
tv. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM. A P O S T Á S  S Z A K S Z E R V E Z E T  L A P J A 1951 ÁPRILIS 10

É V F O R D U L Ó N K A  B É K É É R T
Ünnepel az ország dolgozó népe. 

Hat éve, hogy hazánkat a legyőz�
hetetlen Szovjet Hadsereg felszaba�
dította. Hat éve, hogy a német és 
magyar fasiszták utolsó hordáit ki�
verte országunk területéről. A 
szovjet nép fiai nemcsak a fasiszta 

.bilincseket verték le kezünkről, ha�
nem a náci hadsereg maradványai�
nak a kiverésével megsemmisítették 
a nagybirtokosok, a nagytőkések 
népnyúzó hatalmát is.

Dunántúlon még öldököltek, ra�
boltak, romboltak a fasiszta hordák 
— de az évszázados per már 
eldőlt — és az ország többi 
részén már folyt földosztás, 
a grófok, bárók, püspökök száz�
ezer holdjai a dolgozó parasztság 
kezébe kerültek.

Felszabadulásunk napja 
kiindulópontja

azoknak a történelmi jelentőségű 
sikereknek, melyeket az elmúlt esz�
tendők alatt Pártunk vezetésével, a 
Szovjetunió állandó segítségével, 
dolgozó népünk munkájával, áldo�
zataival és harcaival kivívtunk.

Az a segítség, amelyet eddig is 
minden területen és számtalan for�
mában kaptunk a szovjet néptől és 
nagy vezérétől, a béke első harco�
sától — az volt eddigi eredményeink 
forrása és lesz továbbiakban a jö�
vőnk záloga.

Felszabadulásunk napja 
as örök magyar-szovjet 

barátság ünnepe.
a forró szeretet és hála ünnepe a 
felszabadító Szovjetunió és dolgozó 
népünk igaz barátja, a nagy Sztálin 
iránt.

Ünnepelünk és ünneplésünkben 
'áh italos kegyelettel emlékezünk 
meg azokról a szovjet harcosokról, 
kik felszabadulásunkért a legtöb�
bet, életüket áldozták. Soha ei nem 
múló hála és dicsőség szülőföldjük�
től, édesanyjuktól, kedveseiktől 
messze- messze idegenben — ér�
tünk, szabadságunkért meghalt 
szovjet harcosoknak, hősöknek.

Áldozatuk, kiömlött vérük árán 
szabadok lettünk. Békés alkotó 
munka, lüktető építő munka sarjadt 
vérükkel áztatott földünkön. Épít�
jük gyárainkat, boldogabb, szebb 
életünket, ragyogó jövőnket. Ezt a 
békés, alkotó munkát, a dolgozó 
száz és százmilliók békéjét, életét, 
új, pusztító szándék fenyegeti.

Hat esztendővel a világháború 
borzalmai után a megsemmisített 
háborús gyújtogatok örökébe új 
fenevadak léptek.

A verejték vámszedői, a véren 
szerzett arany, kalmárai, szervezik 
az új, nagy üzletet, a háborút. Az 
angolszász „demokrácia” milliomo�
sai szövetkeznek Francéval, Titóval, 
a Vatikánnal,' SS- hóhérokkal, jobb�
oldali szociáldemokratákkal, hogy 
egy újabb világháborút zúdítsanak 
az emberiségre. Az emberiség alja. 
söpredéke fenyegeti békés életünket. 
Élesztgetik az új fasizmust, aktivi�
zálják Guderián, Halder és a többi 
náci tábornokokat, Krupp ágyúki�
rályt, a szabadon bocsátott hábo�
rús bűnösöket.

Ma azonban már nem lehet 
a dolgozó százmilliók 

akarata ellenére 
háborút viselni.

Ma már nem lehet csak úgy, egy�
szerűen, „mindent megfontoltam, 
mindent meggondoltam” alapján 
százezreket a halálba küldeni. Ma 
már nem lehet csak úgy egyszerűen 
bejelenteni a hadiállapotot és pusz�

tulásba rántani egy országot. A 
dolgozó százmilliók ismerik Sztálin 
elvtárs szavait és erőt merítenek 
belőle: „a béke fennmarad és tartós 
lesz, ha a népek kezükbe veszik a 
béke megőrzésének ügyét és végig 
kitartanak mellette. A háború elke�
rülhetetlenné válhat, ha a háborús 
uszítóknak sikerül hazugságaikkal 
behálózniok a néptömegeket, meg�
téveszteni és új világháborúba so�
dorni őket. Ezért a széleskörű béke-  
kampánynak — amely eszköz a há�
borús uszítok bűnös mesterkedései�
nek leleplezésére, ma elsőrendű je�
lentősége van.”

Ma már a dolgozó száz-  és száz�
milliók tudják, hogy a háború nem 
valami elkerülhetetlen természeti 
csapás, tudják, hogy a háborút em�
berek csinálják és emberek meg is 
akadályozhatják. Szerte a világon a 
dolgozók százmilliói harcolnak egy 
táborban

a Szovjetunió vezetésével 
a békéért.

A békemozgalom oly hatalmas és 
egyre erősödő, melyhez hasonló 
szervezettségű tömegmozgalom a 
történelemben még nem volt. A béke 
híveinek stockholmi fehívását fél'-  
miEiárd ember írta alá, és az új — 
az. öt nagyhatalom: Szovjetunió,
Kína, Amerika, Angid, Franciaor- , 
szág egymásközötti békeegyezményé�
nek megkötését követelő — felhívást 
a stockholmi felhívást aláíró béke-  
harcosok százmilliói mellett újabb 
és újabb milliók "fogják 'ailaírni és' 
minden erejükkel harcolni fognak a

A Béke Világtanács felhí�
vása leleplezi a háborús gyújtoga�
tok minden aljas mesterkedését. 
Félreérthetetlenül teszi fel a kérdést: 
„Mit is akarnak önök, Uraim, 
háborút, vagy békét?”

Minden becsületes dolgozó ember 
lelkesen csatlakozik a felhíváshoz, 
amely hűen kifejezi a békéért har�
coló milliók kívánságát.

„Az emberek milliói világszerte 
megnyilvánuló törekvéseit a 
béke és a nemzetközi biztonság 
biztosítása érdekében követel�
jük, hogy a Szovjetunió, a Kínai 
Népköztársaság, az Amerikai 
Egyesült Államok, Nagy- Bri 
tannia és Franciaország kössön 
békeegyezményt. A békeegyez�
mény megkötésére irányuló ta�
lálkozó elutasítását, bármely 
kormány részéről az öt nagy�
hatalom közül, úgy tekintjük, 
mint e kormány agresszív tér 

veinek bizonyítékát.
Felhívunk a béke megszilárdí�

tására törekvő minden jóaka�
rata embert, hogy írja alá a 

felhívást.”

A Béke Világtanács felhívása 
után a Szovjetunió Legfelső Ta�
nácsa Békevédelmi Törvényt foga�
dott el. Ugyanezen az ülésszakon a 
Szovjetunió bebizonyította békés 
építő szándékát, amikor a költség-  
vetés minden egyes tétele az embe�
riség, a szovjet ember jólétének 
emelésére, a kommunizmus építésé�
re szolgál.

A Szovjetunióval az élen a béke-  
tábor minden erőfeszítést megtesz, 
hogy legyőzze az új világháború 
veszélyét. A béketábor erősödésé-

háborús fenevadak szándékainak 
megakadályozásáért.

■Mi magunk is, magyar dolgozók, 
ahogy Rákosi elvtárs mondotta 
Pártunk kongresszusán: „Lankadat�
lanul, hűen, erőnkét nem kímélve 
küzdünk tovább a béke frontján s 
mindenütt ott leszünk, ahol a béke 
nagy ügyéért küzdeni és áldozni 
kell.”

Kemény munkában 
elért eredményeinkre,

ragyogó jövőnkre és eddigi eredmé�
nyeinket, jövőnket veszélyeztető há�
borús fenevadak pusztító szándé�
kaira emlékeztessen bennünket fel-  
szabadulásunk ünnepe.

Szítsa olthatatlan ánggá az em�
lékezés ünnepe ellenségeink iránti 
gyűlöletünket, kik újból romba 
akarják dönteni országunkat, kol-  
dűsszijra, csendőrszíjra fűzni fel�
szabadult parasztságunkat és 
munkásosztályunkat.

Fokozza az ünnepi megemléke�
zés a haza iránti áldozatos szere-  
tetünket és népünk, hazánk igaz 
szeretet« fegyelemben, eredménye�
sebb munkában, péidátadó maga�
tartásban jusson kifejezésre. Fo�
kozza elszántságunkat hazánk, sza�
badságunk, eredményeink megvédé�
sére jövőnk és a béke biztosítására.

És fokozza bennünk az ünnepi 
megemlékezés olthatatlan szerete-  
tünket, hálánkat felszabadítónk, a 
béketábor vezetője, a Szovjetunió 
és népünk nagy barátja, a béke 
első harcosa: Sztálin iránt.

Básta Rezső

nek láttán az imperialista háborús 
úszítók még dühödtebben acsarkod-  
nak. Az ö felfogásukra a legjellem�
zőbb az amerikai imperializmus 
egyik „tudományos” magasztalójá�
nak egy dr. Krebs.nevű közgazdá�
sza, aki a háborúról a következő-  
képen nyilatkozott:

„A háború valóban az az 
ideál, amelyre a mi mechanizált 
ipari rendszerünk törekszik. A 
háború teljesen szabványosított 
cikkek hatalmas tömegét igényli. 
Egyéni ízlések, vélemények és 

. személyi szükségletek egyáltalán 
nem hatnak a katonai egyen�
ruhára és felszerelésre.” Majd 
így folytatja: tömeges mennyi�
ségben igényel acélt, vasat, leg�
különfélébb hadigépeket, hogy 
azokat a harcmezükön darabokra 
zúzza.

Semmi felesleges termelési kapa�
citás, semmi eladási probléma. Igen, 
a Trumanoknak, Dulleseknek, 
Krebseknek igen jó üzlet a háború, 
hiszen a II. világháború alatt még 
a hivatalos adatok szerint is 52 
milliárd dollár profitot szereztek.

