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Az egész ország dolgozó népe 
feszült figyelemmel fordul Fővárosunk 
felé Ahol a Magyar Dolgozók Pártja 
II kongresszusát tartja. Á kongresz- 
szuson a főváros és 19 megye küldöt�
tei, a Párt legjobbjai vitatják meg az 
1948. júniusi pártkongresszus óta vég 
zett munkánkat és előttünk álló fel�
adatokat.

A Magyar Dolgozók Pártja II. 
kongresszusának kiküldöttei oly 
időben tartják tanácskozásukat, 
amikor az emberiség — a nagy 
Sztálin bölcs útmutatása alapján 
— az egész világon harcot vív a 
békéért a szocializmus építéséért.

Pártunk büszkén tekinthet vissza
%

a két kongresszus közötti időszakra. 
Ebben az időszakban vittük nyolc hó�
nappal a kitűzött idő előtt győze�
lemre hároméves tervünket: ebben az 
időszakban fejeztük be győztesen öt �
éves tervünk első évét, 109.6 száza �
lékra teljesítve a.gyáripar előirányza�
tát. A kongresszuson 25 testvérpárt 
kiküldötte van jelen, köztük a nagy 
Bolsevik Párté, amely első ízben küld�
te el képviselőit Pártunk kongresz-  
szusára A tcstvérpártok kiküldöttei�
nek jelenléte bizonyítja a világ dol�
gozóival való összetartozást és azt, 
hogy egy olyan béketábor tagjai va�
gyunk, amely átfogja az egész vilá�
got., amelynek hívei ott küzdenek a 
világ minden országában.

A Párt legjobbjai
—  a magyar dolgozó nép legjobbja 
vesznek részt a kongresszuson. A pos 
tás dolgozók is bizalommal és szeretet 
tel, feszült érdeklődéssel kísérik a kon 
gresszus menetét, hiszen a kongresz 
szus kiküldöttei között ott vannak a 
postás dolgozók képviselői is 

Százezrek hallgatták meg vasárnap 
a rádióban Rákost elvtárs beszédét.

Rákosi elvtárs szava harci riadó,
amely úi küzdelemre, még lelkesebb 
munkára mozgósítja a tömegeket. 
Hétfőn a postás dolgozók ezrei fogad�
ták meg és határozták el, hogy még 
jobb munkával válaszolnak Rákosi 
elvtársnak és elhatározták, hogy még 
lelkesebb versennyel, úi felajánlások�
kal, a pártmunka megjavításával, a 
békemozgalom további erősítésével in�
dulnak harcba azoknak a nagv fel 
adatoknak megvalósításáért, melyet 
Rákosi elvtárs a magvar nép elé tű�
zött.

Rákosi elvtárs beszédében rámuta�
tott a feszült nemzetközi helyzetre. 
Beszámolójából megláthattuk, meny�
nyire fontos mindannyiunknak, hogv a 
nemzetközi helyzettel mindig tiszté 
ban legvünk.

mert a béke megvédéséért és az 
imperialista háborús gyújtogatok 
elleni harcban a kommunistáknak 

mindig élen kell járni.
Rámutatott Rákosi eivtárs népköz 

társaságunk belső helvzetére is, hogv 
a szocializmus építése, a béke meg�
védése. életszínvonalunk ugrásszerű 
emelkedése parancsolóan előírja, 
hogv

jókkal jobbot termeljünk,
mint a Horthy-időben és hogy emel�
jük minden téren termelésátlagain�
kat

Rákosi elvtárs beszédének további 
során az előttünk álló feladatokról be�
szélt, melyeknek megvalósítása meg�
gyorsítja a szocializmus építését és segít 
az úi nehéz feladatok megoldásában.

A kongresszus küldöttei határtalan 
lelkesedéssel fogadták Rákosi'elvtárs 
iránymutató beszédét Ez a lelkese�
dés csendült ki a hozzászólásokból is. 

Csorpák Jánosné elvtársnő Oros�
házáról

elmondta azokat a nehézségeket, 
mellyel termelőszövetkezeti csoport�
juk megbirkózott.

„Szövetkezetünk eredményei na�
gyok A meginduláskor kb 150.000 
forint volt a vagyonunk, s ma már 
közel áll a másfél millióhoz. Ne�
hézségeink megoldásában Pár�

tunk mutatott utat. Mi még fo�
kozni akarjuk eredményeinket, de 

meg is védjük azokat.”
Csorpákné elvtársnő rkeze ökölbeszo�
rult úgy kiáltja:

„Nekünk szabadság kell és ezt a 
mi szabadságunkat meg fogjuk 
védeni az imperialistáktól. Magam 
is beléptem a Szabadságharcos 
Szövetségbe, mert soha többé 
nem akarok napszámos asszony 
lenni, elég volt a cselédségből. —
A mi szövetkezetünket nem ad�

juk oda senkinek.”
A többi hozzászólás is sugározta azt 

a szeretetet és ragaszkodást, melyet 
dolgozó népünk, nagy Pártunk és 
Rákosi elvtárs iránt érez.

Komoly jelentőségű volt Gerő elv- 
társ referátuma, melyben elénk tárul�
tak a szocializmus építése során eddig 
elért eredményeink, azok a ragyogó 
perspektívák, melvek az ötéves terv 
végrehajtása során nyílnak meg dol�
gozóink előtt.

Gerő elvtárs beszámolt, hogy az 
ötéves lervtörvényben előírt 51 
milliárd beruházással szemben

1950—54-bsn
mintegy 8 0 -8 5  milliárd forintot 

fogunk beruházni,
tehát az előírt beruházási összeg�
nél mintegy 65—70 százalékkal 

többet.
Ebbői a felemelt beruházási összeg�
ből úi gyárak épüinek. fejlesszük me�
zőgazdaságunkat, közlekedésünket, uj
lakások épülnek.

Gerő elvtárs által elénktárt nagy�
szerű feladatokat csak úgy tudjuk 
végrehajtani, ha egy emberként állunk 
Pártunk és Rákosi elvtárs mögé és 
mindent elkövetünk, hogy ötéves ter�
vünket sikeresen idő előtt teljesítjük. 
Ennek adott kifejezést felszólalásában 

Lengyel József sztahánovista moz�
donyvezető.

„A nehézségek még keményebb harc�
ra kell hogy serkentsenek bennünket. 
Világosan megértettük, amit Rákosi

elvtárs mondott, hogy a holnapi 
túzokért nem fogadjuk el a mai vere�
bet."

Majd így folytatta. — „Innen, erről 
a helyről Ígérem Pártunknak és né�
pünk szeretett vezérének, Rákosi elv-  
társnak, hogy minden esetben bizto�
san számíthat ránk."

Horváth Ede elvtárs 
a gvőri vagongyár sztahánovistája 
rámutatott azokra a nehézségekre, me�
lyek a normarendezés idején voltak. 
De bebizonyosodott — mint ahogy 
Horváth elvtárs mondotta —

„aki becsülettel lát hozzá munká�
jához, gondolkodik és észszerűen 
szervezi meg munkáját — a helye�
sen és igazságosan rendezett nor�

mát is tűi tudja teljesíteni.

Károlyi József elvtárs
munkaérdemrendes sztahánovista bá�
nyász a sztahánovista mozgalom szé�
lesítésével, a munkamódszer átadásá�
nak jelentőségével foglalkozott. Be�
szédét ígv fejezte be.

„Vállalásomat teljesítettem. Ter�
vemet a vállalt 190 százalék he�
lyett 329 százalékra teljesítettem. 
Mi, kommunista bányászok, sztaha�
novisták. élmunkások terven felül 
sok 100 vagon szenet termelünk, 
hogy legyen mivel aláfűteni a nyu�
gati imperialistáknak és azok 

láncos kutyáinak.”
A kongresszus minden felszólalójá�

nak beszédéből érezni lehet azt a ha �
tártalan szeretetet, melyet dolgozó 
népünk a nagv Szovjetunió, a bölcs 
Sztálin iránt. Pártunk és Rákosi elv�
társ iránt érez. A tapsokban ott izzik 
a hála nagy Pártunk iránt, amely tör�
ténelmi időkben győztesen vezeti előre 
a magyar népet, amely a dolgozók 
felszabadításáért küzd.

A kongresszus népünk számára ki�
jelöli és megszabja az új feladatokat. 
A további győzelmekért a szocializ�
mus alapjainak lerakásáért folyó küz 
delemre.

Éljen a békét védelmező, a szocia�
lizmust építő magyar nép veze�
tője, a Magyar Dolgozók Pártja.

Kovácsoljuk eggyé a Sztahánov- 
és űjítómozgalmat

A Sztahanovisták I. Országos Kon. 
gresszusán. Rákosi elvtársnak elmon�
dott beszédéből merítettek postás dől. 
gozóink erőt arra, hogy bátran félrete�
gyenek minden olyan rendeletit, szó 
kast, ami a Sztahánov-mozgalom törne 
ges kibontakozását gátolja.

Kormányzatunk nagv erővel segíti a 
mozgalom kiszélesítését. A mozgalom 
kezdeti bajait a Párt segítségével fel- 
számoltuk. Munkaversenyekben a postás 
dolgozók ezrei adták meg a méltó vá�
laszt a kételkedőknek. Bebizonyították, 
hogy munkaterületeiken találékonysá�
gukkal, alkotókészségükkel fejleszthető 
a Sztahánov mozgalom.

A Sztahánov mozgalom alapja 
az újítás,

a munka észszerű, helyes megszerve. 
zése. A mozgalomnak kiszélesítésére, 
nálunk a postán tág lehetőség nyílik, 
ezért különösen fontos minden hasznos 
újítás, kezdeményezés, támogatása és 
bevezetése. Sztahanovistáink egyrésze, 
hatalmas teljesítményét újításaikkal, 
észszerüsítéseikkel érték' el, ebből az 
következik, hogy azok fokozhatok, ha a 
Sztahánov mozgalmat és az újító-moz 
galmat szorosan összekapcsoljuk.

A dolgozók kezdeményezése még 
eredményesebbé válik, ha azt

a műszaki vezetés is támogatja,
irányítja.

Például így valósíthatta meg újítását 
Taracközi szaktárs a Járműtelepen, aki 
a dugattyúk megmunkálására egy fel�
fogó készüléket szerkesztett. Ennek a 
jelhasználásával a munka könnyebbé és 
gyorsabbá vált.

Ugyanitt Schiszler szaktárs, a gép 
kocsi villanyszereidében újításával szá-

Postás dolgozók 
a Kongresszusi Hét sikeréért!

molta fel az üzemrészleg szűk kereszt-  
metszetéi. Átszervezte a gépkocsik 
elektromos szerelési munkáját. A Já r �
műtelepen az újításokat a műszaki to�
vábbképző-kör értekezletein ismertetik, 
azokat ott megárgyaljak. A kiemelkedő 
újításokat megvalósításuk után be is 
vezetik, az újítót hangos bemondón és 
az üzemi újságon keresztül népszerűsí�
tik.

De irányítanunk kell azokat rs, akik 
segíteni akarnak nekünk, a Sztahánov- 
mozgalom kifejlesztésében. Minden tá 
mogatást adjunk meg a műszaki to�
vábbképzőkörökön belül működő újító 
köröknek, komplex-brigádoknak és azok 
nak az értelmiségieknek, akik a munka 
jó megszervezésével az anyag folyama�
tos biztosításával megteremtik a szük�
séges feltételeket a munkaverseny, a 
Sztahánov-mozgalom kifejlődése szá�
mára.

Nem szabad elfeledkeznünk azokról 
a dolgozókról sem, akik munkájukat, 
bár lelkiismeretesen végzik, kimagasló 
eredményeket elérni mégsem tudnak.. 
Hisz nemcsak a Járműtelepen, hanem 
más üzemeinkben is a dolgozók több�
ségét ők képviselik. így pl.: Kiss Mar�
ion szaklárs, aki 117 Százalékra telje�
sítette normáját és egy hónapi szívós, 
kitartó munka után ezt. az eredményt 
119 százalékra emelte.

Fejlesztenünk kell a munkamódszer 
átadás és tapasztalatcseréket is, mert 
ezeken keresztül tudjuk a kisebb telje�
sítményeket, a magasabb százalékot el�
érő dolgozóink mellé emelni.

Nagyobb mértékben kelj az ifiket é« 
a nőket a mozgalomba tömprítenünk, 
hogy egyre több élenjáró légyen közöt 
tűk is.

Simon László 
Járműtelep

A postás dolgozók is nagy lelke�
sedéssel csatlakoztak a Hofherr- 
gyári dolgozók felhívásához az MDP 
H. Kongresszusa tiszteletére elindí�
tott munkaversenyhez.

Ez a lelkesedés és lendület mu�
tatkozik meg a postai üzemek — 
hivatalok dolgozói túlnyomó több�
ségében a vállalások megtételében 
és teljesítésében is.

Ez a verseny szinte páratlanul 
áll országunk életében úgy a dol�
gozók bekapcsolódásában, mint 
eredményeiben.

Komoly eredmény az, hogy már 
eddig a

postás dolgozók 76 százaléka, 
közel 25.000 dolgozó kapcsolódott be

a versenybe és az egész ország te�
rületén mintegy 1000 postás üzen, 
hivatal csatlakozott a Hofherr-gyári 
dolgozók felhívásához.

Az üzemek, hivatalok vállalásai 
általában konkrétek, kiértékelhetőek 
és ellenőrizhetőek voltak és tartal�
muk szerint a tervre és az üzem 
adottságainak megfelelően többter�
melésre, önköltségcsökkentésre, ta �
karékosságra, munkamódszerát�
adásra stb. irányulták.

Műszaki területen a vállalások fo�
rintértéke már eddig több mint há�
romnegyed millió és ebből félmillió 
forint már teljesítve lett. Anyagta�
karékosság terén a vállalások ér�
téke 2 millió 200 ezer forint és eb�
ből már 802 ezer forint teljesítve 
van. Ugyancsak szép eredmény mu�
tatkozik a Szabad Nép előfizetés- 
gyűjtés terén, amennyiben

eddig 16.000 előfizetőt gyűjtöttek 
a postás dolgozók.

Ebben a nemes versenyben újabb 
és újabb sztahánovisták törtek fel 
és tartják kiemelkedő teljesítményei�
ket.

Az új sztahánovista jelöltek közül 
kiemelkednek Nagy Pál és Polgár 
András elvtársak, az Erzsébet- köz-  
pont dolgozói, akik az előirányzott 
1600 gépegységgel szemben 3600 
gépegységet tartanak karban és 
mindezt jó munkaszervezéssel és

munkaidejük teljes kihasználásával 
érték el. Vagy Schmercz Györgyi 
távbeszélő kezelő a József táv�
beszélő hivatal dolgozója, aki 1S5 
százalékos teljesítményét már hóna�
pok óta tartja és most még ezt az 
eredményét is túlszárnyalta.

Nem marad el a Járműtelep sem 
ebben a versenyben, mert az ifiktől 
az idősebbekig mind kiveszi részét, 
mint pl. *Neugom és Lengyel szak-  
társak, akik jó munkaszervezéssel 
ISO—200 százalék között teljesítik 
normájukat. És így tovább sorolhat�
nánk még a gyáliúti és pávautcai 
javítóműhelyektől a Bp. 62. Keleti 
postáig és Miskolctól Dombóvárig, 
alttól a dolgozók bebizonyították 
Pártunk iránt érzett szeretetüket és 
harcos békeakaratukat.

Meg kell azonban mondanunk 
azt is, hogy az eredmények mellett 
még akadnak hibák is, mint pl. Esz�
tergomban, Tatán, Veszprémben és 
Karcagon, ahol még nem értették 
meg egyes szakszervezeti és szak�
mai vezetők a munkaverseny jelen�
tőségét és így gálát emelnek a dol�
gozók egészséges versenyltndülete-  
nek, a munkaverseny kifejlődésének.

Meg kell érteni ma már vala�
mennyi szakmai és szakszervezeti 
funkcionáriusnak, hogy

a munkaverseny nem kampány,
hanem a szocializmus építésének 
kommunista módszere, amelynek 
eredménye segít valamennyiünket a
jóléthez, a békéhez.

Éppen ezért az a feladat áll előt�
tünk, hogy a meglévő hibákat jó 
szervezéssel, politikai felvilágosító 
munkával kijavítsuk és az eddig el�
ért eredményeket megszilárdítsuk, 
továbbfejlesszük. Meg kell valósí�
tani a verseny nyilvánosságát és el 
kell érnünk, hogy minden dolgo�
zónk ismerje saját és társai ered�
ményét, hogy az a versenylendület, 
ami megvan a postás dolgozók�
ban is, teljes egészében kidombo�
rodhasson a Párt zászlajáért folyó 
versenyben, Pártunk Kongresszusa 
tiszteletére és sikeréért.

