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A G Y Ő ZELEM  N A P J A
E lvtársak! Eljött a Német�

ország feletti győzelem nagy 
napja. A fasiszta Németország, 
amelyet a Vörös Hadsereg és szö�
vetségeseink haderői térdre kény-  
szerítettek, elismerte, hogy legyőz�
ték és feltétel nélkül kapitulált.” 
Hat évvel ezelőtt ezekkel a szavak�
kal jelentette be Sztálin elvtárs a 
szovjet népnek a Vörös Hadsereg 
világraszóló diadalát. Május 9- én, 
hat évvel ezelőtt ezer ágyú díszsor-  
tüze adta tudtul a világ dolgozói�
nak, hogy a hitleri hadigépezet meg�
semmisítésével befejeződött az em�
beriség legborzalmasabb háborúja.

A világ népei felszabadult 
örömmel •fogadták a fasiz�

mus felett aratott győzelmet. Május 
9- e azóta a győzelem napja és a 
világ szabadságszerető népeinek a 
hála és emlékezés napja. A népek 
millióinak forró hálája száll ezen 
a napon a nagy szovjet nép és láng�
eszű vezére, Sztálin elvtárs felé, 
hogy megszabadította az emberi�
séget a fasiszta hordák pusztításai�
tól.

A népek emlékeznek még a há�
ború borzalmaira. Emlékeznek arra, 
hogyan szabadították a viliágra a 
profitéhes tőkéáek serege a fasiszta 
hordákat. Emlékeznek még arra á 
kijelentésre, melyet Truman, az 
akkori USA- szenátor, ma USA- el-  
nö.k mondott: „Ha azt látjuk, hogy 
Németország győz, Oroszországnak 
kell segíteni, ha pedig Oroszország 
győz, akkor Németországnak kelt 
segíteni és ilymódon hadd öljenek 
meg annyi embert, amennyit csak 
lehet.”

E s alighogy elszállt a lőporfüst, 
hat évvel ezelőtt a harcme�

zok felett, az imperialisták újabb

háborús terveket szőnek, újból 
lángba akarják borítani a világot. 
De a népek szilárd ellenállásába 
ütköznek, mert a haladó emberiség 
már tudja, hogy „A béke fennma�
rad és tartós lesz, ha a népek ke�
zükbe veszik a béke megőrzésének 
ügyét és végig kitartanak mellette.” 
Az imperialista háborús uszítok 
megfeledkeznek arról, hogy azóta 
döntően eltolódtak az erőviszonyok, 
megfeledkeznek arról, hogy a törté�
nelem kereke azóta nem is egyet 
fordult. Pedig, ha másból nem, 
Korea példájából tanulhatnának. 
Korea példája megmutatja, „Mire 
képes szabadságáért egy nép, ha 
évtizedes rabság után leverik kezé�
ről a bilincset”, mint Rákosi eiv-  
társ mondta Pártunk II. kongresz-  
szusán.

A győzelemnek ezen ragyogó 
napján a magyar dolgozó 

nép is forró szeretettel és hálával 
fordul a nagy szovjet nép és legyőz�
hetetlen hadserege felé, melynek 
felszabadulását, szabadságát kö�
szönheti és azt, hogy békében épít�
heti szebb, boldogabb jövendőjét. 
A magyar nép tudja, hogy a szovjet 
nép a béke népe, de a szovjet nép 
egyúttal a legyőzhetetlen erő népe 
is. A történelem megmutatta, mi 
vár azokra, akik . megpróbálják 
megzavarni a dolgozó nép békés 
építőmunkáját. A világ népei és kö�
zöttük a magyar dolgozó nép is a 
szovjet nép hősi példájából a győ�
zelem napján új erőt merítenek a 
békeharc fokozásához. Sztálin népe 
— a béke, az erő, a győzelem népe 
— az egész világ dolgozói számára 
mutatja a béke megvédésének biz�
tos útját.

Üdvözöljük a posta új élüzemeit
Az 1951. első negyedév eredményeinek alapján:

Posta műszaki üzemei. Elüzem Posta Alközponti ÜV.
Az üzem első negyedévi átlagteljesítménye 134 százalék. Az anyag�

takarékosság területén jelentős eredményt értek el, többek között azzal, 
hogy 240 ezer forint értékű elfekvő gépet és készülékanyagot szolgáltat�
tak be.

II. helyezett Posta Kp. Járműtelep tlV. Posta forgalmi üzemei. 
Elüzem: Dombóvár 2. postahivatal.

A távirányítások számát 20 százalékkal csökkentették. A hivatal 
dolgozói mozgóposta szolgálatot teljesítenek. 100 százalékon aluli telje�
sítmény nincs a hivatalnál. A megengedett 5 százalékos készenléti idő�
vel szemben a hivatalnak egyáltalán nincsen készenléti ideje.

II, helyezett: Bp. Keleti Posta.

Gondoljunk saját gyermekeinkre 
és segítsük a koreai hősök gyermekeit

A Magyar Nők Demokratikus Szövetségének országos vezetősége 
május 6- án felhívást tett közzé, melyben bejelentette, hogy 1951 május 
15- töl június 15- ig terjedő időben gyűjtést indít a koreai gyer�
mekek részére. A magyar nép által adományozott forintokból gyógyszert 
és ruhát vásárolnak.

Megtisztelő kötelességünk, hogy az emberi mivoltukból kivetkőzött 
rabló amerikai imperialisták áldozatainak, a meggyilkolt hősök árván 
maradt gyermekeinek, minél nagyobb segítséget nyújtsunk.

A hős koreai nép a mi szabadságunkért és békénkért is harcol, mi�
kor vért és áldozatot nem kímélve küzd a betolakodó imperialistákkal 
szemben.

Mi, postás dolgozók is fejezzük ki ezzel a gyűjtéssel Is testvéri 
együttérzésünket a szabadságszerető hős koreai nép iránt. Tegyük 
magunkévá az MNDSZ felhívását: „Gondoljunk saját gyermekeinkre és 
segítsük a koreai hősök gyermekeit.”

Postások Szakszervezete Elnöksége.

HOGYAN LETTÜNK „ELÜZEM"
A kongresszusi, verseny- vállalá�

sok és annak eredményei, valamint 
a SZOT- zászió elnyerése arra ösz�
tönözték dolgozóinkat, hogy mun�
kájukat még fokozottabb lendület�
tel végezzék és a termelékenység 

emelésével bizonyítsák a béke mel�
letti harcos kiállásukat.

Az élüzem cím elnyerésének ér�
dekében a versenylendület megtar�
tására üzemi pártszervezetünk, a 
népnevelők és pártbizakniak, szak-  
szervezeti aktívák mozgósításával 
röpgyűléseket szerveztek, a szakve�
zetés pedig termelési értekezleteken 
mutatott rá Gerő elvtárs. Pártunk 
II. kongresszusán elhangzott be�
szédére, mely szerint fejlődésünk 
és felemelkedésünk csak úgy bizto�
sítható, ha a bérek nem indokolat�
lanul emelkednek, hanem arányban 
állnak a végzett teljesítményszáza�
lékkal

Dolgozóink m egértették Pártunk határozatát
és a felemelt ötéves terv teljesíté�
séért folytatandó harcot. Tudatossá 
vált mindannyiunkban, hogy az 
Alközponti Üzem dolgozóinak is 
kötelessége a béke megvédésének 

ügye, melyért a munka frontján 
kell, hogy harcoljanak.

Az üzemi háromszög javaslatát 
— a teljesítmények heti kiértékelé�
séről napi kiértékelésre való átté�
rést — a dolgozók örömmel fogad�
ták, melynek ösztönző hatása min�
den szaktársnál megmutaíkozott. 
A vefsésytáblákon naponként fel�
tüntetett versenyállásokat vala�
mennyien láthatták és tájékozód�
hattak teljesítményeik állásáról. 
Különösen kitűntek vállalásaikkal 
és azok teljesítésében a brigádok 
közül Lóczy- , Gyulai-  és a Selmeczi-  
brigád, akik vállalták, hogy napi 
munkájukon felül

1 dbV/50 és 1 db X/100 automata alközpont 
felú jítását yégzik el.

Az egyéni vállalások közül ki�
emelkedett Holló László vállalása, 
aki egy újítás beadását vállalta és 
ötöt nyújtott be, melyből 150.000 
forint megtakarítás várható.

A jó felvilágosító munka ered�
ménye mutatkozott az anyagtaka�
rékosság terén - is. Az első negyed�
évben, használt anyagok újbóli be�
építésével

109.000 forintot takarítottunk meg.
•

Fenntartási osztályunk dolgozói 
a berendezéseknél végzett lomtala�
nításból 240.900 forint'értékű gépet 
és készüléket szállítottak be rak�
tárainkba. Ezenkívül elvégeztek fel�
ajánlásképpen 30.070 forint értékű 
munkát.

Dolgozóink összegyűjtöttek és az 
Anyagszertárba beszállítottunk 
3458 kg ólomhulladékot és 740 kg 
borítotihuzál hulladékot.

Az élüzem cím elnyerésére vo�
natkozó feltételeket a következőkép�
pen teljesítettük:
1. Az üzem teljesítménye 134%
2. Tervteljesítés 143%
3. Fenntartási norma telj. . 132%
4. Fizikai dolgozók teljesít�

ménybéres óráinak %- a 89
5. Anyagtakarékosság terén, 

a ■beépített használt anya�
gok értéke, az új anyagok 6.8%- a. 

A büszke élüzem címért vívott
harcunkban igyekeztünk jó munkát 
végezni. Eredményeinket a Párt 
és a - szakszervezet, valamint a 
szakvezetés jó összmunkája biztosí�
totta.

Tudatában vagyunk eredmé�
nyeink jelentőségének, de azt is 
tudjuk, hogy

a büszke élüzem cím elnyerése 
még fokozottabb helytállást követel tölünk.

Az . eredmények nem tesznek elbi-  
zákodottá bennünket, hanem igyek�

szünk az . egyes osztályrészlegekben 
még megmutatkozó hiányosságokat 
felszámolni és. jó politikai munká�
val a növekvő versenylendületet 
biztosítani.

Dolgozóink lelkesedését és a nö�
vekvő versenymozgalmat bizonyítja 
az a tény is, amikor megtudták dol�
gozóink, hogy a vállalat Élüzem 
lett, a 716 dolgozó közül a ver�
senyszerződések száma 300- ról 
606- ra emelkedett.

Nehéz és hosszú utat tettünk

A Dolgozó Ifjúság Szövetsége 
Központi Vezetősége határozata
alapján, megkezdték alapszerveink 
üzemi DISZ- értekezletünk küldött-  
teinek megválasztását küldöttvá�
lasztó taggyűléseken. Ezeket a je�
lentős taggyűléseket kultúrműsor�
ral és szép, sokat kifejező dekorá�
cióval teszik ünnepélyessé. A kül�
döttválasztó taggyűléseket komoly 
politikai és szervezési munka előzi 
meg. Alapszerveink igen nagy 
súlyt helyeznek arra, hogy

megértessék fiataljainkkal 
a küldöüválaszté taggyűlések jelentőségét.