Es ezt az eszeveszett fegyverke�
zést, vadállatias kegyetlenséget tá�
mogatja a Vatikán. A Reuter- hír-  
ügvnökség jelentése szerint a pápa 
áldását küldte Oswald Pohl lands-  
bergi fogolynak.

Ki ez a Pohl? Talán valamilyen 
szent?

Egy svájci polgári lapból, a Neue 
Zürcher Zeitungból idézünk:

„Pohl az SS gazdasági és igaz�
gatási főosztályának vezetője 
volt; ellenőrizte a varsói gettó 
feldúlását 1943 tavaszán és 
személyesen választotta ki a

Április 8- án indult meghazáknban 
az aláírási mozgalom, mely követeli 
hogy az öt nagyhatalom kössön 
békeegyezményt.

Ezekben a napokban a magyar 
dolgozók milliói, közöttük a postás 
dolgozók is. hitet tesznek aláírá�
sukkal arról, hogy harcosan kiáll�
nak a nemzetközi békemozgalom 
célkitűzései, a világ békéjének meg�
őrzése mellett.

Dolgozóink magukévá tették a 
Béke Világtanács felhívását:

„a béke és nemzetközi bizton�
ság érdekében követeljük, hogy 
az öt nagyhatalom . .. kössön 

békeegyezményt”.

A béke megvédése
kemény küzdelem

Egyre aljasabbakká válnak az im�
perialisták mesterkedései. Tito és 
bandája szemérmetlen provokáció�
sorozatára. a belgrádi követünk el�
leni merénylet tette fel a koronát.

Az amerikai imperialisták hiába 
igyekeznek ködösíteni gaztetteiket, 
a német náci- tábornokok, a ha- ál -  
gyáros Krupp szabadonbocsátása, 
az SS- hadosztályok felfegyverzése, 
a koreai vandál. pusztítás, ártatlan 
gyermekek • és asszonyok kiirtása, 
mind megdönthetetlen tények. Eze�
ket a tényeket „amerika hangja” 
nem tudja hazugságaival megdön�
tőn i.

Mi békét akarunk, tovább építeni, 
gyarapítani hazánkat, nem akarunk

foglyokat az SS- orvosok borzal�
mas kísérletei számára.”

A pápa áldását küldte neki. Átok�
kal ő csak a béke harcosait, a de�
mokrácia védelmezőn, a fasiszta ter�
ror áldozatait sújtja.
-  A New York Times újabb gyilkos�
ságokra buzdítja az amerikai kato�
nákat, mikor ezt írja:

..haladéktalanul lőjetek, ha a 
közeletekben mozgás támad. Nem 
róhatja fel nektek később sem 
senki, ha kiderül, hogy csak egy 
asszony gyermekkel volt a mellet�
tetek elsurranó személy.”

Ez az öntelt vakmerőség már is�
merős. Hitler is azt üvöltötte: 

„Személyesen vállalom a fele�
lősséget” és végül az öngyilkosság�
ba menekült a felelősségrevonás 
elöl, mikor bűnös rendszere szé�
gyenletesen összeomlott.

Az „ONS LEEGER” című hol�
land hetilap oivan cikket közöl, 
mely követeli, hogy háború esetén 
alkalmazzák az atombombát, az. 
infravörös sugarakat, a baktériumo�
kat. Ez az imperialisták válasza a 
Béke Világtanács felhívására. De a 
világ békeszerető százmillióit már 
semmiféle hazugsággal, provokáció�
val és borzalmakkal való fenyege�
téssel nem lehet elriasztani a béke 
harcos megvédésétől.

Az. emberiség békét akar és ki is 
harcolja a békét. Bízik erejében és 
tudja, hogy a háborút emberek 
csinálják és emberek is akadályoz- , 
hatják meg. Követi a világbéke 
nagy harcosának, Sztálin elvtárs�
nak útmutatását: „A béke fennma�
rad és tartós lesz, ha a népek ke�
zükbe veszik a béke megőrzésének 
ügyét és mindvégig kitartanak 
mellette.” ,

többet könnyeket látni anyánk, fe 
leségünk, gyermekeink szemében,

A magyar nép tudja, 
mit jelent a béke

Április nyolcadika seregszemléje a 
magyar nép békeharcának. Ezen a 
napon bizonyságot teszünk arról, 
hogy megértettük és megfogadjuk 
Rákosi elvtárs szavait, melyet Pár�
tunk II. kongresszusán mondott: 

„Lankadatlanul hűen, erőnket 
nem kímélve, küzdünk tovább 
a béke frontján és mindenütt 
ott leszünk, ahol a-  béke nagy 
ügyéért küzdeni és áldozni 

kell.”
Postás Dolgozók! Nekünk szent 

kötelességünk nemcsak felsorakozni 
a békeivek aláíróinak milliós töme�
géhez. hanem tudatosítani munkánk 
közben is, mit jelent számunkra a 
béke, miéri kell érte harcolnunk és 
hogyan kell harcolnunk. Mert nem 
elég aláírni a békeivet. nem 
elég kijelenteni, hogy mi békét aka�
runk. hanem nekünk munkánkon ke�
resztül is bizonyítani kell, hogy mi 
a béketábor harcosai vágnunk. Szak�
társak, ne legyen között k egyet�
lenegy postás dolgozó sem. ki ne 
erezné hazafias kötelességének alá�
írni a békeívet.

Hogyan látja a szocialista versenyt 
egy kitüntetett brigád ?

A Magyar Dolgozók Pártja II.
kongresszusának tiszteletére önként 
vállalt munkaverseny során az egész 
országban, így a Keleti Postahivatal�
nál is soha nem látott eredmények 
születtek meg. A Keleti Postahivatal 
csomagkézbesítő osztálya a verseny 
során, mint hivatalon belől első, el�
nyerte a szakszervezet zászlóját. Ki�
váló teljesíményét részben az öntuda�
tos lendületnek, de nem utolsó sorban 
a béke megvédésére egyesült erőnek 
köszönheti

A dolgozók pártvezetöink irányítása, 
szakszervezetünk ellenőrzése és a szak�
vezetés útmutatása alapján vették ki 
részüket a versenyből. Az eredményre 
pedig rámutat az, hogy a csomagkéz�
besítő osztályon három olyan brigád 
akadt, melyek közül

az első 6.000 forintos 
jutalomban részesült.

míg a másik kettő dicséretet 
kapott. A Keleli Posta vezetősége ter�
melési értekezleten ismertette az ered�
ményeket, A kitüntetett osztályt, vala�
mint az eredményes brigádokat a világ-  
béke őrének, Sztálin elvtárs mellszob�
rának. valamint a munkaverseny ván�
dorzászlóinak végleges birtokbaadásával 
jutalmazta meg.

A termelési értekezlet folyamán a 
legjobb brigád, a Kalmár- brigád tagjai 
a jutalom átvétele után ismertették 
elért eredményeiknek módszerét. Rá�
mutattak arra, hogy a munkafegyelem 
megjavításával, valamint a jó kollektív 
szellem, a nmnkakészség emelésével, a 
takarékosság és a munka eredményes�
ségét szinte előttük is elérhetetlennek 
tartott fokig tudták emelni

Naponta
ötletmegbeszéléseket tartottak,
ahol főleg a munkaidő és a munkára 
rendelkezésre bocsátott eszközök ész�
szerű kihasználását fokozták a lehető�
ségig. így csak példának említették 
meg, hogy az elektromos targoncával 
bevontalott csomagrakodtó kézikocsik 
naponta 4 ember munkáját végezték el. 
ami időre átszámítva 32 órás megtaka�
rítást jelentett. Ugyancsak azon voltak, 
hogy ne ragaszkodjanak a régi, elavult 
szokásokhoz, s a munkaidő a dolgozók�
nál tényleg akkor kezdődjön, amikor 
azt az anyag érkezese is megkívánja. 
Brigádunk harcol a többterrnelésért. a 
takarékosságért, a békéért, a jobb és 
szebb jövőért. Baranyai Sándor
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Lankadatlanul hűen, erőnket nem kímélve tovább a béke frontján!
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Április 1-én az ország egész területén átvették  

a postás dolgozók a hírlapterjesztést
A Járműtelep dolgozói nyerték el 
a budapesti postás pártszervezet 

kongresszusi versenyzászlajátKormányzatunk megbízásából a 
postás dolgozók április 1- vel. az 
egész ország területén átvették a hír�
lapok terjesztését.

Ez igen nagv bizalom és kitünte�
tés számunkra. Hogy ennek a komoly 
feladatnak megfelelhessünk feltétle�
nül szükséges, hogy a hírlapterjesz�
tés munkáját állandóan javítsuk és 
mindent elkövessünk, hogy a Sza�
bad Nép, Népszava, kormányzatunk 
Pártunk és a szervezett dolgozók 
lapja, percnyi pontossággal zökkenő-  
mentesen kerüljön dolgozótársaink 
kezébe.

Minden postás dolgozó tekintse 
a sajtó terjesitést harci feladatnak

Ez igen fontos politikai munka, 
nem végezhetjük eredményesen napi 
munkánkat, ha nem vagyunk állan�
dóan tisztában a bel-  és külpolitikai 
eseményekkel, ha nem látjuk tiszlán 
mindennapi munkánkban kormányza�
tunk, Pártunk célkitűzéseit. Ahol a 
Posta már régebben átvette a 
hírlapterjesztést, megállapíthatjuk, 
hogy dolgozóink döntő többsége 
megértette e kérdés fontosságát. 
Bizonyítja, hogy az eladott lap 
példányok száma napról napra 
emelkedik. E téren azonban van�
nak mé? hiányosságok is, A leg�
főbb hiányosság, hogy dolgozóink 
egv része még mindig nem Iái ja, 
népi érzi át a lapierjesztés politi 
kai jelenlöségét és a hírlapárusító 
munkáját lebecsüli. Ezt a helytelen 
felfogást csak tervszerű, szívós, ok�
tató és nevelő munkával küszöböl�
hetjük ki teljesen. Szakszervezeti 
bizottságaink, bizalmijaink kövesse 
nek el mindent, hogy jó, felvilágo�
sító munkájuk eredményeként, dol�
gozóink lássák, milyen fontos fel�
adatot bízott ránk kormányzatunk és 
Pártunk.

