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A szakszervezeti munka megjavításával 
harcoljunk ötéves tervünk 

második évének túlteljesítéséért

A z alkotmány tiszteletére indult versenyből 
a postás dolgozók egyre lendületesebben veszik k i részüket

A SZOT V. teljes ülése
Július 27-én tartotta a Szakszer�

vezetek Országos Tanácsa V. tel�
jes ülését. Az ülés egyetlen napi�
rendi pontja:

„a szakszervezetek előtt álló fel�
adatok, a felemelt ötéves terv meg�
valósításáért, a szocialista munka�
verseny további fejlesztéséért."

Apró elvtárs, a SZOT főtitkára be�
számolójában ismertette a munka- 
versenymozgalom terén elért ered�
ményeinket. Pártunk Politikai Bi�
zottságának a szakszervezetek mun�
kájáról szóló határozata óta. Apró 
elvtárs kihangsúlyozta, hogy 

„szakszervezeteink a Párt fontos 
segítőjévé váljanak, ahhoz az kell, 
hogy tovább javítsák munkájukat. 
A SZOT a szakszervezetek, a szak-  
szervezeti bizottságok következete�
sen harcoljanak azoknak a felada�
toknak megvalósításáért, melyeket 
Pártunk második kongresszusa dol�
gozó népünk számára megjelölt.’’ 

Feladatunk az, hogy minden pos�
tás dolgozó és szakszervezeti funk�
cionárius saját munkaterületén mun�
káját megjavítva, szívós harcot 
folytasson ötéves tervünk II. évének 
teljesítéséért, illetve túlteljesítéséért.

A postás dolgozókat az a cél ve�
zesse, hogy a posta szolgáltatásai�
nak megjavításával, az önköltség 
és selejt csökkentésével, a munka- 
fegyelem megszilárdításával a pos�
tát szocialista postává fejlesszék.

A feladatok nagyok,
hiszen nem kevesebbről van szó, 
minthogy

az eredeti ötéves tervben elő�
irányzott összeg kétszeresét kell 
beruházni, ami többek között 
azt is jelenti, hogy a teljesít�
ményi értéknek 1950-hez vi�
szonyítva 120 százalékra kell 

emelkedni.
Ennek a tervnek teljesítése min�
den postás dolgozótól áldozatkész 
és fegyelmezett munkát követel.

Eddigi munkánkat értékelve, meg�
állapíthatjuk, értünk el eredménye�
ket. Felemelt ötéves tervünk Il-ik 
évének első felét

106 százalékra teljesítettük.
Ez az eredmény világosan bizonyít�
ja, hogy felemelt . ötéves tervünk 
reális és minden lehetőség megvan 
annak teljesítésére. De bizonyítja 
azt is, hogy Pártunk helyesen mér�
te fel erőinket.

Eredményeinket köszönhetjük a 
postás dolgozók lelkesedésének, 
mellyel résztvettek Pártunk II. kon�
gresszusa tiszteletére megindult

munkaversenyben és teljesítették, 
sőt túlteljesítették kongresszusi vál�
lalásaikat. A postás dolgozók 74 
százaléka vett részt ebben a ver�
senyben.

Dolgozóink csatlakozva a diós�
győriek felhívásához, alkotmányunk
2. évfordulójának tiszteletére vál�
lalásokat tettek, melyekben komoly 
eredményként jelentkezik a selejt- 
csökkentés és a takarékosság.

Alkotmányunk tiszteletére indult 
szocialista munkaversenyben üze�
meink és hivatalaink már eddig is 
jelentős eredményeket értek el. Üze�
meink egy része

több nappal előre hozta tervét,
mint pl. az Alközponti ÜV. 9 
nappal, a BU HALÉP 10.5 nap �
pal, a BUVIHALÉP 7.2 nappal.

Dolgozóink vállalásaikat 
többségükben túlteljesítik.

A Bp. 62-es hivatalban Hajdú Elek 
kézbesítő 170 százalékos, a Keleti 
postán Simorai Lajos sztahanovista 
240 százalékot, a Kábel 3- asban 
Sárosi András szerelő 177 százalé�
kot és az Alközponti ÜV- nél Bara�
nyai Mihály szerelő szaktárs 341 
százalékot ért el.

Az eredmények mellett azonban 
vannak hiányosságok. Egyes he�
lyeken funkcionáriusaink és a szak�
vezetés nem arra a területre irányí�
tották a vállalásokat, ahol a leg�
szükségesebb lett volna, ahol a 
tervben lemaradások mutatkoztak.

Az elkövetkezendő időben felada�
tunk: harcot indítani -a hiányossá�
gok megszüntetéséért, a tervlema�
radások behozásáért, az 1951. évi 
terv határidő előtti teljesítéséért.

A tervteljesítés elsőrendű felté�
tele,

a munkafegyelem 
megszilárdítása,

Ennek érdekében szakszervezeti bi�
zottságaink folytassanak széles kör�
ben felvilágosító munkát a munka- 
fegyelem megszilárdítása érdeké�
ben és karolják fel a dolgozók azon 
kezdeményezéseit, melyek a munka�
fegyelem ellen vétők szigorú meg�
büntetését követelik.

Bizonyítsuk be, hogy mi postás 
dolgozók is a munkaverseny kiszé�
lesítésével, eredményeink napró! 
napra való növelésével erősítjük a 
Szovjetunió vezette béketábort. 
Harcolunk, hogy Rákosi elvtárs út�
mutatásával minél gyorsabban épít�
sük fel a független, virágzó, boldog 
Magyarországot.

Ez bizonyítéka annak, hogy egyre 
többen értik meg ennek az ünnepnek 
a jelentőségét, egyre többen látják az 
összefüggést alkotmányunk és a mun�
kaverseny között. Látják, érzik és 
tudják a postás dolgozók is, hogy az 
alkotmány által biztosított jogok nem 
papír-jogok, mint a múltban voltak, 
hanem élő valóság és a jogok mellett 
tudatában vannak a kötelességeik�
nek is.

Ez nyilvánult meg a

Járműtelep
dolgozóinál, amikor harcot indítottak 
a többtermelésért, tervük túlteljesíté�
séért, párosversenyben vállalt kötele�
zettségük maradéktalan megvalósítá�
sáért.

Ezt fejezi ki az az eredmény, hogy 
az I km- re eső költséget két fillérrel 
csökkentették, hogy a felújítási tervet 
a vállalt

110 százalék helyett 
127 százalékra te ljesíte tték .

És ez mutatkozik meg az

Alközponti ÜV dolgozóinál
is, akik a július hóra előirányzott 1211 
mellékállomás felszerelése helyett 
1422-öt szereltek fel és a kábelbeépí�
tésnél 3000 m-el többet építettek be.

De nem maradnak le a Kábel 2- es 
hivatal dolgozói sem, akik 156 szá�
zalékos átlagteljesítmény mellett

14 nappal hozták előbbre 
július havi tervüket.

Ezeket a szép eredményeket a dol�
gozók egészséges versenyszellemének 
tudhatjuk be és annak, hogy tisztában 
vannak az alkotmányunkban lerögzí�
tett jogokkal, kötelességekkel, melynek 
egyik pontja kimondja: .,minden be�
csületes polgárnak joga, kötelessége és 
becsületbeli ügye, hogy képességei sze�
rint dolgozzék. A dolgozók munkájuk�
kal, munkaversenyben való részvéte�
lükkel, a munkafegyelem fokozásával 
és a munkamódszerek tökéletesítésével, 
a szocialista építés ügyét szolgálják". 
Ezt értették meg dolgozóink, sztahá- 
novistáink, értelmiségi dolgozóink, 
mint pl.: Lesti szaktárs, aki a Kábei 
2. betonkeverő-brigád vezetője és a 
brigád tagjai, akik 154 százalékos át�
lagteljesítménnyel augusztus 20-ra fe�
jezik be tervüket.

Ezt értették meg Babina és Békési 
sztahánovista elvtársak — az Alköz�
ponti ÜV. dolgozói, akik 269 és 176 
százalékos teljesítménnyel járulnak a 
szocializmus építéséhez, a béke meg�
védéséhez. Vagy Fiam József és Fás�
kerti Jakab, akik 210 és 196 százalé�
kos, a Főpostán Lakatos Tivadar, si-  
mens- kezelő, aki 186 százalékos tel�
jesítményt ért el.

Ezekhez az eredményekhez

jelentős mértékben járulnak hozzá 
értelmiségi dolgozóink is,

mint például Darányi, Simorjai és Ma- 
tyasovszki elvtársak, akik a Bp. 72. 
hivatal sztahánbv iskolájában, mint 
oktatók adták át tapasztalataikat dol�
gozótársaiknak. Ezzel elérték azt, hogy 
a minőségi munka javulása melleit 
emelkedett a teljesítmény is, mint pi.: 
Tengelics Irma szaktársnő, aki 93 szá�
zalékról 106 százalékra, Vagy Varjú 
Ferenc, aki 102 százalékról 127 száza�
lékra emelte teljesítményét és lénye�
gesen csökkentette selejtjét.

Dolgozóink fokozódó versenyiendü- 
letét bizonyítja az is, hogy több he�
lyen követelték a szb-től a rövid idő�
közönkénti értékelés és az elért ered�
mények tudatosítását.

Ennek alapján

javult a verseny nyilvánossága,
ami komoly mértékben hozzájárult ah�
hoz, hogy a 10 naponkénti kiértékelés�
nél újabb és újabb üzemek, hivatalok

törtek az élre a minisztertanács ván�
dorzászlajáért folyó versenyben.

Ebben a versenyben már eddig is 
jó helyezést értek el a postás dol�
gozók, amennyiben a közlekedés 
és postaügyi minisztériumhoz tar�
tozó vállalatok között harmadik 

helyen a Bu- Hálép áll.

Ezt a helyezést azzal érték el. hogy 
tervüket 1Ö és fél nappal hozták 
előbbre, július havi átlagteljesítményü�
ket 141 százalékra teljesítették és je�
lentős anyagmegtakarítást értek el, 
így komoly esélyük van a vándor�
zászló elnyeréséhez, amihez jelentős 
pénzjutalom is jár.

A posta keretén belül a III. kiér�
tékelés szerint forgalmi szakág�
ban első helyen áll a Bp. 114 es, 
második a Bp. 72. és harmadik a 
Keleti posta. Jelentős eredményt 
ért el a Kaposvári Postahiv. is. 
Műszaki szakágban az I. helyen 
áll a Bu- Hálép, II. az Alközponti 
UV, III. a Bu- Vi- Hálép. Igen 
szép eredményei vannak a pécsi 

és szegedi Hálépeknek.

