártása. Most is 
sok fényesdobozú falusi kis-
központ sorakozik az egyik 
munkaasztalon. Szürke és pi-
ros vezetékei, a kapcsoló-
dugók már át vannak vizs-
gálva, a belső szerkezettel 
együtt. 

Sélig Miksa brigádvezető. 
Bagó Sándor és Kovács Ro-
zália brigád'agok végzik 
munk j u k a t . . . 

Egv kíszíréinél 

50Q Icrisi megtakarítás 

Kovács Rozália női műsze 
rész. Szinte oroszlánrészét 
végzi a munkának. Megtartja 
a kábelpróbát, meghúz egy-
két csavart. Majd a kapcsoló-
dugókat köti össze a vezeték-
kel. ő és a többiek is — itt 
a javítóműhelyben — percnyi 
megállás nélkül végzik a kis-
központok gyártását, m e r t . . . 

— ... mert az a célunk — 
mondja Kovács Rozália —, 
hogy minél több apró falu-
ban. sűrűbben lakott tanya-
vidéken legyen telefon, üröm-
mel csináljuk a kisközponté-

Mun teve^enyre Irvák ki a niezo^egvesi 
yjitóliegyesi üzemegvségérek íeígozói 

g a z d a s á g o k a t 

íSllafnl Gazdaság NV 
az összes áüarai 

A mezőhegyes! Állami Gaz-
daság NV. terü'etén az idei év-
ben gyönyörű eredményeket ér-
tek el a mezőgazdasági és ál-
lal! enyésztési munkák vala-
mennyi ágában. Nemcsak a ga-
bonáitól, de minden más ter-
ményből hatalmas termést vár-
nak. A jó eredmények nem el-
ső orban a j<5 időjárásnak kö-
sz inhelők, hanem a tervszerű, 
és ésszerű tudományos gaz''á'-
kodásnak és az üzemegységek 
do'gozói között folyó öntuda-
tos munka versenyeknek.. 

A még jobb munkák érdeké-
ben most nz uj mezőhegyesi 
üzemegység brigádjainak do'-
gozói ujabb pontosan meghatá-
rozott versenypontokban hívták 
Ki versenyre a többi üzemegy-
ségek brigádjait és egyénéi 
versenyfe'hívásokat is tet'ek. 

Az egyéni versenyfelhívás 
kezdeményezője Kiss András 
tanyás és magiáros, aki az ósz-
eres üzemegységek tanyását és 
mag táró át versenyre hívta. 
M'n-lenkit versenyre hívtak ki 
az ujemzőhe^vcsiek a gőzeke-
sKán'ásnak november 15-ig való 
befejezésére és a szén ás üzem-
kö'tség'nek csökkentésére. A 
sertéshiz'alő brigádokat ver-
semre hívták, hogv a hizókat 
minél e'őbb fcl' iz j ák 160-os 
su'yrn, az elluil ást minimum-
ra csökkentsék és a liiz'alás 
költségét 3 forinttal csökkent-
sék. A sertésneve'őket a válasz-
tási matacoknak minél előbbi 

70 ki'ós súlyra való hiz'alásá-
ban hivták versenyre. 

Elhatároz ók az ujmezőhegye-
siek, hogy a gübölyhizlalás 
idejét ésszerűbb takarmányo-
zással erősen csökkentik. Az 
öthónnpos hiz'alási időt, négy 
nőnapra csökkentik és a 150 
ki'ós sulyrárakást 4 forint 50 
fi'érrcl csökken ik. 

A Kovács-fé'e kocsisbrigád 
he'yes löápolási és szerszám, 
va'am'nt kocsikarbantartási 
versenyre hivta ki a többi bri-
gádokat. 

Az ujmezöhegyesi üzemegy-
ség írott ja is versenyt hirde-
tett a batáridők pontos betar-
tására és a számadások, va'a-
m-nt a bérelszámolások pontos 
elkészítésére. 

Az ujmezöhegyesi traktoros 
brigád az üzemköttség nagy-
mértékű csökkenté ét és a gé-
pek jó karbantartását lüzle ki 
a verseny céljául. 

Még az ujmezöhegyesi Idény-
munkások is versenyre hivták a 
többi üzemegységben do'gtozó 
társaikat. Versenvük célja a 
normák 'ehető tutteljesitése. 