Különösen jó politikai munkát
fejtettek ki a Budapest 72- es pos�
tahivatal és a Kábel íí - es hivatal 
DlSZ- alapszervei, ahol az ifik a 
küldöttválasztó taggyűlés és a Vi�
lágifjúsági Találkozó tiszteletére 
munkafelajánlásokat tettek. így a 
Budapest 72- es postahivatal kül�
döttválasztó taggyűlésén 12 ifi fel�
ajánlotta. hogy a minőségi munka 
megjavítása érdekében vállalja, 
hogy résztvesz

a tonalvizsga letételében
es ezt a vállalást később az egész 
taggyűlés a magáévá tette és el�
fogadta. A Kábel Ilí- as hivatal 
ifjúmunkásai pedig felajánlották a 
’Világifjúsági Találkozó tiszteleté�
re, hogy személyenként 30 kg 
álomhulladékot, 10 kg érpárhulla�
dékot és 3 kg forrasztóónt takarí-  
lanait meg.

Azokban az alapszervekben, 
ahol gyenge volt a politikai elő�
készítő munka és

a taggyűlést főleg mechanikus 
szervező munkával készítették elő,

nem értük el a kívánt eredménye�
ket, pl. Postaműszerész Ipari ta�
nulóiskola. Átviteltechnika (Puulay 
Ede- u.), Lipót Kp.

A titkári beszámolók egy- két ki�
vétellel helyesen foglalkoztak a 
küldöttválasztó taggyűlés jelentő�
ségével, hogy a választmány és a 
bizottság demokratikus megvá�
lasztásával szorosabbá' válik a 
kapcsolat a tagság és a vezetés 
között, hogy. a választmányon ke�
resztül a DISZ- tagok ellenőrizni 
tudják a vezetés munkáját. Külö�
nösen jól foglalkoztak a beszámo�
lók a békeharc fontosságának kér�
désével. Helyesen világították meg 
a lit. (berlini) Világifjú^ági Ta�
lálkozó jelentőségét a békéért ví�
vott harcban, amikor, elmondták,i
hogy azon a területen, ahol most 
az amerikai imperialisták és csat�
lósaik véres háborújukat szervezik 
a békés és boldog jövőjét építő

meg, míg a büszke Élüzem cím bol�
dog tulajdonosai lehettünk és hogy 
ma ilyen örömünk is lehet ezt a 
nagy Szovjetunió hős fiainak kö�
szönhetjük, akik nekünk. Alközponti 
üzemi Vállalat dolgozóinak is el�
hozták a szabadságot. Békénk 
megvédéséért és az egész világ 
dolgozóinak békés jövőjéért vállal�
juk, hogy többet és jobban fogunk 
termelni.

Lakos Ferenc
Alközponti ÜV

Szovjetunió és népi demokráciák 
ellen, 70 millió fiatal békeharcos 
nevében többezer küldött fogja 
egyszerre harcosan énekelni, hogy:

„Egy a jelszónk: a béke, harcba
boldog jövőért megyünk . . . ”

Hiányossága volt a titkári be�
számolóknak, hogy keveset foglal�
koztak a helyi DISZ- szervezet 
eredményeivel, hiányosságaival és 
feladataival, s bár szép számmal 
szóltak hozzá az ifik a beszámo�
lókhoz, a hozzászólások jelentős 
része — épp a titkári beszámoló 
általánossága miatt — általános, 
vagy inkább külpolitikai jellegű 
volt.

Egyes küldöttválasztó taggyűlé�
seken igen helyes és

egészséges kritika hangzott el
az alapszervek DISZ- vezetőségei 
és a DISZ- bizottság felé is.

Most, amikor alapszerveink kül�
dötteiket választják meg az üze�
mi DISZ- értekezletre, ünnepelte 
dolgozó népünk a 7- ik szabad má�
jus 1 - ét. Abba a hatalmas béketün�
tetésbe, amelyet országunk dolgo�
zói rendeztek május 1- én, nagy 
lendülettel és lelkesedéssel kap�
csolódtak a budapesti postás fia�
talok is. Bátran és harcosan kiál�
tották a sokszázezer békeharcos�
sal együtt, hogy: „Éljen Rákosi 
elvtárs, éljen a Párt, harcolunk a 
békéért, megvédjük a békét!” Ez a 
béketüntetés kifejezte, hogy fiatal�
jaink mélyen a szivükbe zárták 
Sztálin elvtárs történelmi szavait:

„A béke fennmarad és tartós lesz, 
hsf'a világ népei kezükbe veszik a 
béke megőrzésének ügyét és vé�
gig kitartanak mellette.”

A postás fiatalok jól tudják, 
hogy küldöttválasztó taggyűléseket 
tarthatnak, hogy demokratikusan 
megválaszthatják felsőbb vezető�
ségüket, azt

a Pártnak, Rákosi elvtársnak köszönhetik,
aki hosszú, kemény és szívós harc�
ban zúzta szét dolgozó népünk el�
lenségeit, postás fiataljaink ellen�
ségét is. Jól tudják, hogy a kül�
döttválasztó taggyűlés eddigi ered�
ményeit a Párt irányítása, bírála�
tai és segítsége tették lehetővé. S 
munkánk során tapasztalt hiányos�
ságok kiküszöbölésének szintén a 
Párt iránymutatásával indulunk 
neki, elsősorban a politikai felvilá�
gosító és meggyőző munka meg�
javításával, hogy szervezetünket 
még erősebbé, még egységesebbé 
tegyük.

FÜGEDI.

A  KÜLDÖTTVÁLASZTÓ 
DISZ- TAGGYÜLÉSEK JELENTŐSÉGE

A P O S T Á S  S Z A K S Z E R V E  Z' T T T  , I. A P J A
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Párosxersenyekkel is harcolunk 
a békéért!

Pártunk II. kongresszusa újabb fel�
adatokat állított elénk, amelyek meg�
valósítása a béke megvédését, a szó 
eialíztnus építését szolgálja. Ezekből 
a feladatokból eisőrendííek termelési 
feladataink, amelyeket viszont csak a 
szocialista munkavereany — ezen be�
lül az üzemek közötti és az üzemen be�
lüli párosv- erseny — kiszélesítésével, 
tömegmozgalommá tételével tudunk 
megvalósítani.

Dolgozóink. üzemi funkcionáriu�
saink megértették Pártunk határoza�
tait, mert a pártaiapszervek irányításá�
val a párosverseny kiszélesítése terén 
már edd g komoly eredményeket ér�
tek él. Üzemeink, hivatalaink nagy 
többségükben

április második felében 
megkötötték párosversenyszerzödéseiket
melyek a tervek túlteljesítésére, az 
anyagtakarékosság fokozására, a 
minőségi munkára, a szakmai to�
vábbképzés fejlesztésére és a 
munkamódszerátadás kiszélesítésére 

vonatkoznak.
Például a Javítóműhely /. dolgozói a 
Járműteleppel kötött párosversenyszer-  
tödésben vállalták, hogy ezévi tervüket 
30 napporx előbb fejezik be, az üzem 
átlag teljesítmény ét a jelenlegi 126 szá�
zalékról május 1- ig 128 százalékra, 
év végéig pedig 135 százalékra eme�
lik. Az anyagi akar ékosság terén a fel�
használandó anyagok 17 százalékát 
roncsanyagokból fedezik, a 100- on 
alul teljesítő dolgozók számát a jelen�
legi 4.7 százalékról az év végéig 2- 5 
százalékra csökkentik, továbbá a da�
rabbéres órák számát a jelenlegi 76 
százalékról 80 százalékra emelik. Eze�
ken tű) még több szempontból tettek 
vállalást a dolgozók, de az eddigi ki�
értéke. esek szerint az üzem átiaigtelje-  
síiésében 128 százalék helyett csaik 
126 százalékot értek él. Vidéki terü�
leti bizottságaink területén a hivata�
lok szintén nagy többségben bekapcso�
lódtak a párosversenybe, így pl. Salgó�
tarján Gyöngyössel, Miskolc 10.—Ózd 
I- el, Miskolc I.—Debrecen I- el, és 
Eger I- el, Hatvan—Balassagyarmattal, 
Szeged I.—Kecskemét I- el, Kiskőrös 
—K i sík unmia j sá v al, B ékés— Csongrád
I- el, stb. kötöttek párosverseny szerző�
dést. Komoly hiányosság azonban az, 
hogy a tíznaponkónli kiértékelésről, 
annak eredményéről a területi bizottsá�
gok nem küldenek jelentéseket.

Több üzem és híva táj dolgozói igen 
helyesen

a párosversenyt összekapcsolták 
a í  „élüzem“ címért folyó versennyel

és így igyekeznek a büszke Élüzem-  
csillagot megszerezni. Más üzemekben 
és hivatalokban pedig a sztaháno-  
vista mozgalom kiszélesítése érdeké�
ben a csoportvezetők és a műszaki ér�
telmiség úgy kapcsolódott be a páros-  
versenyekbe. hogy a munka helves 
megszervezésével, a műszaki előfeltéte�
lek biztosításával, az eddig jól bevált 
munkamódszerek átadásának megszer�
vezésével komoly segítséget nyújtanak 
a dolgozóknak vállalásuk teljesítéséhez. 
Pl.: A József és Helyközi Kp- ból ki�
vált Helyközi távbeszélő központi 
üzemben a szakszervezeti bizottság, 
a műszaki értelmiség és a csoportveze�
tők 41 százalékát beszervezte az üze�
mi n belüli párosversenybe és résziikre 
tartott értekezleten komoly segítséget 
adott a jó vállalások megtételéhez. 
Azonban itt is van még tennivaló: a 
vállalást még nem tett 59 százalék 
beszervezése. Szintúgy komoly felvilá�
gosító munkát 'keil végezniök, "hogy 
66 százaléka, amely nem kötött még 
pá rosverseh vszerzodést, bekapcsolód�
jon a versenyekbe.

A verseny nyilvánossága és nyilván�
tartása tovább fejlődik üzemeinkben, 
hivatalainkban, a Bpest 62- es postán 
pl. olyan versenytáblát készítettek a 
dolgozók, amely egyszerre szemlélte�
tően mutatja a versenytársak eredmé�
nyét.