A minisztertanács vándorzászlajáért
folyó versenyben igen helyes kezdemé�
nyezés indult meg a Bp. 114-es hiv. 
dolgozói részéről az első dekádkiérté- 
kelés után, amennyiben látták, hogy 
eredményeiket úgy tudják jobban to�
vábbfejleszteni, ha megbeszélik a to�
vábbi tennivalókat. Ezért röpgyűlést 
tartottak, ahol a dolgozók újabb vál�
lalásokat tettek az alkotmány máso�
dik évfordulója tiszteletére és ígéretet 
tettek arra, hogy a II. helyről a ver�
senyben való fokozottabb részvétellé!, 
több, jobb munkával az I. helyre küz�
dik fel magukat. Ezt a vállalásukat 
teljesítették és a III. kiértékelés sze�
rint tartják is az első helyezést.

Ebből a versenyből jelentősen ki�
veszi a részét az MNDSZ és a DISZ 
egyaránt, amit bizonyítanak a jármű�
telepi ifik. akik vállalták, hogy tapasz�
talataik átadásával elérik, hogy nem 
lesz egy ifi sem, aki 100 százalékon 
alul teljesít — és ezt a vállalásukat' 
teljesítették. Ma már egy ifi sincs, aki 
nem teljesítette- volna túl normáját.

Élenjárnak vállalásaik teljesítésében 
nődolgozóink,

mint pl.
Sehmrcz Györgyi, Balogh Jolán 
és Kapos Ferencné, a József kp 

dolgozói,

akik tartják sztahanovista teljesít�
ményüket. Egyre többen és helyesen 
segítik a versenyt dolgozóink közül 
azzal, hogy feltárják a hibákat, bírál 
ják a munka szervezését és segítő ja �
vaslatokat tesznek a hibák kiküszöbö�
lésére. mint pl.: Tóth szaktárs — idő�
mérő — a debreceni Hálép dolgozója, 
aki rámutatott arra, hogy az egyik 
vonalfelvigyázó nem vitette ki a mun�
kához szükséges anyagot és így a 
dolgozók gátolva voltak a nagyobb 
eredmény elérésében. Az időmérő pe�
dig egyáltalán nem tudott dolgozni, 
mert igen helyesen — csak olyan 
munkát mér fel, ami helyesen van 
megszervezve. Azonban a debreceni 
hálép dolgozói annak ellenére, hogy 
egyes esetekben gátolva vannak a 
munkában — mégis szép eredménye�
ket érnek el, mint pl. a vezetékes 
rádió építésénél, ahol több nappal a 
határidő előtt fejezték be a munkát 
és ezzel időt és többezer forint meg�
takarítást értek el.

Hasonló szép eredményeket értek 
el a Debrecen 1-es hiv. dolgozói is,
így pl-

Zólyom Ferencné távb.-kezelő, aki 
. 147 százalékos teljesítményt ért el
a gyors, pontos kapcsolással, az áram�
körök jó kihasználásával.

Ugyancsak élenjár vállalása teljesí�
tésében Farkas József kézb. szaktárs 
135 százalékos átlagteljesítményével, 
990 forint értékű értékcikk és a hirlap- 
áruspéldányok eladásával. És még so�

rolhatnánk százával, ezrével azokat 
az öntudatos dolgozókat, akik meg�
értve Pártunk iránymutatását, oda- 
adóan harcolnak gyermekeik és saját 
maguk szebb és jobb jövőjéért, a szo�
cializmus gyorsabb felépítéséért. Azon- 
ban vannak még hibák, gátló körül�
mények és a munkaverseny lendületét 
akadályozó személyek is, mint pl. a 
Debrecen 1- es hiv. dolgozója, Csada 
György főtiszt, aki bolondságnak tartja 
a 10 naponkénti kiértékelést és sze�
rinte elegendő egy 30 cm- es papírda�
rabkán feltüntetni a hivatalok közötti 
párosverseny eredményeit, ellentétben 
a dolgozókkal, akik követelik a ver�
seny nyilvánosságának minél széle- 
sebbkörű tudatosítását. Ugyancsak 
gátló körülmény az is, hogy nem fog�
lalkoznak a szb-k a bizalmiak, a dol�
gozók közvetlen érdekvédelmével és 
így fordulhat az elő, hogy a Kábel 
2- es hiv- ban Lesti szaktársnak nem 
akarták elszámolni annak a többlet-  
munkának a díját, arhit az alkotmány 
tiszteletére vállalt és elvégzett.

Hiba az is, hogy

nem világosítják fel a bizalmiak
a dolgozókat arról, hogy

a Magyar Népköztársaságban min�
den hatalom a dolgozó népé és 
ezt a hatalmat megszilárdítani 
minden becsületes dolgozónak kö-* 
telessége, és ezt azzal tudjuk elő�
segíteni, ha leleplezzük és lesújt�

juk az ellenséget.

Nem használják fel agitációs munká�
jukban a szb-k a múlt emlékeit, azt, 
hogy éhbérért kellett dolgozniok, csak 
protekcióval lehetett munkát kapni és 
ha béremelésről mert beszélni a dol�
gozó, kitették az állásából.

A hibák ellenére mégis megállapít, 
hatjuk, hogy az eddig elért eredmé�
nyeink jelentősek, számottevőek, de 
láthatjuk azt is, hogy tovább kell 
mennünk a megkezdett úton, a még 
nagyobb eredmények eléréséért.

Ehhez szükséges, hogy

minden sz. b. központi kérdésként kezelje 
az alkotmány-versenyt.

Fel kell karolnunk a dolgozók egész�
séges kezdeményezéseit, adjunk segít�
séget a bizalmiaknak munkájuk jobb 
elvégzéséhez, a vállalások teljesítésé�
hez, használják fel agitációs munká�
jukban saját tapasztalataikat, lendít�
sék fel ismét a kultúrmunkát, küldje�
nek ajándékhanglemezeket a jól dol�
gozóknak, csasztuskákkal, tánccal, 
énekkel és szavalattal mondjanak kö�
szönetét azoknak, akik jól teljesítik 
vállalásukat. Népszerűsítsék az anyag�
takarékosságban kitűnt dolgozókat és 
ellenőrizzék, segítsék, hogy jutalma�
zásban is részesüljenek.

Nyújtsunk segítséget a sztahano�
vistáknak, értelmiségieknek, kérjük ki 
tanácsaikat és esetenként kisebb cso�
portokban beszéljük meg az eredmé. 
nyékét, hibákat és a további tenni�
valókat. Még lendületesebben folytas�
sák a harcot a minisztertanács ván�
dorzászlajáért és ne feledkezzenek 
meg Lenin, Sztálin és Rákosi elvtár�
sak tanításáról, hogy a munkaverseny 
nem kampány, hanem a szocializmus 
építésének kommunista módszere. 
Ezért küiönös figyelemmel kísérjük, 
hogy a verseny augusztus 20-al ne 
törjön meg, hanem folytatódjon az évi 
terv teljesítéséért, túlteljesítéséért, a 
minőségi munka megjavításáért.

Alkotmányunk ünnepétől már csak 
néhány nap választ el és a postás 
dolgozók éppúgy, mint a többi ipari 
dolgozók, még nagyobb lendülettel 
versenyeznek, hogy bebizonyíthassák 
Rákosi elvtársnak, megértették a jel�
szót, hogy — „Nem rés. hanem erős 
bástya vagyunk a Szovjetunió vezette 
béketábor frontján”.

Előre az Alkotmány-verseny sike�
réért, a postai tervek túlteljesíté�
sével a minisztertanács vándor�

zászlajáért.
Bayer Zoltán

Munkásszállást avatott Veszprémben a HÁLÉP Ü. V.
„Télen ki lehetett látni a rossz tetőn, az eső is becsurgott. Szalmán 

feküdtek körbe a szaktársak, csak egy ablak volt a szobán, kettő be volt 
deszkázva” — emlegeti a múltat 34 távirdamunkás Veszprémben.

Ma vaságyak, teljes felszereléssel, szekrények, a konyhában családi tűz�
hely, mosdó és zuhanyozó áll rendelkezésére a távirdamunkás dolgozóknak. 
Három tágas ablakon át sugárzik be a nap az egészséges, szépen testeit 
szobába, ahol Lenin, Sztálin és Rákosi elvtársak képei tekintenek a dolgo�
zókra. A szobában rádió is van. Szakszervezetünk adta a szállás részére.

Július 20-án volt a munkásszállás felavatása. A párttitkár elvtárs meg�
nyitó szavaiban felhívta figyelmünket, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy 
ezt a megbecsülést a Pártnak és népi demokráciánknak köszönhetjük. Mind�
nyájan tapasztalhatjuk, hogy Népköztársaságunkban legfőbb érték az ember 
és ennek szellemében fogunk mi is tovább dolgozni, hogy meghálálhassuk 
mindazt a sok jót, amit Pártunktól, kormányzatunktól kaptunk eddig. Leg�
jobban úgy tudjuk meghálálni gondoskodásukat, ha mindnyájan igyekszünk, 
hogy augusztus 20-ra ne legyen olyan dolgozó a csoportban, aki 100 százalé�
kon alul teljesítené normáját. Ne feledjük el, hogy éppen ennek az Alkot�
mánynak köszönhetjük ezt az új otthont is, amelyről a múltban még álmodni 
sem mertünk.

Harcos Ferenc, 
Sopron.
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ÜDVÖZÖLJÜK ÜJ ÉLÜZEMEINKET A SZAKSZER VEZETI,, AKTÍVÁK "
EREDMÉNYEI ÉS HIÁNYOSSÁGAIAz 1951. Il-ik évnegyedének tel�

jesítménye alapján a posta üzemei 
és hivatalai közül az alábbiak nyer�
ték el a megtisztelő „Eliizem” cí�
met:

Műszaki üzemek:
1. Alközponti ÜV,
2. Rádióműszaki ÜV székesfehér�

vári adóállomása.
Forgalmi hivatalok közül:
1. Budapest 62 felügyelőhivatal.
2. Keleti Posta felügyelőhivatal.
Az élüzem

Alközponti Üzemi Vállalat
már az előző évnegyedben is az 
élüzem cím birtokosa volt. A válla�

lat az élüzem- feltételek minden 
pontját teljesítette. Műszaki tervéi 
az előírt 115 százalék helyett 133 
százalékra, önköltségi tervét 100 
százalék helyett 107.3 százalékra 
teljesítette. Az önköltségi terv tú l�
teljesítése 683 ezer forint megtaka�
rítást jelent. A bontásból kikerült 
anyagot 5 százalék helyett 12.2 
százalékban használták fel. Az elő�
irányzott 127 ezer forinttal szem�
ben 208 ezer forint értékű anyagot 
takarítottak meg. Az anyagtakaré�
kosságot nagyban elősegítette az 
egyéni megtakarítási számlák be�
vezetése. mely 149.595 forint ered 
ménnyel zárult a 11. negyedévben. 
A fenntartási norma teljesítése 115 
százalék helyett 131 százalék. Évi 
tervüket június hó 30- ig, 52 nappal 
hozták előbbre és jelenleg a szep�
temberi tervükön dolgoznak. Az 
ützemnek 26 sztahánovistája van. 
Igen jó a versenyszellem és sztahá-  
novista iskolát tartanak. A dolgozók 
85 százaléka vesz részt a munka�
versenyben. I

Lelkeshangulatú ünnepségen adta 
át Révész Gyula elvtárs, a közleke�
dés- és postaügyi minisztérium ki�
küldötte az élüzem-kitüntetést. A 
dolgozók ragyogó arccal, büszke 
öntudattal mondták: „másodszor is 
elnyertük az élüzem-kitüntetést”, 
„második helyen állunk az alkot�
mány ünnepére indított versenyben, 
itt is első helyen kell végeznünk, 
hiszen élüzem dolgozói vagyunk.”