A hirlapkézbesítés Budapesten és 
környékén történő bevezetése után 
megállapíthatjuk, hogy az általában 
jól sikerült.

Az első két nap tapasztalatai azon 
ban azt mulatják, hogy vannak még 
hiányosságok. így pl- : egyes hivatal-  
vezető szaktársak nem világosították 
fel kellőképpen a kézbesítő szak tár�
sakat, hogy a hirlapkézbesítés beve�
zetése feltétlen szükségessé teszi a 
kézbesítőbriqádok megszervezését,

Alig néhány hete traktorok, mező-  
gazdasági gépek bugásától volt han�
gos a három szocialista város. Kor�
mányzatunk,» Pártunk segítő keze újabb 
mezőgazdasági gépekkel segítette a 
szocialista városok dolgozóit, hogy a 
meginduló tavasai munkákat minél 
könnyebben, eredményesebben végez�
hessék el.

Most újabb ajándékkal gaidagodtak 
a szocialista városok lakói.

Közelebb kerültek a kultúrához a 
vezetékes rádió bevezetésével. Az el�
múlt rendszer urai nem törődtek a falu 
dolgozóival, sőt igyekeztek őket a leg 
nagyobb sötétségben tartani. Elhanya�
golták a falu villamosítását is. Népi 
demokráciánk erős ütemben villamo�
sítja a falvakat, de a múlt rendszer 
bűneit nem tehet egy csapásra jóvá�
tenni. Kormányunk tehát a vezetékes 
rádióval elsősorban azokat a dolgozó 
rétegeket látja el, melyeket a múltban 
ettől az örömtől és szórakozástól el 
zártak, a falu dolgozóit

lórkeve.
Somodi- utca, nádfödeles kis házikók. 
Ide gyülekezik ma Turkeve apraja-  
nagvja. a főváros küldöttségei, a helyi 
vezetők, hogy a 12- es számú házban. 
Balog Imre termelőszövetkezeti cső 
porttagnál átvegyék a nép ajándékát a 
népnek. Balogh Imre ötholda6 dolgozó�
paraszt volt, de ma már — mint ön�
tudatosan mondja — „termelőszövet�
kezeti tag és mától kezdve rádiótulaj-  
donos'1. Balogné, a félesége, sündörög 
a vendégek között. „Ma szólalt meg“ 
— mondja Balog néni — „Tessék be�
jönni. Megmutatom.“

A kis falusi szobában ragyogó tisz�

aiért a szabadnap másképpen nem 
biztosítható. Igyekeznek kibújni e 
népszerűtlen" feladat elöl, mint pl.: 

pestkörnyéki hivatalvezető szaktárs, 
aki ottlétünkkor is kihangsúlyozta az 
egyik kézbesítő szaktársnak „nem ő 
mondja, hanem a Párt és a szakszer 
vezet kívánja a brigádrendszert“. 

Komoly hiba volt az, hogy a hír�
lapkézbesítés első két napján a já�
ratok késtek és így több helyen a 
dolgozók későn kapták kezükbe a 
lapot. Pl.: lljpesten, mint Török 
szaktárs mondotta, többen emiatt 
le akarják mondani az előfizetést.
Hirlapfelelős szaktársaink egyes 

helyeken még nem ismerik eléggé 
munkájukat, egyik budapesti hir-  
lapfeielős szaktársnö azt sem tud�
ja, van- e brigádjuk, vagy nem, de 
a hivatalvezető- helyettes szaktárs 
még arra sem tudott felvilágosítást 
adni, hány kézbesítő van a hivatal�
nál.

Igen helyes kezdeményezés az, ami 
a Csépel 1- es postahivatalnál tör�
tént, hogy a kézbesítő szaktársak 
előre megérdeklődték az előfizetők�
től, becsengessenek- e az újsággal 
korán reggel, vagy csak a kilincsre, 
az ablakba tegyék. Az előfizetők 
ezt a gondoskodást örömmel vet�

ték.
Azt is megállapíthatjuk, hogy 

kézbesítő szaktársaink örömmel vál�
lallak a hirlapkézbesítést, ígv pl.:

A pestszentimrei postahivatalnál 
Kovács Mihály szaktárs egymaga 
április 1- én 277 lapot adott el, ami 
komoly jövedelemtöbbletet is jelen�

tett számára.
Csepelen is a kézbesítő szaktársak 
közel 200- zal több áruspéldányt adtak 
el, mint az eddigi hirlapkézbesítők.

Ezekből a példákból is láthatjuk, 
hogy dolgozóink lendületesen fogtak 
hozzá a hirlapkézbesítés komoly mun�
kájához. A fennálló hiányosságokkal 
szakszervezetünk elnöksége foglalko�
zott és a munka megjavitásárá határo 
zatokat is hozott. E határozatokat el�
juttattuk szakszervezeti bizottságaink�
nak és használják fel ezeket szak 
szervezeti aktíváink a munka meg�
javítására. Minden postás dolgozó, 
kövessen el mindent, hogy az újon�
nan bekapcsolt területeken a hirlap-  
kézbesílés a lehelő legjobb legyen.

Sz. L.

Kisújszálláson, 

Karcagon 

és Túrkevén
taság. A falon 20 centi hosszú, 10 
centi magas kis rádióhangszóró. Ez á
k:s készülék

elhozza ide Balog néniék portájára is 
a béketábor hangját.

Az - új világét, a mi világunkét, a bé�
kéért harcoló százmilliók hangját.

A postás dolgozók harci feladatnak 
tekintik a vezetékes rádió építését és 
mindnyájukat fűti az a tudat, hogy jó 
munkájuk eredményeként kultúra köl�
tözik a kis falusi házak közé. Most is 
brigádokban dolgoztak és jó munkájuk 
eredménye:

három nappal előbb szálait meg 
a vezetékes rádió.

Ismét ledőlt egy része annak a fal�
nak, amely a falut elválasztja a város�
tól. A vezetékes rádióval az ország 
legtávolabbi, a múltban elhanyagolt 
tanyák és falvak népe is közelebb ke�
rül a szocialista kultúrához.

Sz. L.

FELHÍVÁS!
Felhívjuk az SZTK megyei al�

központjai és kirendeltségei mellett 
működő társadalombiztosítási bi�
zottságokba a Postás Szakszerve�
zet által megbízott szaktársak fi�
gyelmét, hogy az értekezleteken 
feltétlenül és rendszeresen vegye�
nek részt.

Postás Szakszervezet 
Társadalombiztosítási 

és Üdültetési Osztály.

Tugkäny vrtiere

Szakszervezetünk Elnöksége a 
tankönyvesére eddigi lefolyásáról 
megállapította, hogy az nagyobb 
fennakadás nélkül megtörtént és 
szakszervezeti munkánk javulását 
elősegítette.

A dolgozók legnagyobb része 
örömmel fogadta az új tagsági 
könyveket főként azért, mert 
ismerteti az alapszabály nagy�
részét, amely irányt mutat a 
szakszervezeti mozgalmi mun�

kában.
„A tagsági könyvet — ahogy több
dolgozó is mondta — jobban meg�
becsüljük, hogy szép tiszta és ren�
des maradjon, mert ez a tagkönyv 
külsőleg is kifejezi a szakszervezeti 
mozgalom fejlődését ”

Néhány helyen a tagok önként segítettek 
a tagkönyvek kiállításában.

A még nem szakszervezeti tagok 
előtt is emelkedett a szakszervezet 
jelentősége, amit bizonyít az újon�
nan belépett tagok száma is. A 
pécsi kerületben 126 új tag jelent�
kezett. Ez az eredmény felvilágo�
sító munkánk eredménye.

Több alapszervünk vezetősége 
nem látta a tagkönyvcsere jelen�
tőségét és célját, felületes és rossz 
munkát végzett. Sok helyen bevon�
ták a tagkönyvcsere munkájába az 
aktívákat, több helyen azonban 
nem alakítottak munkabizottságot 
e célra, hanem sok esetben maguk 
a titkárok állították ki azokat. A 
helyi csoportokban általában a bi�
zalmiak állították ki a tagkönyve�
ket és azok kiállítását nem ellen�
őrizte a vezetőség.

A jól megszervezett tagkönyv�
csere munkája nem vonta el a 
figyelmet az előttünk álló 
döntő feladatokról, hanem alá�
támasztotta, erősítette azokat.

E munkák elvégzéséhez bevont ak�
tívák további munkánk javítását 
segítik elő.

Néhány alapszervnél a dol�
gozók 10, sőt 15 százaléka nem 
szakszervezeti tag. Nagyobb 
súlyt kell helyeznünk ezek meg�

nyerésére, beszervezésére. 
Kitűnt, hogy egyes titkár elvtár�

sak
nem tanulmányozták eléggé 

alapszabályunkat,
nem olvasták el a tagkönyvcsere 
jó végrehajtásához kiadott tájékoz�
tatót, sőt a „Postás Dolgozó” tag-  
könyvcseréről szóló cikkeit sem és 
így fordulhatott elő, hogy sokszor 
nem a titkár, hanem az elnök elv�
társ írta alá azokat. Sőt Szentend�
rén a tagkönyveket aláírás nélkül 
adták ki, mert az elnök nem volt 
jelen és a titkár elvtárs nem akarta 
azokat aláírni.

Az alapszabály elégtelen tanul�
mányozására vall az is, hogy még 
mindig átírják a tagsági könyveket 
a tag halála után a házastársra. 
Pedig az alapszabály 9. pontja vi�
lágosan kimondja:

„A szakszervezeti tagság meg�
szűnik a tag halálával.”

Tehát a szakszervezeti tagság nem 
örökölhető. Elnökségünk úgy hatá�
rozott, hogy a jelenlegi özvegyi 
nyugdíjasok tagok maradhatnak. 
Az alapszabály szerint — amit 
szintén sokan figyelmén kívül 
hagynak — nyugdíjas szaktársakat 
tlj tagként felvenni nem lehet, de a 
nyugdíjas szaktársak tagok marad�
hatnak.