Ezenkívül naponta távbeszélőn köz�
ük egymással a versenytárs�
hivatalok a részeredményeket is, 
amiket azután egyéni agitációban 
és versenytáblákon közölnek a dol�

gozókkal.
Igen helyes volt, hogy a József erő�

sítő- állomás és a Főposta táviró-  
üzemosztálya közvetlen hangszórós 
összeköttetést létesítettek egymássá] és 
így a két termelési értekezleten részt�
vevő dolgozók lelkes hangulatban kö�
tötték meg a versenyszerződésüket. Az 
előkészítésben a két szakszervezeti bi�
zottság bér-  és termelési felelősei és 
osztáiyíitkáraii 'jó munkát végeztek két 
üzem dolgozói között, a bizalmiak be�
vonásával jól tudatosították a páros 
verseny célját és jelentőségét. A dol�
gozói: által megkötött versenyszerződé�
sek feltételeit is helvesen állapították 
íteg, de komoly hiányosság volt,

hogy a két üzem által létesített 
munkabizottság csak május 2- án 
szövegezte meg részleteiben is a 
versenyszerződést és így az e'ső 
kiértékelés csak május 10 én tart�

ható meg.
Az elmondott néhánv jó példa ált a 

iában aa üzenjek nagy részére jellemző, 
azonban van néhány üzem, ahol mecha�
nikusan és felületesen készítették el a 
vensenvszerződést a szakvezetés részé�
ről, azt is mutatja, hogy ezekben az 
üzemekben

a szakszervezeti bizottság 
nem nyújtott kellő segítséget

sem az előkészítésben, sem a mozgósí�
tásban. így pí.: a Lipót központban, 
ahol a ver&enyszerződés ugyan min�
den fontos szempontot tartalmaz, de 
csak általánosságban és ki nem érté�
kelhetően-  A kiértékelés terén a kon 
gresszuai verseny után kisebbmérvű 
lazulás volt tapasztalható üzemeink�
ben, hivatalainkban, azonban ma már 
elmondhatjuk, hogy néhány eset kivé�
telével, a tíznaponkénti, sőt egyes he 
lyeken, mint pi.:

a Bpest 62 ben, a naponkénti rész�
kiértékelésnek a dolgozók közti 
ismertetése előre vitte a verseny�

mozgalmat.
Ez aa érintett üzemek, hivatalok szak-  
szervezeti bizottságainak javuló tnun 
Kaját is mutatja. De nem mondható ez 
«1 pl. a Bpest 112 es posta szakszer�
vezeti bizottságáról, ahol a bér-  és 
termei és fel el őst nem a dolgozók vá�
lasztották meg. hanem csak úgy „k'je 
lölték“, megsértve a szakszervezeti de-  
mokráciát Ugyanitt a bizalmi szaktár 
sak nem tudnak arról!', hogy a verseny 
szervezése, a munka- versenyekre való 
mozgósítás, valamint a vállalások 
megtételéhez nyújtandó segítség terén 
tennivalóik vannak, mert a szakszer�
vezet] bizottság nem foglalkozik meg�
felelően a bizalmi szaktársak nevelé�
sével.

Összefoglalva az eddig elmondotta�
kat, látjuk, hogy bár vannak e téren 
eredményeink, azonban ezek még nem 
kielégítőek, s ezért szakszervezeti bi�
zottságainknak, különösen pedig

a szakszervezeti bizalmiaknak 
fokozottabban kell kivenni részüket

a reális alapokon álló üzemek közötti 
é6 üzemen belüli párosversenyek be-  
szervezéséből. A szakszervezeti bizott�
ságok és .bizalmiak vizsgálják felül a 
már eddig megkötött párosversenyszer-  
zödéseket és a mozgalom további ki-  
szélesítése, tömegmozgalommá tétele 
érdekében végezzenek egyénileg is jó 
munkát, segítsék, neveljék dolgozótár�
saikat, hogy elérhessük azt, hogy 
minden postás dolgozó résztvegifen a 
munkaversenyben, hogy párosverseny-  
szerzódést kössön több és jobb mun�
kájával kivegye részét ötéves tervünk 
megvalósításából és hazánk megerősí�
téséből.

Szabó Lajos

SZTAHANOVISTA- ISKOLA 
A BUDAPEST 72- BEN

M osolygóarcú , le lk es p o s tá s  do lgozók 
v e ttek  ré s z t  a  B pest 72 - es h iv a ta lb an  a 
m ásodik  S ztah án o v - isk o la  záróünnepsé - *  
g én . H árom  h ó nap  sz ívós, kitaT- tó m u n �
kává u tán  ü ltek  ö ssze  a h ivata l irá n y í�
tási S ztah án o v - isk o lá ján ak  előadói, hal!, 
ga tó i, a m eg h ív o tt tá rsh iv a ta lo k , hoqy 
k ié rté k e ljé k  az  azon ré s z tv e tt  do lg o �
zók m u n k á já t.

M a tyasovszky  sz a k tá rs , az  isko la  
sz tah án o v is ta  vezető je , beveze tő jéb en  
h an g sú ly o z ta , hogy a tan fo ly am  n ag y �
m é rté k b e n  e lő seg íte tte  a z  irán y ítá s i 
s z a k tu d á s  em elésé t. A Sztahánov - m oz -  
galom  k ife jlő d é sé t posta i v iszo n y la tb an  
m ég  m ind ig  g á to lja  a m a ra d isá g , így a 
B pest 72 - es fe iü g y e lő h iv a ta l te rü le té n  
is, p l. n é h á n y  s z a k tá rs  k ivéte lével, 
a lig  vo lt m egfele lő  irá n y ítá s i tu d ássa l 
ren d e lk ező  dolgozó.

A k é t S z tahánov - tan fo lyam on  az  elő�
ad ó k  jó m u n k á ju k k a l m eg ad ták  a hall�
g a tó k n a k  m in d a z t a po litikai és sz ak �
m ai n ev e lés t, am ellyel az  edd ig i h iá �
n y o ssá g o k a t a lev é lirán y ítási m u n k áb an  
fe lszám o lh a tják  és az  ú jo n n an  k ik ép �
z e tt s z a k tá rs a k k a l g y ö k e rese n  m eg ja. 
v íth a tjá k  a m urtka m en e té t.

A S ztahánov - isko la  hallga tó i m ind�
a n n y ian  m u n k a v á lla lá s t te tte k , hogy a 
tan fo lyam on  ta n u lta k a t  3—3 s z a k tá rs �
nak  á ta d já k , seg íten i fo g ják  m u n k a tá r �
sa ik a t, hogy a m u n k ah e ly ü k ö n  a levél�
irán y ítá s i sz o lg á la tb an  m inőség i m un�
k á t  v ég ezh e ssen ek .

K övetendő p é ld a k é n t á llítju k  a B pest 
72 - es h ivata l sz tah án o v is ta  do lgozó inak , 
és a szak v eze té sn ek  a Sztahánov - isko lán  
e lé r t  e red m én y e it. Még van  m a ra d i 
h ivata l a  p o stá n . V egyék á t  a Bpest 
72- től ta p a s z ta la tc se re  fo rm á já b a n  a 
S z tahánov - isko lák  sz erv ezési k é rd é sé it  a 
m űszak i h iva ta lo k  is, hogy m ielőbb 
több. k ép ze tteb b  p ostá s dolgozó ép ít�
hesse  az  új szocia lista  p o stá t,

Sz. L.

A dolgozó nép legnagyobb kitünte�
tését az „Elüzem jelvény”- t nyerte el 
a Dombóvár 2. postahivatal. Vidéki Hi 
vaiafamk előtt legyen Dombóvár 2. 
példakép, mert láthatják, hogy a jó 
munka megkapja az elismerést és nem 
kell nagy, budapesti hivatalnak lenni 
ahhoz, hogy ez a szép kitüntetés dí�
szítse a hivatal homlokzatát.

Április 27- én, a megyei, járási és 
községi pártbizottság, megyei, közsé�
gi tanács, honvédség, (helyi üzemek 
és Dombóvár 2 vei párosversenyben 
álló Nagykanizsa 2 és Pécs 2 pos�
tahivatalok küldötteinek jelenlétében a 
postáls szakszervezet helyiségében tör�
tént meg a közlekedés és postaügyi 
miniszter zászlójának és az élüzem 
jelvénynek átadása. A zászló eddig a 
Keleti postahivatal birtokában volt és 
ennek a hivatalnak küldöttsége hozta 
el azt Dombóvárra.

Garamvölgyi Miklós elvtárs, a ■pé�
csi postaigazgatóság vezetője, elnöki 
megnyitójában elmondta, hogy Dom�
bóvár 2 postahivatal dolgozói meg�
mutatták minden postás dolgozónak, 
hogyan kell a békeív aláírására a pe�
csétet rátenni.

1945 tavaszán, a hivatal 25 dolgo�
zója már tagja volt a Magyar Kommu�
nista Pártnak, az országban az első 
postahivatalok között volt, ahol a 
Kommunista Párt megalakult. Ennek 
eredménye, hogy e hivatal dolgozói 
öntudatos kommunisták, akik a Párt 
útmutatásait követve, kollektív mun�
kájukkal, a munkaverseny, a páros�
versenyek helyes megszervezésével, a 
béke megvédésében kifejtett becsüle�
tes munkájukkal megérdemelték ezt a 
nagy kitüntetést.

Németh József, a Keleti posta szta�
hanovistája adta át a miniszter zász�
lóját és az éiüzem jelvényt Dombóvár

zata értelmében április hó 1- én az 
egész ország területén a Posta vette 
át a demokratikus sajtó szállítását, 
kézbesítését és terjesztését. Ennek 
végrehajtásánál úgv a mozgalmi szer�
vek, mint a szakvezetés felhasználták 
az e téren szerzett eddigi tapasztala�
tokat. Jobb volt a politikai feilvilágosí-  
tás, aminek eredményeképpen doligo-  
zóirnik tisztában voltak azzal, hoay ez 
a feladat komoly politikát munka és 
lelkesedéssel végezték azt.

Ez a lelkesedés meglátszik eredmé�
nyeinken is Pl. Vecsés Dostahivatalá-  
nál a kézbesítő szaktársak hatos bri�
gádban dolgoznak. 10—12 előfizetek 
lemorzsolódásuk volt, azonban ezek he�
lyett már úi előfizetőket szereztek.

Az áruspéldányok terén is 
jó  eredményt értek el.

Stabarecz Vilmos szaktársunk va�
sárnap 140 áruspéldányt ad el.

Az újonnan bekapcsolt hivatalok közöl 
jó munkát végez Csepel, Gyönigvös, 
Kispest, Pestszentlőrinc és még több 
más hivatal.

A már régebben bekapcsolt hivata�
lok sem hagyják magukat. Egyre job�
ban kifejlődő szocialista munka ver�
sen nyel teszik jobbá,

tökéletesebbé a postának 
ezt az új szolgáltatását.

