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kJ épköztársaságunk kormánya 
ismét felhívással fordult 

dolgozó népünkhöz, hogy a meg�
emelt ötéves terv célkitűzéseinek 
minél előbbi megvalósításához, bé�
kénk fokozottabb biztosításához dol�
gozóink anyagi erejükhöz képest 
járuljanak hozzá.

Közel hat esztendeje, hogy a le�
győzhetetlen Szovjet Hadsereg ha�
talmas áldozatok árán felszabadí�
totta országunkat a fasiszta és tő�
kés elnyomás alól, megteremtve a 
feltételeit annak, hogy megindul�
hassunk a saját államunk, a szo�
cialista állam felépítésének útján. 
Ha visszatekintünk az elmúlt esz�
tendőkre, hatalmas, — a régi nagy-  
birtokos, nagytőkés viszonyok kö�
zött elképzelhetetlen — mértékű 
fejlődésről számolhatunk be. Há�
roméves tervünket, amely lényegé�
ben az újjáépítést, a helyreállítást 
szolgálta, a kitűzött határidő előtt 
teljesítettük. Ötéves tervünk 1950. 
évi célkitűzéseit hasonlókép túltelje�
sítettük. Ezekben a tényekben pár�
tunk útmutatásainak helyessége 
nyert bizonyítást.

„Alábecsültük a szocialista ipar 
lehetőségeit, s tartalékainkat, 
amelyekkel rendelkezünk, s 
amelyeket most kezdünk csak 

mozgósítani”
— mondotta Rákosi elvtárs a II. 
kongresszuson. Kimagasló eredmé�
nyeinket dolgozóink, sztahánov-  
istáink példamutató, áldozatos mun�
kájával értük el-

A szocializmushoz hű mun�
kásosztályunk, a népi demo�
kráciához ragaszkodó paraszt�
ságunk, valamint értelmisé�
günk egyre öntudatosabb és 
áldozatkészebb munkájának 
köszönhetjük — a munkásosz�
tály pártunk vezetésével meg�
mutatta, hogy méltó arra a 
történelmi szerepre, amely ha�
zánkban a szocializmus építésé�
nek minden szakaszán reá há�

rul.

Hála és dicsőség 
a magyar munkásosztálynak!

„Sikereink aláhúzásánál ugyan�
csak méltatnunk kell az értelmiség 
jó munkáját, amelynek zöme őszin�
tén és becsületesen támogatja a 
népi demokráciánk célkitűzéseit” — 
mondotta ugyancsak Rákosi elvtárs 
a II. kongresszuson.

Elért eredmények igazolják, hogy 
pártunk és kormányzatunk oly cél�
kitűzéseket, feladatokat állított dol�
gozó népünk elé, amelyek végre�
hajtásának feltételei biztosítva vol�
tak, mert azokat teljesítettük, sőt 
túlteljesítettük.

Az elért eredmények azt igazol�
ják,

hogy dolgon) népünk bizalommal, 
szeretettel követi pártunkat, 

kormányzatunkat,
mert a kitűzött feladatokat végre�
hajtotta, sőt túlteljesítette.

A z Ötéves terv- ,kiállítás szemlél-  
** tető módon mutatja be ter�

vünk célkitűzéseit. A számokat, a 
megnevezéseket a gyakorlatba át�
ültetni, elképzelni nem tudó ember�
ben itt alakulnak át élő valósággá 
a számok, a szavak, itt válik érzé�
kelhetővé, milyenné válik országunk, 
iparunk, mezőgazdaságunk, életünk. 
Látjuk és érzékeljük „fejlett mező-  
gazdasággal rendelkező ipari or�
szággá” vált országunkat. Lenyü-  
gözőek a tervek népünk felemelke�
désének, országunk függetlenségé�

nek és békéjének a tervei és ha 
még jobban megértjük a tervet, fo�
kozottabb mértékben tesszük ma�
gunkévá és végrehajtásának fana�
tikus, harcos katonáivá válunk.

85 millió forintos beruházás 
a tervcélok m egvalósítására!

Gyáróriások, köztük Dunapentele 
ötéves tervünk büszkesége, amelyik 
megkétszerezi hazánk vas- és acél- 
termelését. Az új szocialista váro�
sok Komló, Ajka, Bodajk stb. ösz- 
szesen 14, 220 ezer új Lakás, öt 
új egyetem. Elkészült a Sztátin- 
híd, a bajai Dunahíd, a polgárdi 
Tiszahíd. Épül már a dunaföldvári 
és a Boráros-téri Dunahíd, a buda�
pesti földalatti gyorsvasát, a dana- 
völgyi timföldgyár, a tiszalöki erő�
mű és így tovább a hatalmas al�
kotások. 25 ezer traktor, 21 ezer 
traktoreke, 2500 arató-cséplőgép 
készül új gyárainkban, megköny- 
nyítve és gyorsabbá téve paraszt�
ságunk nehéz mezőgazdasági mun�
káját. Az ország szántóterületének 
90 százalékát törik fel a mélyszán- 
tású traktorok, 50 százalékát arat�
ják a kombájnok. Burgonyatermé�
sünk 50 százalékát emelik ki a mo�
dern burgonyakiemelő gépek. A ne�
héz testi munkát jelentő kapálás 
30 százalékát végzik gépi erővel a 
tervidőszak végén. A holdánkénti 
búzatermés átlagát 7.5 mázsáról 9.7 
mázsára), állami gazdaságunkban
12.5 mázsára, a burgonyatermés át�
lagát 42 mázsáról 59 mázsára, ál�
lami gazdaságunkban 74 mázsára 
kukoricatermésünk átlagát 12.6 má�
zsáról 13.5 mázsára, állami gazda�
ságunkban 16.7 mázsára irányozza 
elő a terv. Uj gyárainkban készült 
gépekkel könnyűiparunk a tervidö 
szak végén az 1949. évi terméshez 
képest gyapotból 2800 százalékot 
étolajból 201 százalékot, szappan�
ból 158 százalékot, lisztből 277 szá�
zalékot, rizsből 338 százalékot, cu�
korból 266 százalékot, főzelék kon- 
zervből 315 százalékot, gyiimölcs- 
konzervből 219 százalékot termel 
Mezőgazdaságunk az 1949-es ter�
méshez képest háztartási célokra 
húsból 274 százalékot, zsírból 219 
százalékot, húskonzervből 736 szá �
zalékot, tejből 262 százalékot, vaj�
ból 217 százalékot, vágott baromfi�
ból 247 százalékot, tojásból 420 
százalékot termel. A villamoson 
szállított utasok száma Budapesten 
1949-hez képest 588 millióról 1954- 
ben 866 millióra, az autóbuszon 
szállított titasok száma 1949-hez 
képest 77 millióról 1954-ben 220
millióra fog emelkedni. Vidéken 
1949-hez képest 1954-ben 6 ezer 
százalékkal emelkedik. 1938-ban 457 
szülőotthon volt az országban, 
1954-ben 990 lesz. Bölcsődei férő�
hely 1938-ban 810 volt, 1954-ben
30 ezer lesz. 1938-ban 44 ezer dol�
gozó részesült üzemi étkeztetésben, 
1954-ben 3 millió lesz a számuk. 
Ezek a számok dolgozóink . köz�
szükségleti javakkal és élelmisze�
rekkel való ellátásának nagymér�
tékű javulását írják elő és válnak 
valósággá a terv végrehajtása so�
rán.

A falu fejlődésének egy másik
”  jellemzője a falutelefonok 

számának gyors emelkedése.

1947- ben 152,
1951- ben 1712 és 1954- ben 2569 falunk, 

községünk kapcsolódik be 
a távbeszélőforgalomba

1935- ben 410 mozija volt. 1954-  
ben a községek ezreinek a be�
kapcsolásával 3375 lesz az or�

szágban.

A posta maga hat esztendő a la tt 
többet fejlődött, mint az egész 25 éves 

Hortby- reakcid korszaka a la tt
Pl. míg külterületi kézbesítőjára�
tunk 1944-ben 418 volt, addig az
idén 2801. A fasiszták által felrob�
bantott rádióadó állomásaink újjá�
építése mellett felépítettük az új 
korszerű 135 KW~os szolnoki 
adóállomást és több új, korszerű 
rövidhullámú adáüomást. Fel�
épült eddig 21 új, korszerű posta�
épület Csepel, Szarvas, Sárbogárd 
stb. és az új szocialista városokban 
már épülnek ugyancsak az új 
postahivatalaink. Az automatikus

alközpontok kapacitása 
1939- ben 19.590 volt,
1951- ben már 58.000,

a tervidőszak végéig pedig meg fog 
duplázódni. A fizikai munka meg�
könnyítése érdekében megindult a 
Budapest 62. hivatal gépesítése és 
sor kerül a Keleti posta csomag�
kezelésének gépesítésére is. Jel�
lemző a szocialista gazdaságra, 
hogy ezek mellett a hatalmas be�
ruházások mellett a távbeszélő díja�
kat mérsékeltük, a belépési dijat el�
engedtük.

A z elmúlt évben a dolgozó 
”  anyák munkájának meg�

könnyítésére négy napközi otthont 
és bölcsődét létesítettünk 240 férő�
hellyel. Még ez évben létesül Deb�
recenben napközi otthon, a Postafő�
osztály, KHI, Pécs, Budapest 62. 
hivatalok pedig kisbölcsődét és 
napközi otthont kapnak. A kapitalis�
ta rendszer semmiféle elismeréssel 
nem honorálta a nődolgozók mun�
káját. Ma a postás nó'dolgozó tel�
jesen egyenjogú a férfiakkal és ké�
pességeinek megfelelő vezetőállásba 
kerülhet. A Főosztályon több ügy�
osztályvezető, egy Igazgatósági ve�
zető, hivatalainknál pedig több 
mint 60 nő a hivatalvezető. És so�
rolhatnánk fel még tovább a kul-  
túrotthonokat, kultúrtermeket,
könyvtárakat, kulturális és sportlé�
tesítményeket, berendezéseket, esz�
közöket, amelyek mind- mind az öt�
éves terv célkitűzéseinek és végre�
hajtásának az eredményei, amelyek 
összességükben könnyebbé teszik 
dolgozóink munkáját és lehetősége�
ket adnak tudományos, kulturális és 
sportigényeiknek a kielégítésére.

Mindezek az eredmények a békés, 
alkotó munka eredményei

Ötéves tervünk célkitűzései mind a 
békés, felszabadult, boldog élet 
megteremtésének, hazánk eddig 
soha el nem képzelhetett felemel�
kedésének tervei. Ezek megvalósí�
tásához béke és béke kell!