A tagkönyvcsere tapasztalatát fel 
kell, hogy mérje minden alapszerv 
és azokat felhasználva, tovább kell 
javítani munkánkat. Komoly fel�
adatunk, hogy az ipari szakmáknál 
folyó tagkönyvcsere gyors lebonyo�
lításában, a könyvek kiállításához 
munkacsapatok kialakításával se�
gítséget nyújtsunk.

SZOLNOK I dolgozói közül a kon�
gresszusi verseny során kimagasló 
eredményt ért el Jancsó Mária szak-  
társnő 264, Baumstark Pálné 234, Hor�
váth Ilona 191 és Búzás Miklós 190 
százalékos teljesítményükkel.

¥
CEGLÉD 1 hivatalnál a kongresz-  

szusi verseny alkalmával Várkonyi 
István kiosztó leszámoló 198 száza�
lékos eredményt ért el és ezzel meg�
előzte a sztahánovisla Váraljai Ede 
szaktársat, akinek teljesítménye ezút�
tal „csak“ 192 százalék volt.

Január harmadikén, amikor a Hof-  
herr- gvár dolgozóinak versenyfelhí�
vása megjelent a Szabad Népben, 
üzemünk dolgozói a reggeli sajtóér�
tekezleteken és munkaközben is, ar 
ról beszéltek, hogy nekünk is csat�
lakoznunk kell ehhez a felhíváshoz. 
Kihangsúlyozták, hogy nagy dicsőség 
lenne a Párt kongresszusi zászlaját 
és azzal együtt, a kongresszusi üzem, 
büszke címet is elnyerniük.

üzemi pártszervezetünk titká�
rának javaslatára üzemi háromszög-  
értekezlelet tartottunk. Ezen megbe�
széltük és ütemtervet dolgoztunk ki, 
hogy milven módon csatlakozzunk 
minél, szervezettebben a versenyhez. 
A pártszervezet a népnevelők és 
pártbizalmiak, a szakszervezet a szak�
szervezeti aktívák és bizalmiak moz�
gósításával, a szakvezetés pedig a 
csoportvezetők bevonásával,. röpgyű-  
léseken ismertette a teljes verseny�
felhívást, melvet a vállalat dolgozói 
őszinte lelkesedéssel és örömmel fo�
gadtak el. Az egyik röpgyűlésen 
Lengyel István szaktárs a következő 
két mondotta:

„Tudjuk, hogy a Hofherr- gyár dol�
gozóinak kezdeményezésére megin�
duló kongresszusi munkaverseny-  
hez hatalmas munkástömegek fog�
nak csatlakozni, ezért mi, Jármű�
telepi dolgozók, sem szeretnénk el�
maradni ormán, ahol munkánkon 
keresztül kell megmutatni Pártunk 
iránt érzett szeretetünket és helyt�

állásunkat.“

A röpgvüléseken a dolgozók több�
sége konkrét, kiértékelhető vállalást 
tett, melyeket összegezve elkészítettük 
üzemünk vállalását és azt elküldöt-  
tük Rákosi elvtársunknak. A' bizal�
miak jó munkája már az első héten 
elért egyéni eredményekben megmu�
tatkozott. Ezek fokozását jelentősen 
elősegítette még az is, hogy az üzemi 
háromszög javaslatára a szakvezetés 
a heti kiértékelésről

a napi kiértékelésre té rt át,

a szakszervezeti aktívák pedig a 
napi eredményeket villámhiradón, 
faliújságon é.s egyéni agitációval á l�
landóan ismertették a dolgozókkal.

A verseny nyilvánosságának 
jobbátétele érdekében felhasználtuk 
még a hangosbemondót, így is is�
mertettük eredményeinket a lemara�
dókat, és a versenyben élenjáró dol�
gozóknak ajándéklemezeket küld�
tünk.

A kongresszusi verseny során, 
minden csütörtökön kis termelési 
értekezleteket tartottunk, ahol a dol�
gozókkal együtt megbeszéltük a ver�
seny további fokozását, és a felme�
rülő nehézségeket, akadályokat. így 
történt pí.: a kovácsműhelyben is,
ahol az egyik dolgozó felszólalásá�
ban elmondta, hogy vállalását aka�
dályozza az anyaghiány. A felszóla�
lás után azonnal tárgyaltunk a szál�
lító céggel és a szükséges anyagot 
biztosítottuk. Dolgozóink itt is tudták 
teljesíteni vállalásukat.

A  brigádok és bizalmi csoportok 
háromnaponként, a munkaidő előtt 
rendszeresen rövid röpgyűléseket tar�
tottak. ezeken ismertették a követ�
kező időszakban előttük álló felbon 
tott tervet és az elvégzendő felada�
tokat. A szakszervezeti aktívák, bi�
zalmiak azonban nemcsak az agitá-  
cióban és a verseny szervezésében 
vették ki részüket, hanem a versenv-  
vállalásokban és azok teljesítésében 
is élenjártak.

A bizalmiak közül, különösen ki�
emelkedik Csetö Gyula szaktárs, 
aki 113 százalékos átlagteljesítmé�
nye mellett vállalta, hogy a még ak�
kor 73 százalékot teljesítő Balogh 
szaktársnak munkamódszerét át�
adja, hogy az teljesítményét 100 
százalék fölé emelhesse. Munkája 
eredményeképen Balogh szaktárs

február havi átlagteljesítménye 
112 százalék lett.

Sokct segítettek 
a versenylendület fokozásában

kultúrbrigádjaink ts, pl. dolgozóinkat 
munkakezdés előtt, saját zenekarunk 
zenével, később pedig a jó eredmé�
nyeket elérő szaktársakat munkahe�
lyeiken meglátogatva csasztuskákkal 
köszöntötték. Jó munkát végeztek 
tánccsoportjaink is, hetenként két�
szer népi tánccá! fogadták dolgozóin�
kat.

A jó, felvilágosító munka eredmé�
nyeként a kongresszusi őrség nap�
ján,

Kovács Albert fényező szaktárs 
394 százalékos kiváló eredményt ért 
el. Ekkor alkalmaztuk a házilag 
készített rajzokat, karikatúrákat, 
melyeket a jól és a rosszul dolgo�

zókról készítettünk.

A kongresszusi munkaversenyben 
elért eredményeink közül kiemelke�
dik az anvagtakarékossági mozgalom, 
melynek során 92.834 forintot takarí�
tottunk meg.

A terven felüli munkákon elért megtakarítások 
forint összege 48.606 forint

Megállapíthatjuk összegezve, hogy 
munkánk azért volt eredményes, 
mert a Párt, a szakszervezet a szak�
vezetés összhangban működött, jó 
volt a verseny szervezése, a verseny 
nyilvánossága, főként pedig a Párt é.s 
szakszervezeti funkcionáriusok sze�
mélyes példamutatása

A bizalmi szaktársak még ilyen jól 
nem dolgoztak, mint a kongresszusi 
munkaverseny ideje alatt. A ver�
seny során elért jó eredményükért 
24 dolgozónkat jutalmul egyheti üdü�
lésre Lillafüredre beutaltuk.

Tudjuk, hogy bár elért eredmé�
nyeink jelentősek, de a szocializmus 
építése, békénk megvédése, felemeli 
ötéves tervünk túlteljesítése to�
vábbra is fokozott helytállást követel 
tőlünk. Éppen ezért, az egyes mű-  
helyrészekben megmutatkozó ver�
senylendület csökkenését jó agitá-  
ciós munkával, a verseny nyilvános�
ságának további fejlesztésével, áp�
rilis 4- re, hazánk felszabadulásának 
ünnepére és május 1- re, a világ pro�
letariátusának nagy ünnepére, dolgom 
zóink által tett vállalások teljesíté�
sét elősegítjük.

Dobos Imre,
a Járműtelep UVÍ 

SZB- titkára

Fonikás távíróverseny 
a Bp. Igazgatóságon

Április 2- án zajlott le a fonikás táv�
íróverseny a Budapesti igazgatóság 
területén 24 részvevővel. A verseny 
igen izgalmas volt és különösen a per�
cenkénti 130 betű vételéig nehezen 
alakult ki a sorrend. Kilencen voltak, 
kik még ezen feltételeknek meg tudtak 
felelni, illetve a versenyen továbbju�
tottak.

A 135 betű percenkénti vételénél 
azonban kialakult a végleges sorrend.

Első lett Székéig János Főposta, két 
hibaponttal.

Második Dobiás K. Ferenc Főposta, 
négu hibaponttal.

Harmadik Barkas László reptéri
rádió.

Negyedik Szűcs János reptéri rádiój
Ötödik Tóth István reptéri rádió.
A versenyen postás dolgozóink ta 

nujelét adták küzdeniakarásuknak és 
ugyanakkor képességeiknek is.

A díjkiosztás alkalmával Székely Já�
nos szaktárs Ígéretet tett, hogy a ver�
senyzők április 8- án az elsők között 
fogják aláírni az öthatalmi egyezmény 
megkötését követelő ívet.
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PO STÁS DOLGOZÓK A BÉKÉÉRT
A háború nem elemi csapás. Em�

berek csinálják, emberek meg is 
akadályozhatják. Ilja Erenburg 
szovjet írónak ezek a szállóigévé 
vált szavai tömören és megkapóan 
fejezik ki azt a már százmilliókban 
élő belátást és nap mint nap újabb 
és újabb százezrekben felderengő 
felismerést, hogy a háború és béke 
kérdése nemcsak néhány vezető, de 
minden ember ügye, személyes ügye 
és hogy végső fokon a tömegek ke�
zében van.

A tőkés uralom alatt élő dolgozók 
növekvő öntudatraébredését jelzik 
az egyre gyakoribb és mind hatal�
masabb méretű sztrájkok, munka-  
beszüntetések. Mindig többen és 
többen csatlakoznak a békemozga�
lomhoz. így válik valósággá Sztálin 
elvtárs kijelentése: „A béke tartós 
lesz, ha a béke ügyét a nép maga 
veszi kezébe. . . ”

Ebben az egész világot átszövő 
megmozdulásban a postások is 
résztvesznek. Nemcsak a szabad or�
szágokban, de a tőkés elnyomás 
alatt sínylődő szaktársaink és az 
amerikai zsoldban álló kormányaik 
által hozott megtorló rendszabályok 
ellenére is a legelső sorokban küz�
denek a békéért, a jövőért, önma�
gukért és minden em berért...