Május 1- e tiszteletére tett felaránlásaik-  
,ban. vállalásaikban számosán Pár�
tunk központi lapjának, a Szabad Nép�
nek, a szakszervezetek lapjának, a Nép�
szavának, valetv más szocialista sa:tó-  
termék előfizetőinek a növelését vál�
lalták. Tab postahivatal dolgozói pl. 
vállalták, hogu május hónapban a

Szabad Nép előfizetőinek a számát 
25 százalékkal emelik,

s az árusítást is növelni fogják. Ugyan�
akkor versenyre hívták ki Marcali 
postahivatal dolgozóit. A verseny egvre 
inkább szélesedik, dolgozóink a verseny 
keretében elért újabb és úiatob ered�
ményekkel akarják meghálálni a Pár�
tunknak és kormányunknak ezt a kitün�
tető megbízatást. Mindig jobb ered�
mények elérésére törekszenek. mert 
tudják, hogy ezen keresztül is a bé�
két erősítik. Tudják, hogy a Szabad 
Nép, a Népszava és a többi demokra�
tikus sajtótermék fegyver a dolgozók 
kezében az imperialista háborús uszí�
tok elleni harcban.

A kiskunhalasi, a pécsi, a zalaeger�
szegi, - nagykanizsai stb. postás dolgo�
zók versenyben állnak. De nem ma�
radnak el tőlük a kis- , sőt az egés- z 
kisközségek sem. A zalamegvei párt-  
bizottság lapja. a „Zala”, április 27- i 
számában közli, hogv Bazita. Csács-  
bozók, Ebergény és Pozva községek 
kézbesítői május l- re vála'ták. hogy 
a Szabad Nép. a Szabad Föld, a Zala 
és a Nők Lapja előfizetőinek számát' 
100 százalékkal emelik és felhívták a 
megve többi községeinek a kézbesítőit 
is. hogy csatlakozzanak versenyükhöz.

2 dolgozóinak. A zászlót, melyet két 
esetben egymás után kapott meg , a 
Keleti posta, most azért kellett elhozni, 
mondta Németh szaktárs, mert a hi�
vatal dolgozóin elbizakodottság, öntelt�
ség vett erőt, azt hitték, hogy náluk 
jobb hivatal nincs az országban. Fi�
gyelmen kívül hagyták azt, hogy az 
elért nagy eredmények mellett

a 100 százalékon alul dolgozókkal is 
foglalkozni kell.

Ez az önfoírálat minden szak- társunk 
felé szól, mert soha sem szabad elfe�
ledkeznünk arról, amire már Pártunk 
sokszor felhívta a figyelmet, hogy 
az önteltség, az elbizakodottság, az 
elért eredményeken való meg pihenés 
az eredmények elsorvadására vezet. 
A zászlót Kiss Géza elvtárs. Dombó�
vár 2. sz. hivatal új sztahanovistája 
vette át, aki megfogadta, hogy a hi�
vatalban az eddigi eredményeket nem�
csak hogy tartják, hanem azokat to�
vább fejlesztik.

A megyei pártbizottság küldöttje-  
üdvözölte a hivatal dolgozóit az egész 
megye dolgozóinak nevében és külön 
kiemelte, hogy ez - az ünnepség már 
május I előkészülete jegyében zajlik 
le. Ezután Benkő József' főosztályve�
zetőhelyettes elvtárs tartotta meg ün�
nepi beszédét. Benkő elvtáns rámuta�
tott arra, hogy mi a- z élüzemek kitün�
tetésével ünnepeljük békés építő mun�
kánkat, az imperialisták viszont a rom�
bolás szellemében a harmadik világ�
háborút szeretnék ki.robbantan- i. ü j él�
üzemünknek, ha az eredményeit fo�
kozni akarja, nagy feladatokat kell 
megoldania.

Ezek közé a feladatok közé tartozik
az AB mozgalom fejlesztése. Nagy 
súlyt kell helyezni a-  hírlap- szol- gá-

Eizek mellett az eredmények és ió 
példá- k mellett, vannak még hiányos�
ságok. Van, ahóí neim megy i'lyian jól 
a terjesztés. Példa erre Cegléd, ahol 
mindössze 6 Szabad Nép és 3 Nép�
szava új előfizetőt szereztek. Ahol nem 
úgy megy a munka mint ahogy kel�
lene, ott a legtöbb esetben a mozgalmi 
szervek részéről és elsősorban az

SzB részéről nem folyik rendszeres 
politikai felvilágosító munka.

így postás dolgozóink nincsenek tisz�
tában azzal, honv miíven fontos mun�
kát végeznek. Ugyancsak ezzel a hi�
bával van összefüggésben az, hogy 
sok helyen postáskézbesítőink

csupán csak kézbesítik, 
de nem terjesztik a sa jtó t.

Ez a helyzet Ba án és Nagykanizsán 
is. Komoly hiánvos'sága eddigi mun�
kánknak. hogv a Szakszervezeti Tanács 
központi lápjának. a Népszavának ter�
jesztését elhainva- góituik.

A brigádban va.ló kézbesítés, ami a 
Szovjetunió példája nyomán jól be�
vált rendszernek kellene lennie nálunk 
is. egyes hivatalunkban nem m«<*v 
zökkenő nélkül. Ennek oka. hogv a 
brigádokban nem honosították meg a 
kollektív szellemet.

A hivatalokban megtalálható fenti 
hibákon kívül a postai hirlapszOlgálat 
jó ellátásának akadályát képezik azok 
a hibák, amelyek a Központi Hirlap-  
iroda munkájában mutatkoznak. Leg�
súlyosabb hiányosság, hogv a hivata�
lok hirlaprendeléseit nem veszik figye�
lembe. Csepelre pl. április hó 15- én 700 
darab hírlappal kevesebbet küldtek, s

latra és vigyázni kell arra, hogy 6oha 
egyetlen hírlapköteg se késsen, mert 
a hírlapkötegek késését igen sok dol�
gozó megérezné, mivel friss hírek nél�
kül m- aradrua.

A helyesléssel fogadott beszéd utón 
Benkő elviére Kiss Géza szaktársnak 
sztahánovista oklevelet, valamint a 
posta legjobb irányítójának járó ok�
levelet és készpénz jutalmat adott át. 
Ez alkalommal a hivatal hat legjobb 
dolgozójának is átadta Benkő elvtárs 
okleveleiket és azt mondta, hogy 
megbecsülés és köszönet jár jó mun�
kájukért, ezekből az okleveleikből is 
látjuk, hogy a hivatalnál nem az 
egyéni érdek, hanem

a közösség szolgálata vezeti a dolgozókat
Mészöly Géza elvtárs, a szakszerve�

zet elnöke az összpostásság nevében 
üdvözölte a hivatal dolgozóit, majd 
utána a megyei tanács kiküldötte 
adta át a megye dolgozóinak üdvöz�
letét és elmondta, hogy Dombóvár 2. 
dolgozói bebizonyították, hogy nem�
csak aláírták a békeíveket, hanem tet�
teikkel. munkájukkal védik a békét. 
Gál József elvtárs, a Keleti posta hi�
vatalvezetőhelyettese felhívta a dombó�
váriak figyelmét, hogy jól fogják meg 
a zászló nyelét, mert ezért a zászlóért 
még nagy harcok fognak folyni.

Möhar hivatal- vezető elvtárs Ígéretet 
tet- t a hivatal dolgozói nevében, hogy 
a kapott szempontok szerint dolgozva 
a feladatoknak megfelelnek és ideoló�
giai. valamint szakmai tudásuk fej�
lesztésével, Pártunk iránymutatásával 
megvédik és megtartják az élüzem cí�
met.

A szép ünnepség az Intemacionálé 
elénöklésével ért véget.

Bodó Imre

mikorra a távbeszélőn kért pótlást ki�
küldték. azt már nem tudták eladni, 
így a pótlólag 'kiküldött hírlapoknak 
kb. 50 százaléka eladatlan maradt; 
18- án padiig a távbeszélőn rendelt árus-  
példányokat nem küldték ki. Ugyan�
ilyen természetű hibákat észleltek Pé�
csen. Zalaegerszegen és Szegeden is. 
ahol április 25- én pl. Pajtásból 300 
darabbal 'kaptak kevesebbet. Az Uj 
Világ és a Szabad Ifjúság leküldött 
példányaiból pedig még az üzemi elő�
fizetői példányokat sem tudták kiosz�
tani.

Váraljai elvtárs, a Kispest T es 
postahivatal kézbesítője az alábbiakban 
számol be a hirlapkézbesítés eddigi ta�
pasztalatairól:

A hírlapkézbesítéls megindítása előtt 
hivatalunk megkapta a kispesti elő�
fizetők nyilvántartó lapjait, amit a 
kézbesítőiá- rások szerint kiosztottunk a 
szaktársaknak-  A kartonok alapián 
minden egyes előfizetőt felkerestünk 
és az esetleg rossz címeket helyesbí�
tettük. a kettős kartonokat pedig kivá�
logattuk. Ezzel elértük, hogv a- z e- lso 
naptól kezdve, kisebb hibáktól elte�
kintve, komolyabb zökkenő nélkül ment 
a hírlapok kézbesítése.

Kézbesítőink
párosversenyre hívták ki egymást.

A verseny eddigi eredményeik túl�
szárnyalására ösztönzi dolgozóinkat, 
s már eddig is szép eredményeket ho�
zott.

A hirlapszolgiálat kispesti viszony�
latban való további iavítására szük�
séges a hirlapszolgálát egységesítése.

Szalai S.

Jó postai hírlapszolgálattal a békéért
Pártunk és 'kormányzatunk határo-
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A béke harcos megvédése jegyében ünnepelték 
a világ postás dolgozói május 1- ét

Május 1- ét, a munkásosztály 
harcos ünnepét a világ postás dol�
gozói a béke megvédésének harcos 
ünnepévé tették. Ezekről tanúskod�
nak szakszervezetünkhöz érkező 
táviratok is.

talmas méretekben kibontakozó 
békealáírásgyüjtési mozgalmat.

Franciuorsatígban
Georges Frischmann és René Du�
hamel elvtársakat a fegyelmi ta-

A kínai postás dolgozók a követ�
kező táviratot küldték: „a világ 
dolgozóinak ez évi májusi ünnepe 
alkalmából kívánunk Nektek még 
nagyobb sikert a szocializmus épí�
tésében és a világbéke megvédésé�
ben,r

A Német Demokratikus Köztársa�
ság 100 ezer postás dolgozója baráti 
üdvözletét küldte a magyar postás 
dolgozóknak. Táviratukban többek 
között a következőket írták:

„Ezen a jelentőségteljes május 
1- én a nemzetközi munkásosz�
tálynak meg kell mutatnia ere�
jét az imperialisták elleni harc�
ban. A Német Demokratikus 
Köztársaság dolgozói és Nyu-  
gat- Németország haladó erői 
nem engedik meg, hogy Német�
ország egy új európai háború 
kiindulópontja legyen. Mi 
harcolunk Nyugat- Németország 
újraf elf egy vérzésé ellen és az 
1951- ben megkötendő béke�

egyezményért.”
A bolgár postás szakszervezet a 

postás dolgozók nevében a követ�
kező táviratot küldte: „A világ dol�
gozóinak május 1- i ünnepe alkal�
mával harcos testvén üdvözletünket 
küldjük. Mi együtt harcolunk a 
békéért, a demokráciáért, a szocia�
lizmusért, a nagy Szovjetunió és a 
bölcs Sztálin vezetésével”.

A csehszlovák szakszervezeti 
központ táviratában a következőket 
írta: „A világ proletárjai május 1- i 
ünnepe alkalmából minden cseh�
szlovák postás dolgozó nevében 
harcos testvéri üdvözletünket küld�
jük.” „Előre a békeharc győzel�
méért, az egész emberiség jólé�
téért.”

A külföldi postások lapjai is cik�
keikben arról tesznek tanúbizony�
ságot, hogy

le ff főtt tosa bb 
feladatukul a béke

megvédését,

Nyugat- Németország újrafelfegy-  
verzése elleni harcot tekintik. Er�
ről ír a Federation Postale című 
francia postás szakszervezeti lap is.

„A Berlinben megtartott európai 
munkásértekezletnek kettős jelentő�
sége van. Egyrészt az amerikai im�
perialistáknak most félreérthetetle�
nül tudomásul kellett venniök, hogy 
csak a francia, olasz és nyugat�
német kormányt tartják markukban, 
de nem egyúttal a francia, olasz 
és német népet is. Másrészt az 
egész világ dolgozói meggyőződ�
hettek arról, hogy a több kenyérért, 
a szabadságért és a békéért foly�
tatott harcukban mindenkor szá�
míthatnak egymásra, de számíthat�
nak minden jóakarata ember tá�
mogatására is.”

Mindinkább erősödik a dolgozók 
nemzetközi összefogásán felépülő 
munkásegység, egyre hatékonyabb 
a nagy, közös célok elérése érde�
kében való együttműködésük. A 
san- sebastiani, a bilbaói sztrájk 
többé nem egyszerűen spanyol ügy, 
hanem egy láncszeme az egész 
világra kiterjedő nagy megmoz�
dulásnak, szervesen kiegészítik 
és támogatják a koreai, vietnami, 
maláji népek szabadságharcát és 
az angol dokkmunkások, a japán 
bányászok, a francia közlekedési 
dolgozók, a német kohászok, az 
amerikai vasutasok hatalmas meg�
mozdulásait és a világszerte ha-

nács szolgálatból elbocsátotta, mert 
a francia postás szakszervezet ne�
vében aláírták a német postás szak-  
szervezettel közösen kiadott felhí�
vást, amely a két ország postássá-  
gát Nyugat- Németország újrafel-  
fegyverzése elleni közös harcra és 
a béke megvédésére mozgósítja. 
„Elvtársaink emelt fővel léptek a 
fegyelmi tanács elé és bár hamis 
vád alapján elmarasztalták őket, 
csak nagyobbak lettek, nőttek azok�
nak a százezreknek szemében, akik 
aggódva kísérték figyelemmel sor�
sukat” — írja a Federation Postale.

De nemcsak a szakszervezeti ve�
zetőket próbálják félreállítani. Issy-  
les Montineaux- ban egy Crouzet 
nevű kézbesítő szaktársunkat azért 
függesztették fel, mert a szakszer�
vezet által kibocsátott röplapokat 
terjesztette. Egy Fábre párisi kezelő 
szaktársunkat ugyancsak röpirat 
terjesztéséért fosztották meg állá�
sától. Francia testvériapunk dicső�
ségtáblája sok postásdolgozó nevet 
sorol fel, akiket béketüntetéseken 

való részvétel, szakszervezeti és 
békealáírásgyüjtési tevékenység 
miatt függesztettek fej állásuktól, 
állítottak fegyelmi elé, vagy helyez�
tek át. Mivel válaszolnak ezekre a 
francia postások? Még nagyobb 
lelkesedéssel végzik a békealáírás-  
gyüjtést és még határozottabban 
követelik a postás szakszervezetek 
egységfrontjának megteremtését

A u s z t r i a

Az osztrák postások szakszerve�
zete a Bécsben tartott szakszerve�
zeti nap alkalmából a következő 
felhívást intézte az ausztriai postá�
sokhoz:

„Szaktársak, Szaktársnők! Gon�
doskodjatok arról, hogy szakszer�
vezeti napunk homlokterében a béke 
megvédésének kérdése álljon. Te�
gyétek magatokévá az európai 
munkás konferencia határozatát, 
Nyugat- Németország újrafelfegy-  
verzése elleni tiltakozás kérdésében. 
Az összes dolgozókkal lépjetek ak�
cióegységre az áj háború ellen.”

(Mitteilungsblatt.)

Május I5-tő l május 20-ig  
országos fémgyüjtő hét

A Népgazdasági Tanács a Dolgozó 
Ifjúság Szövetsége kezdeményezésére 
országos fémgyüjtő hét szervezését 
határozta el.

Nekünk, postás dolgozóknak is min�
dent el kell követnünk, hogy üzemeink�
ben és hivatalainkban elfekvő hulladék-  
fémanyagokat összegyüjtsük és nép�
gazdaságunk rendelkezésére bocsássuk. 
A hulladékfémanyag gyűjtését ne te�
kintsük kampánynak, hanem arra töre�
kedjünk, hogy az rendszeressé váljon.

Szakszervezeti bizottságaink, funk�
cionáriusaink. tagságunk mindent kö�
vessenek el, hogy a fémgyüjtő hét mi�
nél nagyobb sikerrel záruljon.

DUNAPENTELE. Megalakult a duna. 
pentelei MÁV és a posta dolgoz/ói kö�
zötti komplexbrigád. A brigád kollek�
tív munkája nagyban elő fogja segí�
teni a postai szolgáltatások megjaví�
tását.

«

SZENTES. A hivatal dolgozói má�
jus 1- i vállalásukat példamutatóan tel�
jesítették: Komendát Jolán távbeszélő-  
kezelő 142 százalék, Horváth Antal cso�
magkézbesítő 120 százalék, Szabó 
László külterületi kézbesítő 142 százalék 
teljesítményi ért el.

ífw épül
a szocialista várost
Dunapentele. Ez a név egyet je�

lent minden magyar dolgozó tuda�
tában a szocialista építéssel, ipa�
runk nagyarányú fejlődésével.

A távolból előtűnő hatalmas épít�
kezések lenyűgözően hatnak az ér�
kezőre. A hatalmas daruk, a szinte 
égignyúló vas'traverzek, <a dolgo�
zók ezreinek serény munkája, vilá�
gosan mutatja

> a szocialista munka 
magasabbrendűségét,

fejlettségét.
A forgatagban az ember első 

pillanatra szinte megszédül. Azt 
sem tudja mit nézzen. A már el�
készült és készülő lakóházak tö�
megét, melyekben a Dunai Vasmű 
dolgozói fognak kényelmesen lakni, 
vagy a Május 1- e útjának gyönyö�
rű virágait, vagy a távolban lát�
szó új vasmű gyártelepének nagy�
szerű építkezését.

Siető emberek: mindenki ponto�
san tudja munkáját! Csillogó sze�
mek, amelyek büszkén ragyogják: 
„építjük az új szocialista várost, 
ragyogó jövőnk építésében mink is 
részt veszünk

Nekiindulunk. A C- úton ismerős 
arcok, derékig meztelen ifjúmunká�
sok ássák a tavaszi napsütésben a 
kábelcsatornát. Postások, ök  is itt 
vannak, hogy az épülő szocialista 
várost minél hamarabb bekapcsol�
ják az ország ideghálózatába. A 
kábelüzem Szabad Ifjúság brigádja 
dolgozik. Fiatal, egészséges testü�
kön dagadnak az izmok. Serényen 
mozog kezükben az ásó, lapát. Ne�

héz szóra bírni őket. „Versenyben 
vagyunk” — mondják —, „Minden 
perc drága”.

Hoiecz Sándor ifjúmunkás He�
ves megyéből került ide. önként 
vállalkozott a munkára, s mint 
mondja: „Nagy öröm és megtisz�
teltetés számomra, hogy itt dolgoz�
hatom”. Igen, örömmel végzik a 
szaktársak nehéz munkájukat. Meg 
is látszik az eredményeken.

A brigád átlagteljesítménye 
140— 150 százalék.

Kéréstik is van, eddig mindig csak 
a kQvetkejzö hónapban értesültek az 
elért eredményekről. Szeretnék, ha 
hetenként történne a kiértékelés és 
mindig látnák, hol tartanak. To�
vábbi eredményes munkát kívá�
nunk nekik és továbbmegyünk a 

város területén lévő Dunapentele
2- es postahivatalba.

Kicsi barakképület, előtte sorban 
állnak a dolgozók. Belül csak öt 
íróasztal fér el. Egy- egy asztalnál 
ketten is dolgoznak. A barakk leve�
gője fojtott.

A szaktársak itt is lelkesen vég�
zik munkájukat, szinte nem is tud�
juk szemmel kísérni az egyesített 
felvevő kezét, villámgyorsan ván 
dóról ki az ablakon az értékcikk, a 
bélyeg, amit kérnek.

Kérdésünkre a szaktársak el 
mondják, hogy a forgalom igen 
nagy. Pl. a táviratkézbesítő szak�
társ az elmúlt hóban 27.000 egy�
séget dolgozott fel gyalog, mert az 
igényelt kerékpár, amely lényegesen 
megkönnyítené munkáját, két hó�
nap óta még mindig nem érkezett 
meg. Felhívjuk figyelmét az illeté�
keseknek Dunapentele 2- es posta-  
hivatalára. Az ottani állapotokon 
sürgősen segíteni kell, mert helyte�
len, hogy a napi munkában fáradt 
dolgozók hosszú ideig kénytelenek 
az utcán és sorban állni, hogy 
ügyüket elintézhessék. De helytelen 
az is, hogy a postás dolgozók, mi�
vel kevés a munkaerő, napi 12—14 
órát dolgozzanak.

Kilépünk a Dunai Vasmű hatal�
mas kapuján. Büszkén tekintünk 
vissza az épülő városra. Sikeres 
munkát kívánunk az itteni dolgo�
zóknak, hogy munkájuk eredmé�
nyeként minél előbb átadhassák a 
nép államának ezt a gyönyörű al�
kotást. Szabó László.

NYÍREGYHÁZA. A hivatal új szta�
hanovistái: Szabó Imréné, Borsos 
Miklósáé, Fodor Ilona, Osváth Ferenc, 
Pataki Béla szaktársak tapasztalataik 
és munkamódszerük átadására brigá�
dot alakítottak. A brigád szervezetten 
tanítja és oktatja szaktársaikat.

*
MISKOLC. A miskolci postaigazga. 

tősági könyvelőség dolgozói versenyre 
hívták ki a budapesti és a többi igaz�
gatósági kerület könyvelőségeinek dói. 
gozóit. A verseny főfeltétele, hogy a 
főkönyvi kivonatot két nappal a kitű�
zött határidő előtt elkészítik.

A SZAKMA LEGJOBB DOLGOZÓI
Kristály Dávid, Főposta, felvevő 
Pinczés Géza, Főposta, kézbesítő 
Tutor István, Bp. 114- es, irányító 

Boros Erzsébet, Szeged 1., távirdász 
Schmrcz Györgyi, József Kp, távbeszélő 

Bakos Elemér, Főposta, műszerész 
Régeni László, P. O. T. 1., mérnök 
Papp István, Teréz Távb., technikus 

Galambosi István, Bp. Halep., távírda munkás 
Takács Ferenc, Belvárosi Kp., szerelő 

Bárt fai József, Járműtelep, gépkocsivezető 
Kovács Albert, Járműtelep, fényező

Amikor Pártunk II. kongresszusá�
nak tiszteletére indított munkaver�
senyről hallottam, elhatároztam, 
hogy ebben az országépítő verseny�
ben én is teljes odaadással részt 
veszek. Mint pártonkívüli dolgozó 
megértettem és helyesnek tartom a 
Magyar Dolgozók Pártjának hatal�
mas munkáját, melyet dolgozó né�
pünk érdekében a szocializmus épí�
tésében, a béke megvédésében végez. 
Én is a békét akarom, a dolgozó 
százmilliókkal együtt. Tudom, hogy 
a béke megvédésében ránk, dolgo�
zókra a termelés vonalán hatalmas 
feladatok várnak. Ezért, amikor a 
Főosztály által országos viszony�
latban megindított „szakma legjobb 
dolgozója” címért folyó versenyről 
a termelési értekezleten tudomást 
szereztem, az első gondolatom az 
volt, hogy ebben a versenyben ne�
kem is tudásom legjavát kell nyúj�
tanom, mert csak akkor teszek ele�
get a rám váró feladatoknak, ha 
minden erőmet latbavetve küzdők a 
békéért. Rákosi elvtárs mondotta, 
hogy „nálunk a munka becsület és 
dicsőség dolga”, tehát munkám be�
csületbeli kötelességem.

Csoportom tagjaival átbeszéltük, 
hogy munkaprogramunkat átszer�
vezzük. Kértük a szakvezetőket, hogy 
a munkánkat messzemenően támo�
gassák, a munka folytonosságát, az 
anyag-  és szerszámelíát ást biz�
tosítsák, hogy a munkaidőt cso�
portommal 100 százalékosan ki�
használhassuk. Csoportomnál ezút�
tal még fokozottabb jelentősége volt 
az ötperces mozgalomnak. Munka-  
programunkat előző este áttanulmá�
nyozom, kidolgozom minden egyes 
munkatársam elvégzendő feladatát 
és az ötperces mozgalom keretén 
belül kiosztom a feladatot.

Tekintettel arra, hogy a fizikai 
munkában én is részt veszek, a 
munkához szükséges adminisztrá�
ciót cl  menetidő alatt végzem el úgy,

hogy egy mu.'ika befejezése előtt rö�
vid idővel már az előfizetővel meg�
tárgyalom a felmerült problémákat 
és ugyanakkor elmegyek a következő 
munka színhelyére. Ezáltal csopor�
tomnak, mikorra befejezi a mun�
kát és utánam jön a következő mun�
kahelyre, már nem kell feleslegesen 
várakoznia, hanem azonnal meg�
kezdhetjük a munkát. A munkához 
szükséges anyagot előző nap össze�
állítom, és reggel a munkaidő meg�
kezdése előtt a raktáros minden ne�

hézség nélkül egy tételben ki tudja 
azt adni. A szerszámokat a szaktár�
sakkal munkaidő után ápoljuk, a 
rossz és már nem javíthatókat pedig 
azonnal kicseréljük jó szerszámra. 
Dolgozótársaimat szakmailag ál�
landóan nevelem és képezem, ezzel 
elérem azt, hogy dolgozótársaim 
beosztásukban feladatuk magaslatán 
állnak. Munkamódszerátadásom és 
szakmai nevelésem nagy örömmel 
végzem, annál is inkább, mert látom 
eredményét. Egyik munkatársam, 
Bréda Lajos a tavalyi országos ver�
senyben, mint sztahanovista, az or�
szág legjobb távirdamunkása lett.

GALAMBOS ANDOR 
vonalfelvigyázó, Belváros, ép. o.

Megnyílt az Úttörő postás szaktanfolyam
A Luther- utcai iskola második emeleti folyosója, ridegen hivatalos, nyo�

masztó levegője, április 14- én délután, mosollyal, vidám csevegéssel telt meg. 
Piros nyakkendős, ragyogó arcú úttörő fiúk és lányok gyülekeztek, majd fegyel, 
mezetten, rendben vonultak be a zászlókkal, képekkel, virágokkal feldíszí�
tett első számú előadóterembe. Egyszerre felcsendült az ének, kezdetben bátorta. 
tanul, bizonytalanul, akadozva, majd egyre több torokból, folyton erősödve, min�
dig határozottabban, meggyőzőbben A végén már velük daloltak a szülők, a 
meghívottak, zengtek a faiak,*a zászlók, az egész terem . . .

Feloldódott a feszültség. Mosoly jelent meg az arcokon. Egy apró, postás 
egyenruhás pajtás iépett- a muskátlival díszített asztal elé — alig nagyobb az asz�
talnál — és feszes tartásban, biztos hangon jelentette a közlekedés-  és postaügyi 
miniszter képviseletében megjelent Révész Gyula szakosztálvvezető elvtársnak: 
„az Úttörő postás szaktanfolyam hallgatói együtt vannak”. Közben felhangzott 
a DISZ- induló, egy úttörő lány felvonta a zászlót. Két szavalat következett. Kő�
vári Edit pajtás B. Rajevszkij: Két térkép. Polgár Irén pa jtás pedig N. Sztáikov: 
írd a békeívre című versét adta elő, mindketten őszinte átérzéssel és magával-  
ragadó kifejezéssel.

Utána Révész elvtárs tolmácsolta a közlekedés, és postaügyi miniszter üd�
vözletét a tanfolyamon résztvevő úttörőknek:

„Tanuljatok szorgalmasan, legyetek méltóak mintaképeitekhez, a szovjet 
pionírokhoz. Ügy igyekezzetek, hogy még mi, felnőttek is tanulhassunk és erőt 
meríthessünk példátokból munkánkban, amellyel a ti számotokra építjük a jő-  
vendőt.”

Egymásután szólaltak fel a pártszervezet, a DISZ, az Úttörő- mozgalom, 
a főosztály kiküldöttei és fejezték ki jókívánságaikat.

Az előző évi tanfolyam- hallgatók nevében Virág Lajos úttörő kívánt szeren�
csét az új hallgatóknak és azok nevében Ligeti Vera pajtás válaszolt.

Befejezésül „A béketábor legyőzhetetlen“ mozgalmi indulót énekelték el az 
úttörők, a megjelent szülők, a kiküldöttek.

150 kipirult arcú úttörőfiú és lány sorakozott a békeharc zászlaja alá és 
köze! annyi felnőtt asszony és férfi lelkében vált ebben a percben még vilá�
gosabbá a béke ügyének jelentősége.
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K^Üuncsopvrtok! [[ere  
a  fi^csitmény versenyßen

Segítsük az MHK-bizoftsagok munkáját

Kulturcsoportjaink nagy lelkesedés�
sel készültek a városi üzemi kuííúr-  
versenyre. A lelkesedés és a ió felké�
szültség meg is látszott a körzeti 
döntőkön nyújtott teljesítményekben. 
A körzeti döntőkön igen sok kuitúr-  
csoportunk túljutott. Ezek a csoportok 
lelkiismeretes munkával készültek a 
még nagyobb felkészültséget kívánó 
kerületi döntőkre. Az eredmény nem 
is maradt el. Kilenc csoportunk jutott 
be a városi döntőbe: a Keleti posta 
tánccsoportja, a József központ ének�
kara. a Posta'őosztály énekkara, tánc�
csoportja és színjátszói, a Budapest 
114- es színjátszói és a Kultúrotthon 
munkásoperaegyüttese, központi ének�
kara és központi tánccsoportja.

A kerületi döntőkben természetesen 
a csoportok zöme kiesett, mert csak 
a legjobbak mehettek tovább a vá�
rosi döntőbe. A csoportok körében 
sok heíyen elkeseredett hangulatot 
okozott a „kiesés" és a zsűriket igaz�
ta la n t vádolták ‘ részrehajlással. Ahol 
azonban a csoportok körében ió volt 
az előkészítő politikai munka, ott a 
kultúrcsoportok akkor sem törtek le, 
ha a zsűri ítélete nem látszólagosan 
volt elég tárgyilagos.

A főpostán jó volt 
az előkészítő politikai munka
Nem is tört le a csoport, pedig ki�

esett mindhárom csoportjuk az ösz-  
szecsapásos versenyből. További fel�
adatul a teljesítményversenyben való 
komoly részvételt tűzték ki. Február�
ban, márciusban a teíiesítménvver-  
seny pontjaiban előírt cikkeken 
kívül megvitatták, a kultúrcso-  
port tagjai a „Viborgi kultúrház” 
c. könyvet. Révai eivtárs kongresz-  
szusi felszólalását és A. Poduskin: „A 
tömegek közötti kultúrmunka vezeté�
sének tapasztalatai’* c cikket.

Ezek a viták nagyban elősegítették 
a csoport munkáját. Világossá vált a 
kultúraktívák előtt a szocialista kul-

A felszabadulástól napjainkig hosszú, 
akadályokban bővelkedő, de eredmé�
nyekben gazdag utat tettünk meg. Nem 
vitás, hogy postás életünknek, mun�
kánknak és elért eredményeinknek is 
megvannak a hősei, Kossuth- dijasai, 
sztahanovistái, élimunkásai és kiváló 
munkásai, akik kiváló munkájuk, vagy 
magas százalékot elérő eredményeik 
alapján kitüntetésiben, jutalomban ré�
szesültek. A kitüntetésekkel, jutalma�
zásokkal, ingyenes üdültetésekkel bizo�
nyítjuk be, hogy azok a dolgozók, szak'-  
társaink. akik a munkához való kitűnő 
viszonyukkal többet tesznek a közösség 
asztalára, abból természetesen többet 
is kapnak vissza. Az eddigi gyakorlat 
azonban azt mutatja, hogy kötélesség-  
szerííen. szinte mechanikusan

csak kiváló dolgozóinkkal 
fog la l köztun k,

'de azzal a túlnyomó többségben lévő 
dolgozó tömeggel, ahonnan tulajdon�
képpen a munka újabb hősei kiemel�
kednek, nagyon keveset, sőt sokszor 
egyáltalán nem-

A 100 százalékon aluli dolgozókkal 
és lemaradókkal versenyszerűen 
foglalkozunk, de csak addig, amíg 
felhozzuk őket a kívánt teljesít�

ményre.

De ha ez már megtörtént, megszűnt 
a velük való kapcsolat és belekerültek 
a 100—105—110 százalékot teljesítők, 
a túlnyomó többséget kitevők tömegé�
be, ahol keveset segítünk nekik. Ugyan�
ez vonatkozik azokra a dolgozókra, 
akik beosztásuk!ál fogva nem dói gaz-  
hatnak sem teljesítménybérben, sem 
darabbérben, tehát számokkal nem 
mérhető és nem kiértékelhető munkát 
végeznek.

túra fejlesztésének hatalmas jelentő�
sége.

Igen jó példamutató magatartást 
tanúsított Kertes Antatné énekfelelős 
szaktárs, aki a körzeti döntőre betegen 
állt ki — annag ellenére, hogy a 
színpadról úgy kellett őt lehozni —, 
nagy sikerrel énekelte szólószámait 
amiért a zsűritől külön elismerést ka�
pott. Jó volt az egész énekkar mun�
kája is, aminek eredményeként a cso�
port résztvehetett a kerületi döntőben. 
Tovább ugyan nem jutottak, mert — 
voltak jobb énekkarok.

A kiesés azonban nem törte le a 
Főposta kultúrcsoportját, sőt még na�
gyobb lendülettel végzik munkájukat, 
mert — mint ahogy mondják: a leg�
közelebbi versenyen mi is az elsők 
között akarunk lenni! — Jó munkáju�
kat nagyban elősegítette Knizner Já 
nosné párttitkár elvtárs, maga is kul�
túrákévá, aki minden támogatást 
megad üzeme kultúrcsoportjának.

A fő post a
tehát nem adta fel a harcot

A teljesítményi1 kultúrversenybő] tel�
jes lendülettel veszi ki részét. To�
vábbi terveikben szerepel a Szabad 
nép. a Népszava, a Művelt Nép és 
egyéb sajtótermékek kulturális cik�
keinek, valamint haladó szellemű 
könyveknek ismertetése, megvitatása és 
művészeti csoportok szakmai tovább�
képzése is. Tervük végrehajtása bizto�
síték arra, hogy jó helyezést érjenek 
el a teljesítményversenyben,

A Főpostán kívül a Budapest 72- es, 
Budapest 62- es, a Járműtelep, Lágy�
mányos- központ, Lipót- központ, Kísér�
leti állomás és még több más postai 
üzem kultárcsoportjai végeznek ha�
sonló jó munkát. Ezek a csoportok 
megértették pártunk II. kongresszu�
sának elénktüzöft feladatait és a 
kongresszusi határozatok szellemében 
végzik kulturális nevelő munkájukat.

Pintér Sándor.

Feltétlenül szükséges és sürgős 
ebekkel a szaktársakkal való foglal�

kozás és elismerésük.
Mert bár jelentős a sztahanovistáik 
eredménye, egy- egy üzem átlagos ered�
ményét egy- két kiváló dolgozó sztaha�
novista nem tudja befolyásolni, de az 
átlagdoigozók pl. ötszázalékos túltel�
jesítése már jelentős egy- egy üzem 
termelésében.

A Posta Javítóműhelyében
például a közelmúlt hetekben emel�
kedett ki az átlagból mindjobban és 
jobban Mesterházi Károly műszerész 
szaktársunk. Ez csak egy kiragadott 
példa arravonatkozol ag, hogy meny�
nyire döntő fontosságú az átlagdoigo-  
zókkal való foglalkozás, azok megbe-  
csülésefcés eredményeik kiértékelése. 
Ugyanúgy döntő fontosságú a minő�
ségi adminisztratív, vagy egyéb nem 
mérhető, de huzamosabb időn keresz�
tül kiváló és példamutató eredményt 
elérő dolgozóink megbecsülése is. 
Az eddigiek feltárásával a kiváló 
munkásokat, sztahanovistákat, étmun-  
kásokat és kiváló minőségi dolgozókat 
adó, becsületesen dolgozó, nagv szá�
mot jelentő dolgozókra és a velük való 
foglalkozás fontosságára kívántuk a 
figyelmet felhívni. Szerintünk nem le�
het közömbös, hogy a postás dolgozók 
milyen arányban és milyen létszám�
ban járulnak hozzá a sztahanovista 
mozgalom és a több és jobb munkát 
jelenítő módszerek kidolgozásához. Ed�
dig már elért szép eredmények, vala�
mint a kiélezett nemzetközi helyzet és 
a békénk megvédése kötelezővé teszi 
számunkra a mindig jobb és eredmé�
nyesebb munkát.

Gyomoréi János 
bér-  és termelési felelős, 

Javítóműhely,

Szocialista bérrendszerünk 
fejlesztése

Gerö eivtárs Pártunk II. kongresz-  
szusán tartott nagv jelentőségű beszá�
molójában hangsúlyozta a munkabér 
kérdésének foiratossálaát.

A prémiumrendszer bevezetéséről mi�
nisztertanácsi határozat intézkedik. En�
nek az új bérezési formának lényege, 
hogy ösztönzően hat a nagyobb telje�
sítmények elérésére, a minőségi munka 
fokozására, a nyagtaka rákossá gra és 
önköltségcsökkentésre. Az új bérezési 
rendszer jelentős előnye, hogy

a bér könnyen kiszámítható,
egyszerű, világos és áttekinthető. A 
dolgozók tehát már a munka meietkez-  
désekor ki tudják számítani, hogy a 
munka elvégzéséért mennyi bért kap�
nak

A prémiumrendszer bevezetéséért és 
helyes alkalmazásáért a1 hivatalvezetők 
felelősek. Ez azonban nem kisebbíti a 
szakszervezet és a szakszervezeti bi�
zottságok felelősségét abban, hogy 
minden területen, ahol mód és lehető�
ség van a prémtanrefidszer bevezeté�
sére, a dolgozókkal közösen feltárják 
és a szakvezetés tudomására hozzák, 
hogy az foglalkozzon' annak bevezeté�
sével.

A szakszervezeti bizottságok teendője 
az ie, hogy ellenőrizzék, hogy a prémium 
alapján kitűzött feladatokat úiejy adják 
meg. hogy azokat a dolgozók teljesít�
hessék. De ugyanakkor az is. hogy 
a faladatok ne legyenek látszatfelada�
tok, melyek egyetlen oéli.a csak a kere�
set növelése-

A szakvezetésen és szakszervezeti bi�
zottságon kívül komoly feladata a dol�
gozóknak is, hogy tömegesen

ellenőrizzék a feladatok 
végrehajtását,

rászív egyenek a saját és a szakvezetés 
jotetainak és kötelességeinek ellenőrzé�
sében, hogy a dolgozók fegyelmezetten, 
képességük szerint dolgozzanak és, 
hogv a szakvezetés a dolgozók érdekét 
védő rendel kezeseket, intézkedéseket 
betartsa.

A prémiumrendszer bevezetését akkor 
tudjuk helyesen és jól megoldani, ha a 
pártszervezetek irányításával a szak-  
szervezeti bizottságok teljes erejükkel 
támogatják■ munkabérrendszerünknek 
ezt az újabb, ösztönző, a szocialista 
bérezés fejlettebb formájának beveze�
tését', segítve a dolgozók javaslatait' és 
ellenőrzését. Ezzel igen komoly .segít�
séget nyújtunk ötéves tervünk teljesí�
téséhez.

K J.

JÓL SIKERÜLT 
A POSTA ORSZÁGOS 
IRÁNYÍTÓVERSENYE

Sok postás dolgozó vesz részt az 
A. B. mozgalomban, melynek célja, 
hogy az A- napon feladott küldeményt 
az ország bármely részében már 
B- napon kézbesítsék. Ennek a mozga�
lomnak a jegyében és fejlesztése ér�
dekében folyt ie a Postafőosztáiy ren�
dezésében az országos irányító-  és 
szétosztóverseny.

Különöse ti kitűntek szaktársnőink, 
mint például Kővári Sándorné, a Bu�
dapest 72- es postahivatal dolgozója, 
aki hibapont nélkül 26.54 perc alatt 
osztotta szét a 2722 lapot és a legjobb 
férfiakat is  megelőzve második helyen 
végzett a versenyben

Závodi Józsefné szaktársnő mind�
össze hat hónapja dolgozik az 
irányítási szolgálatban. Ezalatt az idő 
alatt összes vonalvizsgáit kitűnő ered�
ménnyel tette le és a versenyben cso�
portjában 3. helyen végzett.

A vidékiek versenyében a szegedi 
postaigazgatóság területéről egyetlen�
egy dolgozó sem vett részt a verseny�
ben, pedig ott is vannak jó irányítási 
dől gozók.

A verseny győztesei a különböző 
csoportokban a következői,-  voltak:

Persztegi Antal Bp. 72.; Koncz Zol�
tán Debrecen 2.. Sajni János Nagy�
kanizsa 2.; Seimeczi János Bp. 72.; 
Nagy József Bp. 72.; Csizmán Lajos 
Bp. 72.; Szigetvári István Bp. 72.; 
Egyeki Lajos Bp. 72.; Szikora Gyula 
Bp. 72.; Andrejkovics István Bp. 72.; 
Horváth Árpád Zalaegerszeg; Győré Fe�
renc Sopron.

Sz. L

P O S T A S D O L G O Z O
K iadja a P ostások  S zakszervezete .

Felelős k iadó: MÉSZÖLY GÉZA. 
Felelős szerk esz tő : BÁSTA REZSŐ. 

S zerk esz tő ség  és k iadóhivata l: 
B udapest. VI.. B enczur - u . 27. 

M egjelenik  m inden  hő 10- én 
Telefon: 428—777.

N yom atott a  S zikra  L apnyom da 
k ö rfo rg ö g ép e in .

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

KULCSÁR MIHÁLY

Ü zem eink sp o r tk ö re i és sz akosz�
tá ly o k  MHK sz e rv e zési m u n k á i m ég  nem  
lá tjá k  el a z o k a t a fe la d a to k a t, am elyek  
rá j* k  v á rn a k . E nnek e lle n é re  egyes 
MH.*í- bizottságok nem  fo ly ta tn a k  további 
sz e rv e ző  és fe ív iláq o sító  m u n k á t. Az 
edd iq i ta p a sz ta la to k  a z t m u la tjá k , hogy 
so k  sz e rv e ző n k  m eg e lég ed e tt a  p la k á �
tok k ifü g g esz tésév e l, ped ig  ez ö n m ag á�
b an  nem  eleg en d ő . A le m arad ásb a n  
„ é le n já r "  a Ja v ító m ű h e ly  I., a  Főposta, a 
P o sta ig az q a tó sáq , az  A lközpont, a Lipót-  
központ, E rzsébet - közpon t. Ezek MHK 
elnökei, az  MHK b izo ttság i e lnökök  r é �
sz é re  ta r to tt  esti tá jék o z ta tó  e lőadásró l 
e g y sze rű en  tá v o lm a ra d ta k . E zért a  szak -  
sz e rv e ze ti t i tk á ro k  is fe le lő sek , m e rt 
nem  e llen ő rz ik  ő k e t m u n k á ju k  e lv ég zé�
séb en . E gyes sz ak sze rv eze ti ti tk á ro k , 
úgy  lá tsz ik , a  sp o r tm u n k á t m éq m ind ig  
nem  ta r t já k  a sz ak sze rv eze ti m u n k a  
sz e rv e s  ré sz é n e k  é s  nem  veszn ek  tu �
d o m ás t a r ró l ,  hogy a  s p o r t  n ép ü n k  ügye 
és a legfe lsőbb  sp o r th a tó s á g  a m in isz�
te r ta n á c s  m ellé  re n d e lv e  m űk ö d ik .

E gyes fu n k c io n á riu s a in k  nem  ism e�
r ik  fel az  MHK tes tn ev e lési r e n d �
sz e r  je len tő ség é t, m elynek  fe lad a ta  
f iz ik a ilag  jól fe lk észü lt, e rő s , tett -  
r e k é sz  do lgozók  nev e lése . Ez P á r �
tu n k  h a tá ro z a ta  s z e rin t /s  a  szo�
c ia lizm u s ép íté séb en  és

a béke megvédésében 
döntő szerepet játszik.

Az SZB - titkárok az  MHK testnevelési 
r e n d s z e r t  és á lta láb an  a sp o r to t ne 
k ezeljék  m á s o d re n d ű  k é rd é sk é n t, á llan �
dóan  e llen ő rizzék , seg ítsék  az  MHK 
b izo ttság o k  és sp o rtv eze tő k  m u n k á já t.

Az MHK- ra való  je len tk ezésb en , az 
ed zések en  és a p ró b ázáso k o n  v a ló  ré sz �
v é te lb en  a P á r t, sz a k sz e rv e z e t és sz ak �
vezetők  és ö sszes ak tív ák  az  elsők kö�
zö tt legyenek.

A sz e rv e ző k n ek  a d ja n a k  lehetőséget 
az MHK tes tn e v e lési re n d s z e r  k iszélesí�
té séh ez  és m in d en  üzem ben  legyen ed �
zési, p ró b ázás i nap . m ely  m ás re n d e z �
vény ek k e l nem  ü tk ö z ik , hogy dolgozó�
ink  sz ab ad  idei üiket b eo sz th assák  és 
re n d sz e re se n  k észü lh essen ek  fel a  p ró �
b á k ra .

M indezeket azo n b an  c sak  úgy  tu d ju k  
m eg v a ló s ítan i, ha a DISZ, SZHSZ, 
MNDSZ is, te h á t  az  összes tö m eg sz e rv e �
zetek , v a la m in t é lm u n k á sk ö rö k , ú jító �
k ö rök  tag ja i és nem  u to lsó so rb a n  a 
te rm e lé sb e n  é le n já ró k , sz tah an o v is ták

Labdarúgás
NB Il- es labdarúgó csapatunk meg�

felelő előkészítés után a tavaszi sze�
zonban jól szerepel.

Így jutott el a csapat a Debreceni 
Lokomotív rangadóhoz, valamint az 
idegenben lejátszott Ózdi Vasas mérkő�
zéshez, az előbbit 3:2- re, míg az utóbbit 
2:1- re nyerte meg és ezzel a csapat a 
keleti csoportban 2 pont előnnyel áll a 
tabella élén. Postás fiúk jó és lelkes 
játékkal harcoljátok ki a visszajutást 
az NB 1- be.

Kézilabda

Női csapatunk a Budapesti I. osz�
tályban 1 pont előnnyel az első helyen 
van. A megfiatalított postás csapat 
eddigi eredményei alapián. megérde�
melten vezet a bajnokságban. Hátra�
lévő. mérkőzéseik között szerepel a 2-  
helyen adó KÖZÉRT elleni mérkőzés, 
amelyre komolyan fel keli készülni,' 
ha eredményt akarnak elérni.

Birkózás

A SZOT kötöttfogású birkózóbajnok-  
ságárak elődöntőin a postások a kö�
vetkező helyezést érték el:

Lepkesúly: 2. Villányi. Légsúly: 1. 
Pál, 2. Szalmási, 3. Panyi. Pehelysúly: 
1. Kraszner, 2. Kövesdi. Könnyűsúly: 
1. Novak, 3. Varga. Váltósúly: 3. Po-  
szás. Középsúly: 2. Gergely, 3. Ada-  
mek. Félnehézsúly: 1. Rajnai. Nehéz�
súly: 2. Pál.

Motorsport

Truglii Pál emlékére elsöízben meg�
rendezett versenyt Máté postásé er-

je le n tk e m e k  és m u n k á ju k b a n  seg ítik  az 
MHK b izo ttság o k a t. Az MHK tes tn ev e lési 
re n d sz e r  tö m egm ozgalom m á fe jle sz té sé �
ben e lső ren d ű  fe la d a tu k  van az  él-  és 
m inőségi sp o rto ló k n a k , a k ik n e k  fe lad a �
tu k , hogy tu d á s u k a t  á ta d já k  a gyengét*, 
b ek n ek , seg ítsék  ő k e t m u n k á ju k b a n .

Az MHK testnevelési rendszer 
nem kampány,

h anem  re n d s z e re s  sp o rto lá s , szem ben  m 
tavaly i M HK - mozgalommal, m e r t  ha egy  
je len tk ező n ek  p ró b á z á sa  s ik e rte le n , 
m in d ad d ig  m eg ism éte lh e ti az t. am íg  az  
e lő ír t  sz in te t el nem  é ri.

M indent eg y b ev e tv e , a m eg lévő  h iá�
n y o sság o k  sü rg ő s  k iküszöbö lése  é rd e �
kében  fo k o zo ttab b  fe le lő sség érze tte l

hajtsuk végre a Pártunk 
II. kongresszusának határozatait,
hogy a sp o rto n  k e re sz tü l eg észség es, 
é le tv id ám , m u n k á ra , h a rc ra  kész  do lgo�
zó k a t n ev e ljü n k  a  szocia lizm us ép ítése  
és a  haza  m eg védése  é rd e k é b e n .

A k a p ita lis ta  o rszág o k b a n  a s p o r t  a 
g azd ag o k  k iváltsága! N álunk a do lgozó  
n ép  joga! Élj jogoddal é s  je len tk ezz  az  
MHK- ra.

*

Április 21- én űí Sportcsarnokban,
telt ház mellett mesterfokú tornaver�
senyt rendeztünk a Budapesti Postás, 
Debreceni Postás' és a Vörös Meteor 
ötös csapatainak részvételével,

A gyernwktornászok versenyén lát�
tuk a kis Váradi József nagyszerű gya�
korlatait, aki alig 12 esztendős. Meg�
felelő oktatás és irányítás mellett a 
jövő nagy tornásza lehet.

A mesterfoknak eredményei. Egyéni 
összetett: /• Sántha Lajos (Bp. Pos�
tás) 57.2, 2. Tóth L. (Debreceni Pos�
tás) 56.6. 3. Fekete (Bp. Postás) 56.5.
4. Kemény (Bp. Vörös Meteor) 56.2,
5. Mogyoróssi Győző (D. Postás) 54- 5.
6. Kosztolányi (Bp. Vörös Meteor) 
52.5. - - -  Csoport: 1. Bp Postás 221.2, 
2. Debreceni Postás 215.7. 3. Bp. Vö�
rös Meteor 214.8.

senyz'ó nyerte, 2. helyen ugyancsak 
postásversenyző Rába László végzett. 
A különböző kategóriák közötti ver�
seny a nap legszebb eseménye volt.

A 125- ös kategóriában a kezdők ver�
senyén, Szabó a 2. helyen végzett.

Atlétika

A Bástya és Csepel versenyen az 
utánpótlási gárda a vártnál jóval jobb 
eredményeket ért el. Az elért eredmé�
nyeket szívós, kitartó nevelő munkánk�
nak köszönhetjük.

Eredmények: 400 m női serdülő futás: 
1. Lévai. 2. Végh. — 100 m ifi. minő�
sítő: 1. Sebestyén. — HL o. 100 m férfi 
futás: 1. László. — 1000 m serdülő ifj. 
futás: 1. Rechíeld.

Kerékpár

A nők 20 km- es versenyében a min�
den edzés nélkül kiálló Tóth Erzsébet 
(Szegedi Postás) hatalmas küzdelem 
után 2, helyezést ért el, 'Tóth Erzsébet 
a célban szerencsétlenül bukott és sú�
lyos sérüléssel a Költői Anna- kórházba 
szállították.

A nők repülőversenyét Geszti 1̂  mp 
idővel nyerte.

Kerékpároskörökben nagy meglepetést 
keltett a repülő lóversenyből kieső 
Szekeres II., aki rossz taktikával ver�
senyzett.

Postás szurkolók figyelem!

Külön motoros indul Sajószentpéterre 
a Postás—Sajőszentpétes NB Il- es mér�
kőzésre május 20- án. Jegyelőjegyzés a 
Központi Szervező Irodánál (Sportosz-  
tálv) május 15- ig, részvételi díj 32.30 
forint.

O rszágos p o s tá s  rád iótfáv irász  
v ersen y  e r e d m é n y e i

Áprilisban rendezte meg a Postafőosztály az országos rádiótávirász ver�
senyt, melyen 21 postás dolgozó vett részt, akik az igazgatósági kerületeknél 
megtartott versenyen a legjobbak lettek. A versenyen rádiótávirászaink igén 
komoly felkészültségről és tudásról tettek bizonyságot.

A díjakat és okleveleket Katona Antal! elvtárs közlekedés-  és postaügyi mi�
niszterhelyettes osztotta ki. A verseny végeredménye a következő:

1. Burkus László (Ferihegyi repülőtér), aki egyúttal elnyerte a „Posta legjobb 
rádiótávirásza” címet is.

2. Forrai Mihály, Főposta.
3. Vadász János, Ferihegyi repülőtér.
4. Radinkovics György, Főposta.
5. Török József győri repülőtér.
6. Major István, tárnoki rádióállomás.
7. Gimesi György, Ferihegyi repülőtér.
S. Pintér Ferenc, békéscsabai repülőtér.
9. Karsai István, Nagykanizsa, 1. postahivatal-

AKIKRŐL KEVESET BESZÉLÜNK Postás—D. Lokomotív mérkőzés győztes gólját Szabó III. sarokrúgásából Kovács 
fejeli a második félidő 40- ik percében.