Ezzel szemben a kapitalista, im�
perialista, fasiszta, jobboldali szo�
ciáldemokrata gyilkosok bandájá�
nak terve a vérözön, a pusztításba 
halál, a háború terve. Félnek a 
szocializmus országával; a szocia�
lizmust építő országokkal való bé�
kés versenytől. Az öntudatra ébredt 
népek és saját népükkel szemben

érzett félelemtől és gyűlölettől el�
telve egy új, minden eddiginél bor�
zalmasabb világháborúban próbál- . 
ják a népek eddigi eredményeit, 
szabadságát és szabadságvágyát 
megsemmisíteni és saját rothadt, 
ingadozó hatalmukat fenntartani.

yilkos, őrült terveikkel szem�
ben erőinket kell fokozni, 

növelni ahhoz, hogy biztosítsuk ed�
digi eredményeinket, békés céljaink 
megvalósítását. Népünk a nagy 
Szovjetunió által vezetett béke�
tábor részeként el van szánva arra, 
hogy minden erejével harcoljon a 
békéért. Szeretjük és büszkék va�
gyunk eddigi eredményeinkre és 
áldozunk ha kell, eredményeink 
megtartásáért, ragyogó jövőnkért, 
a békéért. Csak az mondhatja el, 
hogy szereti hazáját, aki teljes 
odaadással, legjobb képességei sze�
rint harcol a munka frontján, ter�
vünk maradéktalan végrehajtásá�
ért, túlteljesítéséért.

Csak az mondhatja el, hogy

szereti hazáját, aki odaadó 
munkája mellett anyagi erejé�
hez képest egyéni békekölcsön�
jegyzésével maga is hozzájárul 
felemelt ötéves tervünk telje�
sítéséhez, békénk biztosításá�

hoz.

Ez ma a cselekvő hazaszeretet, az 
a hazaszeretet, amely elismeri más 
népek erőfeszítéseit, eredményeit, 
de ugyanakkor kész megvédeni sa�
ját eredményeit és függetlenségét.

A Magyar Népköztársaság 
** Kormányának békekölcsön-  

jegyzésre való felhívását minden 
öntudatos, békét akaró, hazáját iga�
zán szerető dolgozó lelkesen telje�
síti, ezzel bizonyítva népünk békés, 
alkotó munkájához való ragaszko�
dását, az imperialista, háborús 
uszítok, gyilkosok elleni gyűlöletet.

Előre a békekölcsönnel a sza�
bad, virágzó, boldog Magyar-  

országért, a békéért.

Básta R.

ÚJABB GYŐZELEM
Alig néhány napja telt el a terv-  

kölcsön húzásának befejezése óta 
és szeptember 20- án megkezdődött 
a békekölcsön sorsolása. Nagyje�
lentőségű esemény ez, mert a négy 
napig tartó sorshúzáson több mint 
95 ezer nyeremény került kisorso�
lásra, 38 millió forintot meghaladó 
értékben.

A tervkölcsön sorsolásánál igen 
sok postás dolgozó nyert magasabb 
összeget. így többek között két 
szaktársunk 5 ezer forintot nyert.

A békekölcsön sorsolásánál is be�
bizonyosodott, hogy pártunk és 
kormányzatunk megtartotta adott 
szavát. Igen sok szaktársunk bol�
dogan vette fel a nyereményössze�
get.

így például Tipary Lajos szak�
társ, a Budapesti Postaigazgatóság 
dolgozója, 10.000 forintot nyert:

„Boldog örömmel vettem a hirt, 
hogy a békekölcsön sorsolásánál 
10 ezer forintot nyertem és egy pil�
lanatra eszembe jutott eddigi éle�
tem. Árva gyermek voltam, özvegy 
édesanyám nehezen taníttatott. Is �
koláimat nem tudtam csak az V. 
gimnáziumig elvégezni, mert kere�
set után kellett néznem, anyám 
nem tudott tovább taníttatni. Nagy 
nehezen műszaki rajzoló lettem, s 
így tengettem kilátástalan életemet. 
1945 óta megváltozott a helyzetem. 
Szenvedélyes sakkozó vagyok. És 
sikerült sakktudásomat tovább fej�
lesztenem, így lettem sakkmester.

Ötször tagja voltam népi demokrá�
ciánk válogatott sakkcsapatának és 
megadták azt a lehetőséget is, hogy 
az élenjáró szovjet sakkmesterektől 
is átvehessek tapasztalatokat 
Moszkvában.

Es most újabb ajándékot adott
népi demokráciánk a tízezer forin�
tos nyereménnyel. Régi vágyunk 
teljesül ezzel, bútort fogunk vásá�
rolni a nyereményösszegen.

Vannak még számosán, kik még 
személy szerint nem kapták vissza 
névértékben az általuk jegyzett köl�
csön összegét. De hogy milyen 
mértékben részesültek már eddig is 
az eredményekből, arra a legjel�
lemzőbb példa Deák elvtárs véle�
ménye:

„Én ugyan pénzösszeget nem 
nyertem még a kölcsönsorsolásná!, 
de igen sok mindent kaptam már 
eddig is ötéves tervünktől.

Kispesten lakom, az utcák poro�
sak, piszkosak voltak, ma nagysze�
rűen kikövezett, tiszta utakon köz�
lekedünk. A Kispesten megépült 
SZTK- rendelő lehetővé teszi család�
tagjaim számára, hogy megfelelő 
szakorvos kezelje betegség esetén. 
Feleségem is munkát kapott népi 
demokráciánkban. Nekem, sajnos, 
nem adatott meg, hogy tovább�
képezzem niagam, fiam azonban 
gondtalanul tanulhat, fejlődhet. íme 
csak az én életemen keresztül is be�
bizonyosodott, mi mindent kaptunk 
már ötéves tervünktől.

Üdvözöljük Néphadseregünk Napját
Néphadseregünk és az egész dolgozó magyar nép lelkesen készül 

szeptember 29- re, Néphadseregünk Napjának méltó megünneplésére. 
1848 szeptember 29- én volt fiatal honvédségünk győzelmes tűzpróbája. 
Ezen a napon futamította meg a pákozdi dombokon a fiatal magyar 
hovédség a számbeli túlerőben lévő Jellachich- féle rablóhadsereget. E 
győzelem még jobban felszította honvédeink harci elszántságát, győzni 
akarását, még jobban összeforrasztotta a néppel. A dicső 48- as honvé�
deink szabadságharcos hagyományai méltó örökösöknek, néphadsere�
günk katonáinak kezébe kerültek.

A 48- as honvédhadsereg hagyományainak örökösét, néphadsere�
günket ma is ezer-  és ezer szál fűzi össze elszakíthatatlanul a dolgozó 
néppel. A nép és a hadsereg egysége ma nagyobb lehetőségek között, 
jóval fejlettebb formában valósul meg, mint 1848- ban. A mi néphadsere�
günk eszményképének a hatalmas szovjet hadseregnek példájából tanulta 
meg. hogy a nép és a hadsereg eltéphetetlen kapcsolata legyőzhetetlen 
erő forrása.

A nép még jobban szereti, még inkább magáénak érzi hadseregét, 
honvédségünk pedig népünkért dolgozik, a népre támaszkodva áll őrt 
védőén, eddigi eredményeink, alkotó munkánk felett.

A magad hasznára, a haza javára: jegyezz békekölcsönt!

A  P O S T Á S  S Z A R S Z  E Z E T  L A P J A

V IL Á G  P R O L E T Á R JA I  EGYESÜLJETEK! ÁRA 20 FILLÉR



2 P O S T Á S  DOLGOZD 1951 SZEPTEMBER 27.

A párt vezetőség i v á la sztá so k  e lő tt
Pártunk II. kongresszusa határoza�

tot hozott, hogy ez évben az összes 
pártszervezetekben a vezetőséget újra 
kell választani. Ez a választás októ�
ber havában lesz a postás alapszer�
veknél.

Nézzük meg, hogy ezek a választá�
sok milyen feladatokat rónak pártszer�
vezeteinkre, minden egyes kommunis�
tára, és mit jelent ez a választás a 
párt életébei?

A vezetőségválasztást jó politikai 
munkával kell előkészíteni és ez a 
politikai munka azt jelenti, hogy a 
pártépítés és a termelő munka is meg�
javul. Ezt a felkészülést nem tekint-  
jük egy külön munkának, hanem az 
előttünk álló napi feladatok megol�
dása közben végezzük el.

így történik ez a Távbeszélő Díj�
beszedő hivatalban, ahol mindenegyes 
népnevelő egyéni beszélgetés formájá�
ban foglalkozik a hozzá beosztottak�
kal. Meg is látszik ez pl. Turóczijelv- 
társnö csoportján, ahol egyetlen ké�
sés sincsen és a csoport tagjai telje�
sen tisztában vannak a vezetőség
újraválasztás fontosságávál. Ebben 
a csoportban Csikányi Irén párton- 
kivüíi dolgozó elmondta, hogy ő is 
megérti a vezetőség választásának 
fontosságát, megé'ti azt, hogy a veze- 
töségválasztás új lendületet jog adni 
munkánknak és a megnövekedett fel�
adatok teszik szükségessé a vezető- 
ség újjáválasztását. A pártcsoportérte- 
kezeteken és népnevetőcsoportérte- 
kezleten a napi feladatok megtárgya�
lása közben tárgyalják meg a vezető�
ségválasztás kérdését, fontosságát. Az 
eredmény, hogy mári\S igen sok mi�
nőség megjavítását célzó felajánlást 
tettek a választás tiszteletére.

A vezetőségválasztást az évi beszá�
moló taggyűlés előkészítésén keresztül 
kell megszerveznünk. Felvetődik az a 
kérdés, hogy' milyen legyen az a tag�
gyűlés, amelyen a párt vezetőségét 
választjuk meg? .Sztálin eilvtárs azt 
mondta: „A párttagság elé kell ter�
jeszteni megvitatás végett az összes 
őket érdeklő kérdéseket, amennyiben 
azok a kérdések nyíltan megvitatha�
tok; biztosítani kell a szabad kriti�
k á t...  Mivel csakis ily módon lehet 
a pártfegyelmet válóban öntudatossá, 
valóban vasmegyeiemmé tenni, mivel 
csakis ilyen úton lehet emelni a párt�
tagok tömegeinek politikai, gazdasági 
és kulturális tapasztalatait, mivel csak�
is ily módon lehet elkészíteni azokat 
a fe'adatokat, amelyek nélkülözhetetle�
nek ahhoz, hogy a párttagok tömegei 
közül új. aktív munkások, a mélyből 
új vezetők lépjenek elő.”

Sztálin elvtárs útmutatását meg�
szívlelve úgy kell előkészíteni ezt az 
évi beszámolót, a vezetőség újravá�
lasztását, hogy abba nemcsak a tag�
ság, hanem a pártonkívüiii tömegek 
véleménye feltétlenül biztosítva le�
gyen. A beszámolónak tartalmaznia 
kell az egész évi munka értékelését. 
Számot kell adni arról, hogy üze�
meinkben, hivatalainkban hogyan 
harcoltak a kommunisták a bürokrá�
cia. az ügyek elhúzása ellen, hogyan 
harcoltak a hivatali munka új, népi 
demokratikus szellemének kialakítá�
sáért. Számot kell adni arról, hogy 
hogyan hajoltak a pártszervezetek 
vezetői, a kommunisták a terv teljesí�
téséért, túlteljesítéséért, mit tettek at 
önköltségcsökkentés, a termelékenység 
emelése érdekében. Be kell számoln 
arról, hogy a vezetőség mit tett c 
párttagság marxista-leninista neveié, 
séért, a pártoktatási évad jó előkészí 
téséért, a pártonkivüli tömegek politi�
kai felvilágosításáért.