★
A Szakszervezeti Világszövetség 

postásszakmai tagozatának elnök�
ségi tanácsa február 27—28- án Ber�
linben ülésezett. Az ülésen szakmai 
kérdések mellett elsősorban a világ�
békét fenyegető veszélyről és a 
békét veszélyeztető erők elleni egy�
séges fellépés szükségességéről volt 
szó.

★
(Information Bulletin The 
Trade Unions International)

A francia és német postások kö�
zös nyilatkozatban elítélik a Nyu-  
gat- Németország újrafelfegyverzé-  
sére irányuló amerikai mesterkedé�
seket és kijelentik, hogy egymásnak 
kezet nyújtva harcolnak a saját és 
az egész emberiség békéjéért.

„Uj világháború kitörésének ve�
szélye fenyeget — hangzik a nyilat�
kozat. Az amerikai bankárok új 
Koreát és új 38- ik délkört akarnak 
csinálni Németországból és Fran�
ciaországból, ágyútöltelék gyanánt 
akarják felhasználni a német és 
francia népet, hogy megtömhessék 
zsebeiket. . .  A francia és német 
dolgozók azonban teljes erejükkel 
szembeszállnak minden olyan kísér�
lettel, amely arra irányul, hogy a 
két népet egymás elleni harcba vi�
gye bele, s  egyúttal a Szovjetunió 
elleni imperialista támadó háborúba 
sodorja . . .  Ha megakadályozzuk, 
hogy Franciaországot és Nyugat-  
N  émet országot támaszpontként 
használják fel az imperialisták, ha 
eredményesen szegülünk ellen a há�
borús uszítóknak azzal a szándéká�
val, hogy a franciákat és németeket 
zsoldosok gyanánt alkalmazzák, 
akkor Franciaország és Németor�
szág népe, a munkásosztállyal az 
élen, n\eg fogja hiúsítani az új és 
minden eddiginél véresebb háború 
kitörését.”

A nyilatkozatot francia részről 
Georges Frischmann, német részről 
Leer Wanzke írta alá.

★
(Mitteilungsblatt)

René Duhamel és G. Frischmann 
szaktársakat, akik a francia postás 
szakszervezetet a berlini tanácsko�
zásokon képviselték, hazatérésük 
után Briyne, postaügyi miniszter 
felfüggesztette állásukból. A min�
den jogalapot nélkülöző, önkényes 
intézkedés élesen világít rá a fran�
cia kormánykörök növekvő ideges�
ségére és nyugtalan lelkiismeretére. 
A két világviszonylatban is közis�
mert szakszervezeti vezető ellen 
hozott megtorló rendszabály nem�
csak Franciaországban, de az egész 
világon mélységes felháborodást 
keltett. A szakszervezetek, köztük a 
mi szakszervezetünk is, a dolgozók 
világszervezetei táviratilag tiltakoz�

tak a jogellenes határozat ellen.
Franciaországban büntetendő cse�

lekmény a síkraszállás az igazság és 
Franciaország érdekei mellett — 
írja az Humanité Brune miniszter 
egy nyilatkozatára, amelyben az 
mosakodni próbál és azt. állítja, 
hogy Duhamel és Frischmann szak�
társak vétkeztek Franciaország ér�
dekei ellen, amikor aláírtak olyan 
nyilatkozatot, amely „háborús”- nak 
mondott célok kiszolgálásának meg�
tagadására szólítja fel a rádiónál, 
távírónál és távbeszélőnél dolgozó 
postásokat.

„Minket vádolnak nemzetellenes 
magatartással? — írja G. Frisch�
mann szaktárs a Fédération Pos�
tale vezércikkében. — És éppen azok, 
akik kiszolgáltatják kikötőinket, re�
pülőtereinket az amerikaiaknak, 
akik szemrebbenés nélkül hozzájá-

A Béke ViS ágtanács bér'mi ülése 
harcra mozgósította a világ dol�
gozóit, hogy leplezzék le az imperia�
listák hódító terveit, hogy a béke mel�
letti egységes és szilárd állásfoglalá�
sukkal kényszerítsék az imperialista 
kormányokat, hogy kössenek a nagy�
hatalmak öthatalmi békeegyezménvt. •

Hazánkban április 8- án 
kezdődött a békeívek aláírása,

hogy mi is kifejezzük törhetetlen béke. 
akaratunkat és elszántságunkat ha�
zánk és az emberiség békéjének védel�
mére.

Amellett azonban, hogy aláírá�
sunkkal felzárkózunk a békét akaró 
százmilliók sorába, tettekkel is 
bizonyítsuk be, hogy szeretjük ha�
zánkat, szeretjük a békétábor ve�

zető erejét, a Szovjetuniót. 
Büszkék hazájukra, szeretik hazáju�

kat a szovjet dolgozók. Büszkék hazá�
jukra a népi demokráciák békehar�
cosai is. Mi. magyar dolgozók — pos�
tás dolgozók is —, szeretjük hazánkat. 
Ez a szeretet képessé tesz arra, hogy 
erősítsük hazánkat, hogy méltó tagja 
lehessen a béketábornak. Ez a 'haza-  
szeretet hatalmas anyagi erővé válik 
a béke védelmében.

Az új magyar hazafiságbó! 
kisugárzó erő

— mondotta Pártunk kongresszusán 
Farkas Mihály elvtárs —

„most van kibontakozóban. Ez az 
erő szakadatlanul nőni fog és en�
nek eredményeként gyorsabban fo�
rognak a gépek a gyárakban, a 
szénfejtő csákányok a vájárok ke�
zében. dúsabban ontják a fekete 
gyémántot, a magyar földeken 
szebb, jobb és több lesz a termés".
Ennek a célnak tudatában és érde�

kében kell nekünk, postás dolgozóknak 
egybeforrnunk hazánk minden dolgo�
zójával, hogy felemelt ötéves tervünk 
célkitűzéseit maradéktalanul megvaló�
síthassuk saját munkaterületünkön.

A postás dolgozók többsége 
már tudja, hogy munkájával 

erősíti hazáját,

tudja, hogy a munkaversenyben, az 
újító-  és Sztahánov- mozgalomban, a 
takarékossági- mozgalomban való rész�
vétele és azok kiszélesítése fontos mód�
szere hazánk megerősítésének.

A múlt év december 31- i adatok sze�
rint dolgozóink közül 19.854- en kötöt�
tek hosszúlejáratú versenyszerzödést. 
Ez a szám a kongresszusi verseny 
folyamán 22.155- re emelkedett, kije�
lezve, hogy Pártunk tömegbefolyása 
állandóan nő és emelkedik a postás 
dolgozók között is. A hosszúlejáratú 
versenyszerződések minősége állan�
dóan javul, ami megmutatkozik abban 
is, hogy a megvizsgált versenyszerző�
dések 75—80 százaléka reális, kiérté�
kelhető és az ötéves terv túlteljesítését, 
határidejének megrövidítését, önkölt�
ségcsökkentést, takarékosságot, a mi�
nőségi munka fokozott megjavítását- . 
munkamódszerátadást tartalmaznak. 
Például:

az Alközponti- üzemben dolgozó 
Kapsa Ferené szaktárs tervmun�
káján felül egy központ felszerelé�

sét vállalta.

rultak a németek újrafelfegyverzé-  
séhez, Krupp szabadonbocsátásához 
és most lázasan készítik elő a tria�
noni kastélyt az európai Mac Art húr 
számára!

Arról tudjuk, hogy a helyes úton 
járunk, mert kiabálnak és nem ér�
tenek egyet velünk . . . A  számuk 
azonban csak maroknyi, míg a mi 
számunk, akik más véleményen va�
gyunk, száz-  és százmillió.

*

A drezdai postásoknak levelet ír�
tak a francia postás ifjúmunkások 
„Mi is a békét akarjuk. Ezért min�
den eszközzel harcolunk a békéért 
és nem engedjük, hogy a postát, a 
rádiót, a távírót és a távbeszélőt 
háborús célokra használják fel” — 
írják a francia ifjúmunkás szaktár�
sak.

— Tägliche Rundschau —

A Lipót Kp. építési osztályán Hornyák 
Ferenc vonalfelvigyázó szaktárs vál�
lalta, hogy évi tervét 30 nappal előbb
fejezi be.

A pécsi műszaki hivatalban a falu-  
telefonbrigád tagjai 15.000 forint 
értékű anyagtakarékosságot vál�
laltak. Ezt már eddig 71.000 fo�
rinttal túlteljesítették, azonkívül a 
tervezett két falutelefon helyett 
már ötöt szereltek fel és a szük�
séges telefonoszlopokat is maguk 
termelték ki a telefonnal ellátott 

községek erdejéből. 
Sorolhatnánk tovább e példákat, 

amelyek általában jellemzőek műszaki 
üzemeinkre és kifejezik dolgozóink 
öntudatos békeakaratát.

A hosszúlejáratú versenyszerz'ódések 
terén azonban hiányosságok is vannak. 
A feltett kérdésekre azt is meg kell ál�
lapítanunk. hogy dolgozóink elég 
nagy hányada nem kötött hosszúle�
járatú versenyszerződést, hogy a meg�
kötött versenyszerz'ódések 20—25 szá�
zaléka ki nem értékelhető általánossá�
gokat tartalmaz. mint például „nyom�
tatvány elrontásának kiküszöbölése, a 
Vorosin mozgalomban való 100 száza�
lékos részvétel, szakmai tudás fejlesz�
tése", minden konkrét megjelölés nél�
kül. Súlyos hiánya versenymozgal�
munknak, hogy egyes szakvezetők nem 
fordítanak kellő gondot még a kiérté�
kelhető vállalások kiértékelésére sem. 
Például:

az Alközponti ÜV készülék javító 
műhelyében Róna Pál és Csabai 
Antal szaktársak nemhogy nem ér�
tékelték ki a hosszúlejáratú ver�
senyszerződéseket, hanem még alá 
sem írták azokat. Az ilyen eljárás 
akadályozza a munkaverseny ál�
landósulását, akadályozza felemelt 
tervünk teljesítését, gátolja hazánk 
megerősödését és a békeharcot. 
Szakszervezeti üzemi funkcionáriu�

saink állandó felvilágosító és nevelő 
munkával szélesítsék ki a hosszúlejá�
ratú versenyeket, ellenőrizzék a szak�
vezetést a versenyszerződések kiértéke�
lésében és ne fogadják el egyes szak�
vezetők olyan indokolását, hogy a sok 
szakmai munka miatt „nem érnek rá“ 
kiértékelni a hosszúlejáratú verseny�
szerződéseket, mint ahogy ezt a Buda�
pest 62- es hivatal kézbesítöosztályán 
tették.