Az ujmezöhegyesi brigádok 
do'goz >i ezenkívül az óháti Á' 
tami Gazdaság NV. dolgozóit is 
versenyre hivták ki a göböly 
hiz'alásban, a gabonabehor 
dúsban és minőségi magíerme 
lésben. 

AZ ORSZÁGOS OKTATÁSI 
OSZTÁLY KÖZLEMÉNYE; 
«A Bolsevik Párt története 

kö'épfoku oktatóinak nyári 
(3 hónapos) továbbképző «A 
tanfolyami* első kétnnpos 
konferenciáját az eredeti 
időponttól el férőleír, augusz-
tus 7—8-ra halasztottuk. 

Országos Oktatási Osztály. 

FELHÍVÁS AZ ÖSSZES PART 
SZERVEZETEKHEZ I 

Julius 25-től 31-ig terjedő 
héten mindenütt taggyűléseket 
tartunk. A taggyűlésre központi 
anyagot nem" küldünk, foglal 
kozzanak a juliusi munka ki 
értékelésévei és a jövő havi fel-
adatokkal. 

MDP Központi Vezetősége 
Agitációs OSztájy. 

FELHÍVÁS AZ ÖSSZES PÁRT-
SZERVEZETEKHEZ! 

A Petőfi ünnepségek alkalmá-
ból öt különböző, képes faliújsá-
got bocsátunk ki, amelyek Pe-
tőfi életéről és müveiről szól. 
nak. Ezt az. ajiyasót a pártszer-
vezetek megkapják. 

A faliújságokból a legalkal-
masabb helyen rendezzenek a 
pártszervezetek — együttmű-
ködve a tömegszervezetekkel — 
Petőfi nevéhez méltó kiállítá-
sokat és gondoskod janak a kiál-
lítások látogatásáról. 

Gondoskodjanak a pártszer. 
vezetek arról is, hogy a szabad-
művelődési felügyelőkhöz és 
ügyvezetőkhöz leküldött faliúj-
ságokat feltétlenül használják 
fel ugyanilyen kiállitások ren-
dezésére. 

MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA 
Központi VczehfcégB 

Aaitációs Osztály. 

r M E L E S 
k i F ; ^ t l k r o m t j a k 

KIDOLGOZTAK 
önköltségcsökkentési tervükei 
a szegedi MEMOSz dolgozói 
Kicsinálják a feíszerelzsekei, anysBoüat, megszervezik a munte 

Ez év fulias ü-én tették közzé a minisztertanács határo-

zatát az építőipari önköltségcsökkentésről, rámatatva a magas-

és mélyépítőipar hibáira. Ez év végéig a magasépitöiparban ti-

zenöt, a mélyépítőiparban pedig tiz százalékkal kell csökkentem 

az önköltséget. A szegedi MÉMOSz üzemgazdasági osztálya a 

minisztertanács rendeletének megjelenése után nyomban nekifo-

gott az önköltségcsökkentésre vonatkozó tennivalók megvalósítá-

sához. A tervük — amely a hibákat ls feltárja — már elké' 

szült. 

A szegedi MíMOSz dolgozói 
a jövőben kifejlesztik a brigád-
mozgalmat, a munkamódszerát-
adést és az ujltó mozgalmat. 

Az építésvezetőknek 
a munkákkal való megbízatás 
utín nyomban ki kell számíta-
niuk az építéshez szükséges 
anyag mennyiségét Munkatervet 
kell késziteniök. A munkát idő-
ben kell kiadniok. Mindezekkel 
10—15 százalékos önköltségcsök-
kentés érhető el. Ellenőrzik a 
munkát flz építésvezetőnek az 
illetékes osztályvezetőkhöz idő-
ben be kell jelenteni a munka-
eröszükségletet. Igg a munka 
folytonosságában nem lesz zavar. 

Rz építőipari felszereléseket 
— elkészült tervük szerint — 
Időben a munkahelyre juttatják. 
Gondoskodnak arról, hogy a fel-
szerelések ne maradjanak ki-
használatlanul. Ezzel a forgóalap 
forgási sebességét . gyorsítják 
meg. A műszaki vezetőnek ja-
vaslatot kell tenni a gépesítés-
re, megfelelő időben. 