A vezetőség újraválasztását meg 
előző évi beszámoló csak akkor lesz í 
pártélet igazi nagy eseménye, ha nem 
csak általánosságban beszél minden 
ről, hanem tartalmas, konkrét és éle 
6en bíráló, ahol a vezetők becsülete: 
önkritikát gyakorolnak, őszintén fel 
tárják saját hibáikat, muiasztásaika 
is. Ezen keresztül látjuk meg azt, hog; 
valóban vezetője volt- e területének i 
pártszervezet.

A tagoknak a helyes bírálat és önbírálat 
alkalmazásával javaslatokat kell tenni

a munka megjavítására, a beszámoló 
alapján és a tagok javaslatai alap�
ján a feladatokat világosan meghatá�
rozó, mozgósító határozatok születnek 
majd ezen a taggyűlésen.

Igen komoly feladat, hogy az ed�
dig passzív, jobbára tétlenkedő párt�
tagokat is mozgósítsuk és bevonjuk a 
pártmunkába. Énnek a feladatnak ak 
kor tudunk megfelelni, ha vezetősé�
geink, népnevelőink munkáján keresz�
tül mutatunk példát arra, hogy ho�
gyan kel! egy kommunistának dol�
goznia, viselkednie.

A Budapest 72-es hivatalban az 
üzem három legjobb népnevelője és 
a vezetőségi tag bennmaradnak az 
esti műszakban azért, hogy segítsék 
az ott dolgozó népnevelők munkáját. 
A Budapest 72-esben az esti műszak�
ban foglalkoztatják a legtöbb dolgo�
zót és a benflévö népnevelők az így 
kapott segítséget felhasználva végzik 
el jelvilágosító munkájukat. Ebben a
hivatalban már minden egyes dolgozó�
val beszéltek a népnevelők. A csopor�
tos megbeszéléseken már építő bírá�
lattal jöttek azon vezetőségi tagok 
jelé. akiknek munkájában hiányossá�
gokat észleltek. Megbírálták a politi�
kailag jól fejlett, Pásztor elvtársat is 
azé't; hogy munkáját nem eléggé har�
ciasán végzi.

Az Alközpont; Üzemi Vállalatnál

3 dolgozóknak már több mint 62 százaléka 
te tt  felajánlást a vezetóségválasztás 

tiszteletére .
Ezekben-  az üzemekben a kommunis�
ták mutattak példát arra, hogy ho�
gyan1 kell jói dolgozni. A vezetőség 
választás nemcsak a párttagok ügye, 
hanem fontos ügye ez a pártonkívii-  
lieknek, az egész dolgozó magyar 
népnek. Ebből a tényből az követke�
zik, hogy a párttagjainkra, főként nép�
nevelőinkre vár az a feladat, hogy a 
pártonkivüli dolgozók között, jó agitá-  
ciós munkával tudatosítsák a vezetö-  
'ségválasztás fontosságát. Pártunk 
egyik erőssége az, hogy a dolgozó 
tömegekkel a kapcsolata élő, hogy a 
.dolgozók hisznek a pártnak ég bíznak 
a szavába. Mivel ezt tudjuk, köteles�
ségünk biztosítani a tömegek beleszó�
lását a párt életébe, a vezetőségvá 
la- sztásba. Nem lehet és nem is kö�
zömbös egyetlen pártonkívülínek sem, 
hogy kik lesznek azok az elvtánsaink, 
akiik a jövőben a párt alapszerveit és 
általában szervezeteit irányítják. Eze�
ket a szempontokat mérlegelve kell 
meghallgatnunk, sőt ha kell felkutat�
nunk a tömegek véleményét, javasla�
tait és ezeket a vezetőségválasztásnál 
érvényesíteni kelt

Az évi beszámoló
a vezetóségválasztás előkészítése a 
pár- t életében nem egyszerű káderkér-  
dést, vagy külön szervezési problémát 
jelent, ami független-  az eddig vég�
zett és most folyó egyéb munkáktól. 
A vezetőségválasztást nemcsak szer 
vezni kell, hanem elsősorban politikai�
lag kell előkészíteni, szorosan kap�
csolódva a napi feladatokhoz. Akkor 
készülünk jól fel az előttünk álló nagy 
feladat elvégzésére, ha a párttagság 
ismételten megvizsgálja, hogy milyen 
feladatok elvégzésére szólítja harcba 
pártunk II. kongresszusának határo�
zata. Újból foglalkozni kell a Köz�
ponti Vezetőség május 22- i határoza�
tával, amely útmutatást adott a káde�
rekkel való helyes foglalkozásra, a 
fokozott éberségre, a párt sorainak 
tisztaságáért folytatott-  - harcra. Min�
den párttagnak éreznie kell, hogy ő 
is a párt gazdája és a párt minden 
kérdésével úgy foglalkozik, - mint a jó 
gazda a legdrágább kincsével. Újból 
meg kell vizsgálni, hogy hogyan lehet 
túlteljesíteni a tervet, meg kell vizs�
gálni azt, hogy a postás dolgozók ho�
gyan tudnak legjobban bekapcsolódni 
a Gazda-mozgalombahogyan tudják 
a termelésben, elért kiváló eredmé�
nyeikkel kivenni részüket « béke 
megvédéséből A felkészülés közben, 
amikor vizsgálatot tartunk önmagunk 
felett, a pártimunka felett, ahol hibát, 
mulasztást látunk, ott fokoznunk kel! 
az erőfeszítést, hogy kijavítsuk a hi�
bákat és jobbat, pártszerűbbet, kom�
munistához méltóbbat alkothassunk. • 

A vezetőség újraválasztása azt je�
lenti a párt életében, hogy még szo�
rosabbra fűzzük a kapcsolatot a veze�
tők és az egyszerű párttagok, a párt�
tagok és a pártonkívüliek tömegei kö�
zött. A kapcsolat szorosabbra fűzése

jelenti azt is, - hogy kommunista 
példamutatással buzdítjuk a pártonkí 
vülieket a termelésben való jobb 
helytállásra, az ötéves terv íeladata-  
tainak túlteljesítésére, és a kommu�
nisták által kezdeményezett mozgal�
makban való legszorosabb részvé 
tel re.

A párt életében a vezetőség újravá�
lasztása jelenti azt is, hogy a kommu�
nisták és a pártonkívüliek egyaránt 
felajánlásokat tesznek a -  vezetőség�
választás tiszteletére. Az alkotmány-  
ünnepünk tiszteletére beindított mun�
kaverseny szép eredményeket hozott a 
posta területén is. Ezeknek az ered�
ményeknek azonban nem szabad és 
nem lehet elsikkadniok, hanem a veze-  
tőségválasztás tiszteletére beindult 
monkaversenyekben tovább kell az 
ott elért eredményeknek fejlődni és 
újabb, az eddigieket túlszárnyaló tel�
jesítményeknek születni. Az a kom�
munista érzi csak át - megfelelően a 
vezet dségv ál ászt ás fontosságát, aki a 
termelésben való helytállással, felaján�
lásaival, felajánlásainak túlteljesítésé, 
vei mutat példát a pártonkívüliek felé. 
A választást napi feladataink jó el�
végzésével összekapcsolva kell elő�
készíteni js ha így végezzük munkán�
kat akkor biztos, hogy el is érjük cé�
lunkat.

De nem tudjuk elérni célunkat, ha 
olyan hibákat követünk eh mint pl. a 
Járműtelepen követtek el elvtársaink. 
A pártbizalmi és népnevelöértekezlete- 
ken megbeszélték az előkészületek fel�
adatait, de a népnevelők csoportjuk 
minden tagját nem keresték jel és 
nem folytattak felvilágosító munkát. 
Mi lett az eredmény? Az, hogy Mol�
nár István pá'tonkívüíi DISZ-tag, tla- 
nekker Teréz tagjelölt még csak nem 
is ismerték ezt a nagyfontosságú kér�
dést. Nem szabad követnünk a Jármű�
telep példáját abban sem, hogy az 
agitációs feladatok legnagyobb részét 
az üzemben felállított hangszórókra 
bízzák. A'hangszórón keresztül a dol�
gozóik esetleg tu- domást szerezhetnek 
a feladatokról, de meggyőző, neve'ő 
agitáció hiányában nem biztos, hogy 
azokat végre is fogják hajtani.

Ugyancsak nem érjük el célúinkat, 
ha Csepel I. hivatal népnevelőinek 
példáját követjük. Csepel 1-ben a 
népneoelöértekezleten foglalkoztak 
ugyan a vezetóségválasztás előkészü�
leteivel, azonban a népnevelők már 
nem vitték tovább a dolgozók jelé a 
kapott szempontokat. A népnevelők 
saját problémáikkal foglalkoznak, 
szakvon- aibeii elfoglaltságaikra hivat�
koznak, és mivel napi háromszori in�
dításuk van, szerintük ez ok arra, 
hogy párt-  és társadalmi munkát ne 
végezzenek. Nehezen ment a munka 
eleinte a Kábel 3- ban is, ahol a párt�
titkár elv- társ - maga akarta eávégezni 
az összes feladatokat, de a kapott 
instruiktori szempontokat megszívlel�
ve, összehívta a - népnevelőket, minden�
kinek megadta a maga feladatát és 
most már jól megy a munka.

Feladataink nagyok és szépek.
Mi ezeket a feladatokat meg fogjuk 

oldani, mert munkánkban felhasznál�
juk példaképünk, a nagy Szovjetunió, 
a Bolsevik Párt tapasztalatait, Sztálin 
elvtárs útmutatásait. Megoldjuk fel�
adatainkat azért is, mert a mi nagy 
pártunk és szeretett vezérünk Rákosi 
elv- társ jár előttünk tanításával és mu�
tatja meg azt, hogy hogyan*- kel! a - ne�
hézségeket leküzdve eredményes, jó 
munkát végezni.

Postás dolgozók előre a vezetőség 
újraválasztása sikerének biztosítá�
sáért!

Előre a vezetőségvátasztásra tett 
felajánlások teljesítéséért és túlteljesí�
téséért!

Jó munkával előre a szocializmus 
építéséért, a béke megvédéséért!

Hámos Isfvánné,
nagybudapesti postás pártbizottság

Augusztus 3- án, pénteken délben 
a budapesti fiatalok, az egész or�
szág fiataljainak búcsúztatása köz�
ben kigördült vonatunk a Keleti 
nályaudvarról. 1400 társammal 
együtt, kik képviseltük a magyar 
fiatalokat a berlini III. Világifjú�
sági-  és Diák Béketalálkozón.

Búcsút intettünk az üzemek dol�
gozóinak, a föld művelőinek, egye�
temistáknak, iskolásoknak, ígéretet 
téve „méltóképpen képviseljük népi 
demokráciánkat, szabad hazánkat, 
fiataljainkat”.

Berlinben a III. fesztivál szín�
helyén két hét alatt találkoztunk a 
világ békeszerető fiataljaival. Együtt 
mutattuk meg békeszándékunkat, 
közösen esküdtünk meg a tartós 
béke védelmére, harcra az új há�
ború ellen.