De abba se nyugodjanak bele, hogy 
a főnök íróasztalában őrizze a ver�
senyszerződéseket, amint ezt Dom�

bóvár 2- ben tették.
Hiányosság még munkaversenyünk�

ben az is, hogy a hosszúlejáratú ver�
senyszerződések párosversenykihíváso�
kat csak ritkán tartalmaznak, ami an�
nak következménye, hogy általában a 
szakszervezeti bizottságok és szakve�
zetők nem segítenek a dolgozóknak a 
versenyszerződések megkötésénél. Ezt 
támasztja alá a ki nem értékelhető 

■ versenyszerződé.sek nagy száma is (20 
—25 százalék).

Megállapíthatjuk, hogy a békeharc�
nak a termelés frontján való erősíté�
sében vannak még komoly feladataink. 
A béke megvédésében egybe kell forr�
nunk a munkában, az imperialisták le�
leplezésében és ennek a harcnak a tu�
datosításában, hogv minden hazáját 
szerető magyar ember — a postás 
dolgozók ifc érezzék hogv ez a szó: 
béke. mozgósító erejű a munkában és 
az élet minden területén.

Szekér Ferenc

A  H A Z A S Z E R E T E T  
A N Y A  GM E R Ő  VÉ V Á L I K .. .

Tájékoztatás a szakszervezeti lapokról
A Szakszervezetek Országos Tanácsának Elnöksége 1951. március 

19- i ülésén megvizsgálta a szakszervezeti lapok szerkesztését, terjeszté�
sét és olvasottságát. Megállapította, hogy a lapok színvonala általában 
emelkedik és a szakszervezeti tagok nagy érdeklődést mutatnak szakmai 
újságaik iránt. Ugyanakkor azonban- azt is megállapította, hogy e lapok 
elkészítéséhez indokolatlanul nagymennyiségű papírt használnak fel. és 
sok példány kárba vész, nem jut el idejében a tagsághoz, stb. Mindez, 
—• amellett, hogy egész népgazdaságunk számára nagy veszteség, — 
a szakszervezeti tagok befizetett filléreinek pazarlását jelenti.

A felsorolt hiányosságok kiküszöbölése érdekében az Elnökség 
elhatározta, hogy a jövőben a szakszervezeti lapok az eddiginél kisebb 
példányszámban és általában ritkább időközökben jelenhetnek meg és 
minimális áron, példányonként 20 fillérért árusíthatók. Ezzel is fokozzuk 
a szakmai újságok megbecsülését és elősegítjük a terjesztés célszerűbb 

megszervezését.
A SZOT Elnöksége felhívja a szakszervezetek Központi Vezetősé�

geit, területi szerveit és üzemi (szakszervezeti) bizottságait, hogy a lapok 
terjesztésében és elosztásában nyújtsanak segítséget a kiadóhivatalnak 
és vonják be ebbe a munkába a bizalmiakat. Tekintsék a szakszervezeti 
lappal való foglalkozást fontos politikai feladatnak és nyújtsanak 
fokozott segítséget a lapok szerkesztőségeinek olyképpen is, hogy vonja�
nak be minél több dolgozót azok szerkesztésébe és segítsenek a levelező-  
hálózat kiszélesítésében.

Budapest, 1951. március 19. SZOT ELNÖKSÉGE

U Í C S Ö S É G T Á B L A
A Magvar Népköztársaság Elnöki 

Tanácsa, a népgazdasági terv céljai�
nak megvalósításában elért kiváló 
munkájuk elismeréséül:

Váraljai Vilmost (IV. Postafőosztály) 
a Magyar Érdemérem aranyfokozatá�
val,

Soós István postafelügyelőt (Békés�
csaba. műsz. hiv.). Bakos Elemér műsz. 
segédet!. (Budapest, Főpostahivatal),

Schmercz Györgyi távbeszélőkez. (Jó�
zsef Távb. Közp.), Rádi József segéd�
munkás (posta műsz. hivatal.), a Ma�
gyar Érdemérem ezüstfokozatával tün�
tette ki.

Április 4- én, felszabadulásunk év�
fordulóján, az utolßo háromhavi ki�
váló teljesítményért sztahánovista- jel�
vénnyel kitüntetett szaktársak:

Babina Lajos 
Földváti János 
Békási Alajos 
Véqh Gyula 
Holló László 
Ferjentsik Béla 
Egyedi Andor 
Megyeri Józseí 
Bitó Géza 
Csányi Ferenc 
Molnár Lajos 
Peresztegi Antal 
Mészáros István 
Szentgróti György 
Mészáros Sándor 
Gerencsér Istvánná 
Jakab Ferenc 
Horkai Lászlóné 
Ferencz Lászlóné 
Gyuris László 
Simonyi Elek 
Váraljai Miklós 
Novák István 
Vágaljai Ede 
Kimlei Béla 
Kiss Antal

Alközponti UV
it »»
ti *»

Járműtelep
POTI
POTI
POTI
Keleti Posta 
Budapest 62. 
Budapest 72.
Föposta
Főposta
Föposta
Főposta
Főposta,
Helyközi és József

ír te
Teréz Távb. 
Főosztály 
Főosztály 
Főosztály 
Cegléd 1.
Győr 2. 
Szombathely 1.

(A Helyközi és József, Lipót, Krisz�
tina, Erzsébet, Lágymányos, Postafő-  
0 6 ztály és a többi hivatalok kitünte

A pécsi postások népi tánccsoportja

SZENTES- hivatal dolgozói a taka�
rékossági mozgalom keretében, a kon�
gresszusi verseny alkalmával 30 má�
zsa tüzelőt takarítottak meg.

*

A DEBRECENI ki&hivatalok a kon�
gresszusra újszerű és más kishivata-  
lok számára is követendő példátmutató 
kezdeményezéssel növelték vállalásaik 
eredményes teljesítésének lehetőségeit: 
brigádba tömörülve, közösen állandó 
együttműködésben oldották meg azo�
kat a feladatokat, amelyeket külön- kü-  
lön nem tudtak volna megoldani. A 
legjobb eredményt Debrecen 7 érte el 
168 százalékos teljesítménnyel.

RÁKOSHEGY - hivatalnál a kengresz-  
szusi versenyben 103 Szabad Nép- elő�
fizetőt és 56 új rádióelőfizetőt szer�
veztek be a jól dolgozó szaktársak. Jó 
munkájukért Lovas László és Hamvas 
Mária (Rákoshegy), Mezei Dénes 
(Rákoskeresztúr) és Török Terézia 
(Tóalmás) díszemléklapot kapott.

*

A LI PÓT- távbeszélő üzemosztály
dolgozói a takarékossági mozgalom 
keretében Makrai Gyula üzemosztály�
vezető szaktárs irányításával 23.143 
forint értékű kasználatonkivüli távbe-  
széVóberendezést kutattak fel és szol�
gáltattak be az Anyagszertárnak, 
részben a JAVÍTÓMŰHELYNEK.

P o stá s  d o lgozók ! M u n k á n k o n  k eresztü l b izon y ítsu k  be,
hogy m i a b ék etáb or h a rco sa i vagyunk!

tett sztahánovistáit helyszűke miatt a 
kövelkezö számban közöljük.)
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TERMELÉSI ÉRTEKEZLETEINK

Befejeződtek a Szakszervezetek 
/. Országos Tornászcsapatbajnoksága szakmai döntői

Március 18—24- e között a postai 
üzemekben és hivatalokban is meg�
tartották a termelési értekezleteket. 
Az értekezletek általában jók vol�
tak, úgy az előkészítésben mint a 
megszervezésben és tartalomban 
egyaránt. A termelési értekezleteken 
a szakszervezeti bizottságok és a 
szakvezetés jó munkája eredmé�
nyeképpen a dolgozók szép szám�
mal jelentek meg és aktív, értékes 
hozzászólásaikkal segítették elő az 
üzemek, hivatalok munkájának 
előbbrevitelét.

Komoly fejlődén tapasztalható
ezen a téren a debreceni kerület 
munkájában, amennyiben a terme�
lési értekezletekre a dolgozóknak 
mintegy 90—95 százalékát tudták 
mozgósítani, addig a többi kerü�
letekben csak mintegy 70—80 szá�
zaléka vett részt a dolgozóknak. A 
debreceni kerület jó munkáját bizo�
nyítja az is. hogy a dolgozók nem�
csak .kijelentésükkel, hanem értékes 
hozzászólásaikkal is emelték az ér�
tekezletek színvonalát, megbírálták 
a szakvezetés munkáját és ugyan�
akkor jó javaslatokat is tettek a 
munka megjavítására, valamint 
vállalásokat április 4 és május 
I tiszteletére.

így pl. Palágyi István távirda-  
munkás javasolta, hogy új vo�
nalépítésnél vonalfelrakó villát 
használjanak, mert ezzel sok 
dolgpzó munkaidejét lehet meg�

takarítani.

Helyen bírálatot gyakorolt

Kisújszálláson Is az egyik dol�
gozó, aki kifogásolta azt, hogy 
a szakvezető a Kispest 1- es 
hivatal dolgozói által történt 

m. versenykihívást csak egy�
szerűen bejelentette, hogy elfo�
gadják és nem magyarázta 
meg azt, hogy milyen módszer�
rel és hogyan érhetik el a ver�
senykihívásban feltüntetett fel�
tételeket és egyáltalán meg sem 
kérdezte őket, hogy ők, a dol�

gozók mit javasolnak.