Révész Gyula elvtárs az élüzem 
dolgozóit a minisztérium, Bebrits 
elvtárs és a Postafőosztály nevé�
ben üdvözölte. Beszédében rámuta�
tott, hogy az üzem dolgozói meg�
értették Pártunk II. kongresszusá�
nak határozatait, amit mutatnak ki�
váló eredményeik.

<42 élüzem büszke cím, azonban 
további feladatokat tűz az üzem 
dolgozói elé, különösen ma, amikor 
a nemzetközi helyzet egyre élesedik. 
Révész elvtárs beszédében hangsú�
lyozta a Sztahánov- mozgalom je�
lentőségét és kérte az üzem dolgo�
zóit. hogy ennek a mozgalomnak 
szélesítésével fokozzák tovább mun�
kájukat és emeljék teljesítményei�
ket.

Cselényi elvtárs a Postás Párt- 
bizottság üdvözletét tolmácsolta. 
Felhívta a dolgozókat, hogy tűzzék 
maguk elé az augusztus 20-i ver�
senyzászló elnyerését és az ezért 
folyó versenyt kapcsolják össze az 
élüzem cím további megtartásáért 
folyó versennyel. Hogy ezt sikerrel 
megtehessék, az őszi oktatási mun�
kába is lendületesen kapcsolódja�
nak be a dolgozók, mert a jó politikai 
képzés nagymértékben segíteni 
fógja őket munkájuk elvégzésében

Básta elvtárs, szakszervezetünk 
főtitkára beszédében hangsúlyozta, 
hogy az üzem dolgozói Pártunk II. 
kongresszusának határozatait és 
kormányzatunk ötéves tervtörvényét 
megértették s azok végrehajtásáért 
lendületesen harcolnak. Az, Alköz�

ponti- üzem dolgozói a Grösz- per-  
ből is levonták a tanulságot, meg�
látták az ellenség igazi célját és 
válaszul megmutatták, hogy tudnak 
ők tőkések nélkül is dolgozni, sőt 
jól dolgozni.

Az élüzem

Budapest
62-es felügyelőhivatal

a bevételi előirányzatát 103.6 szá�
zalékra teljesítette. Készenléti ideje 
mindössze 1.41 század százalék. Az 
egy órára eső mért munkaegység 
69.7. a teljesítménybér- órák száma:
72.4 százalék. Az egy munkaegy�

ségre eső költség 5.51 fillér. Tév-  
irányításainak száma 0.23 száza�
lék. Hirlapszolgálatban az előfizetői

Október folyamán kezdődik a párt�
oktatás új éve. Ennek sikere attól 
függ, hogy a pártszervezetek milyen 
színvonalon vezetik a tájékoztatást. A 
Magyar Dolgozták Pártja Politikai Bi�
zottsága május t7-i határozata elté�
rően az eddigi gyakorlattól, szerveze�
tileg az alapszervezetek feladatává 
tette a pártoktatás megszervezését, 
ellenőrzését és irányítását. Egyes 
alapszerveink igen helyesen már július 
végén, augusztus elején hozzáláttak a 
politikai iskolák és körök összeállítá�
sához. A politikai iskolák és körök 
hallgatóinak összeállításánál figyelembe 
kell venni minden egyes kommunista 
általános műveltségének és politikai 
képzettségének színvonalát, meg kelt 
ismerniük érdeklődését és lehetőségeit. 
Ebben nem lehet csak a multévi ered�
ményekre támaszkodni. Lehetnek olyan 
elvtársak, akik a múlt évben pl. poli�
tikai iskolát végeztek, de szükséges�
nek tartják, hogy megismételjék az 
átvett programmot: ezeknek tehetősé�
get kell adni ahhoz, hogy jobban el�
sajátítsák a programm anyagát.

Csakis egyéni foglalkozás útján le�
het segíteni az elvtársaknak a politikai 
képzés helyes formájának kiválasztá�
sában, a komoly, eredményes tanulás 
valamennyi lehetőségének felhasználá�
sában. Ahhoz, Hogy az elvtársak ta�
nulása valóban komoly színvonalon áll�
jon, elengedhetetlen, hogy a pártszer�
vezetek az új oktatási évre való elő�
készület időszakában és az alatt is 
konkrétan vezessék a megfelelő felvi�
lágosítást. A kiválogatás során igen 
nagy figyelmet kell fordítani arra, 
hogy a párt vezetőségi tagok, az akti�
visták, az ifjúmunkások és a nők, va�
lamint a szakmai munkájukban kitűnt 
dolgozók, élmunkások, sztahanovisták 
feltétlenül bekerüljenek a nekik alkal�
mas oktatási formába

A Politikai Bizottság határozata meg�
állapítja, hogy „Az 1951—52-es okta�
tási feladatokat csak akkor lehet si�
keresen megvalósítani, ha a pártbizott�
ságok és a pártszervezetek még a 
nyár folyamán nagy gonddal készítik 
elő az új tanévet.” Mindezekből követ�
kezik, hogy az alapszervi vezetősé�
gekre az eddigieknél sokkal nehezebb 
éj körülményesebb feladatok várnak és 
éppen ezért, arra kell törekedniük, 
hogy munkájuk pontos ütemezésével 
és annak mindenkori betartásával el�
érjék, hogy az elkövetkezendő oktatási 
évadban ne legyen lemorzsolódás.

Pártunk Szervezeti Szabályzatában 
világosan le van fektetve: a párttag 
kötelessége, hogy „szakadatlanul fej�
lessze politikai tudását, emelje művelt�
ségi színvonalát, igyekezzék elsajátí�
tani a marxizmus-leninizmus tanítá�
sait". Az elmúlt oktatási évadban vol- 

1 ta-k kisebb nagyobb hibák. De ma, vi�

es árúspéldányok darabszáma az 
induló 62.771- ről 63.217- re emel�
kedett.

A Budapest 62-es felügyelő hiva�
talban is Révész elvtárs adta át az 
élüzem-kitüntetést. Ismertette a nem�
zetközi helyzetet, amely arra köte�
lez minden öntudatos dolgozót, 
hogy még jobb munkát végezzenek. 
E téren a Budapest 62-es dolgo�
zóira is nagy feladat vár,- aminek 
minden bizonnyal meg fognak fe-. 
lelni és az élüzem-zászlót eddigi 
eredményeik túlteljesítésével meg 
fogják tartani.

Hámos elvtársnő a Postás Párt- 
bizottság nevében felhívta a dolgo�
zókat, hogy eddigi eredményeiket 
ne csak megtartsák, hanem tovább�
fejlesszék, hogy még erősebb legyen 
hazánk és a béketábor.

Mészöly elvtárs, szakszervezetünk 
elnöke, beszédében hangsúlyozta 
hogy a Budapest 62-es hivatal dol�
gozói a Párt irányításával, a Párt 
és kormányhatározatok végrehajtá�
sával érték el eredményeiket. A Bu�
dapest 62-es hivatal dolgozói már 
tapasztalhatták, hogy nehéz, ko�
moly munkával lehet csak ezt a 
nagy kitüntetést elnyerni, de azt is 
tudják már, hogy könnyelmű mun�
kával el is lehet azt veszíteni. Most, 
hogy visszaszerezték a büszke él�
üzem-zászlót, fogják keményen és 
erősen és még jobban dolgozzanak, 
hogy megtarthassák azt.

Sz. L.

lágosan keli látnunk, hogy am&or 
nemzetközi viszonylatban egyre job�
ban kiéleződik az osztályharc, amikor 
hazánkban is minden eddiginél hatal�
masabb feladatok állanak Pártunk és 
az egész dolgozó nép előtt, még foko�
zottabban előtérbe kerül és fontossá 
válik, hogy népi demokráciánk vezető�
jének, Pártunk minden funk�
cionáriusának és tagjának elméleti 
színvonalát, marxista-leninista képzett�
ségét minél gyorsabb ütemben emeljük. 
Pártunk II. kongresszusának határoza�
tai, új felemelt ötéves tervünk sikeres 
megvalósítása csak úgy lehetséges, ha 
megmagyarázzuk dolgozó társaink�
nak azoknak, akik nem néznek a jövő 
felé, akiket nem érdekel, mi lesz és 
mi lehetséges, hogy Sztálin elvtárs 
szavai szerint, azokhoz az evezősökhöz 
hasonlítanak, akik eveznek, de nem 
tudják, hová sodorja őket az ár és 
nem látják, de nem is akarják látni, 
hogy a hullám szintre dobhatja őket. 
Feladatunk tehát, hogy minden erővel 
törekedjünk párttagjaink állandó el�
méleti színvonalának emelésére. Pár�
tunk minden funkcionáriusának, min�
den tagjának feladata, hogy az elmé�
leti továbbképzés területén is betartsa 
a mindenkire kötelező pártfegyelmet, 
ami ezen a vonalon a tanulási fegye�
lem betartását jelenti, hogy lelkiisme�
retesen, alaposan készüljön fel — bár�
mely oktatási formában tanuljon is — 
az egyes foglalkozásokra.

Hatalmasak a feladataink a terme�
lés, az ipar, a mezőgazdaság, a szo�
cialista posta kialakításának terén Öt�
éves tervünk végrehajtása nap mint 
nap a problémák százait veti fel. Az 
élesedő osztályharc, az imperialisták 
egyre agresszívebb magatartása, éle�
sebben veti fel az éberség kérdését is. 
Mindezek a feladatok csakis az elmé�
leti képzettség megfelelő emelésével 
oldhatók meg. Állandóan tanulmányoz�
nunk keW, meg keH ismernünk a 
Szovjetunió gazdag tapasztalatait. 
Nincs olyan területe országépítési mun�
kánknak, ahol ne tudnánk — és nem 
lenne szükséges — hasznosítani ezeket 
a tapasztalatokat.

Az új oktatási év beindulása jelen�
tős esemény minden pártszervezet éle�
tében. Pártszervezeteinknek tehát min�
dent el kell követniök az oktatás jó 
beindítása érdekében. Majd a továb�
biakban az eddiginél nagyobb gonddal 
kell törődniök az év folyamán is az 
oktatással, ellenőrizniök és segíteniök 
kell az oktatásban részvevők munká�
ját.

Az elméleti képzettség, a szilárd 
kommunista meggyőződés, a határta�
lan odaadás nagy ügyünk iránt adja 
meg a kommunisták erejét, teszi őket 
egyedül képessé arra, hogy a nagy 
feladatokat megfelelően végezzék el.

KAISER GYULA

A szovjet szakszervezetek X. kon�
gresszusa 1949. áprilisában felhívta a 
szakszervezetek figyelmét, a szakszer�
vezeti káderek és aktívák képzésének 
megjavítására és rámutatott annak 
szükségességére, hogy gyakorlati szak�
képzésben részesítsék azokat. Legjobb 
módszernek az aktívák nevelésére az�
óta, a Szovjetunióban havonta egy�
szer megtartott „aktívák napja bizo�
nyult.

A magyar szakszervezeti mozgalom�
ban az aktívák napja új kezdeménye�
zés, melynek célja az élenjáró szak�
szervezeti tapasztalatok terjesztése, 
az aktívák, gyakorlati tudásának eme�
lése, a szakszervezeti munka egyes 
területeinek, munkamódszereinek ala�
pos megismertetése, a szakszervezeti 
munka minőségének megjavítása.

A SZOT titkárságának határozata 
értelmében a szakszervezeti központ�
ban „Hogyan dolgozzon a Tér. Biz. 
a Tér. Biz.- oknáT', „hogyan dolgozzon 
az SZB“ címmel tartottuk meg az 
aktívák napját. Tér. Biz.-onként és 10 
nagyobb üzemben „Hogyah dolgoz�
zon a bizalmi” címmel tartottunk ak�
tívák napját.

Az aktívák napja, kisebb hiányossá�
goktól eltekintve, már az első al�
kalommal is komoly eredményeket ho�
zott. A beszámolók, valamint a hozzá�
szólások, számos jó munkamódszert 
vetettek fel. A legtöbb helyen igen 
nagy mértékben érvényesült a bírálat 
és az önbírálat is.

A jó előkészítést bizonyítja, hogy

a meghívott aktivált 7 0 -8 6  százaléka 
megjelent az aktivanapokon

Az egyes helyeken megmutatkozó 
elmaradások oka legtöbbször az volt, 
hogy nem egyeztették össze megfe�
lelően az aktívák napját a különböző 
értekezletekkel. Pl. a József Kp- ban 
az aktíva nappal egyidöben négy más 
értekezletet is tartottak.

A miskolci Tér. Biz.- nál megtartott 
aktívák napjának előkészítését súlyo�
san elhanyagolta Miskolc 1. SZB tit�
kára, aki nem mozgósította kellően a 
bizalmiakat. így fordulhatott elő, hogy 
a helyi és legnagyobb hivatalból csak 
egy bizalmi jelent meg, ugyanakkor 
a vidéki bizalmiak 90 százaléka meg�
jelent az aktívák napján.

A budapesti Tér. Biz.-nál, a rossz 
előkészítő munka következtében, a 
tatai és a nagykőrösi aktívák nap�
ját nem tartották meg, ugyanak�
kor Vácott az aktívák majdnem 
teljes számban megjelentek, és az 
építőbírálaton keresztül, saját 
munkájukban meglévő hiányossá�
gokra is rámutatva, tárgyalták 

meg a bizalmiak munkáját.

A hozzászólások jelentős része
értékes volt,

megvitatták a beszámolókban hallott 
módszereket és ismertették munka- 
módszereiket és tapasztalataikat is. 
Pl. a József Kp.- ban, Mikesi bizalmi 
szaktárs elmondta, hogy bizalmi napló�
jába azt is beírja, hogy ki mennyit 
keresett, hogy az esetleges tagsági díj 
differenciáknál választ tudjon adni.

A Bp. 72- esben, Nagy szaktárs el�

mondta, hogy az értekezletről elmara�
dókat felkeresi, elmaradásuk okát meg�
kérdezi és az értekezleten elhangzot�
takról tájékoztatja azokat.

Jó kezdeményezés volt a József 
Kp-ban, hogy több dolgozót, köztük 
sztahánovistákat is meghívtak, akik 
közül többen fel is szólaltak, mint pl. 
Sclimerc Györgyi sztahánovista, aki 
kérte, hogy szervezzék át a bizalmi 
csoportokat, úgy, hogy az ellenturban 
levők is találkozhassanak bizalmijuk�
kal.

Az aktívák napjának eredményei 
azonban, nemcsak az értekezleten, ha�
nem azok után is megmutatkoztak, a 
bizalmiak jobb munkájában.

A Bpest 72-esben pl. közvetlenül az 
előadást követő héten, a bizalmiak 
csoportértekezletet tartottak, melynek 
eredményeként a dolgozók

egyéni- és párosversenyszerződésiiket 
felülvizsgálták

és többet önként módosítottak.
A bizalmiak közül Kemény Istvánná 

az aktíva nap után, az üzembe jött új 
dolgozót vette pártfogásába, bemu�
tatta csoportja tagjainak és azóta is 
tanítják, oktatják öt. A napokban 
akarják felvenni szakszervezeti > tag�
nak.

Takács József szaktárs a rendez�
vényekre való lelkes .mozgósítás�
sal tűnik ki bizalmitársai közül.
Az aktívák napja óta a tagdíjbe�
szedést politikai felvilágosító mun�

kával is összeköti.
Ahhoz, hogy áz aktívák napja a 

jövőben még nagyobb eredményeket 
hozzon, szükséges, hogy az SZB tit�
károk azok előkészítésében a követ�
kező szempontokat vegyék figyelembe: 

<4 titkárok biztosítsák, hogy az aktí�
vák napja ne ütközzön más rendezvé�
nyekkel. Időpontját és napirendjét leg�
alább egy héttel előbb tudatosítsák. 
A szervezésért és az ellenőrzés meg�
szervezéséért egy- egy SZB tagot te�
gyenek felelőssé.

Az aktívák napjára a beszámolókat 
úgy készítsék elő, hogy egy- egy 
konkrét munka elvégzését és annak 
tapasztalatait ismertessék, mint pl. a 
bizalmi versenyszervező munkája, a 
bizalmi csoportok helyes megszerve�
zése, a munkafegyelem megszilárdítá�
sának módszerei, stb.

Az SZB tagok és a reszortfekl'ósök 
hozzászólásai legyenek konkrétak se�
gítő szándékúak és ne általánosak. 
Ne csak a hiányosságokat vessék fel, 
hanem magyarázzák meg azt is, ho�
gyan lehet azokat kiküszöbölni.

A SZOT V. teljes ülése a szakszer�
vezetek előtt álló közvetlen és legfőbb 
feladatként elénk tűzi: harcra mozgó�
sítani a dolgozók százezreit az ötéves 
terv és ezen belül az 1951. évi terv 
minden részletében való megvalósítá�
sáért és határidő előtti teljesítéséért.

E cél eléréséhez nagy segítséget 
nyújt ha az aktivák napjának tapasz�
talatait, eredményeit, munkánkban fel�
használjuk: megjavul a bizalmiak ver�
senyszervező munkája, ezen keresztül 
pedig el tudjuk érni a tervteljesítés 
egyik döntő feltételét,’ a szocialista 
munkaverseny és a Sztahánov-moz- 
galom további kiszélesítését.

Schmidt Pál

Rákosi elvtárs Pártunk II. kongresszusán mondotta: „nálunk is 
kezd meghonosodni az a jó szokás, hogy a dolgozó nép minden fontos 
évfordulót, eseményt munkafelajánlással ünnepel.” Ezt tapasztaljuk 
most is, amikor az alkotmány ünnepére dolgozóink tízezrei lelkes 
munkavállalásokat tettek. Az ünneplésből részt kérnek a postás nődol�
gozók is, ők b  a termelékenység emelésével, az önköltség és selejt 
csökkentésével, az MNDSZ-szervezet megerősítésével harcolnak ötéves 
tervünk teljesítéséért, a békéért.

A postás MNDSZ dolgozói az alábbi munkavállalásokat tették:
„Mi postás MNDSZ dolgozók megértettük a Rákosi Mátyás Mű�

vek MNDSZ szervezetének alkotmányunk ünnepére tett versenyfelhívá�
sát. A felhívást elfogadjuk és saját munkaterületünkre alkalmazva 
azokra a következőkben válaszolunk:

L Vállaljuk, hogy tagságunk 80 százaléka az alkotmány ünne�
pére munkafelajánlást tesz.

2. Vállaljuk, hogy tagságunk 80 százaléka hosszúlejáratú verseny-  
szerződést köt.

3. Vállaljuk, hogy tagságunk létszámát 10 százalékkal emeljük.
4. Vállaljuk, hogy tagdíjfizetés terén elérjük a 100 százalékot.
5. Vállaljuk, hogy olvasóköreink számát 50 százalékkal emeljük.
6. Vállaljuk, hogy két szabadságharcos híradóskört szervezünk.
7. Vállaljuk, hogy két egészségügyi tanfolyamot szervezünk.
8. Vállaljuk, hogy a 3., 4., 5., 10. pont alapján alapszerveink 

párosversenybe lépnek egymással.
9. Vállaljuk, hogy azok közül az asszonytársak közül, akik a 

kongresszusi versenyben — és az azóta eltelt idő óta is — munkájuk�
ban kiváló eredményeket értek el, a Párt felé tag-  illetve tagjelöltnek 
10 asszonytársat javasolunk.

10. Vállaljuk, hogy a Nők Lapja pontos előfizetőinek számát 10 
százalékkal felemeljük,

Egész versenyvállalásunk irányvonalát az képezi, hogy helyt tud�
junk állni a Szovjetunió és Sztálin elvtárs vezetésével, Pártunk irány�
mutatásával a békeharc ránk eső szakaszán.

Jaksa Istvánné.

Nagy figyelmet és gondosságot 
a pártoktatás előkészítésében



MSI AUGUSZTUS tS. P O S T A S  DOLGOZÓ 3

A. s z a k m a  l e g j o b b  d o l g o z ó i
L eg jo b b  techn ikus: Bakos Elemér, Főposta, felügyelőhivatal.
Legjobb műszerész: Dányi Lajos FŰKÜZ, Belváros, háromhavi 

'átlagteljesítménye: 182 százalék.
Legjobb vonalfelvigyázó: Sohajda Lajos BUHALÉP, Belváros,

jronalfelvigyázó, háromhavi átlagteljesítménye: 181 százalék.
Legjobb távirdamunkás: Tóth István BUHALÉP, Belváros, há �

romhavi átlagteljesítménye: 175 százalék.
Legjobb szereld: Gyuris László BUHALÉP, Te. és Távb. állomás�

szer., háromhavi átlagteljesítménye: 216 százalék.
Legjobb gépkocsivezető: Temesvári László, Járműtelep Ü. V. te�

hergépkocsi vez., háromhavi átlagteljesítménye: 27.5 százalék.
Legjobb szakiparos: Nyeste János, Járműtelep, Ü. V. gumijav., 

háromhavi átlagteljesítménye: 194 százalék.
Legjobb felvevő: Garaczi Zsigmond, Kecskemét 1. p. hív., három�

havi átlagteljesítménye: 199 százalék.
Legjobb kézbesítő: Pinczés Géza, Főposta, háromhavi átlagtelje�

sítménye: 282 százalék.
Legjobb irányító: Böőr László, Csomagirányító, Budapest 72., há�

romhavi átlagteljesítménye: 177 százalék.
Legjobb távirász: Gellért Zsigmond Békéscsaba I., háromhavi 

'átlagteljesítménye: 162 százalék.
Legjobb távbeszélőkezelő: Harkai Lászlóné, Helyközi és József

JFávb. Kp., háromhavi átlagteljesítménye: 226 százalék.