Minden egyes 
Berlinben eltöltött perc 

külön élményem volt
Legnagyobb volt az eskü, mely 

munkánkban mutatja az utat, mely 
segít a kanadai békeharcosnak, ha�
záját védő koreainak, szabadságá�
ért küzdő vietnaminak.

Megismertük a német ifjúságot.

Harcos, építő, békeszerető, lel�
kes fiatalság ez. Hű a Szov�
jetunióhoz, szereti hazáját, ön-  
feláldozóan harcol a békéért.

Erre elmondok egy jellemző esetet; 
Truman álszent „békenyilatkozata'’ 
után Nyugat-Berlin polgármestere 
meghívást adott át a fesztiválon 
részvevő fiataloknak egy közös ta�
lálkozóra, közös béketüntetésre. A 
német fiatalok tudták, mi vár reájuk, 
ha átmennek a határon, de bátran, 
fegyelmezetten, lelkesen, félelem 
nélkül átvonultak a zónahatárvona�
lon és éltették a békét. A határ 
után amerikai rohamrendőrök, a 
nyugatnémet rendőrség segítségévei 
közrefogták őket és a legkíméletle�
nebbül szétverték a tüntttöket. A 
fiataloknak sok sérült áldozatuk 
volt, de egységesen, énekelve jöttek 
vissza az igazi béke, a szabadság 
Berlinjébe

Ezt a történtetet egy német leány
mondotta el nekünk, kinek kezét el�
törték és a fejét megsértették a 
„vendég” és „békeszerető” ame�
rikaiak. Lelkesen beszélt .a fiatal 
sebesült lány arról, hogy mily ha�
talmas jelentősége volt az ő tünte�
tésüknek, hiszen ahogy ő mondotta: 
„ez sok ingadozó németnek, de még 
több külföldinek bizonyságot adott 
az amerikaiak „őszinte békeszán�
dékáról”. Nem siránkozott, hanem 
megfogadta, ezentúl még jobban 
harcol a békéért.

Harc a békéért!
Ezt tettük mi, magyar fiatalok és 
minden egyes megmozduláson, be�
szélgetésünkön, viselkedésünkön, 
egységünkön, derünkön megmutat�
kozott szeretetünk pártunk, hazánk 
iránt. Megmutatkozott, milyen lelke�
sen építjük Dunapentelét, erősítjük, 
szépítjük hazánkat. Dolgozunk a 
szocializmus megvalósításán. El�
mondtuk a külföldi fiataloknak 
egyre szépülő életünket, eddig el�
ért eredményeinket. Meglátta az a 
sok elnyomott gyarmati és imperia�
lista országból, Angliából, Ameri�
kából jött fiatal, francia, osztrák, 
belga és dán, hogy a békés építke�
zés teszi életünket széppé, boldo�
gabbá, egyre jobban élünk, míg ők 
a fegyverkezési hajszára költve az 
állam pénzét, egyre inkább nyomo�
rognak, de egyre tisztábban látják, 
hogy az egyetlen társadalmi forma, 
melynek nincs szüksége háborúra, a 
szocializmust építő népi demokrácia, 
mely megnyitja az utat az emberek 
igazán egyenlő, boldog életéhez, a 
kommunizmushoz.

Hatalmas eredménnyel záródott 
be augusztus 19- én a VIT, melyen 
a világ fiataljai szabadon hirdették 
a barátságot, az egységet, a békét. 
Magukévá tették Sztálin elvtárs 
mondását: „A béke fennmarad és 
tartós lesz, ha a népek kezükbe ve�
szik a béke megőrzésének ügyét és 
végig kitartanak mellette.”

Katona Imre,
VIT- en részvevő postás fiatal

DISZ előtt álló feladatok 
a tagkönyvcserével kapcsolatban

A DISZ Intéző Bizottsága 1951 jú�
nius havi határozata alapján Budapes. 
ten szeptember 30- tól december 15- ig 
körülbelül 2000 postás DISZ- tag ideig�
lenes tagsági könyvét egységes DISZ-  
tagkönyvre cseréljük ki. A tagkönyv 
csere célja, hogy emeljük a DISZ- ta-  
gok létszámát, a DISZ- en kívüli fiata�
lok jeientős részének bevonásával, erő�

sítsük alapszerveinket, növeljük a DISZ 
tekintélyét és a DISZ- tagság megbe�
csülését. Mozgósítsuk a fiatalokat pár�
tunk, kormányzatunk által elénk tűzött 
tankönyvre cseréljük ki. A tagkönyv-  
jeladatok jobb végrehajtására és ezen 
keresztül segítsük pártunkat a vezető- 
ségválasztás nagy munkájában.

A tagkönyvcserét
minden egyes DISZ- tag személyes ügyévé kell tenni.

mert a DISZ a Magyar Dolgozók 
Pártja ifjúsági tömegszervezete, amely�
től a párt azt várja, hogy a Komszo- 
mol dicső példáján minden területen a 
párt legjobb segítője, s a szocializ�
mus rohamcsapata legyen.

A párt hatalmas segítséget és lehe�
tőséget nyújtott a postásifjúság fejlődé�
sének és továbbképzésének biztosítására

is. Ezért minden fiatalnak éreznie keif, 
hogy a DISZ tagság fokozott köteles�
ségekkel jár pártunk és népkőztánsa-  
6águnk iránt.
_ A tagkönyvcsere jó lebonyolítását 
össze kell kapcsolni a DISZ előtt álló 
mindennapos feladatok végrehajtásá�
val:

mozgósítani kell a postás ifjúságot 
az ötéves terv második évének időelőtti befejezésére,

Szakmai Világszövetségünk Elnöksége 
Prágában ülésezett

A Posta távíró, távbeszélő és rádióatkalmazottak nemzetközi szövetségé�
nek elnöksége Bratisziavlában tartotta elnökségi ülését augusztus 4- én. Világ-  
szövetségünk Elnöksége többek között a Szakmai Szövetség adminisztratív 
bizottsága legközelebbi ülésének előkészítésével is foglalkozott. Az elnökség 
határozatot hozott, mely szerint az adminisztratív bizottság ülését Buka�
restben tartják december 7- én és 8- án. Az értekezlet elhatározta, hogy 
további erőfeszítéseket tesznek annak elérésére, hogy a világ minden posta 
távíró, távbeszélő és rádióa'kalmazottját egységesen szervezze be, nemzetközi 
szakmai szövetségbe egyesítsék, amely segítené a szakszervezeti világszövetsé�
get a világ békéjének megőrzéséért, folyó harcban.

Az ülésen résztvevő külföldi szaktársaink néhány napig Csehszlovákiában 
maradtak még, hogy megismerkedjenek a csehszlovák nép alkotómunkájának 
eredményeivel.

a munkafegyelem megszilárdítására és 
az anyagtakarékossági mozgalom ki-
szélesítésére. A sztahanovista és újító 
ifjúmunkások tapasztalatcsere formája, 
ban karolják fel és szélesítsék ki az ifjú�
ság között kifejlődött kezdeményezése, 
két és alapszerveink biztosítsanak szé�
les teret azok nyilvánosságának és nép�
szerűsítésének. Rendezvényeinket és 
taggyűléseinket úgy kell kialakítani, 
hogy azok a dolgozó ifjúságot újabb 
termelési vállalásokra ösztönözzék és 
biztosítják a munka versenyekben való 
részvétel, valamint a VIT- műszak alatt 
elért eredmények továbbfejlesztését. Eb�
ben a DISZ taigok járjanak elől példa�
mutatással. A jó propagandisták kivá�
logatásával, a bentlakásos és esti is�
kolák beindulásává] biztosítottuk alap-  
szerveinknek az 1951—1952- es oktatási 
évad előadóit.

Alapszerveink feladata, hogy a 
kiválogatott csoportok politikai 
felvilágosító munkán keresztül 
biztosítsák az oktatási évadra a

DISZ- tagság legjobbjait, hogy 
DISZ- tagjaink elméleti színvonalá�
nak emelésével elősegítsük e fel�

adatok végrehajtását.
A tagkönyvcsere munkájához felhasz�
náljuk a Szabad Ifjúságot, mely nap 
mint nap az ifjúság napi feladataival 
foglalkozva, segíti ifjúságunkat á min. 
dennapi feladatok elvégzésében. Ezen�
kívül biztosítani kell, hogy elsősorban a 
DISZ- alapszervek vezetői, aktivistái 
rendszeresen fizessék elő a Szabad 
Ifjúságot, írásait használják fel gya�
korlati munkájukban. A tagkönyv�
csere munkáját össze kell kötni párt�
szervezeti vezetőségek megválasztá�
sának munkájával. DlSZ- tagoknak, 
ifjú kommunistáknak aktivan részt 
kell venniök a választás előkészítő 
munkájában, hogy ezáltal is erősítsük 
DISZ- alapszervezeteinket, szilárdítsuk 
a DISZ egységét.

Kiss Károly
DISZ Postai Bizottsága

Biztosítsd családod jövőjét, takarékoskodj, jegyezz békekölcsönt!
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Az 1951. évi terv 
m arad ék talan  teljesítéséért

A szocializmus építésén dolgozó né�
pünkre hatalmas feladatok várnak, 
melyek teljesítése érdekében a diós�
győri dolgozók kezdeményezése hatal�
mas eredményeket hozott. Az alkot�
mány tiszteletére indult szocialista 
munkaversenyben az ország dolgozó 
népe túlnyomó többségének a tervek 
túlteljesítése, az anyagtakarékosség 
fokozása, a minőségi munka megjaví�
tása területén elért eredményei mél�
tón bizonyítják, hogy dolgozó népünk,
— köztük a postás dolgozók tízezrei 
megértették és magukévá tették pár�
tunk célkitűzéseit.

Hogy

32.000 postás dolgozó te tt vállalást 
alkotmányunk tiszteletére,

— és főképpen az, hogy vállalásaikat 
nagy többségükben teljesítették és 
túlteljesítették —, hogy az ezévi első 
félévi tervet globálisan 106 százalékra 
teljesítették, bizonyítják postás dol�
gozóink akaratát, tetterejét ötéves nép�
gazdasági tervünk túlteljesítésére, a 
6zooiailizmus építésére, a béke fokozott 
megvédésére.

Ebben a'versenyben üzemeink, hi�
vatalaink dolgozó] lelkes versenylen-  
dületét mutatták a tíznaponkénti ki�
értékelések.

Mind a műszak, mind a forgalom 
területén hol az egyik, hol a másik 
üzem, hivatal tört élre, hogy a mi�
nisztertanács zászlajának elnyerésével 
vívja ki a dolgozó népünk megbecsü�
lését, elismerését.

Alkotmányunk tiszteletére indult 
szocialista munkaversenyben a műszak 
területén első lett a Budapesti Hálózat 
Építő Vállalat, mely egyben a közle�
kedés-  és postaügyi minisztérium ösz-  
szes üzemei, hivatalai között a 3. he�
lyet érte e., amiért a M. T. dicsérő 
elismerésben részesítette dolgozóit, 
akik e versenyszakasz idején,

19- 8 nappal hozták előre évi tervüket,
az anyagtakarékosság területén pedig 
138.442 Ft értékű anyagot bontottak 
le és építettek be újra hírhálóza�
tunkba.