BAYER ZOLTÁN

Küldötteink a Kongresszusról
A Pártnak köszönhetjük, hogy a háztartás rabszolgáiból 

a népköztársaság szabad dolgozóivá lettünk

írja levelében Tóth Lajosné, a posta egyik delegátusa: „Hogy itt vagyok Pár�
tunk II. kongresszusán, csak most tudom igazán értékelni azt a nagy megtisz�
teltetést, ami engem ért, csak most tudom értékelni azt a felemelkedést, amely 
az asszonyok sorsában a felszabadulás óta bekövetkezett. A múlt rendszer 
alatt az asszonyok sorsa csupán a fözőkanál és a mosóteknó volt. Ma Pártunk 
segítségével a háztartás, rabszolgáiból a népköztársaság szabad dolgozóivá 
lettünk. A tanácskozások alatt arra gondoltam, hogy a szabadság és a iogok, 
kötelezettségekkel is járnak. Nekünk, MNDSZ- asszonyoknak az elsők között 
kell harcolnunk a termelés frontián. de az első vonalban kell harcolnunk a 
békefront magyarországi szakaszán is. Meg Itell érteni minden egyes asz-  
szonytársunknak, hogy az imperialisták háborús agressziója nemcsak férjün�
ket, családunkat, de saját felszabadulásunkat is fenyegeti.

Rákosi elvtárs beszéde alatt megfogadtam, minden erőmmel azon leszek, 
hogy asszonytársaimat harcra mozgósítsam a kongresszus határozatainak 
megvalósítására."

A Kongresszus megmutatja, hogyan kell a műszaki munkál 
szocialista tartalommal megtölteni

„Amikor a kongresszus tanácskozásai elkezdődtek. Farkas Mihály elv�
társ megnyitóját hallgatva, az első érzés ami elfogott, az öröm, a szeretet és 
a hála érzése volt. Szeretet és hála a Párt iránt, hogy magához emelt és ön�
tudatra nevelt. Később, mikor Rákosi elvtárs ötéves tervünk hatalmas fel�
adatait ismertette és megemlékezett a műszaki értelmiség munkájáról, önkén�
telenül is eszembe jutott a saját fiatalságom: a diákköri koplalások és nyomor, 
később pedig a sivár kilátástalan munka. Most minden más. Soha olyan szép 
és felmelő feladat, soha ilyen széles, határtalan perspektíva nem állt a magyar 
műszaki értelmiség előtt, mint most. Soha olyan elismerésben nem volt rész# 
a mérnöknek, a tudósnak, mint amilyen ma népköztársaságunkban van. Pártunk 
II. kongresszusa nemcsak kitűzi a feladatokat, hanem megmutatja az utat a végre�
hajtáshoz is. A kongresszus megmutatja, hogyan kell a műszaki munkát szo�
cialista tartalommal megtölteni.

Nekünk, műszaki értelmiségieknek Rákosi elvtárs elismerését azzal kell 
meghálálni, hogy erőnket nem kímélve fogunk harcolni a II. kongresszus 
határozatainak, az előttünk álló feladatok szocialista módon való végrehajtásáért 

TARJAN REZSŐ, a Postakísérleti állomás h. vezetője
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F okozód ik
a  v ilá g  p o s tá s  d o lg o zó in a k  h a rca  

a z  c l n g o w n á s  e l l e n . . .
_A Mitteilungsblatt (az SZVSZ pos�

tás tagozatának közlönye) írja:
Ismeretes, hogy a svájci kormány 

amerikai utasításra rendeletet bocsátott 
ki, amelynek értelmében el keil bocsá�
tani azokat a közalkalmazottakat, akik 
„nem megbízhatóak1'.^ A mebízhatat- 
lanság esete forog fenn akkor is, ha nem 
bizonyos, hogy az illető' állami alkal�
mazott feltétlen hűséggel viseltetik az 
ország iránt és mindent megtesz a 
szövetséges köztársaság érdekeinek 
előmozdítására, továbbá semmi olyat 
nem cselekszik, ami annak kárára le�
hetne.

Természetesen a rendelet végrehaj�
tásával megbízott szervek a maguk 
szájaíze szerint értelmezhetik és tet�
szésük szerint alkalmazhatják a rende�
letet. A svájci postaigazgatóság az 
1950. év augusztusában Prágában meg�
tartott Postás Szakszervezetek Nem�
zetközi Konferenciáján vendégként 
résztvett Keller, Härry és Merky 
szakíársak elbocsátásával kezdte meg 
a rendelet végrehajtását. Utánuk 
Reichenbach és De Kaenel lausarme-i 
postás dolgozók következtek. Aztán 
még sokan mások Bernben, Zürichben 
és másutt. Legutoljára, de nem a leg�
utolsónak Paul Bornard pártonkívüli 
szaktárs került az elbocsátottak név�
sorára, nyilván annak kidomborítása 
céljából, hogy a kormány most már 
nemcsak a munkapárt tagjait üldözi, 
de minden demokrata meggyőződésű 
és haladó gondolkozás!) állampolgárt 
is.

A svájci postások, persze nem nézik 
tétlenül emberi és állampolgári jogaik�
nak ezt a durva megsértését. Zürich�
ben hatalmas tiltakozó mozgalom in�
dult meg. A genfi postások pedig val�
lási és politikai meggyőződésükre való 
tekintet nélkül egyhangúlag elfogadott 
határozatban bélyegezték meg a kor�
mány jogellenes intézkedéseit és köve�
telték a rendelet azonnali visszavoná�
sát.

A reakciós sajtó is kénytelen tudo�
másul venni az állami alkalmazottak 
egyre növekvő felháborodását, sőt a 
Gazette de Lausanne, amely bár egy 
húron pendül a kormánnyal, nyíltan 
szemére veti a hatóságoknak az ame�
rikai parancs végrehajtása során tanú�
sított ügyetlenségüket.

A szakszervezetek rossz lelkiismeretű 
vezetői sem térhetnek napirendre a 
dolgok felett. Amikor igazolni próbál�
ják a kormányt, kénytelenek levetni ál�
arcukat és megmutatni igazi ábrázatu- 
kat. Az egyikük, Bezencon pl. a kö�
vetkezőket írja a svájci postások lap�
jában: „Érthető, hogy az állam köte�
lességének tartja, hogy szembeszálljon 
az intézményeit veszélyeztető ellenség�
gel.“

Az ilyen kijelentések magátólértető- 
dően csak azt eredményezik, hogy 
egyre több svájci dolgozónak t nyílik 
ki a szeme és mind többen ismerik fel 
azt a nyilvánvaló kapcsolatot, amely 
az állam, mint a jenki imperializmus 
szerve és a „sárga" szakszervezetek, 
mint annak az eszköze között fennáll.

I j - K í n a

Uj- K'ma posta-  és távbeszélő szolv  
gálata jelenleg 8500 nőt foglalkoz�
tat. A kínai postások 100.000 főt 
meghaladó létszámában a nődol�
gozók meglepően alacsony arány�
száma azzal magyarázható, hogy a 
reakciós Csatig Kai Sek és a Kuo-  
mintang- uralom mit sem tett annak 
érdekében, hogy kiemelje a kínai 
nőket évezredes elnyomottságukból, 
sőt elgáncsolta a haladó szellemű 
új nőnemzedék egyenjogúságára 
irányuló törekvéseit. Amióta azon�
ban megváltoztak az idők és a nők 
kiharcolták maguknak egyenjogú�
ságukat, egyre többen keresnek és 
találnak alkalmazást a postánál. 
Magától értetődik, hogy az egyenlő 
munkáért egyenlő bért elve rájuk is 
vonatkozik. Nem csak a forgalom�
nál dolgoznak, de helyet kapnak az 
igazgatásban is. A postaügyi mi�
nisztériumban a szociális munka-  
védelmi és biztosítási ügykör élén 
női igazgató áll. Peking, Sanghai 
és más nagyvárosok postahivatalai�
ban számos nő tölt be vezetőállást. 
Majdnem mindannyian munka�
versenyben állanak. Nem egy közü�
lük máris kimagasló teljesítményt 
ért el. így pl. Tang- san város köz�
pontjának távbeszélő- kezelőnője, 
Cseng Sze Cin hatvan napon keresz�
tül egyetlen hiba nélkül végezte 
munkáját. Mukden postahivatalban 
Teng Csing Csing kczibélyegzőnő 
percenként 140 levelet bélyegzett le. 
De kiveszik részüket a kínai nők 
hazájuk újí 'tésének munkájá�
ból is. Jele szerepük volt az 
ország 750<! km hosszú távbeszélő�
hálózatának rendbehozatalában. A 
társadalmi munka terén is jó mun�

kát végeznek. Ök a békemozgalom 
legjobb és legeredményesebben mű�
ködő agitátorai. Tudják, mi a há�
ború. Fokozottan tudják tehát érté�
kelni a békét. Tudnak érte dol�
gozni és tudnak harcolni is érte.

A  T h e  J o u r n a lb a n .
«7 a n g o l p o * la m ű * * a k i  

d o lg o z ó k  la p já b a n ,
L. A.  II. Sadler

K za k fá rsu iik  ír ja
a  k ö v e tk e z ő k e t

Anglia népe békét akar. Ugyan�
akkor a rádió, a sajtó, sőt az egyház 
ts nyíltan háborúra uszít. Vájjon a 
három és félmilliárdos hadikölíség- 
vetésünk, állandó tengeri és száraz�
földi hadgyakorlataink, az eszeveszett 
fegyverkezés, az atombombagyártás, 
a brit és amerikai államférfiak hábo�
rúra gyújtogató nyilatkozatai a béke 
ügyét szolgálják-e?

A másik oldal ezzel ellentétben, az 
elpusztított országok újjáépítésére for�
dítja erejét, békés célokra használja 
fel az atomenergiát és soha nem látott 
gazdasági jólét, kulturális felemelkedés 
alapjait teremti meg milliók számára. 
Mindezt talán azért teszi, hogy a vi�
lágot egy újabb, a harmadik világhá�
borúba sodorja?

Semmi kedvem és velem együtt sok�
ezer angol szervezett dolgozónak sincs 
hozzá kedve, hogy eszközül szolgál�
junk egy új háború kirobbantására csak 
azért, mert vezetőink el akarják hitetni 
velünk, hogy az a rendszer, mivel nem 
tetszik nekik, veszélyt jelent a „sza�
bad“ világ számára. Ha mi szabadok 
vagyunk, amikor ezreket gyilkolunk 
le a harcban és megfosztunk egy má�
sik országot a magaváíasztotta kor�
mányzati formájától, hogy elfoglalhass 
suk — akkor én nem kérek ebből a 
szabadságból. A béke, a világbéke 
csak akkor lesz élő valóság, ha mind�
nyájan követjük a Béke Világtanácsá�
nak felhívását.

Ú JA B B  NAPKÖZIOTTHON ÉS BÖ LCSŐ DE NYÍLT MEG 
A KELETI P Ü S T A A V A T A L H Á l

A Posta dolgozóinak gyermekei részére immár a negyedik napközi�
otthon és bölcsőde nyitott meg a Keleti PostahivatalnáL A Keleti Postahivatal 
dolgozói nagy szeretettel készítették gyermekeiknek ezt az új, napsugaras, 
gyönyörű otthonát. A hivatal dolgozói, társadalmi munkában vállalták a helyi�
ségek kifestését és különösen kivették a munkából részüket: Huszár, Viilám, 
Zsoldos, Laczi, Heliér és Boros szaktársak.

De még a hivatalvezetés is részt kért ebből a szép munkából, Gál hivatal�
vezetőhelyettes szaktárs az ajtók Lakkozásában vette ki tevékenyen részéi.

Az új ragyogó napsugaras napköziotthonban 63 postás szak társunk helyez�
heti el gyermekét, ahol szakképzett óvónői; foglalkoznak velük és állandó orvosi 
felügyelet alatt állanak. A szép berendezés a szociális hivatal dolgozóinak jó 
munkáját dicséri. Eksteirmé Eszes Margit, Nagy Gábriellé szaktársnők mindent 
megtettek, hogiy minél hamarabb megnyithassák a napköziotthont a postás 
gyermekeknek.

A ragyogó, derűs napköziotthon újabb ékes bizonyítéka — a számos, ha�
talmas alkotás mellett — kormányzatunknak és pártunknak, a dolgozók iránti
szakadatlan gondoskodásának. 1

Bizalmi munkánk legszebb feladatú vük, 
készülni Pártunk II. kongresszuséra

Egy évvel ezelőtt választottak meg dolgozó társaim bizalminak. 
Ezt a nagy kitüntetést örömmel vállaltam, bár igen tapasztalatlan 
voltam a bizalmi munka területén.

Eleinte bizony nem kaptam meg a kellő támogatást a tasgág részé�
ről, de a szakszervezeti bizottság is keveset foglalkozott velem. Az én 
munkám is, mint igen sok bizalmi társamé, csak a tagdíjak beszedésére 
szorítkozott.

1950 június 7- én megjelenő SZOT- határozat a bizalmi munkáról 
megjavította munkámat. Alaposan áttanulmányoztam a határozatot és 
csak akkor jöttem rá, mennyi hiba van munkámban. Értekezletet tartot�
tunk bizalmi társaimmal és megbeszéltük munkánk hiányosságait.

Azóta rendszeresen megtartom a bizalmi csoportértekezletet, mely 
nagy segítségünkre volt a hiányosságok kiküszöbölésében.

Munkánk megjavításában döntő jelentőségű volt Pártunk Politikai 
Bizottságának határozata, mely rámutatott a szakszervezeti munka hiá�
nyosságaira. A határozat nyomán rájöttem, hogy helyesen csak akkor 
tudom végezni munkámat, ha saját magam állandóan képzem úgy poli�
tikailag, mint szakmailag. Csak így tudok példát mutatni a termelés 
területén.
* Egyéni agitácict folytattam a bizalmi csoportomon belül. Igyekez�

tem minden egyes dolgozóval egyénileg átbeszélni az elvégzendő fel�
adatokat. A beszélgetés közben ismertettem a tervet, minden egyes dol�
gozó előtt, s így elértük, hogy pl. az 1950. évi tervet november 7- ére 
befejeztük.

Ötéves tervünk második évének megindulásánál nagy feladatom 
volt. A terv ismertetése, a hosszúlejáratú versenyszerződések megkötése, 
mind, mind komoly feladatot jelentettek. Minden egyes dolgozóval meg�
beszéltem a versenyvállalás lehetőségeit, és így elértem, hogy csoportom 
minden tagja hosszúlejáratú versenyszerződést kötött.

Bizalmi munkám legszebb feladata a Párt II. Kongresszusára való 
felkészülés volt. Csoportom tagjaival egyénenként beszélgettem át a 
kongresszus jelentőségét és népünk iránti kötelességünket. Csoportom 
minden tagja megértette a pártkongresszus jelentőségét, hogy minden 
oszlop, minden szál drót, amit beépítünk, minden forint, amit megtakarí�
tunk, kifejezi szeretetiinket Pártunk, népünk és a Szovjetunió iránt, 
kifejezi tartós békeakaratunkat.

Szívesen veszem bizalmi csoportom tagjainak kritikáját és igyekszem 
munkámat a Párt irányításával és útmutatásával úgy végezni, hogy 
harcos katonája legyek a hatalmas béketábomak.

Nagy P. Lajos
bizalmi, Szeged, műszaki hivatal.

\  Kongresszusi Hét legjobb üzeme címért folyó versenyben 
a Járműtelep megelőzte a Javítóműhelyt

A Járműtelep
dolgozói tovább tartják eredményüket 
és jó helyezésüket a postai üzemek, 
hivatalok között a kongresszusi ver�
senyben.

A kongresszus tiszteletére vállalást
tett a dolgozók létszámának 95 száza�
léka, az ifik és a nők 100 százalékig 
kiveszik részüket a versenyben. 100 
százalékon aluli teljesítmény már 
nincs az üzemnél. Átlagteljesítménye 
az üzemnek a múlt héten 138.2 száza�
lék volt. A ledolgozott munkaórák 68 
százaléka darabbéres óra.

Az üzem a tervét február 23-án
befejezte,

már a március 12-1 tervükön dolgoz�
nak.

Igen jelentős megtakarítást értek el 
a benzinfogyasztásból, 5534 liter ben�
zint, 8301 forint összegben és ugyan�
csak a *ervteljesítésnél 16.901 munka�
órát, 53.240 forint értékben, valamint 
a vitianyáramfogyasztásban, a moto�
rikus áramból 6000 kw órát, 1800 
forintban és a világítási áramból 791.4 
kw órát 16.223 forint összegben ta�
karítottak meg.

Anyagtaikarékosság területén ezidáig 
összesen 97.381 forint megtakarítás 
jelentkezik.

Ezenkívül a felhasznált anyagok 
11 százalékát az üzem munkájához 
roncsanyagból fedezte, ami 48.000 
forint megtakarítást eredményezett.
Egyéni teljesítményben kimagasló 

eredményt ért el LENGYEL ISTVÁN 
esztergályos, aki egyszerre három gé�
pen dolgozik, a gépek teljesítményét 
teljes egészében kihasználja.

A Kongresszusi Héten 200 százalé�
kos átlagteljesítményt ért el. Ugyan- 
osaik kimagasló teljesítményt ért el 
KOVÁCS ALBERT 

fényező, a Kongresszusi Héten 308 
százalékos teljesítményével. Ezt 
a teljesítményt jó munkaszervezés�
sel érte el, munkáját szalagrend- 
szerre osztotta be és így munka�
idejét kiesés nélkül ki tudja hasz�

nálni.

Javítóműhely ÜV

„Elüzem” dolgozói is fokozott lendü- 
letteg veszik ki részüket a kongresz- 
sffiusi versenyből, a dolgozók között a 
versen yszeii-em jó és igyekeznek ezt

továbbfejleszteni, hogy mint „Elüzem“ 
a kongresszusi versenyben még jobb 
eredményeket érjenek el, főleg azért, 
hogy az élüzem címet megtarthassák 
és a jelenleg élen járó Járműtelep dol�
gozóit megelőzzék ebben a versenyben,

A kongresszus tiszteletére

a dolgozók 80 százaléka tett 
munkavállalást.

Az ifik 95 százaléka és a nők pedig 
60 százalékig veszik ki részüket a ver�
senyből.

Fokozódó versenylendület eredménye* 
képpen a vállalt három nappal szem�
ben az első negyedévi tervüket ezidáig 
nyolc nappal hozták előre.

' Vállalták, hogy a felhasználandó 
összanyagértéknek 10 százalékát 
roncsanyagból fogják pótolni és a 10 
százalék helyett ezidáig már 22 száza�
lékot használtak fel roncsanyagból.

Igen jó eredményt értek el az anyag-: 
takarékosság területén, t

ahol vállalták, hogy 280.000 forin�
tot tarakítanak meg és ezidáig már
360.000 forint megtakarítást értek 

ei.
Kimagasló teljesítményt ért el egyé�

nileg MÁTYÁS GÁSPÁR műszerész 
183 százalékkal a Kongresszusi Héten. 
Kimagaslik, műszerész szaktársai kö�
zött, mert ezzel a teljesítménnyel 
ezidáig már 31 nappal hozta előre 
első negyedévi -tervét.

Ezt az eredményét újítással! és kü�
lönböző munkaműveletek összevonásá�
val érte el.

MALKO PÁL
csiszoló a Kongresszusi Héten Í61 

százalékos teljesítményt ért el.
Ez az eredmény annak a következ�
ménye. hoigy minden munkapercet ki�
használt és a munkájához az anyagot 
előre odakészíti, hogy felesleges 
munkakiesés ne legyen.

Az itt elmondottakból láthatjuk, 
hogy még nagyobb számban és lendü�
lettel kell bekaposolódni a Javítómű�
hely dolgozóinak a versenybe, hogy 
megtarthassák a büszke „Élüzem“ cí�
met és elnyerhessék a kongresszus 
legjobb üzeme megtisztelő címet is.

A szakvezetés feladata, hogy bizto�
sítsa a munka folyamatosságát,_ hogy 
a dolgozók a vállalt kötelezettségeiket 
maradéktalanul tel jesíthessék és ezzel 
is hoazájárulhassanak a béke megvé�
déséhez, a béketábor erősítéséhez..,

Míg megvolt a földem, 
addig nem volt egy nyugodt percem

Rákosi elvtárs a Bányász Szak- 
szervezet kongresszusán mondott 
beszédében rámutatott a kétlaki dol�
gozók nehéz életére. Aki napi mun�
kája után a földjét is művelni akar�
ja, vagy egyik, vagy másik munká�
ját nem tudja tökéletesen végezni.

A postás dolgozók is megértve 
Rákosi elvtárs útmutatását, egy�
másután ajánlják fel földjüket az 
államnak. Erről szól Balázs Ferenc 
szaktárs alábbi levele is:

Kedves Szaktársak!
Régen volt már, amikor Rákosi 

elvtárs a bányászértekezleten hozzá�
szólásában beszélt a kétlaki bá�
nyászok életéről, amiből sok pos�
tás szaktársunk is tanulhatott. Az�
óta mindig készülök, hogy meg�
írom, hogyan láttam én ezt a kér�
dést.

A Szovjetunióban fogságban töl�
töttem 30 hónapot. Ez alatt az idő 
alatt többízben módomban volt meg�
ismerkedni a szovjet kolhozparasz�
tok életével. Többek között a Lenin-  
grád melletti Kurákovó nevű köz�
ségben voltam néhány hónapig. Itt 
láttam a szovjet kolhozparasztok 
gondtalan életét és a látottak alap�
ján elhatároztam, hogy, ■ ha haza�
jövök, első dolgom lesz megszer�
vezni, hogy Tokajban is szövetke�
zeti gazdálkodást folytathassunk. 
Hazatérésem után állandóan ez a 
gondolat foglalkoztatott.

Feleségem a felszabadulás után 
kapott két kataszteri hold szántó�
földet. Hazajövetelem után én pos�
tás lettem. Ekkor tapasztaltam, hogy 
kétlaki életet nem lehet élni. Külö�
nösen akkor, amikor az ember a 
napi munkája után tisztességes bé�
rezést kap. Míg megvolt a földem, 
addig nem volt egy nyugodt per�
cem sem. Alig vártam, hogy letel�
jék a munkaidőm, szaladtam a föl�
demre dolgozni. Szabadságomat, a 
munkaszüneti napokat mind ott 
töltöttem és mégsem volt megfelelő 
termésem.

Két év tett el így. Ez alatt az idő 
alatt, a tokaji pártszervezetben ál�
landóan a tszcs megszervezéséről 
beszélgettünk. 1949 őszén megala�
kult Tokajban a tszcs és én az el�
sők között adtam be földemet. Az�
óta tudom emberhez méltóan szcu-  
bad időmet eltölteni.

Fontosnak tartottam ezt megírni, 
hogy postás szaktársaim ezen ke�
resztül is tanuljanak és rájöjjenek 
arra, hogy nem lehet egyszerre pos�
tásnak és földmunkásnak is lenni. 
Hallgassák meg Rákosi elvtárs sza�
vát és mondjanak le erről a két�
laki életről, új, boldog, szocialista 
hazánk építése érdekében és saját 
érdekükben is.

Balázs Ferenc, 
kezelő, Tokaj

A  postás dolgozók lelkesen vettek részt a kongresszust m egnyitó nagygyűlésen .
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A  k o n g re s s zu s i v e rse n g  
n é k i k  n g  i u  p u s z i n  §  i s  i n

DOLGOZÓIM LEVELEIM ÜDÜLŐKBŐL
A dolgozók Pártunk iránt érzett 

«eretete a kongresszusi munkaver- 
seny hatalmas lendületében, a kima�
gasló termelési eredmények elérésé�
ben mutatkozott meg. Az üzemi párt- 
szervezetek irányításával, az SZB-aink
• verseny szervezése, a dolgozók moz�
gósítása, az eredmények nyilvános�
ságra hozása, a versenylendület fo�
kozása érdekében végezték munkáju�
kat. Pártunk Politikai Bizottságának
•  szervezeti munka hiányosságai�
ról szóló bírálata után SZB-aink 
Igyekeztek az üzemi pártszervezetek�
kel kapcsolataikat megjavítani. Ezen 
a téren azonban még komoly hiá�
nyosságok is vannak, amint a kon�
gresszusi verseny szervezésénél ki�
tűnt.

Jó munkát csak Pártunk vezetésé�
vel, a munka megszervezésével 

lehet végezni.
A Bp. 72-es hivatalban a kongresz- 

•zusi verseny során az SZB munkája 
« páiiszervezettel való szoros együtt�
működés következtében megjavult. A 
munka- és ütemtervüket a pártszer�
vezettel átbeszélték és összehangol�
ták. A munkaverseny 6orán felmerülő 
hiányosságok kiküszöbölése érdeké�
ben naponta rövid megbeszéléseket 
tartottak üzemi háromszögi üléseken.

A pártszervezet bírálatával 
állandóan segített

•  szakszervezeti bizottság munkájá�
nak megjavításában. Az SZB tagjai 
vállalták, hogy a Kongresszusi Héten 
minden éjjel, felváltva ügyeletét tar�
tanak, hogy a verseny lendületét fo�
kozni tudják és az esetleg felmerülő 
nehézségeken azonnal segíteni tudja�
nak. Az osztályokat felosztották ma�
guk között, az ellenőrzést megszer�
vezték.

Termelési eredmények javítását 
•egíti elő a szakszervezeti munka 

javítása
A Központi Javítóműhely II. SZB-a

•  Kongresszusi Hét elején látta, hogy 
versenytársa. a Javító I. meg�
előzi őket eredményeivel. Az SZB 
összeült, megbeszélni a lemaradás 
okát, megállapították, hogy a lema�
radás egyik oka, az SZB hiányos 
munkája, mely a pártszervezettel 
való kapcsolat meglazuiása következ�
tében jött létre.

Hiányzott az egyéni agitáció,
gyenge volt a kultúr- és a bizalmi 

munka.
A hibák felismerése után a pártszer�
vezettel a kapcsolatot megjavították, 
az SZB munkáját megszervezték, ami 
hozzájárult, hogy a Javító I.-el való 
versenyükben ma már fej-fej mellett 
haladnak.

A jó szervező és ellenőrző munka 
eredménye

A Keleti postán a szakszervezeti 
oktivahálózat mozgósításával, jó szer�
vező munkával, a titkár elvtárs el�
érte, hogy a kultúrmunka, az egyéni 
agitáció, a jól dolgozók népszerűsí�
tése, a verseny nyilvánossága jól 
meg van szervezve. A szakszervezeti 
titkár elvtárs valóban irányító, szer�
vező és ellenőrző munkát végez ma 
mát.

A szervező es ellenőrző munka
hiányában rosszul dolgoznak 

az SZB aktívái
A Lágymányos kp.-ben a titkár elv�

társ az SZB tagjait, a szakszervezeti 
aktívákat még nem fogja össze kel�

lően. A termelési felelősön kívül, 
mástól a kongresszusi verseny szer�
vezésében segítséget nem kapott. Ter�
mészetes, hogy így nem tudja a szak- 
szervezet a rá váró feladatokat elvé�
gezni. A Bp. 114-es hivatal kongresz- 
szusi versenyben elért szép eredmé�
nyeit elsősorban az üzemi pártszerve�
zet munkájának és a dolgozók öntu�
datának köszönheti.

Ahol rossz a dolgozókkal 
a kapcsolat, ott az SZB lemarad 

a dolgozók lendületétől

Az Alközponti üzemben a függetle�
nített szakszervezeti funkcionáriusok 
akkor, amikor a műhelyben a dolgo�
zók versenylendülete fokozódott és 
termelési eredményeiket fokozták, 
nyugodtan a szobájukban foglalkoz�
tak. A későbbiek folyamán ezt a hi�
bát kijavították és az Alközpont 
kongresszusi versenye szép eredmé�
nyeinek eléréséhez a szakszervezeti 
bizottság munkája is hozzájárult.

Ezek a hiányosságok megmutat�
ják, meg kell a szakszervezeti 

munkát javítani.
Rámutat a szervezési osztály mun�
kájának hiányosságaira az is, hogy 
a társadalmi instruktorok bevonása 
és aktivizálása terén még sok tenni�
való van, hogy SZB-ainknak nagyobb 
segítséget tudjunk nyújtani, felada�
tuk végrehajtásához.

Rámutatnak arra, hogy SZB-aink�
nak niég szorosabbra kell a kap�
csolatukat venni a pártszervezet�

tel, a dolgozókkal,

meg kell javítani szervező és ellen�
őrző munkájukat. A szakszervezeti 
aktívákat, a bizalmiakat fokozottabb 
mértékben aktivizálni kell, a párton- 
lyvülieket is bátran be kell vonni a 
szakszervezeti munkába. A szakszer�
vezeti munka középpontjába kell ál�
lítania minden reszortnak a munkaver�
seny szervezése érdekében való moz�
gósítást, hogy a termelékenység eme�
lésével minél előbb felépítsük ha �
zánkban a szocializmust, ezáltal is 
fokozva a Szovjetunió vezette béke�
tábor ereiét.

Schmidt Pál,
szervezési osztály

H Í R E K
Újpest 1 hivatal minden dolgozója 

résztvett a kongresszusi versenyben. 
Az összes vállalások értéke 8337 fo�
rint volt. Ezt 240 százalékkal, 21.256 
forint értékben teljesítette túl a hiva�
tal.

Kál postahivatal 301 százalékban 
teljesítette kongresszusi vállalását. Az 
összes vállalások értéke 746 forint 
volt, a teljesítésé pedig 2241 forint.

Pécsett a javítóműhely lakatosai a 
kongresszus tiszteletére egy sürgős 
munkát, amelynek teljesítésére nem 
postai vállalatoktól beérkező áraján�
latok 4000 forintot számoltak fel, ha�
táridő előtt és mindössze 1000 forint 
költséggel végeztek el. Ezzel 3000 
forintot takarítottak meg a postának 
és népgazdaságunknak.

A Postai Épületek Karbantartó üze�
me a Kongresszusi Hétre tett 
37.623 forint értékű felajánlásából 
február 21-ig 35.250 forintot teljesí�
tett.

A  m i
kultúrotthonaink

Elvtársak, van szívetek ilyen 
helyre behozni a dolgozókat?

így nyilatkozott a VI. kerületi 
tanács kiküldötte, amikor a Jókai- 
téri volt Komédia Orfeum helyisé�
gét megvizsgálta, hogy engedélyt 
adjon szakszervezetünk számára 
ebben a helyiségben kultúrotthon lé�
tesítésére.

A volt színházhelyiség valóban 
inkább hasonlított egy elhagyatott 
nyomortanyához, mint olyan hely�
hez, ahol meg lehet teremteni a kul�
túra otthonát. Nehéz munkával, sok 
költséggel, de még több társadalmi 
munkával építették fel a postás 
dolgozók kultúrotthonukat.

A dolgozók jó munkájának ered�
ményeképpen ma kényelmesen be�
rendezett helyiségek, olvasószoba, 
színházterem, társalgó, táncterem, 
jól felszerelt büffé áll a látogatók 
rendelkezésére. A helyiség falait él�
munkások arcképei, jól dolgozó kul- 
túrcsoportokról felvételek és munka- 
képek díszítik. Olyan ez az egész 
kultúrotthon, mint egy barátságos 
családi otthon, kellemes, hívogató, 
a látogatók már az első pillanatban 
otthonosan érzik magukat benne.

A kultúrotthon vezetősége a szov�
jet kultúrotthonok mintájára szer�
vezte meg és rendezte be ezt az 
üzemi kultúrotthont is. Erezni is az 
egész otthonban a Párt támogatá�
sát, a Szovjetunió segítségét, azt, 
amit Révai elvtárs a kongresszusi 
beszédében így fejezett ki:

„Az új magyar kultúra nemcsak 
mintaképének tekinti a szovjet kul�
túrát, hanem — nemzeti jellegzetes�
ségeinek megtartása és fejlesztése 
mellett — egyre inkább összeforr 
vele.”

Hosszú hetek munkája után el�
hallgatott a kalapács, a vakolókanál 
zaja a Jókai-téri kultúrotthonban és 
a postás szaktársak, akik jórészt 
társadalmi munkával végezték el a 
kultúrotthon átépítési munkálatait, 
ma, az MDP II. Kongresszusának 
napján, ünnepi ruhába öltözve hall�
gatják a megnyitó műsort.

— Ezek valóságos színészek — 
sóhajt fel az -egyik szaktársnő az 
előadás alatt. Pedig a szereplők' 
mind-mind postások.

Egy csillogószemű szőke kisfiú 
megkérdezte az anyukájától:

— 'Ez az egész színház mind a 
mienk, a dolgozóké, az én apu�
kámé is?

— Igen, kisfiam — válaszol az 
édesanyja —, ezt a Párt, a népi 
demokrácia adta nekünk,

— Ugye anyukám, én is eljöhe�
tek ide dominózni, vagy olvasni a 
könyvtárba? Én is nemsokára dol�
gozó leszek!

— Hogyne, kisfiam. Ez itt a mi 
kuttúrotthonunk. Ide nemcsak apu�
kád, aki postás, hanem mi, a csa�
ládtagok és más üzemek dolgozói 
is eljárhatnak szórakozni, tanulni.

így vették birtokukba a budapesti 
postás dolgozók a második kultúr�
otthonukat. Valóban sajátjuknak 
érzik, hiszen már az első percekben 
olyan otthonosan, olyan fesztelenül 
mozognak a helyiségekben, ahogy zz 
ember csak a saját lakásában teszi.

★
Ugyancsak a Kongresszus nap�

ján avatták az orosházi postás dol�
gozók is az üzemi kultúrotthonukat. 
Itt is többezer forintot kitévő társa�
dalmi munkát vállaltak a szaktár�
sak. A régi — raktár célját szol�
gáló — elhanyagolt épületből a 
postások és hozzátartozóik, vala�
mint a kinti üzemek dolgozói ko�
moly áldozatvállalással otthonos és 
kedves kultúrotthont teremtettek.

Az ízlésesen feldíszített termet 
zsúfolásig megtöltő közönség lelke�
sen tapsolt a jól sikerült kultúrmű�
sornak. A műsor után a hajnali órá�
kig együtt maradt az avatáson 
megjelent közönség.

A most felavatott kultúrotthonok-  
kal kapcsolatban a postás dolgozók 
érzelmeit legjobban egy idős oros�
házi szaktárs szavai fejezik ki, aki 
az otthonosan berendezett kultúr-  
helyiségekben körülnézve, a követ�
kezőket mondotta a feleségének:

„Látod anyjuk, nem hiába hord�
tam a maltert és te nem hiába si�
káltál, milyen szép lett a mi kul-  
túrotthonunk. Nehéz munka volt, 
mégis megcsináltuk, de meg is fog�
juk védeni!

...a z tá n  tovább szépítjük” — fe�
jezte be a fejkendős'néni.

TAKÁCS MIKLÓS

Napjainkban, amikor a nyugati 
hatalmak folytatják gyilkos, rabló�
háborújukat Koreában, amikor lá�
zas ütemben fegyverzik fel orszá�
gukat, Nyugat-Németországot, ami�
kor háborúra uszítanak és fenyege�
tőznek, ugyanakkor a békefront tá �
borában a népek közötti barátság 
elmélyítésén, a dolgozók életének 
megjavításán, szebbé tevésén mun�
kálkodnak.

Ezt a célt szolgálta a közelmúlt�
ban hazánkban megtartott nemzet�
közi üdülési konferencia is, a Szov�
jetunió és a népi demokratikus álla�
mok részvételével.

Ezen a konferencián a Szovjet�
unió vezetésével összeültek a népi 
demokratikus államok küldöttei, 
hogy megtárgyalják az üdülés te�
rén elért eredményeiket, kölcsönö�
sen kicseréljék tapasztalataikat és 
a szerzett tapasztalatok alapján, a 
dolgozók üdülését még szebbé, job�
bá tegyék.

ötéves tervünk végrehajtása ha�
talmas feladatokat ró ránk. Ezek�
nek megvalósítása mindnyájunk 
kötelessége.

A jó munkájuk eredményeképpen 
üdültetéssel jutalmazott dolgozók 
az üdültetés után, nagyobb lendü�
lettel látnak munkájukhoz, teljesít�
ményüket lényegesen túlszárnyal�
ják.

Sokan a dolgozók közül üdülé�
sük alkalmából hálás és őszinte 
sorokban adnak kifejezést örömük�
nek.

Borbás Károly, Bergmann Antal 
és Nagy Imre szaktársak a Teréz-  
távbeszélőhivatal dolgozói átérzik 
üdülésüknek jutalom jellegét és,en �
nek a termeléssel való összefüggé�
sét, amikor a következő sorokat Ír�
ják haza:

ígérjük mi is, hogy szabadságunk 
letelte után, kétszeres erővel fogunk 
dolgozni, hogy megháláljuk Pár�
tunknak, Rákosi elvtársnak, népi 
demokráciánknak, hogy lehetővé 
tette számunkra parádi üdülésün�
ket.

László Gyula elvtárs, szombat- 
helyi dolgozó, aki Hévizén üdült, 
a következőket írja:

A Párt nem csalódhatik bennünk. 
Magasabb százalékkal- , jobb telje�
sítménnyel, selejtmentesen fogunk 
dolgozni.

Az ígéretek valósággá válnak, ha 
megnéztük az üdülés utáni emel�
kedő munkateljesítményeket.

Küchner Ernő esztergályos szak�
társunk a Járműtelep dolgozója 
üdülése előtt elért 128 százalékos 
teljesítményét az üdülés után 160 
százalékra emelte.

Dallos Nándor szaktársunk 120 
százalékos teljesítménye is bizonyí�
téka annak, hogy az üdülőben el�
töltött pihenés után a munka ter�
melékenysége komoly mértékben 
emelkedik.

A társadalombiztosítási funkcio�
náriusoknak fontos feladatuk kell 
hogy legyen, hogy a termelő mun�
kához jól viszonyulok, a nehéz és 
egészségtelen munkahelyeken dol�
gozók figyelmét felhívja az üdül�
tetés lehetőségére. Érezzék a dol�
gozók az üdülés vonalán is Pártunk 
szerető gondoskodását. Jelentse az 
üdülőben eltöltött pihenés a munka 
termelékenységének további emelé�
sét is.

Szitás Margit

E U R Ó P A  NÉPEI NEK V Á L A S Z A

Eredményemet naponta kiértékelve, a hibákat kiküszöbölve 
fokozom tovább teljesítményemet

ötéves tervünk túlteljesítésében 
és időelőtti sikeres befejezésében 
nagy szerepe van a szocialista ver�
senynek. Én, mint távbeszélő kap�
csoló, az ötéves terv második évé�
ben vállaltam, hogy 1. jövedéki terv-  
előirányzatomat egy nappal túltel�
jesítem és 2. az indult távbeszélge�
téseknél a törlések számát 1950. de�
cember havi teljesítményemhez vi�
szonyítva havonta 8 darabbal csök�
kentem. Vállalásom 1. pontját, be�
vételi tervelőirányzatomat egy nap 
helyett négy nappal túlteljesítettem, 
vállalásom 2. pontját a december 
havi 123 darab törlésemet a válla�
lásomban előirányzott 8 darab he�
lyett 66 - tal csökkentettem.

Tapasztalatom szerint a törlések 
legnagyobb része a torlódások miatt 
lemaradt „L”- szolgálatú kis távbe�
szélő központokhoz irányuló beszél�
getésekből ered. Oka a rossz mun�
kamódszer, a kihasználatlanul ha�
gyott áramkörök és a kezelők egy�
másközti felesleges vitái.

A távbeszélő kapcsolás minőségé�
nek javítása céljából vállalt ver�
senykötelezettségem túlteljesítése ér�
dekében elhatároztam, hogy a táv�
beszélő előjegyzéseket — mérle�
gelve a kedvezőbb irányítási lehető�
ségeket —, azonnal bemondom a 
közvetítő központnak. Céltudatosan,

gyorsan dolgozom, feleslegesen nem 
beszélek. Az áramköröket kihaszná�
latlanul egy percig sem hagyom. 
Nemcsak az én indult beszélgeté�
seimre ügyelek, hanem az érkezett 
és átmenő hívásokat is hasonló kö�
rültekintéssel bonyolítom le, hogy 
ezáltal elkerüljem a felesleges sür�
getéseket kezelők egymásközti súrló�
dásait. Eredményemet naponta ki�
értékelve, a hibákat kiküszöbölve 
akarom teljesítményemet tovább fo�
kozni. Az elért eredményekből lát�
tam, hogy a törlések csökkentése te�
rén jó munkamódszert alkalmaztam, 
igyekszem ezt társaimnak is átadni 
és a versenyvállalások túlteljesíté�
sére buzdítom őket.

A Pártkongresszus tiszteletére 
vállaltam, hogy törléseim számát 
még csökkentem, ezáltal munkám 
minőségét javítom, munkamódszere�
met átadom.

Tudom, hogy a béketábor erejét mi, 
postás dolgozók a termelés frontján 
elért eredményeinkkel növelhetjük 
és erősíthetjük. Dolgozzunk tehát 
lendülettel tervünk túlteljesítéséért, 
jövőnkért, a szocializmusért, a bé�
kéért!

NEMETH ISTVÁNNE 
távb. kapcsoló, 

Esztergom

A Páva-utcai Javítóműhely sztahanovista ifi-brigádja. A Kongresszusi Héten 
231%-os teljesítm ényt ért eL
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AZ ALKÖZPONTI ÜV1950- BEN 
TÖBB BERENDEZÉST SZERELT FEL, 

MINTA POSTA AZ ELMÚLT 25 ÉVALA TT
A Távbeszélő Alközponti 0 . V. 

nem tekint hosszú múltra vissza. 
Azelőtt az alközponti berendezések 
felszerelését és karbantartását csak 
részben végezte a Posta. Magán- 
vállalatok, köztük a két legnagyobb, 
a Diái és az Elivest Priteg foglal�
koztak alközpontok szerelésével és 
karbantartásával. Kíváncsiak vol�
tunk, hogyan dolgozik most ez a 
centralizált üzem azóta, amióta 
megszületett, amióta egy kormány- 
rendelet ezen a téren is megszün�
tette a magánszektort és a posta 
kezelésébe adta át az üzeftek, vál�
lalatok alközponti berendezéseinek 
intézését.

A belváros egy kis utcájába visz 
az utunk, ahol az Alközponti Üzem 
központi épülete áll. A bennünket 
kalauzoló Müller szaktárs el�
mondja, hogy a három készülékből 
álló soros berendezéstől kezdve a 
800—1000-es, sőt az azon felüli 
automata-berendezésekig az üzemek 
szükségleteit ez az üzem látja el. 
Elmondja, hogy az

Alközponti Üzem az 1950. évben
több berendezést szerelt lel, 

mint a Posta az eliiiult 25év alatt.

Most, hogy egyetlen üzem végzi az 
alközpontok szerelési és fenntartási 
ügyeit, ez egyrészt tehermentesí�
tette a távbeszélő központokat, ame�
lyeknek eddig sok gondot okoztak 
az üzemek alközpontjai, másrészt 
pedig ez a helyes és gazdaságos 
munkaerő- és készletgazdálkodást 
is lehetővé tette, mert összpontosí�
tották azokat a szakembereket, akik 
eddig alközponti jellegű munkakör�
ben, de különböző üzemekben vol�
tak alkalmazva. Ezek a szakembe�
rek most nem bent dolgoznak, ha�
nem kint vannak azokban az üze�
mekben, vállalatokban, ahol tulaj�
donképpen az alközpontok szerelé�
sét és karbantartását végzik. Ez a 
munka az utóbb} időben annyira 
felduzzadt a nagyméretű beruházá�
sok következtében, hogy szakember- 
hiány mutatkozik. A munkamódszer- 
átadás, a tapasztalatcsere és a fo�
kozódó versenymozgalom enyhíti 
ugyan a nehézségeket, de

gyökeres javulást esak 
a tervszerű utánpótlás hozhat.

Ezért az üzem vezetősége és a dol�
gozók elhatározták,, hogy az után�
pótlásról haladéktalanul gondos�
kodni fognak. Üzemen belül tanuló-  
iskolát, átképző és továbbképző

tanfolyamokat szerveztek, melyeken 
maguk az üzem dolgozói vesznek 
részt és fejlesztik tudásukat az el�
méleti, gyakorlati előadások és ta�
nulókörök útján. Az átképző és 
továbbképző tanfolyam hallgatói be�
tanított- és segédmunkások, a ta �
nulóiskolákon pedig az ifjúságot 
tanítják a nagy szakértelmet igény�
lő alközponti, szerelési és hibael�
hárítási munkákra. A versenyfele�
lős Füzesi elvtárstól, aki egyébként 
a „fiatalság apja”, megtudjuk, hogy 
úgy a fegyelem, mint a tanulás te�
rén a helyzet kielégítő. Az iskola 
hallgatói kongresszusi felajánlást 
is tettek, vállalva, hogy minden 
tanuló egy osztályzattal megjavítja 
tanulmányi eredményét és a gyen�
gébbeket pedig tanulókörökön belül 
segítik. A szakoktatás jelenleg 60 
fővel folyik.

Az üzem dolgozóinak 
jelenleg 86 százaléka van

versenyben 40 brigáddal és egy 
komplex-brigáddal. Az építési osz�
tály versenyvállalása az volt, hogy 
a kongresszusig 100 százalékon alul 
teljesítő dolgozójuk nem lesz és 
csupán egy szaktárson múlott, hogy 
ezt a vállalást nem tudták teljesí�
teni eddig, de a szaktársak ezt is 
kijavítják és segítségére lesznek 
Schneider János szaktársnak, hogy 
hamarosan 100 százalékon felül 
teljesítse munkáját. Meglátogattuk 
az üzemben a javítóműhelyt is, hol 
serény munka folyik. Sok kapcsoló, 
soros berendezés és automata al�
központ vár javításra. Elég szép 
számban dolgoznak itt nők, akik 
úgy végzik a műszerész-munkát, 
mintha a csavarhúzó és laposfogó 
a kezükbe nőtt volna. Az egyik 
munkahelyen piros, hímzett zászló. 
A műhely legjobb dolgozója nő, 
ltok Margit. Éppen egy soros-be�
rendezésen dolgozik. 172 százalékot 
teljesített. Teljesen önállóan gene- 
rál-javít még 4/10-es berendezést 
is, selejtmentesen. Büszkén mondja, 
hogy a revizor neki még nem adott 
vissza h ibás készüléket. Munka- 
módszerét átadja Császár Istvánné- 
nak és Cseh Ágnesnek, akiknek 
munkájára ez máris jótékony ha�
tással van. Jól dolgozó üzemben 
jártunk, amelyben a dolgozók 
öntudatosan kiveszik részüket a 
szocializmus építéséből. Ezért ke�
rült az Alközponti Üzem a leg�
utóbbi élüzem kiértékelésekor a II. 
helyre.

Egri Gyula

F a ln já r ó k  n y o m á b a n

7 óra 15 percet mutat a Budapest
72. postahivatal homlokzatán lévő 
óra. A hivatal előtt gépkocsi- karaván 
áll, a csípős reggeli szellő vígan 
lobogtatja az autók vörös lobogóit,

A postás- íalujárók teljes számmal 
elfoglalták már helyüket a gépkocsi�
kon és elindulnak, hogy felvilágosító 
munkát végezzenek a falu dolgozói 
között.

Amikor félkilencet mutat az óra, 
már a vecsési határban robognak az 
autók. Az elvtársak a szokatlan jó 
levegő hatására egymás után veszik 
elő csomagjaikat és hozzáfognak a 
reggeli elfogyasztásához. Mikus elv�
társ meg is jegyzi: „Otthon bizony 
nincs ilyen jó étvágyam, de falujárá�
son még az étvágyam is megjön."

Közben karavánunk elérkezik a 
monori erdőhöz, ahol az egyik autón 
valami kis javítanivaló akad. Pár per�
ces javítás után vidám énekszóval 
megyünk tovább Cegléden keresz�
tül, ütünk céljáig: Abonyig.

Abony.
A község egészen a felszabadulásig 

a nagybirtokosok, íöld^surak kedvelt 
tartózkodási helye volt, melyről a 
számtalan urasági kúria és kastély 
tanúskodik. Mi is egy ilyen uradalom 
felé tartunk, de nem az uraság há�
zába, hanem az „Uj Világ"- termelő-  
csoportba.

Az út lelett kifüggesztve „Él�
üzem"- jelvény van. Bizonysága 
annak, hogy itt jó munka folyik, a 
tszcs élüzem lett. Az elvtársak régi 
ismerősként jönnek elénk és tudako�
zódnak, hogy tartunk- e ma kisgyű-  
lést? Mert ők megszervezték és dél�
után 2 órára ide jön a csoport minden 
tagja, kivéve a csoport állatállomá�
nyát őrző 2 tagot, akik egy távolabbi 
tanyán laknak. Az egyik elvtúrs a 
távollevők kérelmét tolmácsolja, 
hogy valaki látogassa meg őket, mert 
nem szeretnének lemaradni a csoport 
többi tagjától.

Mi ezt a feladatot magunkra vállal�
tuk és megkérdeztük az útirányt. — 
Menjenek csak erre elvtársak, egye�
nesen a földeken keresztül, a heré- . 
nél forduljanak balra, a laposon ke�
resztül a nyíriák mellett jobbra, ott 
már látszik a tanya.

Az út bizony hosszú, s igen ma-  
rasztalóan íogadta pesti aszfalthoz 
szokott cipőnket. De mindent kár�
pótol az a szeretetteljes, elvtársias 
fogadtatás, ahogy a jékei- tanyán 
bennünket fogadtak.

A család éppen ebédelt.
— Szabadság, — Szabadság. , < .
— Foglaljanak helyet az elvtársak.
— No, asszony, siess csak, kínáld 

meg valamivel az elvtársakat. Alig 
bírtuk meggyőzni, csak fogyasszák el 
nyugodtan ebédjüket egészséggel, mi 
már ebédeltünk. Hét gyerek, mint az 
orgonasipok, ülnek sorra az asztal 
körül.

— Ízlik az ebéd, pajtások?
— Igen, — válaszolták kórusban, 

az egyik nagy igyekezettel törülgetve 
Hűét, amely a jóiajta sertéssülttől bi�
zony eléggé zsíros lett.

— Nem így volt ez régen, — 
mondja az apjuk. Éppen csak, hogy 
ettünk. Húst csak nagy ünnepeken lá�
tott az asztal. — A gyerekek sová�
nyak, betegek voltak, vette át a 
szót a felesége. Ruhájuk sem volt sze�
génykéknek, úgy, hogy még az is�
kolát sem tudták rendesen kijárni. 
Így a legnagyobb gyerek is 12 éves 
korában elment béresnek a helybeli 
kálókhoz. — Hogy a lene enné meg, 
ott ahol van, — szól bele tele száj�
jal Márton, akiről szó van. Bezzeg 
minden másként van ma, — mondja 
az apja. Márton fiam is teljes értékű 
tagja a csoportnak, — aki erre a 
szavakra teljes hosszában kiegyenese�
dik, mintegy jelezve, hogy tudatában 
van annak, hogy most nem a kulák-  
nak, hanem magának dolgozik.

— Hogyan megy a munka, hogyan 
vannak megelégedve a csoport mun�
kájával, — kérdezzük.

— Hát bizony, eleinte nem 
volt nagy összetartás a csoportban. 
Nem voltunk elég öntudatosak és 
úgy dolgoztunk, mintha a régi íöldes-  
úrnak végeztük volna a munkát. De 
a jó politikai felvilágosító munka 
gyorsan javított ezen a téren, s ma 
már mindenki úgy dolgozik csopor�
tunkban, mint a sajátjában.

A politikai eseményeket is szóba-  
hozzuk. Rávilágítunk a pártkongresz-  
szus jelentőségére, a Szabad Nép fon�
tosságára, rámutatunk az imperialis�
ták aljas, háborús tevékenységére. 
Bizony, mi is érezzük a Szovjetunió 
segítségét — mondja az apa, — az 
ő segítsége nélkül nem itt tartanánk.

— Nézzenek csak ide, — mondja, 
és kivezet az udvarra, hogy meg�
mutassa a csoport 45 drb. süldőjét, 6 
drb. anyadisznóját a kis malacokkal, 
a teheneket. Elvtársunk büszkén mu�
tatja saját anyadisznaját, a 10 rózsa�
színű kis malackával.

Vidám énekszóval ülünk lel autó�
inkra és azzal a jóleső érzéssel in�
dulunk vissza Budapestre, hogy Pár�
tunk és Rákosi elvtárs útmutatása 
alapján dolgozó parasztságunk is a 
felemelkedés útjára lépett.

SIMON MIHÁLY

Önelszámoló egységek a postán
A szocialista  te rv g azd á lk o d ás  m egkö �

veteli az egyes term előegységek  e re d �
m ényeinek önálló  k im u ta tá sá t, hogy a 
te rm elés te rv sze rű ség e , a pénzügyi és 
g azdaság i fegyelem  m egerősítése , va la �
m in t az önköltség  re n d sz e re s  k im uta �
tá sa  és ann ak  c sö k k en tése  m egv a ló s ít �
ható  legyen.

A fenti célok m egvalós ítása  a postá �
nál ké tfé leképpen  tö rtén ik :

1. üzem i v á lla la tok  a lak ításáv a l;
2. a posta  k e re téb en  önelszám oló  

egységek  m egszervezéséve l.
1. Az üzem i válla la tok  felállítása a k �

k o r szükséges, am ikor a sz e rv  tevé �
kenység i k ö re  élesen e lh a tá ro lh a tó , a 
többi szerv ek tő l, attól függetlenü l, hogy 
az üzem i v á lla la tok  k inek a  ré sz é re  vé �
geznek  sz o lg á lta tá so k a t. Az üzem i vál �
lalatok  a rá fo rd ítá so k ra  eső  hozam okat 
ki tud ják  m uta tn i, m ivel ezek egy es 
ugyanazon  a helyen je len tkeznek  s en �
nek  fo ly tán  önálió  pénzügyi és önkölt �
ségi te rv e t kész ítenek , a rá fo rd ítá so k  a 
hozam okkal ö sszehaso n líth a tó k , így ön �
álló válla lati és üzem i e red m én y t tu d �
n ak  k im utatn i és válla lati m érleg e t ké �
sz ítenek .

2, önelszám oló  eg y ségeknek  a posta 
k ere tén  beiül való  m egszerv ezése  akkor 
és o tt szükség es , ahol az egyes te v é �
k enységek  m ás sz ervekkel összefonó- 
d o ítan  je len tk ezn ek  és csupán  a r á �
fo rd ítá so k  m u ta th a tó k  ki. azonban  ez 
a hozam okkal nem  h ason lítha tó  össze. 
E zért a  posta i v ég re h a jtó  szo lgála t ön �
e lszám oló  egységei üzem i eredm ény- 
sz ám ítá st nem  k ész íten ek , v agy is be �
v é te le ik e t nem  állítják  szem be a  ki-, 
adáso k k a l, m e rt nem  volna cé lszerű  az 
egyes posta i sze rv ek  üzem i e redm é �
n y é t k im uta tn i, m ivel a p ostánál, a 
postaüzem  különös je llegénél fogva, a 
bevételek  leg többszö r nem  azon a he �
lyen je len tkeznek , ahol a szo lg á lta tá �
sok költségei fe lm erü lnek .

P éldáu l a csom agszállítássa l k ap cso �
la tban  fe lm erü lő  kö ltségek  a felvevő �
h iva ta loknál, a m ozgópostáknál és a 
kézbesitőh ivata loknál je len tkeznek , ez �
zel szem ben  a  bevétel a felvevő, a 
p o rto s csom agoknál pedig  a  kézbesítő- 
h ivata loknál je len tkezik .

A postái önelszám oló  egységek  teh á t 
k izá ró lag  a k ö ltsége ik rő l, a  rá fo rd ítá �
sa ik ró l ad n ak  szám ot és ennek  kimu- 
ta tá sáv a l é rik  el a bevezetőben em lí�
te tt célokat.

A p ostah iva ta lok  az önelszám oiás ke- 
ré téb en  k im u ta tják , hogy a könyvelő- 
ség által könyvelt és a h iv a ta lt te rhelő  
költségekből, eqy-egy szám adási idő�

szak b an , m ennyi esik  a  h ivata l szol�
g á lta tási tevék en y ség e in ek  egy-egy 
m u n k afáz isá ra . így a szám vite len  ke �
re sz tü l e llenőrizhető , hogy egyes önel �
szám oló  egységeknél a m unkahelyek ig  
fe lb o n to tt te rv  v é g re h a jtá sa  a z  elő �
irá n y z a tta l szem ben m it m u ta t. A hi�
v a talok  tervei lenö rzéséhez  így a  szám �
vitel h av o n k én t b iztos és egységes 
a lap o t ad . és anélkü l, hogy külön a d a t �
g y ű jté st kellene végezni, m inden  önel �
szám oló  egység te rv te lje s íté se  m u n k a �
helyekig  lernenden adva van.

Az azonos jellem zőjű  önelszám oló  
egységek  azonos szám adási időszakok �
ban  e lé r t e red m én y ein ek  összehason lí �
tá sa  ped ig  lehetőséget n y ú jt a v é g re �
h ajtó  sz o lg á la t e llen ő rzésé t és irá n y í �
tá sá t v égzőknek  a r r a ,  hogy az  önkö lt �
ség csö k k en tés é rd ek éb en  a szükséges 
lépések e t azonnal m eg tehessék . Nyilván �
va ló , ha két azonos kö rüfrnények  között 
dolgozó II. o sz tályú  h iv a ta ln ak  önkölt �
ségi tételei közö tt je len tős e lté ré s  van. 
ak k o r  az  egyik  önelszám oló  egységnél 
valam ilyen szervezési vagy  egyéb  hiba 
növelte  m eg az  ö n kö ltsége t. Mivel az 
ö n elszám olás ezéke t a k ir ív ó  h ib ák a t 
azonnal m eqm utatja  és az e llenőrzők �
nek  tu d o m ásá ra  hozza, azonnali be �
av a tk o zás lehetősége adva van.

A posta i te rm elő eg y ség ek  te rv k é sz í �
tése  és te rv e llen ő rzése , önköltségm egál- 
lap itása  és önkö ltség csö k k en tése  az 
egységek  közti m u n k av ersen y ek  k ié r �
tékelése, csak az  önelszám oiás beveze �
tésével d idható  m eg g y o rsan  é s  m eg �
b ízhatóan ,

RAJNER MIKLÓS

H Í R E K

Szarvason 85 Szabad Nép-előfizetőt 
szerveztek be a postások. Zalabéri Ist�
ván kézbesítő szaktárs egymaga 38 
előfizetőt gyűjtött.

Szombathelyen jól sikerült újítási 
ötletnapot rendeztek február 9-én a 
postás dolgozók. Az újítási ötletek 
közül kiemelkedik Kiss Anta sztahá- 
novista szaktársnak a csoportos táv- 
beszéíőjegy bevezetését célzó javas�
lata. A jó elgondolásokat jutalmazták 
is. Az „Ötéves terv” brigádnak öt 
ötletét érdemesítette jutalmazásra a 
bíráló bizottság.

Versenyben a Főposta táviratkézbesítői 

a kongresszus sikeréért
A -Főposta öreg épületében új harc�

ra indulnak a kommunista és párton- 
kivüli kézbesítők, hogy. megmutassák 
ragaszkodásukat Pártunk és szeretett 
vezetője, Rákosi Mátyás elvtárs iránt. 
Soha

még ilyen versenylendület 
nem volt a Főpostán,

mint most, a kongresszusi verseny 
alatt. Napról napra új nevek bukkan�
nak fel a termelésben. Úgyszólván 
napok alatt felszámoltuk régi pro�
blémánkat, hogy ne legyen egyetlen 
táviratkézbesitő sem, aki 100 száza�
lékon alul teljesít — és ma már nincs 
is.

Egyénileg elbeszélgettünk velük, 
megkérdeztük, mondják el, mi az oka, 
hogy nem tudják teljesíteni normáju�
kat, s az összes problémákat megtár�
gyalva, elhatároztuk, hogy elvtársi 
segítséget nyújtunk nekik. Megma�
gyaráztuk, hogyan küszöböljék ki a ter�
melékenységüket gátló körülményeket. 
De nemcsak megmagyaráztuk, hanem 
aktiv segítséget is nyújtottunk s össze�
raktuk azoknak az anyagát, akik még 
nem ismerték eléggé jól a járatokat. 
Élenjáró dolgozóink pedig átadták 
munkamódszereiket és ezzel sikerült 
elérni eredményeinket.

Szeretném elmondani, hogy milyen 
módszerrel értem el 1950-ben, a nagy 
Októberi Szocialista Forradalom év�
fordulójára kapott sztahanovista ok�
levelemet, és egyben az ország legjobb 
kézbesítője címét és 1951. januárjá�
ban a sztahánovista jelvényt.

Elöljáróban, meg kell említenem, 
hogy 1950 januárjában Pártom hat�
hetes pártiskolára küldött, ahol meg�
tanultam, .hogy egy kommunista akkor 
teljesíti kötelességét, ha a termelésben 
is éten jár. Megfigyeltem a termelés�
ben élenjáró dolgozókat, bár akkor 
még nem volt kifejlődve a munka- 
módszerátadási mozgalom és rájöttem, 
hogy a régi módszereknek nagy hi�
bájuk, hogy mindent a fizikumra és 
energiára - építettek. Ez természetesen 
arra vezetett, hogy két-három hónap 
alatt teljesen kimerülték. Gondolkoz�
ni kezdtem, hogy hogyan lehetne a 
kézbesítésnél

új módszereket alkalmazni.
Elkezdtem az anyagjárat szerinti ösz- 
szerakás idejét lecsökkenteni, továbbá 
a kézbesítési íveken mindent rövi�

dítve írni. Ezzel sok időt megtaka�
rítottam. Később, ahol csak lehetett, 
elbeszélgettem a vállalatok vezetőivel, 
tegyék lehetővé azt, hogy a kapus is 
átvehesse a küldeményeket, ezzel ök 
is hamarább kapják az anyagot és 
mi is le tudjuk rövidíteni a járati 
időt. Lényeges, hogy a kézbesítők ne 
órákban, hanem percekben gondolkoz�
zanak és mindig tervszerűen. Amikor 
az anyag zöme érkezik, erre az időre 
készüljenek fel .legjobban és ne ilyen�
kor jusson eszükbe, az étkezés, hanem 
minden energiájukat erre az időre 
koncentrálják. Az is nagyon fontos, 
hogy a szolgálati időt az utolsó per�
cig fel kell használni, hogy ne legyen, 
egy percnyi kiesés sem a termelésből,

Munkamódszeremet 
igyekszem átadni

velem dolgozó társaimnak. Eddig Is�
tenes Zoltán, aki azelőtt 100—110 
százalékos eredményt ért el. most az 
én módszeremmel 150—180 százalékot 
teljesít. Fehér István, azelőtt 100—105 
százalékot ért el, most a vele való 
foglalkozás után 130—140 százalékot 
az eredménye. A most felvett új kéz�
besítő szaktársnök közül Holecz Sán�
dor névül foglalkoztam és ő az első 
hónapban 130 százalékot teljesített.

Február hónapban megalakítottuk « 
szabadságharcos Partizán- brigádot, 
amely a kongresszusi versenyben átla�
gosan 200 százalékon felüt teljesít. 
Célom, hogy a brigád munkamód�
szeremmel május 1-re, a nemzet�
közi munkásosztály nagy ünnepére, 
elérje a sztahanovista-brigád szintet.

Minden egyes postás dolgozó segít�
se az elmaradókat, mert a jó munka 
a béke megvédésének legfőbb eszkö�
ze. Ha minden postás dolgozó jót 
viszonyul majd a termeléshez, hama�
rabb fogjuk felépíteni szocialista ha�
zánkat.

Mutassanak példát ti kommunista 
párttagok a termelésben — egészen 
bizonyos, hogy a pártonkivüli becsü�
letes dolgozók példájukat követni fog�
ják — a béke megvédésében folyta�
tott harcban, amelyet Pártunk, Rákosi 
elvtán vezet.

PINCZÉS GÉZA

D U PL A  V A G Y  S E MMI . . .
Főpénztárra szaktársunk beszélte:
„Január 16- án levontak a fizetésem�

ből 18 forintot. Megkérdeztem a körzeti 
hivatal bérszámfejtőjét, mi ennek az 
oka. Az elővette a kartotékokat és 
megállapította, hogy azért történt a 
levonás, mert az egyik száktárs fia 
munkába állt és így neki családi pót�
lék már nem jár." Vagyis kiderült, hogy 
a családi pótlékek tévesen a főpénztáros 
szaktárstól vonták le. Ezekután meg. 
ígérte a bérszámfejtő — mondta to�
vább az egyébként igen türelmes fő�
pénztáros szaktárs .—, hogy pótjize-  
tési jegyzéken kiutalja számomra ezt 
az összeget.

Elérkezett február I. Megint le�
vontak 18 foriniot. Nézegetem, mi ez? 
Hát kiderült, hogy ezúttal „térítés"
címén vonták le azt, amit múltkor 
levontak, vagyis most már 36 forint 
a levonás. Már nem merek szólni a 
bérszámfejtő szaktársnak, mert a 
„dupla vagy semmi." elvénél fogva 
hátha megduplázza a levonást és 72 
forint tesz belőle.

Bizony „széncsatánkat” i* megvív�

tuk sikeresen, mert II. hó 1- én a ja�
nuári és februári részleteket egyszer�
re vonták le, holott a januári szén�
részletet már januárban egyszer le�
vonták.

No, de vissza is kaptuk néhány 
nap múlva. Nem volt tehát semmi 
baj. Az egyik Komárom 2.- beli szak�
társunk azonban furcsán viselkedik 
egy idő óta, ha egy pillanat ideje 
van, mindig u fejét vakarja: neki n 
februári 50 forint szénrészlet helyett 
90 foriniot vontuk le.

„Ne búsulj pajtás — mondta neki 
egyik szaktársa'— látod én nem ren�
deltem szenet, mégis levonták az 
árát".

Azt pedig nem sürgetésképpen em�
lítem meg (mert a körrendelet annak 
idején elkörrendelte, hogy ne sürges�
sünk), hogy az 1950. évi márc., ápr.. 
május havi szabadnap- megváltás és 
túlórapénzek, még mindig késnek va�
lahol. pedig a listát idejében felküld�
tük felülvizsgálatra. De ezt igazán 
nem sürgetésképpen mondtam.

N. A., Komárom-

N i  A L K U  P Á L . . .
2400-ás fordulattal zúg és dübörög 

a csiszológép motorja. Fülsiketítő lár�
mában kérdezem, hol dolgozik Malkó 
Pál?

Pedig könnyű őt megtalálni, meri 
munkahelyét a „Békeörség”-vándor- 
zászló és a „Jó munkáért” zászló dí�
szíti.

A mindig vidám. Malkó szaktárs 
teijes odaadással dolgozik, hogy a 
kongresszus tiszteletére tett vállalását 
túlteljesítse.

Tegnap 287 százalékot é rt el,
ma még többet akar teljesíteni. .4 
darabbér- rendszer bevezetése óta 
Malkó szaktárs 152 százaléknál keve�
sebbet még nem teljesített. Kongresz- 
szusi vállalását 165 százalékban je�
lölte meg, de már a harmadik napon 
176 százalékot ért el.

Nem véletlen, hogy legutóbb is 
megkapta a kiváló dolgozó oklevelet. 
Azóta még jobban dolgozik, mert érzi, 
Pártunk állandó segítségét, munkája 
területén is.

Munkamódszerét szaktársainak is átadja
Ennek eredményét látjuk az ifi Zakó 
szaktársnál. a műhelyben, aki Malkó

szaktárs útmutatása alapján fetjes'rt-  
ményét 115 százalékról 191 százalékra 
emelte. Az ő munkamódszerét vette át 
Fehér János is jó eredménnyel, telje�
sítménye már 137 százalék. Malkó 
Pál nemcsak a termelésben, hanem a 
társadalmi munkában is példát mutat. 
Az üzemrész segélyezési felelőse é* 
aktív résztvevője az értekezleteknek. 
A műszaki továbbképző-körben jó el�
gondolásaival viszi előbbre a. termelés 
ügyét. Nem egy újításával hozzájá�
rult ahhoz, hogy a csiszolóműhelyben 
a munka jobban menjen.

Jó munkája elismeréseképpen az 
idén Majkó szaktárs is elmegy üdülni. 
Ebben a kedvezményben eddig, nem 
tudni miért, nem részesült.

Sztálin eivtárstó! tanultuk, hogy az 
ember a legfőbb érték, de erre a Köz�
ponti Javítóműhely vállalatvezetőié 
úgy látszik nem gondol, mert nem 
csináltatja meg az elszivókészüléket a 
csiszolóműhelyben, amely. jobbá tenné 
a termelőmunkát és megkönnyítené 
Malkó szaktársnak és munkatársainak 
életét, hogy még jobb munkával tud�
ják szolgálni országunk ügyét és « 
béketábort.
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MUNKAERŐTOBORZÁS

Patoray József 
Debreceni Igazgatóság.

Területi Bizottságok alakítása

Szűk
keresztmetszetek

A v ezetékes rád ió  e losz tóhálózatának  
építési ren d sze re  á lta láb an  az, hogy S l  
erősítőből fa likábelen , vagy  légvezeté �
ken k iinduló  fő irányokhoz ó lom burko �
latú  k á rp ith u za lo k a t csa tlak o z ta tu n k , s 
ezekhez, m in t közös vezetékekhez , e r re  
alkalm as pon tokban  fe lsze re lt c sa tla �
kozó-dobozokból — ugyan csak  ó lom bur �
ko latú  k á rp ith u za lla l — vezetjük  ki az 
előfizetői leágazásokat,

A csatlakozó-dobozok agyben  vizs �
g á lóhelyeket is képeznek , ahol a  kö �
zös v eze ték e k e t h ib ab eh a tá ro lá s  cé ljá �
ból az előfizetői vezetékek tő l elkü lön ít �
h e tjük .

A Jelenleg h aszn á lt po rcellán  csa tla �
kozó-dobozok a lkalm azása  csak  szük- 
séqm eq o ld ásn ak  tek in thető , m e rt nem  
m indenben  fe le lnek  m eg  a  szükséges 
és a láb b  fe tso ro lt fe lté te leknek :

1. A csatlakozó-dobozok, egyben 
v izsgálóhelyekül is szo lgáljanak  és 
ó lom burko la tú  k á rp ith u z a lb a  egysze �
rű en  b e ik ta th a to k , egyben egy-néqy 
előfizetői vezeték  p árh u zam o s leágazá �
s á ra  a lk a lm asak  legyenek.

2. A csatlakozó-doboz, illetve a csa t �
lakozás m ódja olyan legyen, hogy az  
ó lom burko la tú  k árp ith u za l pam utsziqe- 
te lésü  e re i esőben , vag y  nedv es leve�
gőn be ne  ázh assa n ak .

3. Úgy a közös vezeték  k é t irányból 
ö sszefu tó  végeit, m in t a leágazásokat 
v o n a lv izsg á la t céljából könnyen fel le �
hessen  o ldani.

4. A fali fe le rő s ítés  eg y szerű , de  
ta r tó s  legyen.

5. A doboz k iv ite le  ta r tó s  legyen, * 
szorító i o x idm en tesek  legyenek.

6. A csatlakozó-doboz töm eqelőálií- 
tá s ra  a lk a lm as k iv ite lű  i  m inél olcsóbb
legyen.

T ervezzük m eg a fenti fe lté te leknek  
m egfelelő  csatlakozó-dobozokat.

(M egjelent a Szocialista Postában.)

nek határozatait." — így a területi bi�
zottság feladata az, hogy a felsőbb 
szakszervezeti szervektől kapott irány- 
mutatás alapján rendszeresen tartott 
üléseiken meghatározzák a feladatokat, 
a hozzájuk tartozó alapiszerveknek. Fel�
adat továbbá, hogy ellenőrizzék a fel�
adatok végrehajtását, valamint az alap- 
szervek munkáját és azt fokozottabban 
segítsék. A területi bizottság vezeíőj« 
az elnök.

„A területi bizottságot a szakszer�
vezet területi konferenciája vá�
lasztja meg, amely 2 évenként ül 
össze és a szakszervezethez tar�
tózó alapszervezetek küldötteiből 

áll.”
A területi konferencia küldötteit a rö�
vid időn belül sorrakerülő aíapszervi 
vezetőségválasztó közgyűléseken fog�
ják megválasztani.

A területi bizottság jó munkájának 
előfeltétele a

mind több társadalmi aktíva 
mozgósítása.

Elsősorban azonban a területi bizottság 
tagjainak keli példamutató munkát vé�
gezni. Társaid almi aktíváik mozgósítá�
sánál! legjobb munkát az eddigiek sze�
rint a szegedi területi bizottság végez, 
mert annyi társadalmi aktívát mozgó�
sít, hogy csaknem minden aüapsziervi 
taggyűlésen valaki részt tud venni. A 
pécsi tar. bizottság ilyetn téren még na�
gyon le van maradva.

A területi bizottságok jó munkájának 
további előfeltétele az, hogy a szak- 
szervezeti bizottságok é® helyi csopor�
tok (alapszabály szerint már nem te�
rületi csoport.) a területi bizottságtól 
kapott feladatokat maradéktalanul el�
végezzék és egyben bírálják a terü�
leti. bizottság munkáját.

Látnunk keli, hogy a területi bizott�
ságok választásával lehetőség nyílik 
arra, hogy a szakszervezeti munkát to�
vább javítsuk, hogy ígv a Párt által 
rámkbízott feladatot még inkább végre 
tudjuk hajtani.

Csáki László

Hazánkban — ellentétben a kapita�
lista országokkal — megszűnt a 
munkanélküliség, a gyárak kapuja 
előtt sorakozó és éhező, munkaalkalmat 
kereső és leső százezres és milliós ipari 
tartaléksereg ácsorgása. Már a múlt 
sötét emléke, a munkanélküliség réme, 
és annak megszűnése nyomán, szocia�
lista iparunk gyors fejlődésének ered�
ményeképpen munkéshiány lépettjei az 
iparban. Amerre csak járunk, építkezé�
seket és ismét csak építkezéseket lát�
hatunk. Egymásután épülnek új, nagy 
alkotásaink, új gyáraink és ezzel a ro�
hamos tempóval nem tud már lépést 
tartani a mindjobban fejlődő iparunk 
munkaerőellátása.

Mit jelent
a munkaerótoborzás ?

Azt, hogy a felvilágosítás, meggyőzés 
eszközével mozgósítsuk a mezőgazda�
ságból felszabaduló dolgozók, a nők és 
Ifjak tízezreit és tízezreit: jelentkezze�
nek munkára, mivel a mezőgazdaság 
nagyfokú gépesítése nyomán felszaba�
dul a falu dolgozóinak munkaereje, s 
most ezeket a dolgozókat akarjuk be�
vonni az iparba.

A munkaerőtoborzás azonban nagy�
szerű lehetőséget nyit meg a háztartá�
sokban .dolgozó nők előtt is. Tudjuk 
jól, hogy a magyar nők a jelszabadulás 
óta egyre inkább kivették részüket az 
építőmunkából, most pedig minden 
eddiginél nagyobb mértékben van szük�
ség a nők ügyes, lelkiismeretes, gon�
dos munkájára, arra, hogy cselekvőén 
is résztvegyenek a szocializmus építésé�
ben és kövessék ebben is a szovjet asz-  
szonyokat. Éppen ezért Pártunk irány�
mutatása alapján népi demokráciánk 
kormánya mindent megtesz, hogy minél 
előbb könnyítsen a dolgozó nők helyze-

Minden titokban történt: Zirjanszki 
hirtelen, váratlanul kiadta a paran�
csot, hogy a negyedik brigád vacsora 
után öltözzék ünneplőbe. Csodálatos�
képpen senki sem kérdezte, hogy 
miért. összesúgtak, összenevettek, 
ezért aztán Ványa is suttogva kér�
dezte Fitykát:

— Mégis, mondd miért?
Fityka ugyancsak suttogva felelte:
— Majd meglátod . . .  borzasztó ér�

dekes lesz!
Mikor aztán elhangzott a közgyű�

lésre hívó jel, Aljosa Zirjanszki 
sorbaállította és bevezette őket a te�
rembe. Volodja Begunok várt rájuk 
trombitájával az előcsarnokban és 
szintén beállt a sorba Zirjanszki 
mellé. A teremben mosolygós tapssal 
fogadták őket. A negyedik brigád nem 
ült a díványra, hanem Sztálin mell�
szobra előtt sorakozott fel, szemben a 
közönséggel. Ekkor egymásközt élén�
ken beszélgetve kijött Zaharov és 
Vitja Torszkij. Vitja megnyitotta az 
ülést-

Zirjanszki elvtársat, a negyedik 
brigád vezetőjét illeti a szó.

Zirjanszki sora elé állt és hangosan 
vezényelt:

— Negyedik brigád, vigyázz!
És ilyen beszédet mondott:
— Telepes elv társak! A negyedik 

brigád telepesei, számszerint tizen�
négyen, egyhangú határozatban kérik 
a közgyűlést, adja meg növendékünk�
nek, Iván Galcsenkönak a telepest 
rangot. Iván Galcsenko derék elvtárs, 
becsületesen dolgozik és mindig jó�
kedvű. Részletesebben beszámol róla 
főnöke, Vladimir Begunok, Galcsenko, 
öt lépést előre!

Ványa zavarában tákvörösen állt a 
brigádvezető mellé. Volodja is előre�
lépett és nagyon fegyelmezetten, hi�

tén és ezért építjük ki és fejlesszük 
tovább a bölcsődék, napközi otthonok 
széleskörű hálózatát, ezért veszünk le 
sok gondot az asszonyok válláról az 
üzemi étkeztetés kiszélesítésével is. 
A postán is immár a negyedik napközi 
otthont, bölcsődét adtuk át rendelteté�
sének.

Kormányzatunk 
minden lehetőséget megad

arra, hogy minél inkább könnyítse a 
dolgozó nők helyzetét. Nem írott ma- 
laszt nálunk a nők egyenjogúsága, 
hanem eleven valóság.

Egyenlőek a férfiakkal és megvan a 
lehetőségük most arra, hogy megszűn�
jenek a szűk kis háztartás rabszolgái 
lenni, hogy ugyanúgy dolgozhassanak, 
pénzt kereshessenek, tehetségük és 
munkájuk szerint érvényesüljenek, mint 
a férfiak. Mindezek eredménye alapján 
pedig sokezer családban emelkedik az 
életszínvonal, mert ezután nem egy; 
hanem két kereső lesz a családban.

Minden postás dolgozó 
szaktársunk

tanulmányozza át alaposan

3 minisztertanács munkaerőtoborzással 
kapcsolatos rendeletét.

Nézzünk szét tehát elsősorban a ma�
gunk házatáján. saját családunkban. A 
minisztertanács rendelkezését megértve, 
igyekezzünk minél szélesebb körben 
felvilágosító munkával, de elsősorban a 
magunk, családunk, jó példájával 
valóraváltani, népszerűsíteni szervezett 
munkaerőgazdá!kodásunk egyik legfon�
tosabb eszközét: a munkaerőtoborzást.

Réthelyi Mihály

vatalos hangon mondott egyet- mást 
Ványáról. Ványa csak három hó�
napja tagja a brigádnak, de ez elég�
ségesnek bizonyult. Ványa senkive1 
sem veszekszik, ügyes és mindig jó�
kedvű. Senkinek sem hízeleg, sem a 
brigádvezetőnek, sem az ügyeletesnek, 
sem az idősebb telepeseknek. Most 
egy munkanap alatt nyolcvan szele�
pet készít el és mindenki meg van 
vele elégedve. Naponta olvassa a 
„Pionír Újságot", ismeri az Októberi 
Forradalom történetét, sokat tud Le�
ninről, Sztálinról s azt is, hogyan 
győztük le Denikint, Judenicsot és 
Kolcsakot. A dnyeperi vízműről is 
tud, meg a kollektivizálásról és a ku-  
lákokról. Mindenről elég jól tájé�
kozódik. Azt mondja, ha kikerül a 
telepről, pilóta lesz a Vörös Hadse�
regben, de nem tiombavető akar 
lenni, hanem vadászrepülő. Ezt ő 
mondja persze, hogy miként lesz, az 
még elválik. Nagyon szereti a te�
lepet. Ismeri a telep minden szabá�
lyát és törvényét, megtanulta a sza�
bad tornát és szeretne a zenekarban 
játszani. Hát ilyen fiú Ványa. És én 
voltam a főnöke, dehát egyáltalán 
nem volt vele nehéz dolgom.

Ezután Mark Grüngauz kért szót 
s közölte, hogy a Komszomol támo�
gatja a negyedik brigád kérését. Vá�
nya három hónap alatt bebizonyította, 
hogy rászolgál a telepesi rangra. És 
szégyelje magát az a brigád, amely�
ben négy hónapnál régebben van nö�
vendék.

Más telepesek is hozzászóltak rövi�
dén. Valamennyien Ványa Galcsenko 
mellett. Kláva Kasirina hozzátette:

— Derék telepes Ványa. Mindig 
rendes, nagyon udvarias, minden 
holmija rendben van és feltétlenül 
hozzánk tartozik, dolgozó elem.

Ideiglenes távirdamunkásaínk részére 
a helyi Népbolí útján, a Ruházati Köz�
ponttól készpénzfizetés mellett típus�
bakancsot igényeltem. Azt a választ 
kaptam, hogy a kívánt lábbelit, csak 
a közlekedés- és postaügyi miniszté�
rium igazolása alapján szolgáltathatja 
ki. Egy héten keresztül távbeszélíem 
ebben az ügyben az Anyaghivatallal, a 
Szociális Hivatallal, a Főosztállyal, 
míg végre dr. Bakos szaktárs meg�
ígérte, hogy januárban megkapjuk a 
kért kiutalást. Már reménykedni kezd�
tünk, mert január elején felszólított 
bennünket a soproni igazgatóság igény�
lésünk megismétlésére. Azóta azonban 
semmi hír sincs róla, hogy mi történt 
az igénylésünkkel, és mindenekelőtt 
eddig egyetlen pár bakkancsot sem 
kaptunk. Ideiglenes távirdamunkásaínk 
bakancs hiányában pedig nem tudnak 
munkába állni. Sürgős intézkedést ké�
rünk.

Dallos Sándor 
SZB-titkár, Keszthely.

BUDAPEST 62. közvetítő osztályá�
nak két sztahanovista brigádja van. 
Ez is azt bizonyltja, hogy a Budapest 
62. közvetítő osztályának dolgozói ma�
gukévá tették a Párt és Rákosi elvtárs 
tanítását és megértették a kollektív 
munkaverseny döntő fontosságát o 
szociálistól termelésben.

Az eredmény nem is maradi el. A 
közös kötelezettségvállaláson és a köl�
csönös szaktársi segítségen keresztül 
teljesítményük állandóan emelkedik. 
Az elmúlt három hónapban 165 száza�
lékos átlagot értek el. A két brigád 
eredményes munkájának titka az, hogy 
Katona József és Nádas Antal brigád�
vezető rendszeresen foglalkozik brigád�
ja tagjaival. De a brigád tagjai is ál�
landóan kicserélik tapasztalataikat, át�
adják egymásnak munkamódszereiket 
és már menetközben kijavítják a hibá�
kat.

A szép eredmények nem teszik elbi-  
zakodottá a két brigádot, hanem újabb 
és még nagyobb sikerekre kötelezik.

Galambos Márton 
Budapest 62.

A debreceni postás dolgozók Pártunk 
II. Kongresszusa tiszteletére országos 
postás viszonylatban is igen jelentős 
kezdeményező lépést tettek. A Politi�
kai Bizottság eddigi határozatai, szere�
tett vezérünk, Rákosi elvtárs elhang�
zott beszédei alapján felmérve az újító�
mozgalom terén eddig tapasztalt ered�
ményeket és hibákat, újító-kiállítás 
rendezését határozták el. Azok a nagy�
szerű eredmények, amelyeket példaké�
pünk, a nagy Szovjetunió elért, csak 
olyan államban születhetnek meg ahol 
a munka és a munkás minden tekin�
tetben a legmegbecsültebb tényező. 
Csak a kommunizmus, vagy a szo�
cializmus felé haladó nép tudja megér�
teni, a nagyobb és jobb munkateljesí�
tés szükségességét és célját. Csak ilyen

Alexe; Sztepanovics is íelállt s 
némi gondolkozás után megszólalt:

— Az én kötelességem, mint tud�
játok, na meg szokásom is, minden�
ben kifogást találni. De Ványában 
még én sem látok kivetnivalót: Csak 
attól félek, hogy a negyedik brigád 
túlzott dicséreteivel elkényezteti Te 
meg, Ványa, ha dicsérnek téged, ne 
vedd azt mind készpénznek. . .  tu�
d o d ... légy annál követelőbb ma�
gaddal szemben. Nincs rosszabb az 
elbizakodott embernél. Megértetted?

Ványa mintegy ködön át, de mégis 
érezjte, mit akar Zaharov mondani és 
gondterhelten rábólintott.

Mikor már mindenki elmondta, amit 
akart, Vitja Torszkij így szólt:

—  Csak a telepesek szavaznak! Ki 
van amellett, hogy Ványa Galcsenko 
megkapja a telepesi rangot? Emelje 
fel a kezét.

A kezek egész erdeje lendült a 
magasba. Ványa a brigádvezető mel�
lett állva örült is, csodálkozott is.

— Egyhangúlag elfogadták. Állja�
tok fel!

Ványa még jobban elcsodálkozva 
látta, hogv valamennyien felálltak és 
a dívány legtávolabbi sarkából Vladi�
mir Kolosz, a névsorban a legelső te�
lepes jött a negyedik brigádhoz a 
ragyogó parketten át. Vladimir Ko�
losz egy rombuszalakú bársonydarab�
kát tartott a kezében, amelyre 
arany-  és ezüstszállal volt kihimezve 
a telep monogrammja.

— Ványa Galcsenko! Átadom ne�
ked a telepes- jelvényt. Most már 
egyenjogú tagja vagy a mi közössé�
günknek. A telep érdekeit és az 
egész szovjetállam érdekét mindig 
fölébe helyezd saját érdekeidnek. Ha 
pedig meg kell védelmezned orszá�
gunkat az ellenségtől, bátor, kitartó 
és okos harcos légy. Ezt kívánom ne�
ked. És gratulálok.

(Részlet Makarenko: Igor és társai 
c. könyvéből.)

emberek soraiból kerülhetnek ki a 
sztahanovisták, Makszimenkók, Pányi- 
nok és a többiek. A postás dolgozók 
már tudják, hogy a Sztahánov-mozga- 
lom célja a munka egyszerűbbé és gyor�
sabbá tétde, ezzel párhuzamosan a ter�
melékenység emelése. Az első feladat 
lendítő ereje az újítómozgalom. Az újító�
mozgalom a debreceni igazgatóság ke�
rületében még nem érte el a kívánt 
színvonalat. 1949 március óta 876 újí�
tást és észszerűsítést nyújtottak be a 
debreceni Postaigazgatóság kerületéhez 
tartozó dolgozók. Ezek közül 303 dara�
bot elfogadtak, az elfogadottak közül 
95-ot országos viszonylatban is beve�
zettek.

Most a Sztahánov-mozgalom kiszéle�
sítése érdekében nyilvánosságra hoz�
atok eddigi eredményeinket. Ezzel is 
az önköltség- és selejtcsökkentést, a 
munka minőségének fokozását kívánjuk 
szolgálni. A pénznek pontos és lelkiis�
meretes számontartása, a takarékos 
gazdálkodás az államhatalom szi�
lárdsága és ereje — tanította Lenin 
elvtárs. A postás dolgozók tudják, hogy 
újító kiállításunk a Párt erejét növeli 
és ötéves tervünk sikerét, népköz- 
saságunk további erősödését szolgálja.

* „Olyan te rü le ten , ahol a 
sz ak sze rv eze th e z  ta rto zó  sz e r �
v ezett dolgozók szám a ezt ki�
d o m b o rítja  a  sz ak sze rv eze t te �
rü le ti b izo ttságo t hoz lé tre .”

A magyar szakszervezetek alapsza�
bályának ezen meghatározása alapján 
a szakszervezetek szervezeti felépítésé�
ben változás áll be. A területi bizott�
ságok alakítása a szakszervezeti demo 
k-rácia szélesedését, de egyben a vidéki 
szakszervezeti alapszerveik munkájának 
megjavítását is előreviszi.

A felszabadulás után a postás szak- 
szervezet taglétszáma rohamosan emel. 
kedett és a mozgalmi munka szélese�
dett. Már 1947-ben szükségessé vált, 
hogy igazgatósági kerületenként kerü�
leti , titkár legyen meghízva, aki a mun�
káját a központ képviselőjeként végezte. 
A kér. titkár csaknem kizárólag egye�
düli dolgozva eléggé magára hagyva, 
nem tudta a rá váró feladatokat min�
den esetben kellően elvégezni. A szak- 
szervezeti központ létszámának leépí�
tése folytán a kerületi titkárságok lét�
szám bag meg lettek erősítve.

A SZOT elnökség határozatot 
hozott,

hogy a néhány hónapon beiül sorra ke�
rülő választásokig ideiglenes területi 
bizottságokat kell alakítani. A területi 
bizottság működési területe azonos az 
igazgatóságok területével. Az ideigle�
nes tér. bizottságok a mentesített poli�
tikai munkatársakból, 2—3 SZB-tit- 
kárból és jó dolgozókból 9—10 létszám�
mal megalakultak, a titkári értekzlet 
jóváhagyásával.

A területi bizottságok munkamód�
szere még nem alakult ki teljesem, de 
már így is javítaná tudták a szakszer�
vezeti munkát.

nagyobb segítséget tudtak nyúj�
tani a szakszervezeti alapszervek�
nek a kongresszusi verseny szer�

vezéséhez.
„A területi bizottságok — alapszabá�

lyunk szerint — irányítják és ellenőr�
zik az alapszerveket, végrehajtják 
szthszervezetünk központi vezet.'óségé-

Bürokrácia vagy takarékosság
A m in isz te rtan ács  h a tá ro za ta  u tán  a 

p ostás dolgozók is lelkesen csa tlakoztak  
a tak a rék o sság i m ozgalom hoz. Ennek 
e llen é re  a K azincbarciw án folyó _ tá v k á �
bel-építésénél m ég is 20 cm -es k ö tő csav ar 
he lyett 30 cm -est h asználnak .

N ézetünk sz e rin t en nek  oka, hogy 
K azincbarcika m essze fekszik  a fővá �
rostól.

U gyanis a  távkábel ép ítéséh ez  szük �
séges a n y ag o t az  A nyaghivataltó l igény �
lik. ,,Az A nyaghivatal az igényelt an y a �
go t beszerz i sa já t ra k tá ra  ré szé re . Az 
igény lés a lap ján  a kábelépítési osztály  
az A nyaghivata ító i m eg k ap ja  a k é r t 
anyagot- Bevételezi a sa já t ra k tá rá b a  
és a k iu ta lá s  a lap ján  k iad ja  a m unka- 
cso p o rt vezető jének . A m u n k acso p o rt 
vezető je  az  an y ag o t e lju tta tja  a vidéki 
ép ítés he ly ére .’*

Az ép ítésnél dolgozó s z a k tá rs  kézbe 
veszi a c s a v a r t és m eglepetéssel lá tja, 
hogy az 10 cm -rel hosszabb , m in t kel �
lene. Ami nem  csoda, m e rt ilyen hosz- 
szú  ú t a la tt  m ég h o sszab b ra  is m egnő �
h e te tt volna.

V iszont akkor* hogyan  leh e t itt ta �
k arékoskodn i?

A p r ó h ir d e té s e k

Alapfokú tornászbajnokságban való 
részvételre keresünk postás szaktársa�
kat. Gimnazisták és általános iskolai 
növendékek ne jelentkezzenek, mert a 
legutóbbi kerületi döntőben a pécsi 
posta színeiben induló iskolásfiúknak 
is hiába ragasztottunk bajuszt, nem 
hitték el, hogy postások.

Ajánlatokat kérünk: „Több csapatot 
neveztünk be, de mind visszalépett" 
jeligére a pécsi postaszervek „SPORT-  
FELELŐSE“ címére leadni.

SZÍNPADI FÜGGÖNYÖKET kere�
sek külső dekoráció céljára. Ajánlato�
kat: „Saját kuitúrcsoportomtól már el�
vettem. Kirakatpolitika." jeligére az óbu 
dai postaszervek SZB-titkára címé�
re kérjük elküldeni a kultúrverseny 
beindulásáig.

A postás dolgozók tiltakozása 
a francia kormány fasiszta intézkedései ellen

A postás dolgozók mély felháborodással szereztek tudomást Fran�
ciaország amerikai zsoldban álló kormányának arról az intézkedésé�
ről, amellyel betiltotta Franciaországban a Szakszervezeti Világszövet�
ség, a Demokratikus Ifjúsági Szövetség és a Demokratikus Nők Nemzet�
közi Szövetségének működését. A beérkező táviratok és levelek arról ta �
núskodnak, hogy a postás dolgozók elítélők az amerikai imperialisták 
és franciaországi lakájaiknak ezt az aljas provokációját és követelik e 
törvénytelen cselekedetnek azonnali hatálytalanítását. Kifejezésre juttat�
ják azt az elhatározásukat, hogy még nagyobb lendülettel fognak har�
colni a békéért, az új háborúra uszítok terveinek meghiúsításáért.

A távbeszélő díjbeszedő hivatal dolgozói az alábbiakat írják: 
„Mély felháborodással tiltakozunk a francia kormány jogellenes intéz�
kedése etlen, amellyel a Szakszervezeti Világszövetségnek francia-  
országi működését akarja megakadályozni. A világ dolgozóinak egysé�
gét ilyen fasiszta jellegű intézkedésekkel nem lehet megbontani

A Főposta dolgozói többek között ezeket írják: „Ez a szégyenteljes 
intézkedés világosan mutatja, hogy a francia kormány nemcsak ellen�
sége a haladásnak, hanem egyenes kiszolgálója az amerikai imperializ�
musnak. Felemeljük tiltakozó szavunkat és követeljük e gyalázatos ren�
deletnek azonnali visszavonását

EGY BOLDOG AUGUSZTUS
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Üzemünkben a társadalombiztosítási 
tanács kéthetenként tart értekezletet, 
melyen ellenőrizzük az előző ülés ha�
tározatait, a központi irányításnak 
megfelelően megvitatjuk feladatainkat 
és határozatokat hozunk munkánk 
megjavítására.

Neszük meg »lőször a

beteglátogatási albizottság
munkáját.

A beteg’áiogaíási aktívahálózatot 
bizalmi csoportonként építettük ki. 
Hosszabb megbetegedések esetén a

a segélyezési albizottság 300 forint se�
gélyben részesítette. Zsoldos Antal 
szaktársunknak 7 gyermeke van. ön�
hibáján kívül nehéz helyzetbe került, 
400 forint segélyt kapott, s ezzel nagy�
mértékben enyhítettük gondját.

Az üdültetési munkát

is lelkesedéssel és lendülettel kezdtük 
meg. A . hibák és hiányosságok még 
nem mutatkoznak meg teljes egészük�
ben, hiszen csak az üdülési évad ele�
jén vagyunk. Helyesnek tartjuk, hogy 
a szakszervezet az üdülési keretet üze�
menként szétosztotta.

MŰVELŐDJÜNK...
A Helyközi és József- központ 

kultúrterme megtelik közönséggel. 
A később érkezők' már nem is kapnak 
ülőhelyet, de azért nem mennek el, 
hanem türelmesen hallgatják az elő�
adást. Az előadó szavai nyomán 
egyre világosabban látják, hogy 
eddig milyen hamis képet alkottak 
a világról, amelyben élünk.

Az előadásból olyannak ismerjük 
meg a Földet, amilyen valóban és 
nem olyannak, ahogy a múltban 
magyarázták.

A tűzhányók működéséről, a he�
gyek. tengerek, folyók keletkezésé�
ről beszél az előadó. Megtudják, 
hogy a mi Földünkhöz hasonló boly�
gók milliárdjai keringenek a világ�
űrben. Sok- sok bolygó helyét, moz�
gási irányát már megállapították, 
de még több van. melyek kívül esnek 
a jelenlegi rendelkezésünkre álló 
műszerek hatókörén. Megtudják a 
szaktársak, hogy a régieknek milyen 
hamis fogalmaik voltak a Főidről.

Az ókorban azt hitték, hogy a 
föld lapos.

Régente az indusok a Föld. felső 
részét doniborúnak, az alsó részét 
laposnak gondolták. Azt képzelték, 
hogy a földet három hatalmas, az 
Óceánban úszó teknősbéka hátán 
álló elefánt tartja.

Az előadó sok kérdést tisztázott, 
amelyek eddig nem voltaik világo�
sak a hallgatók előtt.

Pintér Jólán az egyik kultúr aktíva 
— aki nemcsak a próbákra, de a 
természettudományos előadásokra is 
szorgalmasan eljár, megjegyzi.

— Ez az előadás legább annyira 
érdekes, mint egy színdarab.

A hozzászólásokban kérik a szak-  
társak, hogy ugyanazon a napon a 
két - -  délelőttös és délutános — túr 
részére külön- külön tartsanak elő�
adást. Mindkét előadásra biztosítják 
a százfőnyi hallgatóságot.

Az előadás után a szaktársaik 
körülvették Szőke Imre természet-  
tudományos és Szandner Ferenc 
tömegnevelési felelőst.

Azt szeretnénk — mondja Zeües 
Irma — ha többször is hallhatnánk 
ilyen érdekes előadást!

Antal László, Ugri Zoltán, Kardos 
László, mind azt kéri, hogy gutafe- 
Cübban legyen természettudományos 
előadás a Helyközi- József ben.

Mikesi Istvánnak —, az egyik leg�
jobb bizalminak — többen köszönik, 
hogy „megagitálta Őket az elő�
adásra".

Az előadás meghallgatása után 
tudjuk csak igazán megítélni — 
mondják többen —, hogy mit vesz�
tettünk volna, ha nem jövünk el.

A József- központban is tapasztal�
tuk. hogy a bizalmiak jó munkájún 
rniilik elsősorban egy- egff előadás 
sikere. Ha Pártunk helyi alapszerve 
a támogatást megadja — és ezt 
valóban meg is adja — ís  az SZB 
megfelelően összehangolja a rendez�
vényeket, akkor a bizalmiak jó agi-  
tációs munkájának a fokmérője egy-  
egy előadás sikere is.

Ez bebizonyosodott a Járműtele�
pen is, ahol a legutóbbi előadáson 
mindössze húszon jelentek meg. Itt 
bizonyosain a bizalmiaknak nem volt 
„szívügyük” a természettudományos 
előadás.

Mert ne higyfük azt, hogy m  
ellenség nincs tisztában a dolgozók 
nevelésének fontosságával. Tudja 
nagyon jól, hogy a dolgozók neve�
lésén múlik a termelés is és szívesen 
kihasználja a mozgalmi vezetők 
éberségének hiányát, azt ha vala�
mely területet csak kicsit is elhanya�
golunk.

Persze a Járműtelepen nem „csak 
kicsit”, hanem nagyon is elhanya�
golták a dolgozó tömegek nevelését. 
Helyes lenne, ha a József jó munká�
ját és a Járműtelep hibáit a többi 
posta- iizemek kiértékelnék és ennek 
figyelembevételével másutt- is meg�
javítanák a tömegnevelési munkát.

POSTAS DOLGOZÓ
K iadja a  P ostáso k  Szakszervezete .

Felelős k iadó: MÉSZÖLY GÉZA. 
Felelős szerkesztő : BASTA RÉZSŰ. 

S zerkesz tőség  és k iadóhivatal: 
B udapest, VI,, B enczur-u. 27.

M egjelenik m inden  hó 10-én és 25-én. 
Telefon: 428—777.

S zakszervezeti tag o k n ak  d íjta lan

Nyom atott a  S zikra L apnyom da 
kö rfo rg ó g ép e in .

B udapest. VIII., József jk ö rü t 5. 
Felelős nyom davezető: 
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Befejeződtek az alapfokú tornászcsa�
patbajnokság elődöntői.

Az alapfokú tornászcsapatbajnokság 
elődöntői három héten. keresztül külön�
böző kerületekben és Budapesten foly�
tak le. Az elődöntők során kijöttek a 
jó! és rosszul dolgozó sportfelelőseink 
erényei és hibái. Sportfeleiőseinkröl 
a szervezés terén elmondhatjuk, hogy 
jő munkát végeztek, mert a szakszer: 
vezet részére előirányzott 40 csapat he�
lyett 85 csapatot szerveztek. Azonban 
a továbbiak során kiderült, hogy a 
szervezés nem vök mindenütt meg�
győző és

egyes sportfeletősehik mechaniku�
san kezelték a szervezést; a felvi�
lágosító munka helyett — így 
többek között a Főposta hivatal — 
egyszerűen összeállítottak egy 

névsort,
a névsorban szereplők legnagyobb 
része nem is tudott arról, hogy neve�
zett, a tornába jnoksá gr a jelentkezett 
volna, .az eredmény: a férficsapat tá �
volmaradása.

Hasonló volt a helyzet * Bp. 62-es 
hivatalnál,

höl a két férfi és. egy női csapat jelent�
kezőit az aktív sportolókból szervezték, 
de szervezésnél tovább nem jutottak.

Hibát' követett el a Járműtelep, mivei 
mind a négy csapatával távolmaradt az 
elődöntőről, pedig a Szakszervezet 
Sportosztálya részéről

Sasvári és Kubik elvtársak szemé�
lyesen beszélték át az üzemben 
Dobos SZB-titkár, Farkas sport�
felelős, Páliéi vállalatvezetőhelyettes 

elvtársakkal a problémákat, 
hogy az edzések a szabadságharcos ki�
képzésekkel ne ütközzenek. A jó-felké�
szülés és a versenyen való résztvéíel 
biztosítására két gyűrűt is felszereltet�
tünk;

Debreceniek részéről a 
ha« benevezett csapat köztit mind�
össze egy vett részt *z elődöntőn,

mely annál súlyosabb, mivel Debrecen�
ben fejlett, tomasportunk van és az 
időközben történő áthelyezések elm ére 
is

több gondot keltett volna fordítani 
* békéért vívott harcunk ezen sza�
ka szón ja a területi bizottság titká�
rának és sportfelelősének, valamint 
a sportegyesiitet vezetőjének, Tóth 

Andor elvtársmk.
Szombathelyen a benevezett 5 es» 

patbóí egy indult az elődöntőn, a lát�
szólagos

jó szervező» mellett komoly 
hiányosságok mutatkoztak, mert a 
minőségi sportolók egy részét von�

ták be a tornászba jnoksá gba
és így az időközben megrendezésre ke�
rülő labdarúgó, kosárlabda, stb. kupa�
küzdelmek elvonták a jelentkezők agy 
részét, ami teljesen helytelen volt a 
szervezőktől.

Ezen súlyo* hibák közül kiemelkedik 
a pécsi tőrnászbajnokság szervezése, 
előkészülete és elődöntőn való részvé�
tele. Annak ellenére, hogy a tornász- 
csapatbajnokság jelentőségét, szervezé�
sét a .sportosztály átbeszélte a területi 
bizottság titkárhelyettesével, Bódis elv�
társsal, a területi sporííelelösse’s, Csapó 
etotárssal és a szervezéssel megbízott 
Jászkutj szaktárssa], a sportegyesület 
titkárával. A területi titkárság rábízta 
Jászkúti szakiársra a tornászcsapatbaj�
nokság sorsát, arra gondolva, hogy 
majd minden jól megy.

Jászkútí szaktár*, mivel időközben 
a Hírlap Irodához lett áthelyezve, 
félretette az egészet és nemtörő- 
dött a tornászcsapatbajnok'S>ággal.

A rossz szervezést és előkészületet be: 
tetőzte február 11-én a pécsiek szerep�
lése azzal, hogy a versenyre teljesen 
készületlenül állottak ki, így a szabad- 
gyakorlatra 5 pontot kaptak, 

fegyelmezetlen, sportszerűtlen ma�
gatartásuk miatt a versenybíróság 
a további küzdelmekből kizárta 
őket, mert a csapatban más név alatt 
nem postás dolgozókat, hanem kö�

zépiskolásokat szerepeltettek.
E súlyos hibákért felelős a területi bi�
zottság is, mivei nem kísérte figyelem�
mel a tornászcsapatbajnokságra való ké�
szülődést.

Végsőfokon a benevezett 85 csapat 
közül 45 csapat vett részt áz elődön�
tőn, e nagy lemorzsolódásnak a felso�
rolt durva hibák és még több apró 
hiányosságok mellett 

oka volt a sportosztály is, ámeny�
nyiben több csapatnál elmulasz�

totta a személyes ellenőrzést 
és Inkább telefonon és levélben instru�
álta a csapatokat.

Középdöntőbe jutottak: A férfi csa�
patok közül: Debrecen, Keleti posta, 
Bp.. 72., Karcag, Tanulóiskola 2 csa�
pata,. Dombóvár 2 csapata, Győr, Ja �
vítóműhely I., Sopron, Szeged, Teréz- 
központ, Kecskemét, Miskoi«.

Női cs.apatok közül: Győr, Miskolc 
Posta ’Alközpont, József-központ, Ta�
nulóiskola, Szeged.

Március 10-én induló középdöntő ver�
senyeire, mely a Dob-u. tornateremben 
lesz megtartva, az eddiginél fokozot�
tabban készüljenek csapataink, hogy 
az elődöntőben elért pontszámokat,
jobb teljesítményekkel túlszárnyalják,
fegyelmezettséggel emeljék a tornász�
csapatbajnokság színvonalát, legyünk 
élharcosai á szocializmus építésének, ha�
zánk, békénk, és függetlenségünk meg�
védésének.

Szakszervezeti birkózóbajnokság küz�
delmeiben a postás birkózók az Eiöre- 
sportcsarnok szépen feldíszített helyi�
ségében jól megállták helyüket, az 
erős mezőnyben is bebizonyították, 
hogy ez a fiatal szakosztály Keresztes 
Vilmos és Szálkái József elvtársak irá�
nyítása mellett jó kezekben van.

Birkózóink a versenyek alatt végig
a legfegyelmezettebben, a legsport�

szerűbb tn viselkedtek, 
még akkor is, ha a pontozóbírák, ver�
senybírák az eredmény megállapításá�
nál tévedtek. Ennek eredményeképpen 
a selejtező versenyeken:

Lepkesúlyban: Villányi 3. Váltósúly�
ban: Czétényi 2. Középsúlyban: Ger�
gely 3. Félnehézsúlyban: Rajnai 1. Ne�
hézsúlyban: Pál 2. helyezést ért el.

Döntőbe a {élnehézsúlyú Rajnai ke-- 
rült, hol a világbajnok Kovács (Bp. 
Lokomotív) versenyzőjével találkozott 
és szép küzdelemben tussal vereséget 
szenvedett és végeredményben a 2. 
helyen végzett.

Kabinigénylés: Felhívjuk valamennyi 
SZB-titkár és sportfelelős figyelmét, 
hogy a rómaiparti csónakházi ‘ kabin�
használatra jelentsék be igényüket. A 
sportosztály egyéni kéréseket csak az 
üzemek kérelmeinek kielégítése után 
vesz figyelembe. Az üzemek igényüket 
1951. március hó 20-ig jelentsék be.

S a k k

Rovatvezető: T tpa ry  L«)os 

13. *z. fe ladvány . 
N eukom m  Gy.

Sötét: Kd4, Fq3. qyd3, d6, «5 és h4.
(6 báb).

V ilágos: Kh1, V c1, Bh3, Fq2, He4. qyb*.
(6 báb.)

Matt 2 lépésben ,
(M egfejtése 2 pont*)

Fenti fe lad v án y t lé tra v e rse n y ü n k  m i.  
sodlk  d íjk iosz tása  foq ja  követn i, e z é r t 
felhívom  a m eg fe jtő k e t a h a tá rid ő  pon �
tos b e ta r tá sá ra .

AZ 1951. ÉVI POSTAS EGYÉNI 
SAKKBAJNOKSÁG.

D om onkos-utcai k u ltú rh á z u n k b a n  ün �
n ep é ly es k e re te k  közö tt ta r to ttu k  m eq 
1950. évi egyéni sa k k  v e rsen y ü n k  d íj �
k io sz tá sá t. S zak szerv eze tü n k  k épv ise le �
tében  Sasvári István , Kubik Ferenc  é* 
Szabó Pál sa z k tá rs a k  je len tek  m eg .

A b a jn o k ság  v askos m eglepetésse l 
végződött! Az első d íja t ugyan  já tszm a �
v esz tés né lkü l ro v a tv eze tő n k  n y e rte , de 
d r . T iszay Géza, k itűnő  já ték o su n k  
m ásod ik  helye — ak i az  első  h e ly re  
is veszélyes volt, h iszen csak  % pon t �
tal m a ra d t le — és L ázár Já n o s h a r �
m ad ik  helyezése, igen nag y  m eglepe �
tés! Olyan já té k o so k a t előztek m eg, 
m in t a 4. he lyezett Je n ey  Ferenc m es �
te r  és az 5. Honfi Károly m es te rje �
lölt, ak ik  o rszág o s v iszony la tban  is el�
ism ert, nagyon  e rő s v e rsen y  já ték o so k . 
Fen tiekén  kívül jó  e re d m é n y t é r t  el 
m ég  a 6. he ly eze tt P in té r  József.

E gyidejű leg  osz to ttuk  ki a d i ja k a t*  
,.B". ,,C" és ,,D" d ön tő  csoportok  
győztes v ersen y ző in ek  valam in t svájci 
sz isztém a sz e rin t re n d e z e tt  tehefcségku- 
ta tö  v ersen y ü n k  g y őztese inek  is.

A ,.B” cso p o rtb an  első Szilárd  László, 
2. B ordács A lajos, 3. Tóth József, a 
„C" c so p o rtb an  1. S tegena K ároly é s  
Bánhidi János, 3. S ch le ife r S ándor, a 
,,D" c so p o rtb an  1. Bakos M átyás, 2. P a �
tak i László, 3. Sim on A lfréd , m íg a  
te h e tsé g k u ta tó  v e rsen y b e n  1 V irág  
S ándor, 2. W olfart László, 3. Tóth Já �
nos sz a k tá rs a k  lettek . A töm eges d íj �
k io sz tá s t követő  benső ség es h an g u la tú  
b a n k e tt u tán  m ég soká ig  e g y ü ttm a ra d t 
sakkozóink  v idám  tá rsa s á g a  és szak �
sz e rv e ze tü n k  sp o rto sz tá ly án ak  k ép v ise �
lőivel e g y ü tt m ár az új év adban  szo �
c ia lista  h azán k  á lta l n y ú jto tt  ú j, n ag y �
sz e rű  v e rse n y a lk a lm a k ra , új d icső seg r#  
ü ríte tték  p o h a ra ik a t.

betegeknek kisebb ajándékokat .vi�
szünk. Több esetben előfordult, hogy 
« beteglátogató szaktárs javaslatára 
beteg szaktársunk részére segélyt utal�
tunk ki. így pl. Czakó László szak�
társunk. aki egyedülálló dolgozó, a 
betegláíogató javaslatára 150 Ft üzemi 
segélyben részesült. Czakó szaktársunk 
hosszú idő óta súlyos izületi gyulla�
dásban feküdt, senki sem volt, aki 
ápolja. Igen jól esett Czakó szaktár- 
sunknak az a gondoskodás, amelyben 
őt a beteglátogatók részesítették. A 
beteglátogató pontos és jó munkája 
sok esetben segítséget nyújt a dolgo�
zóknak, akik önhibájukon kívül jutot�
tak nehéz helyzetbe.

Természetesen beteglátogatóink le�
leplezik a visszaélőket is és megaka�
dályozzák, hogy az álbetegek a többi 
dolgozókat megkárosítsák.

Rá kell mutatni azonban

a hibákra és hiányosságokra is.
üzemünk széttagoltsága megnehezíti 
munkánkat. A sokféle szolgálati be�
osztás is akadályozza a beteglátoga�
tás tervszerű megszervezését. Dolgo�
zóink 80 százaléka vidéken lakik, ami 
komoly nehézséget'jelent munkánkban. 
Ennek ellenére legtöbbször 24 órán 
belül csaknem minden beteget meglá�
togatunk.

Üzemünk betegszázaléka jelenleg 
átlagosan a fél százalékot sem éri el. 
Jó munkánkkal igyekszünk ezt is ja�
vítani.

Az üzem részére megállapított

segélykeret havonta
csaknem 6000 forint.

A segélytkérő szaktársak először bi- 
salmijuknak adják át kérelmüket, majd 
a bizalmi szaktárs javaslatával átadja 
azt az egyes osztálytitkárságokon mű�
ködő társadalombiztosítási megbízot�
taknak. A környezettanulmányt az osz�
tály saját aktíváival végzi. Példamu�
tató e téren a vám-  és járati osztály. 
Amellett, hogy minden rászoruló dol�
gozón segítenek, a komolytalan kérel�
meket és a notórius segélytkérőket 
minden esetben visszautasítják. A se�
gélyezési albizottság arra törekszik, 
hogy indokolt esetben komoly segítsé�
get. tudjon adni. Pl. Nagyszegi István 
szaktársunk hosszú ideig komoly beteg 
volt. Három kisgyermeke van. A csa�
ládtagok is betegek voltak és így bi�
zony nélkülözéseknek volt kitéve a 
család. A segélyezési albizottság 
Nagyszegi szaktárs részére 300 forint 
üzemi segélyt utalt ki. Bene Ernő 
szaktársunk szintén súlyos beteg volt,

Hibának tartjuk viszont, hogy a 
szakszervezet a csaknem 2000-es 
létszámú üzemünknek egy negyed�
éven át üdülési csoportonként csak 
1 — 1 mátraházi, hévizi és parádi 

beutalójegyet adott.

Helyesebbnek tartanánk, ha szakszer�
vezetünk gyakrabban cserélgetné az 
üdülőket és a mi dolgozóink, is része�
sülhetnének a lillafüredi, vagy mecsflá 
beutalásokból. Üzemünkben az üdülés 
népszerűsítése hangos bemondón, fali�
újságon és főleg egyéni agitáción ke�
resztül történik. A dolgozók leveleit, 
amelyekben örömmel és elragadtatás�
sal számolnak be az üdülés szépsé�
geiről, faliújságon közöljük a többi 
dolgozókkal.

Üzemünk az elmúlt évben 
üzemorvosi rendelőt kapott.

Nagyjelentőségű ez üzemünk ré�
szére, mert egyrészt dolgozóink egész�
ségvédelme lett fokozottabb, másrészt 
pedig sok dolgozót megkímélünk az 
orvoshoz való járással együttjáró fe�
lesleges időtöltéstől és fáradtságtól.

Arra azonban vigyázunk, hogy 
üzemorvosi rendelőnk ne váljék 
fiók rendelőintézetté, hanem az va�
lóban az üzemi egészség legfőbb 

őre legyen.

A Vorosin-mozgalom

még nem terjedt el kellőképen üze�
münkben. Ebben mi is hibásak va�
gyunk. Hiba az, hogy az irodai helyi�
ségeken kívül a munkahelyek tisztán�
tartására nem fektetnek súlyt. A szak�
vezetés keveset áldoz tisztítószerekre. 
Igyekezni fogunk mulasztásunkat pó�
tolni és üzemünk egész területén meg�
valósítjuk a Vorosin-mozgalom célki�
tűzéseit.

Dolgozóink tudják, hogy szociális 
eredményeinket csak úgy tudjuk to�
vább fokozni, ha munkánkban mindig 
több és jobb eredményeket érünk el.

Dolgozóink hosszabb idő óta komoly 
eredményeket értek el az élüzem cí�
mért folyó versenyben^ A sikerek azon�
ban nem tesznek bennünket önelégül�
tekké. Tovább fokozzuk munkánkat a 
szocializmus építése és a béke meg�
védése érdekében. Ez pedig biztosítja 
számunkra a szociális lehetőségek to�
vábbi javítását és kiterjesztését is.

Mernyei Királyné
Keleti postahivatal.

Elnökségünk határozata értelmében 
megváltozik lapunk fejléce

A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG A BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK 

KÖZÜL A FENTIEKET TARTOTTA A LEGJOBBAKNAK. MOST A 

SZAKTÁRSAKHOZ FORDULUNK. VÁLASSZAK KI A LEGJOBBAT 

ES ÍRJÁK MEG SZERKESZTŐSÉGÜNKNEK. AMELYIK TERVEZET 

A LEBTÖBB SZAVAZATOT KAPJA, AZZAL A FEJLÉCCEL FOG 

EZENTliL LAPUNK MEGJELENNI.