Ötletnap az élüzemmé lett 
Budapest 62-es hivatalban

A termelékenység fokozása, a munka 
minőségének megjavítása, a rejtett 
tartalékok feltárása, a Sztahánov-  
mozgalom kiszélesítése, a munkafe�
gyelem megszilárdítása: ezek azok az 
égetően fontos kérdések, melyeknek 
végrehajtása diadalra viszi szocialista 
hazánkat erősítő öléves tervünk si�
kerét.

Ezeket a célokat tartották szem 
előtt a Budapest 62- es postahivatal 
szakvezetése és dolgozói, mikor meg�
indították az ötletnapokat, melyeken 
egyre több dolgozó igyekszik újításai�
val, ötleteivel a szűk keresztmetszete�
ket megoldani, hogy ezzel is építsék 
és erősítsék népköztársaságunkat.

Eddigi ötletnapjaink azt bizonyítot�
ták. hogy rejtett tartalékaink szép 
számmal vannak és nem egy javas�
latból már eddig is elfogadott, beve�
zetett újítás született meg. Különösen

A minisztertanács takarékosság�
ról szóló rendeletének megjelenése 
után dolgozóink lelkesen csatlakoz�
tak a posta üzemeiben és hivatalai�
ban folyó különféle takarékossági 
mozgalmakhoz. A postás dolgozók 
tudják, hogy minden megtakarított 
forint, minden megtakaritott anyag, 
népgazdaságunkat erősíti, ötéves 
tervünk teljesítését biztosítja, amely 
egyúttal a béketábor erősítését is 
eredményezi.

A tüzelőanyag megtakarítás te�
rén élenjáró dolgozóinkat a Posta�
főosztály pénzjutalomban részesí�
tette. Az alábbiak kaptak pénzju�
talmat:

aktív volt a legutolsó, amikor is az 
alkotmányunk ünnepére rendezett öt�
letnapon 118 javaslat volt, amelyből 
49- et el is jogadott a bizottság és 
azonnal díjazott. Az ötletnapon meg�
állapítható volt az is, hogy dolgo�
zóink üzemünk szűk keresztmetszetei�
ről feladattervet dolgoztak ki, mert 
sok javaslattévő a feladattervben 
megadott problémákkal kapcsolatban 
tette meg javaslatát.

A Bpest 62- es postahivatal dolgozói 
tudják, hogy az alkotmány ünnepére 
szervezett munkaverseny nem egy kü�
lön verseny, nem kampány, hanem a 
folyamatban lévő szocialista munka�
verseny ünnepi szakasza. Ezzel ma�
gyarázható, hogy dolgozóink ilyen lel�
kesedéssel vettek részt az ötletnapo�
kon.

RADVANYl SÁNDOR, 
Bpest 62.

Kulcsár János, Békéscsaba, 1.400 
Tóth Imre, Budafok, 1. 500 forint. 
Potyondi János, Lófogatii Száll. 

ÜV 400 forint.
Jankovics Mária, Budapest, 53. 

150 forint.

Sáfrány István, Budapest, 53. 
150 forint.

Szilva József, Nyíregyháza 1. 
150 forint.

Sárai József, Anyaghiv. 120 Ft.
Ezenkívül még 15 szaktársunk 

kapott 50—100 forintos pénzjutal�
mat a széntakarékosság terén elért 
kiváló eredményükért.

Feladatok

a nevelési munkánkban
Az 1950-51-es oktatási év befeje�

zésével — az új oktatási év kez�
detén —, meg kell vizsgálnunk el�
végzett munkánkat, fel kell tárnunk 
annak hiányosságait, hogy ki tud�
juk azokat javítani.

Meg kell állapítanunk, hogy — 
bár értünk el eredményeket, — ne�
velési munkánkban sok hibát is el�
követtünk, ami elsősorban annak 
tulajdonítható, hogy sok esetben le�
becsültük a tömegneveiést. Meg�
nyilvánult ez a hiba Szakszerveze�
tünk Elnökségénél is, amikor nem 
tűzte elég gyakran napirendre az 
oktatás kérdését, de még inkább 
megnyilvánult Szakszervezeti Bi�
zottságainknál, akik — kevés kivé�
tellel nem kezelték kellő lelki�
ismeretességgel a postás dolgozók 
nevelését. Sokszor még kevésbbé 
fontos dolgoknak is nagyobb jelen�
tőséget tulajdonítottak, mint a dol�
gozók széleskörű nevelésének. Nem 
végeztek a szervezés terén megfe�
lelő politikai felvilágosító munkát, 
nem tudatosították a tanulás fon�

tosságát a dolgozók között. 
Legtöbb helyen teljesen magára 
hagyták a tömegnevelési felelőst, 
de nagyon sokszor a tömegnevelési 
felelős sem volt alkalmas arra a 
fontos megbízatásra.

így fordult elő sok esetben, hogy 
az előadásokat el kellett halasztani 
egyéb rendezvények miatt, vagy ép�
pen azért, mert az előadások hall�
gatói a rossz szervezési munka 
folytán egyáltalán nem, vagy csak 
egész kis számban jelentek meg 
(pl. Teréz-központ, Járműtelep, 
PÉKÜZ, stb.).

A politikai és szakmai nevelés 
terén azonban legjobban a kishiva- 
tali dolgozóink vannak elhanya�
golva. a speciális kishivatali szol�
gálati viszonyok miatt.

Szakszervezetünk Elnöksége ki�
dolgozta a kishivatali dolgozóink 
újrendszerü oktatását, melynek vég�
rehajtásával lehetősége lesz minden 
kishivatalban dolgozó szaktársunk�
nak, hogy általános politikai és 
szakmai tudását fejlessze. Az ok�
tatás lehetőségének biztosítása mel�
lett szakszervezetünk, a tanulásban 
tanúsított szorgalmukkal és ered�
ményeikkel kitűnt szaktársakat 
könyvjutalomban részesíti.

Minden postás dolgozónak min�
denekelőtt tisztában kell lennie az�
zal, hogy

a politikai tudás, alapja a jó szak�
mai munkának.

és elősegíti a szakmai előrehala�
dást. Az oktatás sikere nem utolsó 
sorban szafctársaink öntudatán, 
igyekezetén tanulnivágyásán és 
akarásán múlik, azon, hogy szak�
társaink megértik az oktatás fon�
tosságát. Szakszervezetünk minden 
lehetőséget bizosít dolgozóink ré�
szére általános, politikai, szakmai 
és kulturális színvonaluk emelésére.

Szakszervezeti Bizottságaink ve�
gyék kezükbe az oktatás szervezé�
sét, irányítását és ellenőrzését, le�
gyenek gazdái az oktatásnak. Von�
ják be a bizalmiakat az agitációs 
munkába, vegyék figyelembe a dol�
gozók kívánságait, alulról jövő kez�
deményezéseit. Beszéljék meg a 
pártszervezetekkel az előadások ide�
jét, hangolják össze a rendezvénye�
ket, hogy ne kelljen . „ keresztrende�
zés” miatt elhalasztani az előadá�
sokat.

A kiéleződött nemzetközi helyzet, 
békénk és függetlenségünk harcos 
védelme, az ellenség elleni foko�
zott, szívós harc, kötelességünkké 
teszi, hogy képezzük magunkat. Te�
kintse minden becsületes postás 
dolgozó kötelességének a tanulást, 
a művelődést..

Révai elvtárs mondta Pártunk 
II. Kongresszusán:

„Mi nemcsak azt értük már el, 
hogy a munka robotból a be�
csület és a dicsőség ügyévé 
lett, hanem azt is elértük, hogy 
szégyennek számít nem tanulni, 
szaktudásunkat és öntudatun�

kat nem gyarapítani.”

Szaktársak!
Előre, nagy Pártunk és a haza 
iránt érzett kötelességünk tudatá �
ban a jövő évi oktatás sikeréért! 

Domsik András
Kult. név. o. pol. munkatársa

Újabb brigád indult útnak Dunapentelére

A Keleti Postahivatal dolgozói között mozgalom indult meg. hogy tevé�
kenyen segítsék a szocialista város, Duoapentele felépítését. A dolgozók lel�
kesedésére jellemző, hogy a hivatalból már a harmadik brigád indul útnak. 
Az előző brigádok teljesítménye annak ellenére, hogy szokatlan munkát vé�
geztek, igen szép volt, mert átlagosan 140—150 százalékot értek el.

Akik élenjárnak a takarékosságban

Szakmai Világszövetségünk főtitkára Budapesten
Mint már múlt számunkban hí�

rüladtuk, Szakmai Világszövetsé�
günk főtitkára, Baumgart elvtárs 
az elmúlt hónapban Budapes�
ten volt. Bumgart elvtárs részt- 
vett a kibővített elnökségünk 
üiésén, ahol tájékoztatót adott a 
nemzetközi kapcsolatokról, illetve a 
postások nemzetközi feladatairól.

Baumgart elvtárs mindenekelőtt 
a Német Demokratikus Köztársaság 
és a többi népi demokráciák posta- 
aíkalmazottainak üdvözletét tolmá�
csolta. Megállapította, hogy

a Postás Szakmai Tagozat 
megalakulása óta 

komoly eredményeket ért el.

Komoly eredmény az, hogy a 
francia rádióalkalmazottak csatla�
koztak a Szövetséghez, valamint 
hogy a Német Demokratikus Köz�
társaság postásai és a francia Pos�
tás Szakszervezet megállapodást 
kötöttek, mely megállapodásban 
kötelezték magukat, hogy a német 
újrafeifegyverzés ellen harcot vív�
nak. A másik eredmény, hogy a

japán postás szakszervezeti alkal�
mazottak levelet intéztek Szakmai 
Szövetségünkhöz és üdvözölve a vi�
lág összes postás alkalmazottait, 
kérték felvételüket a Nemzetközi 
Szakmai Szövetségbe.

Ez eredmények mellett azonban 
komoly hiányosságok is vannak, 
nem jó a kapcsolat a Szakmai Szö�
vetséghez tartozó országok között. 
Nem adnak tájékoztatót a Szövet�
ség tagjai, hogyan végzik munká�
jukat, hogyan harcolnak a békéért. 
Ezen a téren komoly javulásnak 
kell bekövetkeznie. Baumgart elv�
társ javaslatokat is tett a hiányos�
ság megszüntetésére. Minden or�
szág postás szakszervezete készít�
sen tervet, hogyan fogja kiépíteni 
nemzetközi kapcsolatait és dolgoz�
zon ki tervet a sztahánovisták, él�
munkások tapasztalatcseréjére vo�
natkozólag.

Befejezésül Baumgart elvtárs rá�
mutatott arra, hogy ha a nemzet�
közi kapcsolatok megjavulnak, ha a 
Szakmai Szövetséghez tartozó or�
szágokból megfelelő híranyagot kap�
nak, a Szakmai Szövetség mun�
kája nagymértékben javulni fog.

Levelek külföldi testvérszakszervezeteinktől
A iKínai Népköztársaság postás 

dolgozóitól az alábbi levelet kaptuk:
„Kedves Elvtársak! Kína munkás-  

osztálya és népe a legnagyobb öröm�
mel és lelkesedéssel üli meg 1951. jú�
nius 1- én, nagy ünnepét, a Kínai Kom�
munista Párt alapításának 30. évfor�
dulóját. Nagy Pártunk, a Kommunista 
Párt, 30. évfordulóját a kínai postás 
és távközlési dolgozók széleskörű 
munkaversennyel ünneplik, hogy ezzel 
is erősítsék az amerikai imperializmus�
sal szembeni ellenállást és hogy támo�
gassák Koreát a világ békéjének meg�
óvásában. Csatolunk egy bélyegsoro�
zatot, amely a Kínai Kommunista 
Párt 30. évfordulója alkalmából ké�
szült. A bélyegek a kínai nép szívből 
szeretett nagy vezérének, Mao Ce 
Tung arcképét ábrázolják. Megtisztel�
tetés részünkre, hogy ezt a sorozatot 
átnyújthatjuk és hisszük, hogy öröm�
mel fogadják el azt.

Elvtársi üdvözlettel a kínai postai 
és távközlési dolgozók szakszervezeté�
nek nemzeti bizottsága nevében 

L1Ú Y1N 
elnök

LOH SHEIN HIEN 
alelnök

A koreai postás dolgozok az alábbi 
levélben üdvözlik a magyar postás dol�
gozókat:

„Drága Elvtársaki Mi. a Koreai 
Népi Demokratikus Köztársaság pos�
tai és híradástechnikai dolgozói, forró 
testvéri üdvözletünket küldjük magyar 
elvtársainknak, május 1 nemzetközi 
ünnepe alkalmával. Ezt az ünnepet, 
mely az egész világ munkássága test�
véri barátságának és tartós szövet�
ségének megerősítője, mi olyan körül�
mények között ünnepeljük, mikor ha�
zánk szabadságáért és dicsőségéért 
honvédő háborút folytatunk a betola�
kodott fegyveres imperialisták és la�
kájaik, a liszinmanista banditák el�
len.

A Ti baráti támogatástoktól és irán�
tunk megnyilvánuló szolidaritástoktól 
fellelkesülve, még szorosabbra tömö- 
rítjük sorainkat, a koreai nép bölcs 
vezére — Kim Ir Szén elvtárs körül. 
Mi is. a Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság egész népével egyetem�
ben. küzdünk a tartós békéért, az 
egész világ szabadságáért, a ha�
zánk területére betört idegen rablók 
ellen.

Drága elvtársak! Testvéri barát�
ságra és szilárd szövetségre törekedve 
a világ dolgozóival, a Szovjetunió és 
a népi demokráciák támogatása és 
forró szolidaritása következtében szi�
lárdan hisszük, hogy az imperialista 
bitangok ellen vívott igazságos, hon�
védő háborúnkban miénk lesz a végső 
győzelem.

Ezekben, a hazánk számára ofy sú�
lyos napokban, május 1 megünneplé�
sére készülve, mindannyian megfo�
gadjuk, hogy népünk hősi harcát sa�
ját munkánkkal még jobban erősíteni 
fogjuk, a végső győzelem érdekében 
még gondosabban fogjuk biztosítani 
az összeköttetést a front és a hátor�
szág között. Az a segítség és szolida�
ritás. melyet a szocializmusért, a de�
mokráciáért, a békéért küzdő magyar 
nép nyújtott, bennünket és az egész 
koreai népet megerősít végső győzel�
münkben.

Mi veletek együtt megfogadjuk, 
"hogy fokozzuk harcunkat a világ né�
peinek testvéri barátságáért és tartós
szövetségéért.

Éljen a magyar és koreai nép barát�
ságának további megszilárdítása az 
amerikai imperialisták ellen folytatott
Harcban.

Éljen az egész világ dolgozóinak 
nagy vezére — Sztálin elvtárs!

Forró, testvéri üdvözletünket küld�
jük a posta és híradás valamennyi
dolgozójának.

A Koreai Népi Demokratikus
Köztársaság posta és híradó�

szolgálatának dolgozói.”

Hírlapterjesztő brigádjaink munkája
Ha megnézzük hírlapterjesztő bri�

gádjaink munkáját, akkor arra a meg�
állapításra jutunk, hogy ahol jó a 
brigádszellem és rendszeres a kiérté�
kelés, ott tapasztalataikat átadják egy�
másnak,

mint például a Bp. 10-es és 114-es 
hivataloknál.

A két hivatal kézbesítő-brigádjai a 
hirlapkézbesítés bevezetése óta, arra 
fektették a fősúlyt, hogy felderítsék 
azokat a területeket, ahol a kézbesítő 
járásukban sem előfizetői, sem árus�
példány nem jár. A jó munka ered�
ményeként például

a Bp. 10-es postahivatal brigád�
jai májusban még 380 darab, jú�
niusban 706 darab hírlapot adtak 
el, de ezt a számot július hóra 

már 983 darabra emelték fel. 
Ugyanennél a hivatalnál Gonda Já�
nos, Nyári György, Iván József és Fe�
hér Sándor szaktársakból álló brigád 
tagjai napi 10—14 újságot, míg Odor 
Antal, Somogyi Mihály és Varga Jó�
zsef szaktársak átlagban 30 darab új�
ságot adnak el. A Bp. 10-es hivatal�
nál az l es számú brigádnak keli ja �
vítani munkáján, hogy elérje a 2-es 
és 3-as számú brigádok eredményeit.

A Budapest 114-es hivatalban Csiz�
madia János szaktárs brigádja a jó 
kollektív munka eredményeként állan�
dóan fokozza teljesítményét, a brigád 
tagjai kézbesítési területüket felpar�
cellázták. Munkájukban szerzett ta �
pasztalataikat rendszeres brigádérte�
kezleteken átadják egymásnak. Csiz�

madia szaktárs brigádja főleg az elő�
fizetők gyűjtésében mutat fél eredmé�
nyeket, maga Csizmadia szaktárs jú�
liusban 12 új hirlapelőfizetőt szerzett. 
De Csizmadia szaktárs nemcsak a 
lapok árusításában és előfizetők gyűj�
tésében mutat fel szép eredményt, ha�
nem a közönséggel való jó kapcsolata 
folytán az előfizetői díjjal a hó har�
madik napján már le is számol.

Kézbesítő-brigádjaink összmunkája 
adja meg. hogy a hivatalok a nagy�
dobosi postahivatal versenyfelhívására 
a versenyállásban hányadik helyre ke�
rültek. így a megyei hírlaphivatal ver�
senykiértékelése alapján a verseny 
állása a következő:
1. Zalaegerszeg megyei hírlap-

hivatal 107.9%
2. Egri megyei hírlaphivatal 106.2%
3. Székesfehérvári megyei hírlap�

hivatal t05.8%
4. Szolnokmegyei hírlaphivatal 105.7% 
A kiértékelés szerint az utolsó helye�
zett a győrmegyei hírlaphivatal 98 
százalékkal. A győrmegyei hírlap�
hivatalnak a munkáját sokkal szer�
vezettebben és lelkiismeretesebben kel! 
elvégezni, hogy ezen keresztül ő is 
az utolsó helyről az elsők közé kerül�
jön.

A Budapesti Hírlaphivatal verseny�
kiértékelésénél a hivatalok a követ�
kező helvezést érték el:

1. Rákoshegy 110.2%
2. Budapest 62. 109.8%
3. Budapest 10. 109.2%
utolsóelőtti: Rákoscsaba 95.3% 
utolsó: Pestújhely 95.0%

Sz. F,



4 P O S T A S  DOLGOZO 1951 AUGUSZTUS 15.

Lengyel postások Balatonlellén A moszkvai főposta 
kezelőablaka mellett
JF mmár hét esztendeje dolgozik a 
-* moszkvai főposta távíróhivatalá�

nak ablakánál Marja Sabajeva távirat-  
kezelő. Ez a fiatal postafelügyelőtiö 
— építőmunkás- család leánya — a há�
ború utolsó évében iratkozott be a 
távirdászok tanfolyamára. Már jól is�
merte a távírókészüléket és ügyesen 
dolgozott vele, amikor megkapta be�
osztását a moszkvai postahivatal ha�
talmas csarnokába.

Úgy esett, hogy éppen a ragyogó 
győzelem napján ült elsőízben a most 
már olyan jól ismert kezelőablak 
mellé. Valószínű, hogy a távíróvezeté�
keket soha sem vették úgy igénybe, 
mint ezen a napon. A táviratok ke-  
resztül- kasul járták az országot, a 
moszkvaiak szívélyes üdvözletüket 
küldték rokonaiknak és barátaiknak. 
Száz és száz legkülönbözőbb korú és 
foglalkozású ember vette igénybe a 
távirászok tanfolyamára. Már jól is-  
távirásztanfolyam ifjú növendékét. 
Másnap kiderült, hogy az új távirász-  
nő hatalmas mennyiséget dolgozott 
fel — egy váltás alatt 700 táviratot.

A SZO T külföldi csereakciója kapcsán egy csoport lengyel dol�
gozó nyaralt a Balaton mellett. A csoport tagjai között 9 lengyel postás 
szaktársunk is volt, akik az üdülőből a következő levelet küldték szak�
szervezetünkhöz- :

„Kedves elvtársak! Elvtársaink rendkívül örültek, mikor megtud�
tak, hogy jó munkájuk eredményeként Magyarországon fognak üdülni. 
Kíváncsiak voltak, meg tudják- e majd magukat értetni fi magyar postás 
dolgozókkal, fognak- e velük találkozni? Azonban ahogy Budapestre, 
Magyarország fővárosába érkeztünk, már az állomáson Básta elvtárs 
néhány postás dolgozó kíséretében kedves módon fogadtak minket és 
gyönyörű virágcsokorral kedveskedtek nekünk. Elvtársainknak igen jól 
esett ez a kedves fogadtatás, nem tudták elképzelni, minek köszönhetik 
ezt. En elmondottam nekik, hogy Básta elvtárs a P. T. T. R. tagja, akit 
érkezésünkről táviratban értesítettek. A fogadtatás utáni baráti körben 
közös vacsorára mentünk, majd autóbuszon folytattuk utunkat Balaton-  
lellére.

De itt sem hagytak magunkra bennünket. Mészöly elvtárs 
néhány elvtárssal két ízben is meglátogatott bennünket, rendkívül örül�

tünk annak. hogy magyar elvtársainkkal beszélhettünk. A SZOT is min�
dent elkövetett, hogy jel ki tudjuk pihenni magunkat és hogy felfrissült, 
megújult erővel tudjunk hazánkba visszatérve, újból hozzálátni a további 
munkához. Kirándulásokat szerveztek számunkra Badacsonyba, Siófokra 
és minden egyéb szórakoztatásunkról is gondoskodtak.

Gondoskodásuk igazán kiváló volt, amiért is munkás köszöne-  
tünket fejezzük ki.

A magyar postás elv társaink egy pillanatra sem feledkeztek meg 
rólunk, érdeklődtek hogylétünk felől és sok- sok fényképfelvételt készítet�
tek rólunk, hogy megörökítsék számunkra a Balatonlellei felejthetetlen 
napokat. A lengyel postások csoportja köszönetét fejezi ki a Postás 
Szakszervezet elnökségének az irántunk megnyilvánult őszinte és kedves

/§ távirász kezelőablaka nem is 
olyan kicsi, mint ahogyan azt 

első pillanatban hinnénk, látni lehet 
innen az egész országot. Hány helyen 
is jár naponta gondolatban egy táv-  
iratkezelő! Éppen az előbb hoztak egy 
sürgönyt, amely Pamirba szól. Ezt a 
táviratot geológus küldte, egy nagy 
expedíció résztvevője. Itt egy másik 
táviratblanketta. A nagy túr kínén csa�
torna építéséhez küldik: a sürgönyt
fiatal mérnök hozta, aki maga is a 
nagy építkezéshez utazik. Ott azokat 
a szívélyes sorokat, egy szabadságát 
töltő sarkkutató küldi barátainak: kéri 
várjanak rá, rövidesen visszautazik 
Északra.

Az ember a kezelőablak mellett — 
mint látjuk —, tevékeny részese moz�
galmas életünknek.

- .akran  előfordul, hogy vissza 
kell adnia a blankettát a 

jeladónak valamilyen pontatlanság 
miatt. A napokban súlyos hibát fede�
zett fel az egyik moszkvai vállalat 
táviratában. A táviratban azt kérték, 
hogy a címzett küldjön szállítóeszközt 
az áru átvétele végett — május 14- re. 
Egy másik eset: egy vállalat pénz át�
utalását kérte és nem közölte sem a 
címét, sem bankszámlája számát. 
Könnyen elképzelhető, milyen bajokat 
okoztak volna ezek a táviratok, ha a 
postafelügyelönö idejében észre nem 
veszi a feladó hanyagságát.

gondoskodása kért.

Ez a gyönyörű üdülés és magyar postás elvtársaink szívélyes 
gondoskodása még jobban megérlelte bennünk azt az elhatározást, hogy 
hazatérve, a - posta szolgáltatásait mind mennyiségét, mind minőségét is 
egyaránt növelni fogjuk, hogy ilymódon összhangban maradjunk a terv�
vel. Ezen a téren elért tapasztalataink kölcsönös kicserélésével biztosan 
teljesíteni fogjuk tervünket és népeink a Lengyel Egyesült Munkáspárt 
és a Magyar Dolgozók Pártja vezetésével meg fogják gyorsítani a 
szocializmus építését.

Kívánunk a magyar elvtársaknak és s.zaktársaknak további sike�

reket ötéves tervük teljesítésében.

Többéves munkája során egyetlen 
„selejt" sem fordult elő Sabajeva 
munkájában. A főposta látogatói jól 
ismerik ezt a fiatal, világoshajú és 
világosszemü hivatalnoknőt, és gyak�
ran fordulnak^, hozzá tanácsért, segít�
ségért.

Marja Sabajeva egész munkássága 
azt bizonyítja, hogy a távirász sze�
rény kis kezelőablakát is megszépíti a 
szülőföldért és népért végzett becsü�
letes, önfeláldozó munka.

(A „Vecsernája Moszkva” cikke 
nyomán.)

A lengyel postás dolgozók nevében
GNIEWEK LUDWIG,

a Lengyel Postásszakszervezet 
elnöke.

Kultúrnevelési 
és sportaktívák figyelmébe

Építs magadnak saját otthont 
állami támogatással

A M agyar D olgozók P á r t ja  Központi
V eze tőségének  m á ju s  31-én ta r to tt  ü lé �
sén  G erő E rnő  e lv tá rs , a  M agyar Nép- 
k ö z tá rsa sá g  fe jle sz té sén ek  legközelebb i 
fe lad a ta i közö tt em líte tte  m eg , hogy a 
lak o sság  an y ag i eszköze in ek  jobb m oz �
g ó s ítá sa  é rd e k é b e n , részb e n  ped ig ,
hogy a  la k á sh iá n y t en y h ítsü k , m eg
kell sz e rv ezn i a sa já t  la k a s  es családi 
h áz  ép ítő m o zg a lm at. M inden do g,oz.° 
elő tt ny ilv án v a ló , hogy sa já t  lakasa- 
n ak  fe lép ítésév e l n em csak  a  k ö z é rd e �
k e t szo lgálja , hanem  sa já t e te tenek
sz ín v o n a lá t is em eli, g y erm ek ein ek  
e g észsé g eseb b  n e v e lé sé t előm ozdítja , 
v a la m in t g o n d ta lan  ö re g sé g é n e k  b izto �
s ítá sá h o z  is h o zzá já ru l.

Népi d e m o k rá c iá n k  m in isz te r ta n á �
c sán ak  2012/950 , szám ú  h a tá ro z a ta  le- 
hetővó  teszi m inden  d o lgozónak , hogy 
lak ásép ítő szö v e tk ez e t tag ja  lehessen . A 
fé lté te lek rő l m inden  tá jé k o z ta tá s t m eg �

ad n ak  a  h ivata li (üzem i) tak a rék o s-  
ság i fe lelősök.

L apunk  m u n k a tá rsa  m eg lá to g a tta  a 
m o st á ta d á s ra  k e rü lő  fe h é rv á r iú ti  új 
Szövetkezeti h áza t. A z épü le tb en  gyö �
n y ö rű  eg y szo b ás  és k é tszo b ás  kom �
fo rto s lakások  v an n ak , a  lakások  n a p �
fén y esek  és eg észség esek . Az é p ü le t �
ben  épp en  m ost k ap o tt la k á s t V arga  
József né  sz a k tá rs n ő , a  Bp. 51-es posta- 
h ivatal do lgozó ja , aki évek ó ta nem  tu �
d o tt lak ásh o z  ju tn i. És épp en  m ost, 
g y e rm ek én ek  m eg szü le té se  e lő tt p á r  
hé tte l lép e tt be  a  L akásép ítő  Szövet �
k ezetbe  és a  so rso lá s  ú tján  m á r is  la�
k ásh o z  ju to tt.

P o stás  dolgozók, k e re ssé te k  fel az  
üzem i ta k a ré k o ssá g i fe le lő st. T ájéko �
zód ja tok  a L akásép ítő  S zövetkezet a la p �
sz ab á ly a iró l és lép jetek  be a  Szövet �
k ezetbe , m ellyel b iz to sítjá to k  m agatok  
és c sa lád tag ja ito k  iakásszükséqhetét.

Július közepén jelent meg a ,.Szak- 
szervezeti kultúr- és sportélet“ 2. 
száma. A SZOT kiadásában megjelenő 
lap azt a célt szolgálja, hogy elvi 
és gyakorlati útmutatásaival segítse 
munkájukban a szakszervezeti kultúr- 
és sportvezetőket, aktívákat, biztosítsa 
az üzemi kultúr- és sportvezetők szak�
mai továbbképzését. E cél érdekében 
a lap rendszeresen közli az élenjáró 
szovjet szakszervezetek kulturális és 
sportmunka terén szerzett tapasztala�
tait. Hivatásos művészeink és élspor�
tolóink cikkeit, az üzemi kultúr- és 
sportélettel kapcsolatos leveleket, be�
számolókat, bíráló anyagokat. Hasz�
nos tanácsokat ad a lap a kultúrottho- 
nok, kultúrszobák vezetősége, az üzemi 
sportkörök elnökségi tagjai, az egyes 
sportszakosztályok vezetői számára. 
Segíti a dolgozók bekapcsolását az 
MHK testnevelési rendszerbe. Éppen 
ezért szükséges, hogy üzemi kultúrne�
velési felelősök, az üzemi kultúrbizott- 
ságok tagjai, a könyvtárosok, kultúr- 
otthonok, kultúrszobák vezetői, az 
üzemi sportköri elnökségek tagjai, és 
a sportszakosztályok vezetői fizessék 
elő és rendszeresen olvassák a lapot. 
Ugyanakkor észrevételeiket, tapaszta�
lataikat és mindazokat a problémákat, 
amelyek a szakszervezeti kultúr- és 
sportélet területén előadódnak, közöl�
jék a szerkesztőséggel, amely azokat 
megvizsgálja és felhasználja.

A „Szakszervezeti kultúr- és sport�
élet” szerkesztőségének címe: Buda�
pest, VI., Dózsa György-út 83/b. Tele�
fon: 428—740. Előfizetni lehet (ne�
gyedévre 4.50 forintért) az 54.695 
számú csekkszámlán.

H Í R E K

A sportköri vezetőségválasztások
mimfemítit nagy lendülettel folynak 
üzemeinkben, mert dolgozóink megér�
tették az egységes rendszerű sport- 
egyesületen belül felállítandó sport�
körök jelentőségéit. A vezetőségvá�
lasztásokat dolgozóink, sportolóink az 
alkotmány ünnepére tett vállalásaikkal 
teszik ünnepélyessé. Pl,: a Keleti�
posta asztaliteniszezője, Simcrai La�
jos leszámoló, sztahánovista 240 szá�
zalékot; Gyarmati László labdarugó, 
szállítólevél felülvizsgálásnál 177 szá�
zalékot; Debrecen’ István tekéző, cso�
magkézbesítésnél 160 százalékot; Vár- 
konyi László asztaliteniszező, élspor�
toló kézbesítő 140 százalékot ért el. 
A Lipót postaszervek sportkörének 
sportolói közűi Preimusz József lab�
darugó, készülékszerelésnél 154 száza�
lékot, Halok Ágoston úszó és termé�
szetjáró, géptermi műszerész 128 szá�
zalékot teljesítettek. Ezeket az ered 
ményaket eoroíhataá'nk tová'bib. A 
sportköri vezetőségválasztásokat epor 
tolóink nemcsak a termelés terén teit 
vállalásaikkal teiszik ünnepélyessé 
hanem a Munkára, Harcra Kész test- 
nevelési rendszer szintjeinek teljesíié 
sére a vezetőségválaszíó taggyűlések 
határozatot hoztak, hogy az MHK 
próbáit szeptember 30-ig 100 száza�
lékban teljesítik az eddig megalakult 
sportkörök közül a Lipót-sportkör és 
az A2központ-sportkör. E vállalások�
kal a fenti sportkörök megmutatják 
a többi sportköröknek, hogy a sport 
kör munkájának az alapját az MHK 
testnevelési rendszer kiszélesítése, an�
nak fokozottabb teljesítése kell, hogy 
képezze.

Budapesten eddig a Krisztina-, Li 
pót-, Al központ-sportkörök megt artott 
vezetőségválasztó taggyűlései igazol�
ják, hogy dolgozóink helyesen élnek 
népi demokráciánk adta lehetőségek�
kel-, a választások mindenütt a legszé�
lesebb kritika és önkritika alapján, a 
hibák feltárásával és azok kiküszöbö�
lése jegyében zajlottak le. Az eddigi 
választásokon a sportkör tagságának 
minden esetben

80-90% -a jelen volt.

Helyesen jártak el a-zok a szervező�
irodák, melyek a választások előké�
szítését, valamint azok időpontját és 
helyét a központi szervezőirodának 
jelentették. Nem így történt ez Ceg�
léden és Balassagyarmaton, mert a 
vezetöségválasztásrói a központi szer�
vezőiroda már csak a választás után 
értesült és így a központ nem tudott 
részükre gyakorlati segítséget nyúj�
tani, a választáson résztvenni, hogy 
ezzel is előbbre vigye a vezetőségvá�
lasztások sikerét.

Használjuk fel az eddigi vezetőség- 
választó taggyűlés tapasztalatait és 
küszöböljük, kj a meglévő hiányossá�
gokat, a további vezetőségvádasztá 
sok sikerének érdekében.

A területi szervezőirodák részére a 
központi szervezőiroda értekezletet tar �
tott, melyen a szervezőirodák vezetői 
beszámoltak eddiig végzett munkájuk�
ról és méghatáioztáfc további felada�
taikat. A terület: szervezőirodák ve�
zetői közül Baki István, a szegedi te�
rületi szervezőiroda vezetője, bejelen�
tette a kecskeméti sportkör kihívását, 
melyben az ország összes sportköreit 
augusztus 1-től szeptember 19-ig 
MHK-versenyre hívja az alábbi pon�
tok alapján:

1. IMszámuknak megfelelően a dől 
gőzök százalékos beszervezése.

2. A nőknek százalékos beszerve�
zése.

3. Melyik sportkör ér el több ki�
váló és MHK II. teljesítményt.

A kiértékelést a központi szervező- 
iroda a területi szervezőirodák veze�
tőivel kéthetenként végzik. A jelen�
levő elvtársak a versenykihíváshoz 
egyhangúan csatlakoztak. Elfogadták 
a békéscsabaiak tagtoborzó verseny 
kihívását is. Az értekezlet elé köve�
tendő példaként állította a központi 
szervezőiroda a kecskeméti sportkör 
vállalását, mely szerint augusztus 
20-ig, alkotmányunk ünnepének tisz�
teletére 100 százalékosan befejezik az 
MHK-próbázá sok at.

Augusztus 5-i romaiparti 
népünnepély

P á rtb iz o tts á g u n k  tám o g a tásáv a l a 
központi sz e rv e z ő iro d a  sport- és MHló�
v e rse n y t re n d e z e tt  a ró m a ip a rti vizi- 
sp o rtte le p e n . A m ag assz ín v o n a lú  sport- 
b e m u ta tó k a t m in tegy  3000 dolgozónk 
g y ö n y ö rk ö d v e  néz te  vég ig , m eggyőződ �
h e te tt  a p o s tá ssp o r t fe jle ttsé g é rő l. A be �
m u ta tó n  ré sz v e tte k  leg jobb  to rn á sz a in k , 
S án th a , B aran y a i, Fekete, Kabos, Bört- 
sök  és tö b b  f ia ta l to rn á sz u n k , m íg női 
to rn á sz a in k  közül, a  fő isko lai v á lo g a �

to t ta k a t  né lkü löző  ifjú ság i g á rd á n k . A 
v ívók  D uronelli m e s te r  v ezetésével tel �
je s  szám b an  m eg je len tek  és n é p sz e rű �
s íte tték  a v ív ó sp o rto t. A v ivóbem uta- 
tón é rd e k e s  ú jítá s t lá ttu n k ; DuronelH 
három  n ö vendékéve l sz im u ltá n t vívott. 
E zenkívül kü lönböző  c s a p a ta in k  között 
rö p lab d a- és a s z ta lite n isz v e rse n y e k  is 
v o ltak . A n a p  n ag y  sp o rte sem én y e  vo lt 
p á r tb iz o tts á g u n k  titk á rá n a k . B ánhegyi 
Já n o sn a k  és B ásta e lv tá rsn a k  ököl vivő- 
m érk ő zése , m ely  n ag y  te tsz és  köze �
p e tte  h a ta lm as „k ü zd e lem "  u tán  dön �
te tlen ü l végződö tt. V ezető  e lv tá rsa in k  
p é ld a m u ta tá sa  a k ih ív áso s rö p la b d a �
m érk ő zésen  is m eg m u ta tk o zo tt, m ely 
d o lg o zó in k ra , fu n k c io n á r iu s a in k ra  jó 
h a tá ssa l volt. m e r t  azó ta  ném i jav u lá s  
ta p a sz ta lh a tó  az  M HK-próbák lefo lyá �
sá b a n . Ezután  k e rü lt  so r  az  evezős �
v e rse n y  leb o n y o lítá sá ra  a P o stás  é s  az  
E lőre v ersen y ző i közö tt, m ely  szép  
k ü zd e lm e t és n ag y  k ö z ö n sé g s ik e r t ho�
zo tt. E szép  n a p n a k  nem  is leh e te tt 
m éltóbb  b efe jezése , m in t az, hogy  a 
közelben  lévő O TSB -sporttelepen 120 
do lgozónk  nég y  szám ból te ttek  eleget 
MHK k ö v e te lm én y ek n ek . A jó h a n g u la �
to t a d é lu tán i z iv a ta r  sem  z a v a r ta  
m eg . m e r t  a h a ta lm as z á p o r  a la t t  dol �
gozó ink  v id ám an  te tte k  e leg e t az  MHK 
ú sz ó szám ain ak , v a lam in t rö p la b d a  tu �
d á s u k a t fe jle sz te tték  to v áb b . A késő 
esti ó rá k b a n . m ik o r  do lgozó ink  a 
sp o rttó l fe lüd ü lv e , fe lfr is sü lv e  haza �
fe lé  ta r to tta k , sű rű n  m o n d o g a tták , hogy 
kellem es n ap b an  v o lt ré sz ü k , m ely  to �
v ább i e rő t  ad  a m u n k a  te rm e lé k e n y sé �
g én ek  fo k o zásá ra , ö tév es te rv ü n k  te l �
je s íté sé re .

Postás labdarugó kupa eredményei:

Béke- csoport: Lwót—Bp. 62- es 2:2 
(2:0).

Kábel— Keleti 4:4 (2:2).
Jármű II.—Jav. müh. 12:2 (7,9).

Felszabadulási csoport: Kábel II.— 
Bp. 72- es 3:2 (2:0).

K. H. L—Alközpont 2:1 (1:1).
Jármű—Igazgatóság 4:3 (2:2).
A csoportrangadót az egységesebb 

Járműtelep, hatalmas küzdelem után, 
Villányi öngóljával nyerte meg.

Főposta—Jcesef Kp. 3:0 (1:0).
A minden részben jobb Főposta 

megérdemelten győzött.
Igazgatóság—Kábel 5:1 (3:0).
Az Igazgatóság szép játék után si�

mán győzött.
Járműtelep—Főposta 3:1 (0:1).
A rangadót, a Járműtelep csapata 

Lörincz nagyszerű játékával, a II. 
félidő játéka alapján megérdemelten 
nyerte meg.

József Kp.—K. H. I. 2:1 (2:0).
A két fegyelmezetlen és gyenge 

játékerőt képviselő csapat közül rossz 
játékvezetés mellett, a kevésbbé fe�
gyelmeden csapat győzött.

Szabadság csoport: PEKÜ—Posta�
állomás 16:0 (9:0).

Lágymányos—Erzsébet 9:1 (4:0).
Az igazolásokat és minden más 

ügyet a labdarúgó intézőbizottság 
kizárólag hétfőn d. a. 5—7- ig intézi.

MEGRÓJUK;

A Ja v ító m ű h e ly  sp o r tk ö r i sz e rv e ző �
iro d á já t, hogy la b d a rú g ó  szakosztá lyé- 
n ak  m ű k ö d ésé t nem  seg íti elő, illetve 
nem  ellenőrz i m egfele lően . így tö r té n �
h e te tt m ég , hogy az  üzem  la b d a rú g ó  
sz ak o sz tá ly a  ham isan  a k a r t  eg y es já té �
k o so k a t leigazolni, u g y a n is  a J á rm ű �
te lep  elleni m é rk ő z é se n  k iá llíto tt Te�
k é t József h e ly e tt L im bek s p o r t tá r s  
k é p é t (igazo lását) a d ta  G ásp ár la b d a �
rú g ó  in téző  a já ték v eze tő n e k . E zért 
G á sp á rt d e c e m b e r  31-ig a  sp o r tb a n  
m in d en n em ű  tisz tség tő l '  e ltilto tták . 
M indezekért a  sz e rv e ző iro d án  kívül az  
üzem i b izo ttság  is fe le lős, d e  úgy  lá t �
sz ik , hogy  a  sz ak v o n a l sem  fo rd ít  
kü lö n ö seb b  g o n d o t a sp o rtfeg y e lem  
m e g s z ilá rd ítá s á ra .

A KHI sp o r tk ö ré t, ille tve la b d a rú g ó  
szak o sz tá ly a  v eze tő jé t é s  ö sszes já té �
k o sa it, hogy a József kö zp o n t elleni 
m érk ő zése n  feg y e lm eze tlen ség ü k k e l, 
k ih aszn á lv a  a já ték v eze tő  g y en g eség é t, 
sp o r tsz e rű tle n  je le n e te k e t idéztek  elő.

U gyanúgy  a  Jó zsef kö zp o n t c sap a �
tá t, a KHI elleni m érk ő zése n  ta n ú s íto tt 
I. félidőbeli, a já ték v eze tő v e l és sp o r t �
tá r sa k k a l  tö r té n t  heves sz ó csa ták  
m ia tt. ,
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