E nagy eredmények elérésében kü�
lönösen kitűnt, szaktársak: József Sán�
dor vonalfelvigyázó 212 százalékos; 
Gyuris László szerelő 223 százalékos; 
Kovács Zsigmond távirdamunkás 212 
százalékos és Árvái Imre 229 százalé�
kos teljesítménnyel. Ezek a szaktársak 
és még sokan mások e.ért eredmé�
nyeikkel hitet tettek a dolgozó nép al�
kotmánya mellett ps megmutattiJ; 
tántoríthatatlan békeakaratukat, a szo�
cializmus építésében va.ó aktív részvé�
telüket.

Műszaki területen a második helyet 
az Alközponti Üzemi Vállalat dolgozói 
szerezték meg, akik alig maradtak e! 
a Budapesti Hálózatépítő Vállalat dol�
gozóitól. Jelenleg már november havi 
tervüket teljesítik és az anyagtakaré�
kosság területén e.ért eredményeik is 
jelentősek.

Itt kitűntek Babina Lajos sztaháno-  
vista 214 százalékos; Kovács Pál 227 
százalékos és Hardi István ifi dolgozó 
200 százalékos teljesítményükkel.

Harmadik helyezett az Átviteltechni�
kái és Kábelüzem, ahol a dolgozók 
145.6 százalékos átlagteljesítménnyel, 
a verseny időszakában

19 nappal hozták előre évi tervüket.
Anyagtakarékosság területén az elő�
irányzott 9497 Ft helyett 10.963 Ft-ot 
takarítottak meg és 34.255 Ft értékű 
hulladékanyagot gyűjtöttek.

Postaforgalmi területen első lett

a Bp. 114.
postafelüigyelőhivatal. Az alkotmány�
ünnepi vereenyszakaszban tervüket 
115 százalékra, teljesítették és az elő�
irányzott anyagnormával szemben 16 
százalékos megtakarítást értek el. 
A hirlapárúspéldányok számát az e’őző 
havi 45.139 drb- ról 45.649- re emelték.

Az eredmények elérésében kitűntek 
Bérei László, Molnár Gabriella fel�
vételi dolgozók, Bognár József és Ko�
vács István kézbesítők, akik egyrészt 
bevételi előirányzatukat jelentősen túl�
teljesítették, másrészt pedig az érték�
cikk eladása területén értek el kiváló 
teljesítményeket.

Második helyezett a Szombathely 1- es
posta. A hivaia. dolgozói 10 naponkint 
állandóan túlteljesítve előző eredmé�
nyeiket elérték, hogy a 619.291 Ft-os

tervelőirányzatot a versenyszakasz vé�
gén 715.224 Ft-ra teljesítették, A ta-  
karékbélyegeladás és a szelvénye® be-  
tétköny területén a 11.000 forintos vál�
lalás helyett 30.459 Ft-ot teljesítettek.

Harmadik lett a Bp. 72- es posta,
ahol a dolgozók bevételi tervüket 
112.7 százalékban és anyagtakarékos�
sági 1188 Ft-os előirányzatukat 2.716 
Ft-ra teljesítették.

Ezek a számok azt is bizonyítják, 
hogy mind a műszak, mind a forgalom 
területén jelentő® mértékben javult a 
szakszervezeti funkcionáriusok és a 
szakvezetés együttműködése.

A versenv kiértékelése, a verseny 
nyilvános ellenőrzése is javult és több 
új kezdeményezés történt, melyek fel�
tétlenül hozzájárultak az eredmények 
eléréséhez

A F»postán létesített 6elejtsziámla, 
a Kábel 2. üzem kiértékelési; mód�
szere, amely a legegyszerűbb dolgozó 
részére is világosan megmutatja, ho�
gyan halad a terve teljesítésében, . az 
élenjáró dolgozóknak küldött munika-  
versanytáviratok. a nagy és körzeti hi�
vatalok .által kiadott versenyhíradók 
mind, miad fokozták a verseny lendü�
letét.

Hiba* követnénk el azonban, ha zz 
elért eredmények mellett nem mutat�
nánk rá a még meglévő hiányossá�
gokra is.

A kampányszerűség veszélye még 
windig fennáll. Igen sok helyen dol�
gozóink csak aug. 20 i határidőre tet�
tek vállalásokat, így ezeken a helye�
ken újabb szervező munkával kell a 
hibákat kiküszöbölni. /

Mindannyian tudjuk, hogy

a szocialista munkaverseny a szocializmus 

építésének állandó munkamódszere,
éppen ezért szakszervezeti bizottsá�
gaink elsőrendű feladata, a szakveze�
téssel együttműködve — a hosszúlejá�
ratú versenyszerződósek felülvizsgá�
lása és azokban észlelt hibáknak éi 
dolgozókkal történő megbeszélés alap�
ján való felszámolása.

Bár a szakszervezeti bizalmiak mun�
kája ismét javult, de ez még mindig 
nem kielégítő. A felvilágosító,, tudato�
sító munka területén még korno.y hi�
bák vannak. A bizalminaplót nem 
vezetik rendszeresen, nem ismerik a 
csoport jukba tartozó dolgozók -  ver�
senyeredményeit és tevékenységük fő�
ként a bélyegeladásra szorítkozik.

A szakszervezeti bizalmiak verseny-
szervező munkájának megjavítása súly�
ponti feladatunk. Éppen ezért el kelt 
érnünk, hogy minden bizalmi a cso�
portjában dolgozók versenyének való�
ságos gazdája legyen. Ezt segítik elő 
a bizalimitanfoiyamok. a bér. és terme�
lési felelősök jobb munkája és az 
SZB részérői a bizalmiaknak adott ál�
landó segítség is.

Műszaki és általában értelmiségi dolgozóink
a versenybe való bekapcsolódása sem 
kielégítő még. A kiértékelésben való 
részvételük általában javult, de a 
versenyfeltételek, a műszaki előfelté�
telek, az amyag, szerszám biztosítása 
területén még komoly tennivalók van�
nak. Ezen a területen, különösen a 
most kővetkező időkben, a tervi elbon�
tás helyes és a dolgozók részére' ért�
hetően történő elvégzése, valamint a 
Gazda- mozgalom kiszélesítése igen 
szép és komoly feladata értelmiségi 
dolgozóinknak. Jó munkájuk lényeges 
előfeltétele a széles dolgozó tömegek 
eredményes munkájának. Éppen ezért 
szakszervezeti bizottságaink szervez�
zék és támogassák műszaki értelmi�
ségi dolgozóinkat a szocializmust 
építő törekvéseikben.

Tervbrigádok
alakításává!, azok jó munkájával, a 
Gazda- mozgalom postai lehetőségei�
nek felmérésével ég e lehetőségek ki�
használásával, nem kevesebbet, mint 
a béke védelmét szolgálják.

Jó agitációs munkával és a szemé�
lyes példamutatás fegyverével járul�
janak hozzá szakszervezeti funkcioná�
riusaink a pártvezetőségválasztás si�
keréhez, hogy ezzel is kifejezzük pár�
tunk, annak szeretett vezére Rákosi 
Mátyás .elvtárs iránti hűségünket, sze-  
retetünket, akinek bölcs irányításával 
haladunk a béke megvédésének útján, 
felemelt ötéves tervünk teljesítésével 
minden magyar dolgozó .boldogabb 
jövője, a szocializmus felé.

Szabó Lajos

„Mióta Makszimenko elvtárs nálunk 
járt, másként épülnek a házak, mióta 
Bikov elvtárs nálunk járt, gyorsabban 
járnak az esztergapadok, mióta "Pa-  
nyin elvtárs nálunk járt, 2000 tonnát 
visz az addig lassú vonat. Most, hogy 
a postásküldöttség a Szovjetunióban 
járt, másként kell mennie a posta épí- 
an'nak van, aki valahová előbb érkezik 
tésének is otthon.”

Ezeket mondotta Badacsonyi elv�
társ, a Katona elvtárs által vezetett kül�
döttség tagja, a Szovjetunió Posta�
ügyi Minisztériumának fogadásán. A 
küldöttség egy hónapig tanulmányozta 
a fejlett távbeszélő- , távíró- , levél-  és 
csomagforgalmat és gazdag tapasz�
talatokat gyűjtött, hogy azokat a 
hazai viszonyokra alkalmazva bizto�
sítsák a reánk váró egyre növekvő 
feladatok maradéktalan ellátását.

A küldöttség sok postahivatalt és 
üzemet járt be Moszkvában és vidé�
ken egyaránt. Sok- sok szovjet ember�
rel beszéltek, látták őket, érintkeztek 
velük. Ahogy Benkő elvtárs értékes 
utinaplójában írja:

„láttuk  a saját jövőnket“
Látták,

hogy mit kell és mit fogunk elérni, 
ha olyanok leszünk, mint a szovjet 
emberek, ha úgy szeretjük hazán�
kat és úgy gyűlöljük ellenségein�

ket, mint a szovjet emberek. 
Látták, hogy milyennek kell lennünk, 
látták a szovjet embert vonaton, ut�
cán, szórakozás és munka közben. 

Tapasztalták, hogy

a szovjet emberben a segítőkészség 
természetes alaptulajdonság,

szereti embertársait. Okét is valóság�
gal dajkálták útjukon vég ig ... az
utitársak.

Látták, hogy a szovjet ember, a 
munkát nem „alacsonyabb”, vagy 
„magasabbrendűnek" értékeli. A mun�
ka értékmérője annak jó, vagy ke-  
vésbbé jó elvégzése.

Benkő elvtárs csodálattal párosult 
szeretettel emlékezik meg vonatjuk 
kalauznőjéről, aki Moszkvába érkéz-  
tűkkor természetes-  dolognak tartotta a 
rábízott kocsi ragyogó tisztára való 
felmosását.

A szovjet ember minden embert em�
bernek tisztel.

A szovjet ember a legkisebb dolog�
ban sem akar és nem is tud másokkal 
szemben jogtalan előnyhöz jutni. Ter�
mészetes tulajdonsága, jellemvonása 
a közösségi ön ludat. Elsőbbségi joga 
annak van, aki valahová előbb érkezett, 
akár villamosra, autóbuszra, áruházi 
kiszolgálásra, mozijegyre várnáik.

A szovjet ember büszke hazájára,
azt önfeláldozó szocialista hazaszere�
tettel szereti és dolgozik érte.

A szovjet ember lángoló szeretettel 
szereti nagy vezérét, a világbéke őrét, 
Sztálin elvtársat.

A szovjet ember gyűlöli a háborút 
és az ellenséget, szereti az életet és 
a békét. A békéért, ha kell az életét is 
feláldozza, amint azt történelmi párat�
lansággal megmutatta a világnak a 
Nagy Honvédő háború hősi és dicső�
séges harcaiban.

A szovjet ember hőse a szeretetnek 
és hőse a gyűlöletnek.

A szovjet ember. . .  a mi példaké�
pünk.

Szovjet emberek a szovjet postások 
és a szovjet, postásvezetők is. Csupa 
masszív érő, az erő nyugalma és biz�
tonsága és kiegyensúlyozottsága, leg-  
magasabbrendű szakmai képzettség, a 
tudás határozottsága, odaadó munka 
és szakmaszeretet, szerénység, poli�
tikai tisztánlátásból fakadó öntudat, 
önzetlen segítőkészség, a beosztottak 
és munkatársak állandó segítése, ne�
velése, sorsúk és fejlődésük állandó 
figyelemmel kísérése. Ez a szovjet 
vezető, a postai vezető is.

Benkő elvtárs elbeszélése nyomán 
életre kelnek a napló sorai, esemé�
nyei, tájai. Látjuk a vonat ablakából 
az épülő vasútvonalat; szántóíöldön 
az aratóbrigádokat, köztük az élbrigá�
dot a piros dicsőség zászlóval, átuta�
zunk a Kárpátok csúcsain; látjuk a 
hatalmas lembergi pályaudvart; a 
kievi csomagrakodást; megérkezünk 
Moszkvába és az összes utassal együtt 
csodáljuk a béketábor fővárosát, 
Moszkvát, mely szeretettel és kegye�
lettel öleli a világ legnagyobb lángel�
méjének, Lenin elvtá'snak hamvait. 
Látjuk Moszkvát, melyben dolgozik 
és harcol a békéért, az emberiség jö. 
vajéért a kéketábor nagy vezére, 
Sztálin eivtárs. Látjuk az ablakból a 
Lenin- hegyen épülő egyetem felhőkar�
colóit, látjuk a kocsit ragyogó tisztára 
mosó kalauzlányt már díszegyenruhá�
jában távozni. — Benkő elvtárs ta�
pasztalatokkal és egy életre szóló él�

ményekkel gazdag naplójában mi is 
végigjártuk a szovjet postahivatalo�
kat, üzemeket.

A szovjet posta
berendezése ízléses és célszerű, a 
helyiségekben nincs ácsorgás, csopor�
tosulás, a felek részére tinta, toli, 
táviratűrlap kikészítve, a kezeíőabla-  
kok fölött tájékoztatók, tarifák, min�
den ablaknál vásárolható értékcikk. A 
közönségszolgálat igen fejlett. — A 
munkahelyen tökéletes szervezés, ki�
váló irányítás, fejlett ellenőrzés, ra�
gyogó tisztaság, csend, levegő, nap�
fény. öntudatos dolgozók, kiváló mi�
nőségű brigádok, sok- sok sztahano�
vista, nyugodt, egyenletes munkatem�
pó és selejt, távirányítás semmi. Ez 
ismeretlen fogalom, illetve csak foga�
lom, a seiejtrendeletnek mór csak elvi 
jelentősége van. És sok, nagyon sok nő�
dolgozó. Beszélünk hivatalvezetőnők�
kel, mérnök-  és főmérnökkel. Az 
egyik nagy moszkvai távbeszélő köz�
pont fiatal vezetőnője Sztálin- díjas 
főmérnök, aki az Ericson és Siemens 
rendszerek összeépítésében való köz�
reműködésével érdemelte ki a legna�
gyobb kitüntetést. Helyettese szintén 
nő, aki tanul, hogy mérnökké képezze 
magát. A központ karbantartó és 
fenntartó személyzete is csaknem ki�
zárólag nő, akik 2—3 főből álló brigá�
donként egy- egy gépcsoportot szo�
cialista megőrzésre vesznek át áram�
köri, vagy mechanikai karbantartásra.

A moszkvai járműtelepen
a gépkocsivezetők nagyrésze szintén 
nő, akik eredményesen vesznek részt 
a 100.000 km- es mozgalomban, az 
üzemanyagtakarékossági és minőségi 
munkaversenyekben. A moszkvai fő-  
postán a dolgozók 80 százaléka, a 
hírlapszolgálatnal 90 százaléka nő. 

Tekintsük meg a
jarosziávi pályaudvari irányító-  és 
mozgópostahivatalt is. Itt dolgo�
zik a Szovjetunió legjobb levél�

irányítója,
aki készségesen elmondja nekünk 
munkamódszerét, „sikere titkát”: 

a csatlakozó vonalakon is vakszét�
osztás; folyamatos, megszakítás nél�
küli munka; alapos helységismeret; a 
munka jó előkészítése, a legforgal�
masabb helyek — és a többieké is —

beosztó szekrényeinek könnyen hoz�
záférhető elhelyezése. — Ez a „siker 
titka“ és még valami: öntudatos haza-  
szeretet. E részieg vezetője szintén 
nő, nemrégen maga is 200 százalékos 
sztahanovista.

Korszerűen berendezett mozgóposta 
kocsik; külön hálófülkével, hideg�
melegvízzel, kis villamostűzhellyel. A 
kocsik tágasak, világosak. Nagysze�
rűen kihasználják azok rakterüietét az 
utazóbrigádok, az un. „szabványcso-  
magokkal’L Többezer kilométeres úton 
egy- egy 3—4 tagú női brigád látja eí 
kiválóan a felelősségteljes mozgószol�
gálatot. A vlagyivosztoki mozgó női 
brigádjának az utolsó hat hónapban, 
a kimutatások szerint egyetlenegy se-  
lejtje sem volt.

A csomagforgalom lebonyolítását 
nagyon megkönnyítik a szabványcSo- 
magok. Négyféle szabvány van. A 
csomagfelvételnél néhány kopejkáért 
becsomagolják a küldeményeket — 
a feladók kívánságára — a megfelelő 
szabványládába és azt lepecsételik.

Láttuk Kievben a pályaudvari cso�
magszállító kézikocsit, melyen, hogy 
a csomagok le ne essenek és meg ne 
sérülhessenek, vashuzalból készült 
zárható háló van. A csomagrakodásra 
is emlékszünk ugye? Az nyugodt, gyor$ 
és gondos. A csórnageltünés szintén 
ismeretlen fogalom a Szovjetunióban.

A Szovjet posta kiváló munkaszer�
vezésére jellemző a rendkívüli kicsi 
adminisztráció. A Moszkvai Területi 
Igazgatóság pl., amely hazánknál na�
gyobb terület összes posta- ügyeit in�
tézi, 75 dolgozóból áll. Az előadók 
mellett nincsenek segéderők. Külön 
leírója van, melyben 3 gépíró másolja 
az előadók által kézzel írt tervezete�
ket. (Bárcsak nálunk is kézzel írná�
nak az előadók, — gondoljuk Benkő 
elvtárssai, akkor nem ..szülnének” 
sokszor végtelen hosszú rendeleteket.) 
Az előadók ismerik osztályuk minden 
adatát, ami a jó munkabe�
osztás alapja. Ezenkívül a legtelje�
sebb egyéni felelősséget, az ellenőr�
zés hatékonyságát teszi lehetővé a 
kisméretű adminisztráció. A kiadásra 
kerülő rendelettervezeteket minden 
érdekelt osztály vezetője láttamozza, 
ezáltal az osztályok közti együttmű�
ködés a legnagyobbfokú és az értekez�
letek száma csekély.

(Folytatása következik.)

AUSZTRIA

Szeptember elsejei hatállyal az 
osztrák posta a postai díjakat átlag�
ban 1)0 százalékkal felemelte A szol�
gáltatásoknak ezt a szokatlan nagy�
mérvű megdrágítását — az Öster�
reichische Postrundschau, a posta-  
igazgatás hivatalos lapjának indoko�
lása szerint — a legutóbbi tarifameg�
állapítás óta minden téren bekövetke�
zett, általában hasonló arányú áremel�
kedések tették szükségessé.

Jellemző kapitalista logikával az 
ugyanakkor életbeléptetett fizetésren�
dezés során a munkabérek új megálla�
pításánál csak 50 százalékos megélhe�
tési költségdrágulással „számoltak.’*

*

Iliik-e, vagy nem Ütik ingujjban 
ülni a felekkel közvetlenül érintkezés -  
ben álló munkahelyeken foglalkoztatott 
postaalkamazottaknak? — erről cikke�
zik hivatalos komolysággal és alapos�
sággal a fenti lap szerkesztője. Meg�
tudhatjuk hogy a vonatkozó szabály�
zatok előírják: az alkalmazottaknak 
szolgálatban, de szolgálaton kívül is 
ügy kell öltözködniök, hogy hivatali ál�
lásukkal járó tekintélyüket megőrizhes. 
sék. Bár a bőrnadrág és a dirndli az 
alpesti vidékeken elfogadott viselet, 
a könnyedebb öltözék és az ingujj csak 
tikkasztó hőségben, akkkor is csak 
módjával és kivételesen, a jóízlésre és 
az illendőségre való különös figyelem�
mel megengedett.

•

Ehhez a hírhez párhuzamosan kínál�
kozik a Post und Telegraphie, az 
osztrák postások szakszervezeti lapjá�
nak egyik cikke, a Westbanhof pálya, 
udvari postahivatal zárlatközvetítöi és 
rakodómunkásai már évek óta nem kap�
tak esőköpenyt és védőöltözéket, ezért 
legutóbb egy zivatar alkalmával kény�
telenek voltak mezítláb és (szörnnyű 
kimondani!) ing nélkül végezni a cso�
magok ki- és berakását. A cikkíró — 
nyilván szakszervezeti sugallatra — 
azt tanácsolja a rakodómunkásoknak, 
hogy a jövőben várjanak a rakodással 
addig, amíg az eső eláll.

NYUGAT- NEMETORSZAG

Berlin amerikai övezetében Ballon 
és Mietner szaktársakat a Helyközi és 
Távbeszélő Központ dolgozóit, négy�
heti fogházra ítélték és állásukból el�
bocsátották, mert propagandát fejtet�
tek ki Németország újrafelfegyverzése 
ellen és a két német állam között 
közvetlen tárgyaláson alapuló egyez�
mény megkötése érdekében. A tár�
gyaláson az utolsó szó jogán mind a 
ketten kijelentették, hogy kiszabadulá�
suk után még fokozottabban folytat�
ják a békeharcot.

(Neues Deutschland.)

ALGÉRIA
40.000 algériai postás dolgozó, 

hogy az „anyaországi postások által, 
hosszas harcok eredményeképpen, ki�
vívott 33 százalékos béremelés hatá�
lyát rájuk is kiterjesszék, 24 órás 
sztrájkot kezdett. Az algériai postások 
munkabeszüntetését a francia postá�
sok tüntető és rokonszenv- sztrájkok-  
kal támogatták. A főkormányzói hiva�
tal végül is kénytelen volt engedni.

(Fédération Postale.)

FRANCIAORSZAG
René Bontemps, a francia postások 

szakszervezetének világszerte ismert 
vezetője, gépkocsiszerencsétlenség kö�
vetkezeiében életét vesztette. Teme�
tése, annak ellenére, hogy Brune 
postaügyi miniszter, a postás dolgozók 
részvételét minden eszközzel megaka�
dályozta és a párizsi rendőrfőnök csak 
a városon kívül engedélyezte a teme�
tési menetet, valóságos nemzeti tün�
tetéssé vált. A postások tízezrein kí�
vül, a különböző szakmák szervezetei�
nek népes küldöttségei, külföldi ts 
világszervezetek kiküldöttei rótták le 
kegyeletüket a francia és a világ 
szakszervezeti mozgalmában élenjáró 
nagy harcos koporsója előtt.