Az anyagbeszerzőknek 
pontosan le kell szállítani a 
megrendelt anyagot. Ügyelnek 
arra, hogy a megépített épüle-
teknél ne maradjon elszállitat-
lan épitési anyag. 

R munkavezetők étkezőhely) 
ségről, irodáról megfelelő rak 
tárról kötelesek gondoskodni. EV 
kell érni, hogy olyan épitési 
anyagok, amelyek az idő viszon-
tagságainak ki vannak téve, rög 
tön tető alá kerüljenek. Ezzel 
anyagmegtakaritást érnek eL 

fl határozat megállapította 
hogy az építkezéseknél helyte-
lenül rakják le az épitési anya-
gokat, úgyhogy az építkezései 
során többször át ke'l rakni. Elő 
fordul, hogy gondtalanul tároljál 
az egyes anyagokat, amelyek kö 
vetkeztében kár éri a dolgozó 
nép államát. A jövőken elejé 
veszik az ilyen hibáknak. 

A munkát megszervezik 
fl minőséget javitják, csökken-
tik a selejtet. Vigyáznak az anyar 

gokra. Minden épitési anyagoj 
felhasználnak, nem dobálják el. 
Minden anyagot beépítenek, arm 
b eépithető. önköltségcsök kent és 
felelőst jelölnek ki minden épit 
kezésnél. 

Ez volt lényegében a szeged 
MÉAtOSz önköltségcsökkentés! 
terve. Most már a mindennapi 
munkájukban kell tervük min-
den részletét teljesíteni, hogy ai 
önköltségcsökkentés valósággl 
váljék. 

„A néppel tüzön-vizen át!..." (Petőh) 

Készül a furóckna a szegedi Hanvéd-téren 
A mzmüte'ep dohjttzói fon ál b folytatják  a furóak^a éjA 

tését a sZcr.edi Honvéd-téren• Az akna meyép't'sé e' kapcso-

ló'o<s munkát ciy-u'ZluS 15-re fe'jezi k-el a kútfúró b i-ód. XJtáno 

megépítik a fúrótornyot, beállítják a hidiimlikus prést, * 

más gépeket. EzeJcután kerül sor majd  a kut megfúrására. 

Jelentós újítások a szegedi Orion borayár bar 

A sze edi Orion bőrgyárban két igen fígye'emreméltő és 

je'entős ujitás látott napvilágod Segítségükkel időt tukuritanak 

meg, csökkentik a kő tségeket. 

A ta'pböröket régebben az impregná'ás e'őtt leszárították 

majd az áfnedvesités után impregnálták. Kekezovich János 

elvtárs, üzemvezető megkönnyítette ezt a gyártási fo'yamato*. 

A javas'aíára üzembe állított gép segítségével kiszárítják • 

ta'pbört s Utána nyomban impr egnálják. A nedvesítést a géj 

beállítása — mint közbeesö ma nkafo'yamatot — kiküszöböl 

te. Most már nem kell felvinni a taplőrőket ismpre-nálát 

előtt az emeletre, nem kett a tőrök fe szili !á ára küőz 

munkaerőket akalmazni. A gép lent a helyszínen elvégzi ai 

impregná'ás előtti munkát. Ezzel végeredményben az impreg-

náást tették egyszerűbbé. 

Nem is olyan régen az Orion bőrgyárban a felső bőröket kö 

zi erővel puhítottak. Egy-egy felsőbőr puhilása húsz percig, 

tartott. Most barkázó gépet állítottak be, amely húsz perc he-

lyett 1.5 perc alatt puhítja meg a íe'sőbőröket. 

Uj élragasztógép a szegedi Lemezgyárban 
rA szegedi Lemezgyárba most érkezett meg egy uj élragasz-

tógép, amelynek segítségével jelentős mértékben tudják majá 

javítani a minőséget, csökkenteni az önköltséget. Az uj élragasz-

tógép szerelési munkálatai mintegy két hét múlva kezdődik meg 

'A Lemezgyárból most indítják útba Ausztria felé az elst 

furnérszállitmányt. Az üzem jelentős mennyiségű falemezt szál-

lít külfőldrA. 