Elmondhatjuk azt, hogy a terme�
lési értekezletek jó hangulatban 
folytak le. igen sok helyen kultúr�
műsorokat rendeztek. Emelte még a 
hangulatot az is. hogy ezen a na�
pon osztották ki a kongresszusi 
munkaversenvre kitűzött jutalma�
kat, vámdorzászlókat és értékes 
könyveket, ugyanakkor adták át a 
dolgozóknak a kongresszusi mun�
kaverseny emléklapjait, megfelelően 
kiértékelve.

A termelési értekezletek beszá�
molóit a vállalat- , a hivatalvezetők, 
csoport- művezetők tartották meg, 
akik túlnyomó többségükben gondo�
san előkészítették beszámolóikat, 
ismertették az üzem, hivatal dol�
gozói által elért eredményeket és 
rámutattak az egyes területeken mu-

A Magyar Pamutipar Nemzeti Vál�
lalat üzemi bizottsága a következő so�
rokat juttatta el szakszervezetünkhöz.

Hévízi üdülőjükben üdül ezidőszerint 
Kiszeli István szaktársunk, aki üzemi 
bizottságunkhoz intézett levelében áz 
alábbiakat írja:

„Tiszta, igen világos helyiséget 
kaptam, itt minden szoba tágas és vi�
lágos. Nem tudom leírni azt a sok 
szépet és jót, amit a postás- üdülőben 
munkánk jutalmául kaptunk. Itt na�
gyon vigyáznak az üdülök kényelmére 
és gyógyulására. Az étkezés kitűnő. A 
konyha pedig valósággal ebéd-  és va�
csorakölteményeket produkál. Olyan 
változatos és bőséges, ami szintén cso�
dálatraméltó. A kiszolgáló munkatár�
sak igen pontosan és gyorsan tálalják 
jel a különböző ételeket, az pillanatok 
alatt jut el mindenkihez, amit nem 
győzünk dicsérni. De nemcsak fizikai, 
hanem szellemi táplálékról is gondos�
kodik a postások üdülője. Van itt tár�
salgó-  és olvasóterem, újságok, sakk, 
dominó, különféle társasjátékok, mozi-  
látogatás, kirándulás és ezer másféle 
szórakozás. Végül megemlítem az 
üdülő orvosnőjét, akivel a vizsgálat

tatkozó hiányosságokra, valamint 
megszabták a további feladatokat.

Ilyen jó beszámolót tartott az 
Újpest 1. hivatalvezetője, aki beszá�
molójában konkréten rámutatott a 
kongresszusi versenyben elért ered�
ményekre, névszerint megdicsérte « 
jól dolgozókat és javaslatot tett 
arra, hogyan és miképpen tehetik 
meg a további vállalásokat április 
4 és május 1 tiszteletére, ki-  
hangsiílyozta azt. hogy á munka�
módszerátadást, az elvtársi segít�
séget, minden dolgozónak hazafias 
kötelessége gyakorolni. Ugyanakkor 
rámutatott arra is, hogy a kon�
gresszusi eredmények azért látszot�
tak olyan szépnek, mert a vállalá�
sok lazák voltak. A dolgozók hozzá�
szólásaiban, munkavállalásaiban 
már megmutatkozott, hogu ma�
gukévá tették azt és április 4- i, 
május 1 - i munkavállalásaikat már 
gondosabban tették meg.

Tapasztalatunk az, hogy a jól si�
került termelési értekezletek mellett

voltak komoly hiányosságok is.

Pl. Bp. 53- nál, Központi könyvelő-  
ségen stb. a csoportbizalmi értekez�
leteket nem tartották meg. Hiányos�
ság volt még az is. hogy az előké�
szítő munkáknál kultúrműsort kevés 
helyen iktattak be, főleg a forgalmi 
hivataloknál mutatkozott meg ez a 
hiányosság.

Hiányosság volt a beszámolók�
nál az, hogy az elmúlt terme�
lési értekezleteken hozott hatá�
rozatokról, a dolgozók részéről 
elhangzott hiányosságokról, a 
megtett intézkedésekről nent 
mindenhol számoltak be az elő�

adók.
Hiba volt az, hogy egyes hivata�
loknál a szakvezetés nem készült 
fel kellően a beszámoló m egtartá�
sára és pl. a gyöngyösi hivatalnál a 
hivatalvezető beszámolója mind�
össze 5 percig tartott és a lénye�
ges kérdésekkel, a kongresszusi 
munkaverseny kiértékelésével, a 
hosszúlejáratú munkaversenyszerző-  
■dések jelentőségével nem foglalko�
zott. Ugyancsak a hatvani hivatal-  
vezető szaktárs csupán a januári és 
februári eredményeket ismertette, a 
.kongresszusi eredményekről egyálta�
lán nem adott tájékoztatót a dol�
gozóknak.

A termelési értekezletek tapaszta�
latait leszűrve, a további feladat 
az. hogy a jól megszervezett terme�
lési értekezleteket még továbbfej�
lesszük, valamint azoknál az üze�
meknél, hivataloknál, ahol hibák, 
hiányosságok voltak, megfelelő tá �
mogatást, elvtársi segítséget nyújt�
sunk a hibák, hiányosságok kikü�
szöbölésére, hogy azok is jó ered�
ményeket mutassanak fel a követ�
kező termelési értekezleteken.

Bayer Zoltán
bér- , term, oszt.- vez.

alatti beszélgetés már fél gyógyulás, 
olyan kedves mindenkihez.

Elvtársi üdvözlettel: 
K1SZEL1 ISTVÁN, 

kőművesé'

A fenti levélből láthatják az elvtár�
sak, a  hévízi üdülőjükben megvalósít�
ják azt a mondást: „A szocializmust 
építő országunkban a legnagyobb érték 
a dolgozó ember.”

Harcos kommunista üdvözletünket 
küldjük az üdülő vezetésében részvevő 
elvtársainknak és kérjük, hogy munká�
jukat továbbra is öntudatos, szocializ�
must építő dolgozókhoz méltóan vé�
gezzék. További eredményes, jó mun�
kát kívánunk és reméljük, hogy ehhez 
hasonló vagy még a fenti levélben is�
mertetett jobb munkával veszik ki ré�
szüket szocialista hazánk felépítéséből.

Elvtársi üdvözlettel:
Pálosi Kálmán s. k. 
üdültetési felelős

Síinké Sándorné s. k.
TB- felelös

Ü N N E P

S Z Á M U N K R A . . .

A színpad függönye , lassan 
összecsukódik. A közönség annyira 
az előbb látott tánc hatása alatt 
van, hogy néhány pillanatig mozdu�
latlanul ül és csak azután tör ki a 
fergeteges tapsvihar. A kétezernégy-  
százfőnyi néző felállva, ütemes 
tapssal ünnepli a Szovjetunióból 
vendégként hozzánk érkezett Moj-  
szejev- együttest.

Feledhetetlen a tánccsoport 
minden egyes siáma.

Minden táncuk, a szereplők 
minden mozdulata maga az 
élet, maga a valóság, áz alkotó 

szovjet ember művészete'.
A „Partizán tánc” harcos roman�
tikája, a „Bulyba” (krumpli) színes, 
vidám jelenete után a közönség üte�
mes tapssal „Hogy volt” kiáltások�
kal kéri a szám megismétlését. Es 
az együttes ráadást ad. Moso�
lyogva, vidáman, könnyedén járják 
a nagy fizikai erőkifejtést igénylő 
táncot, pedig — és azt a közönség 
nagy része nem tudja — ma már 
a harmadik előadást tartják. Ez a 
szovjet ember, ez a Szovjetunió szo�
cialista művészete.

ívröl- évre nagyobb sikerrel folynak le 
a Magyar- Szovjet Barátsági Hónapok.
Dolgozóink nagy várakozással 

tekintettek ebben az évben is a 
március 9- től április 9- ig tartó ba�
rátsági hónap elé. A várakozás nem 
is csodálható, hiszen a barátsági 
hónap alatt szinte sürítve kapjuk 
azt

a támogatást, amit egyébként 
is a nap minden órájában, az 
élet minden területén a Szov�

jetuniótól kapunk.
Ebben a hónapban eljött hozzánk 

többek között Nyikitin elvtárs, a 
kiváló szovjet tudós. Nyikitin elv-  
társ több üzemet meglátogatott, új�
szerű hegesztési eljárások bemuta�
tásával, illetőleg ezekre vonatkozó�
lag

értékes felvilágosításokkal segítette 
a magyar dolgozók munkáját.

Itt járt Amoszov elvtárs, a Lenin-  
rendjeles szovjet gyorsolvasztár is. 
Meglátogatta az RM Műveket, a 
diósgyőri Martint. Útmutatásai se- , 
gítségével az olvasztárok kétszere�
sére emelték az olvasztókemencék 
teljesítőképességét.

A munka élenjárói mellett itt járt 
Makszim Tank bjelorussz költő is, aki 
Budapesten és több vidéki városban 
tartott előadásán a szovjet kultúra 
és a magyar kultúra szoros baráti 
kapcsolataira világított rá. Itt jártak 
a szovjet művészet kiválóságai is. 
Vendégként üdvözöltük péLdául 
Konstantin Szergejev négyszeres 
Sztálin- díjast, a Szovjetunió érde�
mes művészét, Natalia Dugyinszkaja 
négyszeres Sztálin- dijast, Jelena 
Sumilovát, a Moszkvai Nagyszínház 
szólóénekesét, Galina Barinova he-  
gedűmüvésznőt, Andrej Ivanov elv�
társat, a Szovjetunió népművészét, 
Veronika Petrovszkaja és Alekszandr 
Gyegyuhin zongoraművészeket.

Ezek a művészek a magyar dol�
gozók előtt mutatták be a Szovjet�
unió magasfokú kultúráját. Előadá�
saikból nemcsak dolgozóink ismer�
ték meg az élenjáró szocialista- re�
alista kultúrát, hanem a magyar 
művészek is értékes útmutatást kap�
tak további munkájukhoz.