5700 francia fiatal vett részt a 
berlini Világifjúsági Találkozón. Köz�
tük szép számmal voltak postásiíjak 
is. A költségeket gyűjtés útján te�
remtették elő francia szaktársaink.

(Fédération Postale.)

Építsd a nép országát, védd a magyar függetlenséget, oltalmazd a békét: jegyezz békekölcsönt
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AZ OKT A T Á S R ÓL

MHK- munka megjavítása 
a sportköri vezetőségválasztások 

középpontjában
A sportköri vezetó'ségváíasztások 

lassan befejezéshez közelednek az or�
szág területén. Dolgozóink mindenütt 
jól és helyesen látták, hogy a sportkör 
munkájának alapját az MHK test-  
nevelési rendszer jelenti. Eddig lézaj�
lott vezetőségválasztó taggyűléseken 
minden alkalommal alaposan megvitat�
ták az MHK fokozottabb próbáinak 
beindítását, végrehajtását. Ez annál is 
inkább nagy jelentőséggel bir, mert 
komoly lemaradások voltak egyes 
sporíiköreinknél és üzemeinknél. Most, 
hogy a vezetőségválasztások folynak 
és önálló sportkörök alakulnak, fellen�
dültek az MHK- próbázások. Ezt bizo�
nyítja az Orosházi Sport Kör MHK-  
munkája, mely a szervezőiroda meg�
alakulása előtt a legrosszabb volt az 
országban, de azóta a 120 dolgozóval 
rendelkező Orosháza 1. és az oda�
tartozó HALEP kirendeltsége 72 dol�
gozót próbáztatott le, mind a kilenc 
számból és így a sportfejlesztési terv 
előirányzatát 95 százalékkal túlteljesí�
tette. Hasonlóan jó a helyzet a Kecs�
keméti Sport Körnél, hol a 240 dol�
gozóból 150- en jelentkeztek az MHK 
próbáira és eddig 90- en teljes próbát 
tettek, míg a többi 60 jelentkező 5 és 
6 számból tett részleges próbákat. A 
Budapesti Postás részéről jó munkát 
végzett a tornaszakosztály, valamint a 
motoros szakosztály, mely 100 száza�
lékosan befejezte a próbákat Ezek az 
eredmények már a szervezőiroda, 
illetve a sportköri vezetőség jó munká�
ját jelentik, hogy megértették a sport 
jelentőségét, annak fontosságát. A 
sportköri vezetőségválasztásokon min�
den alkalommal a tagság határozatot 
hozott, hogy az M HK- próbázásokat 
szeptember 30- ig sportköreink 100 szá�
zalékosan befejezik. Meg vagyunk róla 
győződve, hogy sportköri vezetőink a 
határozatok végrehajtását 100 száza�
lékosan ellenőrzik és azokat betartják. 
Minden sportkörnek első és legfonto�
sabb szempontja, hogy a Munkára, 
Harcra Kész testnevelési rendszer ki-  
szélesítése biztosítéka a termelékeny�
ség fokozásának egyben a sportkör 
munkájának fokmérője is. Előre sport�
társak a határozatok megvalósításáért, 
az MHKtpróbázások mielőbbi befejezé�
séért.

Labdarúgó Kupa eredményei

Járműtelep—József-központ 2:0 (0:0). 
Mindvégig szép, élvezetes játékban 
az utolsó 10 percben tudott győzni a 
jó erőkből álló Járműtelep, a jól játszó 
József-központ csapata ellen.

Lipót-központ—Keleti posta SK 2:1 
(2:0). A fiatalokból álló Lipót meg�
érdemelten győzött.

József SK—Bp. 72-es SK 4:0 (2:0). 
Legjobb csapatával kiáltó József meg�
erőltetés nélkül nyert.

Alközpont SK—József SK 4:0 (2:0). 
Góllövő: Glotz 2, Rammer és Kökény.

Kábel SK—Krisztina SK 4:2 (2:2).. 
Sportszerű keretek között lefolyt mér�
kőzés, igazságos eredmény.

Lágymányos SK—Óbuda SK 5:3 
(4:3). Lágymányos győzelme meg�
lepetésnek számít.

PEKO SK—Erzsébet SK 3:2 (1:1). 
Erzsébet csapata végig jól tartotta 
magát, a döntetlen igazságosabb lett 
volna.

Igazgatóság SK—Hírlap SK 4:0 
(1:0). A minden részében jobb Igazga. 
tóság győzelme megérdemelt.

Járműtelep SK—Hírlap SK 7:1 (3:0). 
A bajnokjelölt Járműtelep csapata 
tetszés szerint érte el góljait.

PEKO SK—Óbudai SK 3:1 (2:1). 
PEKO csak nagy küzdelem után tu�
dott győzni.

Alközpont SK—József SK 8:4 (2:0). 
Tartalékosán kiáltó József csapata el�
len az Alközpont sima győzelmet ara�
tott.

Járműtelep SK II.—Krisztina SK 4:2 
(3:0). Járműtelep csapata ■ nehéz küz�
delemben győzött.

A Szombathelyi Postás labdarúgó csa�
pata az Alkotmány- Kupa esti mérkő�
zésein a Szombathelyi Honvéd elleni 
megismételt mérkőzést 1:0 arányban 
elvesztette. Halmos (Postás) egy 11- est 
kihagyott. Az Alkotmány- Kupát ezzel 
a Honvéd csapata nyerte meg.

D í r s é r j i i k :

A Hódmezővásárhelyi Sport Kör 
munkáját, hogy a vezetőségválasztás 
után alig két hétre Vásárhelyen sport�
napot rendezett, hol bebizonyította, 
hogy a helyi postás dolgozók meg�
érdemlik pártunk bizalmát, mely ön�
álló sportkör létesítését biztosította. A 
sportnap megrendezése alkalmával jó 
kollektív szellemről tettek bizonyságot, 
mikor a szép és felejthetetlen sport�
napot megvalósították.

A Debreceni Postás Sport Kör kez�
deményezését, hogy a kézilabdapályára 
a város sportszereid tanulóifjúságát 
díjtalanul beengedi.

Az Orosházi Sport Kör MHK- 
bizottságának jó munkáját.

Főposta Sport Kört a spartakiád jó 
megszervezéséért.

Balassagyarmati Sport Kört a sport- 
szervezés terén elért eredményeiért.

M e g r ó j u k  t

A Járműtelepi Sport Kört az MHK 
rossz munkájáért, valamint a sportkört 
vezetőségváiasztás kétszeri elhalasztá�
sáért.

A Hatvani Sport Kör szervezőiro�
dáját és MHK- bizottságát, hogy eddig 
a próbázások érdekében semminemű 
munkát nem fejtett ki.

A nagykanizsai szervezőirodát, mert 
az MHK munkában eddig semmit sem 
végzett.

Budapest, 1951 szeptember 6.

Központi Sport Szervező Iroda

Pártunk II. kongresszusa felhívta fi�
gyelmünket a dolgozók nevelésének 
fontosságára. Pártunk Politikai Bízott, 
sága májusi határozatában feladatul 
tűzte a szakszervezetek elé, hogy esz�
mei, po+itikai és kulturális neveiőmun-  
kájukat tegyék rendszeressé.

A szakszervezetek kötelessége, hogy 
neveljenek a párt és az állam számára 
új harcosokat, vezetőket a munkás�
osztály soraiból. Hogy feladatunknak 
maradéktalanul eleget tegyünk, eme.-

Az OB tagjai közül csak két elvtárs 
volt SZÓT iskolán. A hat osztály ter�
melési felelős közül csak kettő végzett 
esti iskolát és a bizalmiaknak mintegy 
25 százaléka végezte el a bizalmi, föd�

ném gondoskodtunk kellően nevelésük�
ről, fejlődésükről. Kultúraktíváink ré�
szére nem indítottunk tanfolyamét' és 
a társadalombiztosítási aktívádnak is’ 
esafc kis része részesült oktatásban. 

Azon a területen, ahol az aktívák 
oktatásban vettek részt, megjavult 
a szakszervezeti munka, a ver�
senyszervezés, érdekvédelem és a 

politikai felvilágosító munka.
De sajnos, még nagy azoknak az ak�
tíváknak száma üzemünkben, akik nem 
ismerik kellőkép feladatukat. Ezekre 
a hibákra és hiányosságokra hívta lei 
á figyelmet pártunk Politikai Bizottsá�
gának májusi és a SZOT elnökségé�
nek júliusi határozata és megjelöltei

Hiányosság volt például az elmúlt 
oktatási évben, a bér- és termelési esti 
tanfolyamnál, hogy sem a szakszerve�
zet, sem a SZOT részéről uem volt 
ellenőrzés.

Az új évadban fontos feladatnak te�
kintjük az oktatási színvonal emelé�
sét. Csak jó előadókkal, jól kidolgozott 
előadásokkal és helyesen kiválasztott 
aktívákkal érhetjük el, hogy megjavul�
jon üzemünkben a szakszervezeti mun�
ka. Ennek biztosítására a Helyközi 
Távb. Központból egyhetes OB titkári, 
társadalombiztosítási és kuitúrnevelésj 
eíó'adóképzőiskolára egy- egy eivtársat

Az aktívái oktatásán kívül tömeg�
oktatási formában rendezett előadáso�
kon emeljük dolgozóink műveltségét, 
álaiános, poliikai és szakmai színvo�
nalát, megismertetjük a Szovjetuniót, 
a népi demokráciák békés építő munká�
ját. Ezeken az előadásokon foglalko�
zunk népgazdaságunk ötéves tervével, 
rámutatunk az építő munkánkra törő 
ellenség aknamunkájára, felfedjük és 
megvilágítjuk az imperialisták háborús 
szándékait.

Tömegnevelési munkánkban komoly 
hiányosságok voltak. Szakszervezeti 
bizottságunk nem törődött eléggé a 
tömegnevelési munkával. Nem vettük 
komolyan a szervezést, mechanikusan 
gyakran csak meghirdettük az előadá�
sokat és nem végeztünk a szervezés�
kor megfelelő politikai felvilágosító 
munkát.

nünk kell szakszervezetünk oktatási 
munkájának színvonalát, meg kell ja�
vítani a szervezettséget, fegyelmet.

A SZOT elnöksége határozatában az 
elért eredmények mellett megállapítja, 
hogy vannak komoly hiányosságok a 
szakszervezetek nevelési munkájában.

Ezek a hiányosságok a Helyközi 
Távb. Központi Üzem szakszervezeti 
bizottságának munkájában is meg�
találhatók.

folyamot. Az osztálytitkárok pl- egyál�
talán nem vettek részt oktatásban.

Csak most, amikor néhány héttel 
ezelőtt kiegészítettük aktívahálózatun�
kat, döbbentünk rá, hogy

feladatokat a hibák és hiányosságok 
kijavítására.

Az; új/évadban sokkal nagyobb gond�
dal és felelősséggel készítettük elő az 
oktatást. Gondot fordítottunk az okta�
tásban résztvevők helyes kiválasztá�
sára, figyelembevettük ennél a mun�
kánál a dolgozók javaslatait. így biz�
tosítjuk, hogy az iskolákra és tanfo�
lyamokra a párthoz, Szovjetunióhoz, 
a munkásosztályhoz hű szaktársak ke�
rüljenek.

A bizalmi vagy műhelybizottság! 
vezetőségi tag, kit a csoport jelöl 
ki, érzi, hogy felelősséggel tartozik 
dolgozó társainak és feltétlenül na�

gyobb szorgalommal tanul.

küldtünk. Az iskolát elvégzett elvár-  
sak fogják az üzemükben rendezendő 
tanfolyamokat vezetni. Az oktatást 
tervszerűen hajtjuk végre. Ütemtervet 
készítünk, hogy milyen irányú, meny�
nyi létszámmal, mikor indítunk tanfo-  
íyamot és oktatási felelőst jelöltünk 
az ÜB tagjai közül.

A SZOT elnökségének határozata 
értelmében felelősségteljes feladat há�
rul a szakszervezeti bizottságokra, de 
tudjuk azt, hogy tanfolyamot végzett 
aktívák segítségével a jövőben jobb 
és eredményesebb munkát fogunk vé�
gezni.

Feladatunk most az új oktatási év�
ben a tömegnevelési felelős hálózat 
kiépítése, a dolgozók aktivizálása a 
tömegneveiési előadásokra. Szükséges 
ez azért, hogy a szaktársak többségé�
nek, elsősorban a pártonkívülieknek és 
a postára most bekerült dolgozóknak 
nevelését, művelődését elősegítsük.
. Feladataink növekednek, szakszerve�

zeti funkcionáriusainknak, aktíváink�
nak mindent el kell követni, hogy 
pártunk vezetésével az elért eredmé�
nyeinket megszilárdítsuk, [okozzuk és 
újabb győzelmekkel biztosítsuk a fel�
emelt ötéves tervünk teljesítését, to�
vább erősítsük a béke hatalmas tábo�
rát.

Spárgl Dezső,
Helyközi Távb. Központi Üzem 

SZB- tlitkára.

Ünnepélyesen átadták 
a Szabad Nép terjesztési verseny 

júliusi nyerteseinek a vándorzászlókat
A budapesti hivatalok között július 

hónapban Árpádföld lett az első 
108.1 százalékos, Bp. 114. a máso�
dik 106.6 százalékos eredménnyel.

A vidéki nagy hivatalok között Sár�
vár 121.9 százalékkal az első, Mar�
cali 110 százalékkal a második, a vi�
déki kishivatalok közül pedig Kálics 
fiókposta 105.7 százalékkal első, Garé 
102 százalékkal a második lett.

Az első helyezettek saját csoportju�
kon belül júliusban, az ország leg�
jobb Szabad Nép terjesztő hivatalai.

Szalay Siándor

H Í R E K
DEBRECEN. A debreceni kishivata-  

loik brigádba tömörültek, és így (ették 
meg alkotmányunk ünnepére vállalásai�
kat. Vállalták, hogy augusztus 20- ig a
94.000 forintos bevételi tervet túltelje�
sítik. 22.000 forinttal teljesítették túl a 
bevételi tervet. A legjobb eredményt a 
Debrecen 10- es postahivatal érte el. 
Második a Debrecen 12- es, harmadik 
Debrecen 6- os.

A debrecenkömyéki postahivatalok 
is kiváló eredményeket érnek el. Horto-  
tobágyi Halastó 182 százalék, Horto�
bágy 176 százalék, Kókad 155 száza�
lék.

SIKLÓS. A postahivatal dolgozói, 
átérezve a begyűjtés jelentőségét, 3 
brigádban vettek reszt a begyűjtési 
versenyben. A siklóst postások tehát 
nemcsak a saját munkaterületükön 
igyekeznek az ötéves terv mielőbbi 
befejezését elősegíteni, hanem szabad�
idejükben a párt irányításával öröm�
mel vesznek részt minden olyan mun�
kában, mely a szocializmus mielőbbi 
megvalósítását eredményezi.

KISPEST 1. Alkotmányunk ünnepé�
nek napjára több kispesti kézbesítő 
szaktárs a sajtóárusítás területén igen 
jó eredményeiket ért el. Szalai János 
428 darab, Németh Ferenc 394 darab. 
Fischer József 351 darab, ifj. Magyart 
Ferenc 314 darab és Vas Miklós szak-  
társ 294 darab áruspéldányt adott el 
hetenként.

KUNMADARAS. A hivatal dolgozói 
igen nagy örömmel és lelkesedéssel 
vették át a Szabadság Lapkiadóválla�
lat vándorzászlóját a Szabad Nép ter�
jesztésében elért kiváló eredmé�
nyükért. A lapterjesztési munkában 
kiváló eredményt elért dolgozók.

Kun József, Tóth János, Rigó Hona 
és Uitz Adám szaktársak pénz-, illetve 
könyvjutalm.at kaptak.

MEZÖTÜR. A postás dolgozók te�
vékenyen kivették részüket a be�
gyűjtési munkákból. Augusztus 19- én 
és 26- án 19 szaktárs volt egész napos 
munkán a Petőfi tszcs- ben csépelni A 
26- án kint doigozó brigád 103 mázsa 
búzát csépelt el.

BERETTYÓÚJFALU. A berettyóúj�
falui postahivatal dolgozói a hajdú- 
böszörményivel állanak párosverseny�
ben. Az eddigi értékelések alapján a 
versenyben jelenleg a berettyóújfalui 
postahivatal vezet.

Megdicsérjük Önöd postahivatal 
dolgozóit a szép és ízléses dekoráció�
jáért. A dekoráció elkészítésében fő�
ként Dudás Elza szaktársnő végzett 
jó munkát.

RÁKOSHEGY. Kedves ünnepség 
színhelye volt augusztus 25-én a rá�
koshegyi postahivatal.' A hivatal dol�
gozói ekkor vették át a hirlapverseny 
első díjaként a vándorzászlót és a 
pénzjutalmat. A zászló átvéleiekor a 
hivatal dolgozói megfogadták, hogy 
munkájukat ezentúl még jobban kí�
vánják végezni, leküzdenek minden 
nehézséget, hogy a szocialista sajtó 
minél több dolgozótársunk kezébe ke�
rülhessen.
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Postánk nagy fejlődés előtt áll 
az ötéves tervben. Aki megláíogatja 
a Műcsarnokban rendezett Ötéves 
terv- kiállítást, megismerheti a fejlő�
dés legfontosabb adatait. A három�
éves terv végén, 1949- ben 435 mil�
lió levelet továbbítottunk. Az ötéves 
terv végén 730 millió levelet jutta�
tunk el rendeltetési helyére. A fel�
adott csomagok száma 1949- ben 10 
millió volt. 1954- ben ennek másfél-  
szeresét fogjuk szállítani.

A kiállításon hazánk színes égők�
kel kivilágított térképén láthatjuk: 
1945- ben egyetlen községben sem 
volt telefon, 1947- ben már 152 falu 
kapott távbeszélőt, 1949 végén 1562,

tavaly már 1712 községben volt te�
lefon, 1954- ben pedig 2569 falunak 
lesz távbeszélő állomása.

A kiállítás bemutatja a típuster�
vek alapján épített földszintes és 
emeletes vidéki postahivatalok épü�
leteinek modelljét is.

A kiállítás gazdag anyaga az 
ipar, a mezőgazdaság, a közlekedés 
terén, kulturális téren, számokban, 
képekben, modellekben vetítik elénk 
ragyogó jövőnket. Az igen tanulsá�
gos és egyben gyönyörködtető ki�
állítás megtekintését minden postás 
dolgozónak figyelmébe ajánljuk. A 
kiállítás szeptember végéig lesz 
nyitva.

Hosszú ideje nem volt már újítókiállítás a postán. Ezt a szélcsendet törte 
meg a Javítóműhely újítási bizottsága azzal, hogy augusztusban kéthetes újí�
tási kiállítást rendezett. -  *

A Javítóműhely Lcnin- termében hosszú asztalokon sorakoznak az újítások, 
mindén tárgy mellett az újítás pontos leírása és a megtakarítás összege. Kár, 
hogy a kifizetett újítási díjat nem tüntették fel. Az egyik asztalon egy CB 
10- es kis kapcsaló. Stéhli Imre szaktárs újítása-  aki roncs-  és selejtanyagokból 
állította azt össze. Darabonként 2000 forint megtakarítást eredményezett. 
Stéhli szaktárs eddigi újításaival 68.000 Ft megtakarítást ért el. Szintén élen�
járó az újításokban Somogyi János, aki a távbeszélő áramköröknél javasolt 
változtatásokat. A kitűnően bevált újításaival elért megtakarítás összege 62.000 
forint. Igen értékes újítás Kocsis József szaktársé, akinek újtipusú hordoz�
ható LB készüléke 21.000 Ft megtakarítást jelent. Somkúti Ferenc újítása a 
takarékosságon kívül üzemegészségügyi szempontokat is szolgál. Távbeszélő 
központok munkahelyeinek újszerű megvilágításával és az eddig benyújtott 
egyéb újításaival 18.000 Ft a megtakarítása. És így tovább, hosszú sorban, sok 
volna felsorolni is.

A látogató dolgozók érdeklődve nézegetik az újításokat, némelyik előtt 
hosszabb ideig állnak elgondolkodva. A minket ka’auzoió újítási megbízott, 
Hídvégi szaktárs elmondja, hogy a fizikai dolgozók, a műszaki értelmiség és 
az adminisztráció egyformán kivette a részét az újításokból.

Az elfogadott 252 újításból 150, fizikai dolgozótól ered. Az újítások révén 
megtakarított összeg 1951. augusztus 1- ig 942.211 Ft. A kifizetett újítási díjak 
összege pedig 33.273 Ft. A terem egyik falán az újítók képei mutatják, hogy 
a nép állama megbecsüli azokat, akik tudásuk és leleményességük legjavát a 
béke erősítésére fordítják. A posta üzemei kövessék a Javítóműhely pé'dáját, 
mert a szaktársakat érdekli az újítókiáílítás, ezt bizonyítja a látogatókönyvbe 
bejegyzett több mint 500 aláírás is.

Egri Gyula

Az elmúlt év folyamán csak igen kevés szakszervezeti aktívánk 
vett részt oktatásban

nem foglalkoztunk eléggé kádereinkkel,

A tanfolyamok sikerét
állandó és rendszeres ellenőrzéssel biztosítjuk

Az oktatással szorosan egybetartozik 
a dolgozók széleskörű nevelése

A Dunai V asm űért, a budapesti fö ld a la tti v asú té rt, az  ino tai e rőm űért, a tiszalök i v ízm űért, 
a z  ö tév es  te rv é rt, a m agyar nép  b o ldog jö v ő jéé rt, a szocializm usért: je g y e z z  békekölcsönt!