A Magyar- Szovjet Barátsági Hó�
nap alatt a postás üzemekben az 
MSZT- alapszervek az üzemi kultúr-  
csoportok közreműködésével ünnepi 
rendezvényeket tartottak. Ezenkívül 
Jókai- téri kultúrotthonunkban az 
MSZT nagybudapesti postás szer�
vezete igen komoly műsort rende�
zett. A Jókai- téri kultúrotthon kl-

Közel h á ro m  h ó n ap p a l ezelőtt, ind u l�
ta k  m ég a  T ornász  Cs. B. elődöntő  k ü z�
delm ei, a  k ö zép d ö n tő n  m ár. jóv a l fegyel�
m ezettebben  és k é t c sa p a t kivételével 
(D om bóvár és  Ál- központ) m ind  m eg je�
len tek  a  v e rsen y e n . Az előbbi c sap a t 
vezető inél sú ly o s h ib ák  m u ta tk o z tak , 
m e rt Szüle d o m b ó v ári .sportfe le lős úgy 
lá tta , ho g y  a la b d a rú g ó b a jn o k sá g  fo n �
tosabb , m in t a  T ornász  Cs. B. közép�
döntő je , e n n ek  k ö v e tk ez téb en  c sa p a �
tu k  nem  je le n t m eg  a  középdön tőn . Jó l�
lehet. m inden  tám o g a tás t m eg k ap tak  a 
te rü le ti b izo ttság tó l, ú g y  an y ag i, m in t 
a  sp o rto ló k  sz a b a d sá g o lá sa  tek in te té �
ben , az A lközpont ré szé rő l a  közép d ö n �
tőn m indössze h á ro m  to rn á sz  je len t 
m eg, de  a  sp o r tfe le lő s t azo n b an  m ég 
később, a  v e rse n y  ide je  a la t t  sem  
lá th a ttu k . E két. .sportfelelős ú g y �
lá tsz ik  nem  tulajdonít, k ü lönösebb  je le n �
tő ség e t a  P á r tu n k  á lta l m eg je lö lt fe l�
a d a to k  v é g re h a jtá sá n a k , a  to rn ász  csa �
p a tb a jn o k sá g  s ik e re s  b efe jezésének .

Döntő küzdelmek
á p r ilis  1- én Szeged, G yőr női csap a ta i, 
v a lam in t Jav ító m ű h ely , T eréz - központ,

F érfiak : 1. D ebrecen  28S.7, 2. Bp. J a �
v ítóm űhely  I, 286.3, 3. K arcag 284.1, 
4. Miskolc 282.3, 5. T eréz - központ 281.8, 
6. Sopron  281.4.

csinek bizonyult az érdeklődők be�
fogadására. Ennek a rendezvénynek 
a sikere miatt a postás MSZT kö�
vetkező ünnepi rendezvényét a 
MEMOSZ nagytermében tartotta 
meg, ahol körülbelül ezerfőnyi kö�
zönség nézte meg az operaházi mű�
vészek kiváló szereplését.

Az 1951. évi Magyar- Szovjet Ba�
rátsági Hónap is beigazolta és gya�
korlatban megmutatta, hogy milyen 
nagy segítséget kaptunk — és ka�
punk állandóan a Szovjetuniótól.

Sztálin népe a termelés, a kul�
túra, a gazdasági élet minden terü�
letén segíti harcunkat és útmutató-  j 
sai alapján öntudatosabbá, munkára J

K arcag , M iskolc, D ebrecen é s  Sopron 
fé rf ic sa p a ta i közö tt fo ly tak  le. E rre  az 
a lk a lo m ra  a dobu tcai to rn a te re m  szépen  
d e k o rá lv a  fo q ad ta  az é rk e z ő  c sa p a �
to k a t. A v e rse n y  ü n n ep é ly es k e re �
tek  közö tt a szo v je t győzem i induló  
h a n g ja ira  fe lv o n u lássa l k ezdődö tt. A 
m eg je len t c sa p a to k a t • M észöly Géza 
e lv tá rs . a sz ak sze rv eze t eínöike rö �
vid beszéd  k e re téb en  üdvözölte  és 
k iem elte  a sp o r t je len tő ség é t, b é k é é r t 
v ívo tt h a rc u n k b a n . E zután  szép szám ú  
közönség  je len lé téb en  a  v e rsen y  m eg�
kezdődö tt.

A d ön tő  küzdelm ek  so k szo r egészen  
m ag assz ín v o n a lo n  m ozogtak . A v e rsen y  
a la tt  k iem e lk ed e tt a  d e b recen iek  fé rf i�
c sa p a tá n a k  9.5 pon tos sz a b a d g y a k o rla ta . 
A nők ré szé rő l P atak i Irén  és ö rm é n y  
Á gnes szeged i posta  9.4 p o n tos ta la j�
g y ak o rla ta , B ogdándi S án d o r d eb recen i 
posta  9.7 - es ta laj -  és P ap p  T iham ér 9.6 
p o n tos talaj -  és g y ű rű g y a k o rla ta . Egyé�
n ileg  a  hők közül A lm ás Zsuzsa 37.4, 
K ara M argit 36.8, pon tos e red m én y e  
(szegedi posta), Fonyod Ilona 35 pon t 
(Győr). F érfiak : P ap p  T iham ér 48.7,
B ogdándi S ándor, C sukás Já n o s  48.4 
pon t, m in d h áro m  d eb recen i posta .

Nők: 1. Szeged 194.5, 2. G yőr 191.1, 
v ég e red m én y b en  a szakm aközi elöntőbe 
Szeged női és D ebrecen  fé rf ic sa p a ta  
k e rü lt

és harcra készebbé válnak a ma�
gyar dolgozók.

T. s.

P O S T A S DOLGOZO
K iadja a  P o stáso k  S zakszerv eze te .

Felelős kiadó: MÉSZÖLY GÉZA. 
Felelős szerk esz tő : BASTA REZSŐ. 

S zerkesz tőség  és k iadóh ivata l: 
B udapest. VI.. B enczur - u . 27. 

M egjelenik m in d en  hó  10- én 
Telefon: 428—777.

N yom atott a  S zik ra  L apnyom da 
k ö r tö rg ó g ép e in .

B udapest, VIII., Jó z se f - k ö rú t 5. 
Felelős nyom davezető : 

KULCSÁR MIHÁLY

Az MHK- szervezők feladatai április 10- ig
Ha üzem i sp o r tk ö re in k  és eg y esü le �

te in k  vezető i v issza  tek in ten ek  az  elm ú lt 
h e te k  m u n k á já ra , m a g u k  is m eg á llap ít�
h a tjá k  a m u nka h ián y o sság a it, tö b b �
n y ire  an n ak  g ép ie sség é t, a n n ak  felüle�
te s sé g é t az MHK sz e rv e zés  te rü le té n . 
Az MHK b izo ttság o k  m eg a lak ítá sa  la s�
san  h a lad  a  sp o r tk ö rö k n é l és eg y esü le �
teknél. Ahol az  M H K - bizottságok m eg�
a la k u lta k . leg több  h e lyen  azok  m unkái 
sz ű k  k ö r re  k o rlá to zó d n ak , m e rt egyes 
hely ek en  c su p á n  a  p lak á to k  k ifü g g esz �
téséb en  n y ilv án u l m eg. Ez a m ód szer 
he ly te len  és nem  seg íti elő az  MHK 
tes tn ev e lési r e n d s z e r  p ró b á ira  való je �
len tk ezések e t és fe lk észü lések e t. Az 
MHK sz erv e ző k n ek  ezekben  a n ap o k b an  
a r r a  kell tö rek ed n iö k , hogy rö p g y ű lé '

seiken, sz ak sze rv eze ti ü léseken , é r te k e z �
le teken , de  fők ép p en  az  egyén i m eg�
g y ő zés seg ítség év e l m egv ilág ítsák  a  dol�
gozók , e lső so rb an  a f ia ta lsá g  szé les tö�
m egei e lő tt az  új MHK tes tnevelési re n d �
sz e r  lényegét, a re n d sz e re s  sp o rto lá s  
e lőnyeit, ö röm eit.

Sokoldalú  a lap o s fe lv ilágosító  m u n k a  
és te rv sz e rű s é g  sz ü k sé g e s  a  je le n tk e �
zéssel k ap cso la to s  fe la d a to k  e lvég zésé�
hez.

Az MHK sz erv e ző in k  vegyék  igénybe 
a p á r tsz e rv e z e te k , az  üzem i (szak sze rv e �
zeti) b izo ttságok  tám o g a tásá t, beszélje«  
m eg az  MHK k é rd é se it az üzem  élen �
já ró  dolgozóival és je le n tk e z é s re  szó �
lítsá k  fel őket., hog y  az se rk en tő leg  
h asso n  az  üzem  több i do lgozó ira .

H Í R E K
A FÖPOSTA építési osztályának sze�

relője, Spiegl Béla szaktárs versenyre 
hívta ki a Teréz- távbeszélőhivatal 
sztahánovista ikerjelfogó szerelőjét. 
„Akármelyikünk győzzön is a verseny 
során — mondta Spiegl szaktárs —, 
az igazi győztes a magyar nép, a szo�
cializmus lesz.’1

*
KESZTHELYEN február 1. óta a 

posta látja, el a hirlapkézbesitést. A 
postások már az előző hónapban 300 
új Szabad Nép- előfizetőt szereztek.

*
PÉCSETT a kongresszusi verseny 

során a szakszervezet öt . vándor�
zászlóval jutalmazta a termelés terén

kiváló eredményt elért brigádokat és 
két egyéni versenyzászlóval az egyéni 
munka terén legjobb két dolgozót. A 
„legjobb brigád“ címet és a hasonló 
feliratú zászlót a sajtó- brigád kapta 
44Ö százalékos teljesítményéért. A 
„legjobb dolgozó“ címet és feliratú 
versenyzászlót Nádasi Teréz szaktárs�
nő érdemelte ki a könyvelés megszer�
vezése, körül kifejtett értékes és ered�
ményes munkájáért.

¥

TATABANYA körzeti hivatal dolgo�
zói brigádot alakítottak. A brigád tag�
jai vállalták, hogy szombatonkint fel�
váltva tartanak éjszakai szolgálatot 
Tatabánya 4- néI.

A szakmai döntő végeredménye:


