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Új munkasikerekkel ünnepeltük November 7-ét
A felszabadulás előtt november 

7-e s-zürke hétköznap volt. Olyan, 
mint a többi. Robot, éhbérért. De a 
föld-kerekség egyhatodán a Szovjet�
unióban a felszabadulás ünnepnap�
ja volt. Az Októberi Szocialista For. 
radalom évfordulója, melyen Lenin 
és Sztálin vezetésével a Bolsevik 
Párt zászlaja alatt a>z orosz nép ki�
vívta a szabadságát: azé lett a gyár, 
aki dolgozik benne, azé lett a föld, 
aki megműveli.

A Bolsevik Párt szava egyre több 
dolgozóhoz ért el, harcra mozgó�
sítva őket a szabadságért, a békés 
életért, a boldog jövőért. A győztes 
Októberi Forradalomban született 
Szovjetunió megsemmisítve a náci 
fasizmust, nekünk is meghozta a 
szabadságot. -

Munkával
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Magunknak építettük az újjáépí�
tésben, a hároméves tervben és 
magunknak építjük most is, mikor 
ötéves tervünket teljesítjük. I 

Ezzel a szabadsággal élt a 
magyar nép és követte pártun �
kat, Rákosi elvlársat és ma�
gáévá tette a jelszót: „Miénk 
az ország, magunknak építjük”. 
November 7-re a Nagy Októberi 

Szocialista Forradalom ünnepének 
tiszteletére a magyar dolgozók és 
köztük a postások is, hogy bebizo�
nyítsák a Szovjetunió és Pártánk 
iránti hűségüket és szeretetüket, fo�
gadalmat tettek Rákost elvtársnak 
ötéves tervünk időeiőtti teljesítésére. 
Dolgozóink tudják, hogy vállalásaik 
teljesítésével egy-egy csapást mér�
nek a háborús úszítókra és ezzel 
egyidejűleg megszilárdítják a Nagy 
Októberi Forradalom eredményét:

a szabadságot és a békét
Ezért tett szocialista kötelezett�

ségvállalást Magyar Pál kézbesítő 
szaktárs, a Pesterzsébet 1-es posta- 
hivatalban, aki a vállalt 500 forint 
értékű értékcikk eladását már no�
vember 3-ra 1347 forinira teljesí�
tette.

Ezért harcolnak a 
Bp tO-es postahivatal dolgo�
zói is, köztük Nagy Gábor 
szaktárs is, aki 3 rádióelőfizető 
helyett 10, Varga József szak�
társ 3 helyett 6 rádióelőfizetőt 

szerzett.
De nem maradnak le ebben a 

harcban a Keleti Postahivatal dol�
gozói sem, ahol Bujdosó Sándor 
szaktárs már egész évi tervét telje�
sítette: 15 ezer forint értékű érték�
cikkei adott el, 42 rádióelőfizetőt és 
97 meghatalmazást gyűjtött.
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a Bp. 72-es postahivatal dolgozói, 
akik a nagy ünnep tiszteletére vo- 
naivizsgák letételét vállalták.

Mint Búzás Erzsébet szak�
társnő, aki két vonalvizsgát, 
Töreki Klára szaktárnső pedig 
hármat vállalt azért, hogy ez�
zel is emelje a munka minősé�

gét.
Műszaki üzemeink közül kiemel�

kedik vállalása teljesítésében a
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aho! a dolgozók kemény harcot foly�
tatnak tervük teljesítéséért és azt 
újításokkal- is igyekeznek elősegí�
teni. Például: azokon a helyeken, 
ahol az előfizetők száma csak 50 
körül van, ott az erősítőből két vég�
erősítőcsövet kiemelnek,

s ezzel mintegy 8 ezer forin�
tot takarítanak meg,

vagy egy másik újítási javaslattal 
a vonalak és erősítők biztosítására 
a három Amp.-es biztosíték helyett 
egy 12 Volt 10 Wattos autószofita 
égőt használnak. A biztosíték feliz�
zásából a karbantartó azonnal, ész�
leli a zárlatos vonalat, így az erősí�
tők nem mennek tőnkre, mert a biz�
tosíték felveszi a feszültség java�
részét és nem terheli az erősítést.

Sorolhatnánk tovább a többi pos�
tai üzem és hivatal dolgozóinak 
példáját, aho! a kommunistákkal az 
é!en teljesítették vállalt kötelezett�
ségeiket.

Ez a verseny is megmutatta, 
hogy dolgozóink, köztük a nők, ifik, 
műszaki értelmiségiek is megértet�
ték Rákosi elvtárs figyelmeztetését, 
hogy nálunk a verseny még min�

dig kampányszerű,' ezért emelkedik 
azok száma, akik nemcsak november 
7-ig, hanem az év végéig tettek szo�
cialista kötelezettségvállalást. Ez�
zel is kifejezésre juttatták, hogy 
cselekvő tagjai a béketábornak, 
hogy legfontosabb feladatuknak, öt�
éves tervünk teljesítését, túlteljesí�
tését tartják.

Postás dolgozóink lelkesedése és 
akarata, hogy tervüket teljesítik, 
szerves része annak a nagy béke- 
akaratnak, mely tervünk teljesíté�
sére és túlteljesítésére mozgósítja 
a magyar dolgozókat, hogy a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom 
eredményéi, szabadságunkat a 
szovjet emberek példáját követve 
mi is megvédjük.

Bayer Zoltán
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A Központi Vezetőség határozata nagyjelentőségű esemény 
a postás dolgozók életében

A felszabadulást követő egv-két év 
után, mint komoly szükségszerűség 
jelentkezeti a szakmai pártszerveze�
tek létrehozása. Felsőbb pártszerve�
zeteink határozata alapján több 
szakmai pártszervezet létesült. Ilyen 
pártszervezetet kapott a Rendőrség, 
Rákosi Mátyás Művek, MÁV, Fő�
városi Villamos Vasút, a Posta és 
ezenkívül több más fontos szerv. 
Ezeknek a pártszervezeteknek ha�
talmas feladatokat kellett megolda- 
niok. Elsősorban fel kellett szárnol- 
niok a jobboldali szocialdemoKraták 
fő bázisait, egyesíteni kellett végle�
gesen a munkásosztály erőit, át 
kellett nevelni a dolgozók tömegeit, 
meg kellett erősíteni a pártalapszer- 
veket. Ki kellett harcolni és meg kel�
lett szilárdítani — az üzemekben 
és hivatalokban — a párt vezetősze�
repét és a pártellenörzést. Káderek 
tömegeit kellett adni a párt, az ál�
lamhatalmi és igazgatási szervek, 
valamint a népgazdaság legkülön�
bözőbb területeire.

Harcba kellett vinni az üzemek 
és hivatalok kommunistáit és vala �
mennyi dolgozóját a termelékeny�
ség és a termelés emeléséért, az 
önköltség csökkentéséért, a munka- 
fegyelem megszilárdításáért, a köi- 
csönjegyzések sikeréért.

A fejlődés, az újabb és újabb fel�
adatok azonban, olyan követelmé�
nyeket állítottak a pártszervek elé, 
amelyeket a jövőben — a szakmai 
szervezeti formában — nem lehetne 
hiánytalanul megoldani. A szakmai 
pártszervek, mint egy idegen test 
feküdtek egy-egy kerületben. Rend�
szerint saját speciális problémáik�
kal foglalkoztak. A postás alapszer�
vek elszakadtak — a keni létükben 
lévő — modem termelőüzemektől,

a fejlettebb, a haladottabb munkás�
ságtól. Nem tudták átvenni azok jó 
kezdeményezéseit. Pártunk felsőbb 
szervei azonban — mint mindig — 
most is előrelátva, egy éve meg�
kezdték a szakmai pártszervek fel�
számolását és kb. fél éve a Posta és 
a Fővárosi Villamos Vasút Pártbi�
zottságának kivételével valamennyit 
megszüntették.

A Központi Vezetőség határozata, 
amely megszüntette a Posta és a 
Fővárosi Villamos Vasút Pártbizott�
ságát és az ezekhez tartozó alap �
szerveket a kerületeknek adta át, 
egyben megállapítja azt is, hogy a 
Postás Pártbizottság, a postás kom�
munisták általában jól oldották meg 
a feladatokat és különösen jó mun�
kát végeztek a békekölcsönjegyzés�
nél és a vezetöségválasztás alkal�
mával.

A Postás Pártbizottság ezúttal 
mond köszönetét valamennyi postás 
kommunistának, tömegszervezeti ve�
zetőnek és tagnak, akik áldozatkész 
munkájukkal, példamutató m agatar �
tásukkal szívós, nehéz, de eredmé�
nyes harcokat vívtak az eredmé�
nyek eléréséért

A Központi Vezetőség határozata 
új lehetőségeket nyit meg alapszer�
veink előtt és valamennyi postás 
párttag érezze becsületbeli kommu�
nista kötelességének, hogy továbbra 
is fokozott munkával, példamuta�
tóan harcoljon a párt erősítéséért, 
az újabb és újabb feladatok sikeres 
megoldásáért. Fáradhatatlanul ve�
zessék harcba a postás üzemek párt �
vezetőségei és kommunistái a dol�
gozókat a Posta ötéves tervének tel�
jesítéséért, a békéért, a szocialista 
postáért, a szocialista Magyarorszá. 
gért vívott harcban.

POSTAS PÁRTBIZOTTSÁG

NEVEL A P ÁRT
Egy örvendetes és a nyilvánosság elé kívánkozó esetet szeretnék 

elmondani. A Posta Kp. Anyaghivatala meg oan bízva többek között a 
távbeszélő fülkék karbantartásával is.

Az elmúlt napok egyikén egy telefonbejelentés érkezett hozzánk, 
hogy az Ecseri-út és az Ültöi-út sarkán lévő távbeszélő fülkének egyik 
ablakát betörték. Maga a kártevő jelentette be telefonon, s megkérdezte, 
mitévő legyen? Beüvegezteti-e a posta, vagy ő maga csináltassa meg? 
Mondanunk sem kell, meglepetéssel hallottuk a bejelentést, mert hiszen 
hasonló eset még nem fordult elő. Miután az elvtárs személyi adatait 
bemondta a telefonon, beleegyeztünk, hogy az üvegeztetést elvégeztet�
heti, bár bevalljuk az egészhez nem sok reményünk volt.

A következő napon újból felhívott az clvlárs és bejelentette, hogy az 
üvegezés megtörtént, kéri, hogy ellenőrizzük. Nem tudtam a telefonon 
keresztül sem eltitkolni meglepetésemet, mire a legtermészetesebb han�
gon azt válaszolta: „Elvtársnő, ha egy kommunista az Állam azaz a 
saját vagyonát megrongálja, kötelessége a kárt megtéríteni.”

Nägelberg Nándor, Luther-u. l/b-be,n lakó elvtárs, mert ö volt, aki 
betörte az ablaküveget, példamutatása világosan szemlélteti pártunk 
nevelőhatását és nekünk, pártmunkásoknak, népnevelőknek erőt és len�
dületet ad a további munkához.

Erdős Tamásné 
Kp. Anyaghivatal

„Minden terv annyit ér, amennyi: 
megvalósítanak belőle” . . ,  — mon�
dotta Sztálin elvtárs.

Az ötéves terv nem prognózis, ha�
nem a dicsőséges Vörös Hadsereg 
felszabadító harcai eredményekép�
pen a felszabadult, hazáját most 
már tényleg magáénak érző dolgozó 
nép diadalmas fegyverténye.

Az első tervév bebizonyította, hogy' 
a

terv élő valóság le tt,
óriási rejtett erők szabadultak fel 

j és eredményeink alátámasztották, 
hogy dolgozó népünk, pártunk veze�
tésével, irányításával, eddigi eredmé�
nyeinknél nagyobb eredmények el�
érésére is képes.

A felemelt terv második éve or�
szágszerte hatalmas fejlődést és nagy�
szerű eredményeket hozott. A 111. ne�
gyedév eredményei:

a Sztálin Vasmű, Inota, Duna- 
völgyi Timföld gyár,

stb. építkezései óriási, — kapitalista 
gazdálkodásban el sem képzelhető — 
előrehaladást jeíentettek és jelentenek 
életünkben. Iparunk globális tervtel�
jesítése — minden feszítettsége elle�
nére — csaknem elérte a 100 százalé�
kot, a közlekedés pedig azt túlhalad�
ta. A posta dolgozói is kivették ré�
szüket a szocialista posta megterem�
téséből és a szocializmus alapjainak 
lerakásából.

I. és n. negyedévi terveinket, álta �
lában teljesítettük, azonban több vo�
natkozásban kisebb lemaradások mu�
tatkoztak. A harmadik negyedév to�
vábbi fejlődést hozott és általános�
ságban az eredmények kielégítsek

A posta üzletviteli teijesitményei 
az alábbi képet mutatják

a ffl. negyedév folyamán:
Levélpostai küldemények, 

postai kezelésű hírlapok, aján�
lott küldemények, feladott cso�
magok 92 %
Feladott utalványok 94 %
Takarék és csekk befizetések 

és kifizetések 94 %
Nemzetközi Távközlés 121 %
Feladott táviratok 120 %
Előfizetői távgépíró szolgálat 117 % 
Helyi távbeszélgetések - 110 %
Beföldi távolsági távbeszél�

getések 113 %
Rádióelöjizetök száma 97 %

illemeink kőiül kiemelkedik
az Alközponti Ü. V. 109.9 %-os, 
a Rádióműszaki 0 . V. 109.2%-os 
a Magyar Filatélía V. 107 %-os, 
a Központi Hirlapiroda 105.4 
%-os, a Lófogatú Szállítási Ü. V. 
105.2%-os. a Központi Javító�
műhely 105.1 %-os, a Budapesti 
Hálózatépítő 0. V. 105 %-os, a 
Központi Járműtelep 103.9 %-os 
eredményei. Teljesítette tervét a 
Szegedi Hálózatépítő U. V. is

100.5 %-ra.

Különösen örvendetes azon vállala�
taink fejlődése, melyek a II. negyed�
évben lemaradtak a terv teljesítésé�
ben így a Lófogatú Szállítási Ü. V., 
a Központi Hirlapiroda, a Budapesti 
és Szegedi Hálózatépítő Ü. 17.-ok. 
Vállalataink, de különösen az utóbbi 
négy jelentősen túlhaladta az előző II. 
neyedévi tervét. Így a Hirlapiroda 
189.4%, a Lófogatú Szállítási Ü. V. 
126.6%, a Szegedi Hálózatépítő V. 
121.7%-kal. Néhány kivétellel (Pécsi 
Debreceni, Hálép, Füatélia) minden 
vállalatunk jelentősen túlhaladta az 
előző negyedévi eredményeket.

Az eredményesen működő, de külö�
nösen a lemaradásaikat behozó vál�
lalataink vezetői és dolgozói jó mun�
kája bizonyítja, hogy megszívlelve 
nagy vezetőnk, Rákosi elvtárs állan�
dó tanítását, Pártunk irányításával, 
szakszervezetünk segítségével, szo�
cialista vezetéssel, ellenőrzéssel, mun�
kánk állandó építő kritikájával, eleget 
teszünk a tervfegyelemnek és megfe�

szített terveinket is eredményesen tel�
jesíteni tudjuk.

A III. negyedévi terv teljesítésében 
elmaradó üzemeink:

A Vezetékes Rádió Ü. V. 54.8 %, 
a Budapest—Vidéki HALEP Ü. V.
97.3 %, a Pécsi Ha LÉP 0. V. 92.8 %„ 
a Miskolci HALÉP O. V. 97.8 %, a 
Debreceni HALEP Ü. V. 65.4 % és a 
Soproni HALEP 0. V. 79.4 %-os 
eredményével.

E vállalataink, részben rajtuk kí�
vülálló okok (anyagellátási nehézsé�
gek, munkaerőhiány, szállító vállala�
tok lemaradása stb.) miatt maradtak 
ie a tervteljesítésben, azonban éppen a 
többi vállalatok eredményei mulatják, 
hogy idejében történő ellenőrzéssel, 
helyes átcsoportosítással, megfelelő 
munkaszervezéssel, helyettesítő anya�
gok alkalmazásával, jó kooperációval 
biztosítani lehet a lemaradások be�
hozását.

Különösen a Vezetékes Rádió
1). V. és a Debreceni HALÉP ve�
zetőire és dolgozóira vár hatal�

mas feladat.

A Vezetékes Rádió kiépítése orszá�
gos fontosságú feladat és,itt különösen 
köteleznek bennünket népgazdaságunk 
követelményei.

Műszaki értelmiségi dolgozóinkra 
váró megtisztelő feladat, hogy min�
den tudásukkal, tapasztalataikkal se�
gítsék dolgozóinkat feladataik vég�
rehajtásában. A nehézségektől nem 
megriadni, hanem keményen szembe 
kell szállni velük.

Vállalatainkban meg kell szüntetni
a tervezés lazaságát, mert csak a ter�
vek feszítettsége hozza felszínre a 
belső erőforrásokat, rejtett anyag- és 
munkaerőtartaiékokat, elfekvő kész�
leteket. Az anyagtakarékosság, a 
Gazda-mozgalom, hulladékanyag fel- 
használása, ne csak oapiron jelentkez�
zék, hanem tényleg a tervek teljesí�
tését szolgálja, éppen a legjobban le�
maradó HALEPEK területén.

Felújítási tervünk műszaki kiteljesítése is 
csak 85 százalékos.

Egyes területeken; igv átviteltechni�
kái berendezések, távbeszélőkészülé�
kek, jármüvek vonalán jelentős a túl�
teljesítés. Ugyanakkor hálózati, a bu�
dapesti főközponti, mao-asénítési fel�
újításoknál komoly lemaradások ész�
lelhetők. Ugyancsak jelentősek a lema�
radások a Javítóműhely saját és az 
Alközponti U. V. részére elvégzendő 
felújítási munkáinál.

Felújítási tervünk teljesítésének fon�
tossága méginkább aláhúzza a lema�
radásokban érdekelt HALEP-ek, Fő�
központi Özem, Javítóműhely és ma�
gasépítési szerveink e&rányú munkájá�
nak megjavítását.

A terv te lje s íté se  kötelező törvény
és ez lebegjen szemünk előtt, most, 
amikor a IV. negveciev elején össz�
pontosítjuk minden erőnket az 1951. 
évi tervek teljesítése, sőt túlteljesíté�
se érdekében. A feladatok nagyok, de 
végrehajthatók. Mozgósítani keil min�
den erőt és Sztálin elvtárs születés�
napiét akkor fogluk méltóképpen meg�
ünnepelni, ha jelenthetjük december 
21-én, hogy a Posta dolgozói eleget 
tettek a népgazdasági terv előírásai�
nak, mind részleteiben, mind egészé�
ben.

Műszaki értelmiségi dolgozóinknak 
is minden lehetőséget meg kell ta- 
lálniok fenti céi elérésére. Újítások�
kal, komplex-brigádokkal, a munkafe�
gyelem szigorú betartásával ki kel! 
küszöbölni a nehézségeket. Részt kell 
venniök a tervbrigádok mozgósításá�
ban, építő bírálatig! támogassák a 
szakvezetőket a nagy feladat végrehaj�
tásában.

1951. évi terveink teljesítése fogja 
bizonyítani, hogy a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom tanításait ma�
gunkévá tettük és pártunk. Rákosi 
elvtárs vezetésével, a nagy' Szovjet�
unió támogatásával. lankadatlanul 
harcolunk a béketábor győzelméért..

KISS ERNŐ, postafőosztály
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harmadik évnegyedének kiértékelése
A Harmadik evnegved kiértékelése 

után po6Íás dolgozóink jóleső érzés�
sel tekintenek vissza az elmúlt évne- 

• gyedben elért eredményre. Postás dol�
gozóink egyre inkább megértették a sző�
tt.alista munkavállalások nagy jelentő�
ségét. a tervek teljesítésében, túiteljesí- 
tésében. Egyre nő azoknak a dolgozók�
nak 6záma, akik bekapcsolódnak a 
szocialista munkaversenybe és igyekez�
nek minél jobban kivenni részüket a 
terv teljesítésében.

A szocialista munkaversenv alapját 
képezi a büszke és megtisztelő élüzem 
címért és a szakma legjobb dolgozója 
címért folyó nemes verseny. Üzemeink 
ennek eléréséért és megtartásáért foly�
ta liák versenyüket. A kiértékelés mu�
tatja. hogy mely üzemeink, hivata�
laink tették jobban magukévá pártunk 
útmutatásait a szocialista munkaver- 
6eny szervezésének terén. Az utolso 
kiértékelés óta dolgozóink verseny- 
lendülete fokozódott, versenymozgal�
munk kiszélesedett. Elért eredményein�
ket pártszervezeteink útmutatásának 
és segítségének köszönhetiük.

A harmadik évnegyed kiértékelése 
•lapján műszaki területen az

Alközpont ÜV
harmadszor egymásután nyerte 
e4 az élüzem jelvényt és a közleke�
dés- és postaügyi miniszter vátv 
dorzászlóját. Az összes üzemi vál�
laltok közül legjobban teljesítette 
az élüzemfeltételeket. Az önkölt�
ségi tervét 120.7 százalékra, tel�
jesítménytervét 136 százalékra, 
felújítási tervét 173 százalékra, al�
központi szerelési tervét pedig 141 
százalékra teljesítette. A teljesít�
ménybérben dolgozók teljesítmé�
nye a júliusi eredményhez képest 
139 százalékról 142.5 százalékra 
emelkedett. A szerelési anyagok 
20 százalékát használt anyagokból 
biztosították. Ezévi tervüket glo�

bálisan október l-re befejezték. 
Második helyezett a

Posta Központi Járműtelep ÜV

és jó munkája eredményeképen a 
Postás Szakszervezet vándorzászlaiát 
is elnyerte. A vállalat önköltségi ter�
vét 102.3 százalékra, teljesitményter- 
vét 134 százalékra, felújítási tervét 121 
százalékra, műszaki fenntartási tervét
134.6 százalékra, felújítási tervét 121 
százalékra, műszaki fenntartási tervét
124.6 százalékra, pénzügyi tervét pe�
dig 133 százalékra teljesítette. A mű�
helyek átlagteljesítménye a júliusban 
elért 131 százalékról szeptember végéig 
134 százalékra emelkedett. Az üzem 
dolgozói az élüzem feltételekben meg�
szabott 3 százalékos üzemanyagmegta�
karítás helyett 4.2 százalékot értek el.

A 100 forint munkabérre eső te.fesit- 
ményérték 4.1 százalékkal emelkedett. 
Az üzem versenyszervezésének terüle�
tén, valamint a dolgozóknak a munka- 
versenyhez való viszonya terén ko�
moly javulás mutatkozik.

A Posta forgalom területén

Budapest 72
hivatal nyerte el az élüzem jel�
vényt és a közlekedési- és posta�

ügyi miniszter vándorzászlóját.
Az új élüzem a feltételeket 100 szá�

zalékra teljesítette. Az 1 mért munka�
egységre eső költséget a május havi�
hoz viszonyítva 15.6 százalékká!, az 1 
forint termelési értékre eső igazgatási 
költségeket pedig 12 százalékkal 
csökkentette. Az előirányzott önkölt�
séggel szemben 2.7 százalékos meg�
takarítást értek el. Tervét 127.7 száza�
lékra teljesítette. 100 százalékos terv- 
szerűség mellett.

A távirányítások számát 20.96-ról 
16-9-re csökkentette. Szép fejlődés mu�
tatkozik az anyagtakarékossági mozga�
lomban, valamint a Gazda-mozgalom�
ban.

A hivatal valamennyi dolgozója 
résztvesz a hosszúlejáratú ver�
senyben. Az alkotmány ünnepének 
tiszteletére a dolgozók 97 száza�

léka tett vállalást.
Második helyezett

Debrecen 2 postahivatal.

Elért eredménye alapján a Postás 
Szakszervezet vándorzászlaját érde�
melte ki. A harmadik negyedévben az 
1 mért munkaegységre eső költséget 
május hónaphoz viszonyítva 17 szá 
zalékka'l, az 1 forint termelésre eső 
igazgatási költségeket 21.3 százalékkal 
csökkentették.

A harmadik évnegyedben az elő�
irányzott költségekkel szemben
16.3 százalékos megtakarítást ér�
tek el. Jó munkájukat bizonyítja, 
hogy hibájukból vonatkésés, vala�
mint zárlatlemaradás nem fordult 

elő.
A hivatal hírtapforgaImában június 
hónaphoz viszonyítva 6 százalékos 
emelkedést értek el. A hivatal dolgo�
zói jól viszonyulnak a munkaversenv- 
hez, 91 százalékuk vesz részt hosszú- 
lezáratú versenyben. Eredményeik el�
érésére MÁV—Postás komplex brigá�
dokat, A—B és Gazda brigádokat ala�
kítottak.

Ezek az eredmények buzdítsák többi 
üzemünket, hivatalainkat, hogy ha�
sonló eredményeket érjenek el. Igye�
kezzenek ,a negyedik negyedévben a 
munkaversenv lendületének fokozásán 
keresztül az élenjáró üzemeket utóiérni, 
sőt túlszárnyalni.

Dobos Imre

Nemzetközi hírek
MAROKKO. A marokkói postás 

szakszervezet meknes-i helyi csoport�
ja főtitkárát, Toussaint szaktársat a 
rendőrség három hónappal ezelőtt le�
tartóztatta. Azzal vádolták, hogy 
szakszervezeti ténykedés ürügye alatt 
„felforgató" tevékenységet fejtett ki. 
Toussaint szaktárs ugyanis fehér em�
ber létére nem átadott harcolni a 
Marokkóban postai viszonylatban is 
uralkodó faji megkülönböztetés ellen. 
Ez pedig éppen a mai időkben bünte- 
tenaő cselekmény Juin tábornok főkor�
mányzó és társai szemében.

A világ haladó szakszervezetei, első�
sorban a francia szakszervezetek eré�
lyes tiltakozása eredményeképpen a 
most megtartott főtárgya'áson Tous�
saint főtitkárt a büntető törvényszék 
az ellene emelt vád alól kénytelen volt 
felmenteni és azonnal szabadlábra be�
helyezni

BULGÁRIA. A bolgár postások 
szakszervezete Hl. országos kongresz- 
szusa tiszteletére bolgár szaktársaink 
5000 egyéni felajánlást tettek. A kon�
gresszusi napokkal párhuzamosan fo�
lyó sporteseményeket és művészeti 
rendezvényeket a bolgár postások ösz- 
szekötötíék a szabadságáért hősiesen 
harcoló koreai nép megsegítésére ren�
dezett gyűjtéssel. A gtiüjtés töb.bmillió 
léva készpénzt és ruhaneműt eredmé�
nyezett.

FRANCIAORSZAG. Egy éjszaka 
háromszor próbáltak behatolni a párizsi 
kerületi szakszervezeti szövetség 
székházába a degaullepárti roham�
csapatok. Ennek során két szakszerve�
zeti alkalmazottat súlyosan megsebesí�
tettek,

A következő napon a székház hom�
lokzatán a fasiszta merényletet ismer�
tető feliratot helyezett el a szakszer�
vezeti szövetség. A rendőrség erő�
szakkal akarta eltávolítani a degaulleis- 
tákat megbélyegző plakátot. A szak- 
szervezeti székházban tartózkodó al�
kalmazottak ellenálltak. Erre a rend�
őrség erősítést kért és kapott. Az erő�
sítést Párizs rendőrfőnöke. Bay lot, az 
egykori postás szakszervezeti tag, hír�
hedt munkásáruló személyesen vezette. 
A rendőrök behatoltak a szakszervezeti 
székház épületébe, és durván bántal�
mazták az ott tartózkodó szakszerve�
zeti vezetőket, köztük Andié Tollet-et 
a párizsi Felszabadulási Bizottság el�
nökét, továbbá Maurice Gastaud-t, a 
francia postás szakszervezet párizsi 
titkárát és összetörték az iroda beren�
dezését. Több szakszervezeti vezetőt 
a rendőrség letartóztatott. Most a 
francia munkásság határozott tiltako�
zására az őrizetbe vett szakszervezeti 
vezetőket a rendőrség kénytelen volt 
szabadonbocsátani.

•

OLASZORSZÁG. Az olasz postások
a vasutasokkal és a többi közszolgá�
lati alkalmazottakkal együtt, tovább 
folytatják harcukat az u. n. „mozgó 
bérskála“ bevezetéséért. A mozgó 
bérskála rendszere a bérek és a Mar- 
shall-terv, valamint a kormány népel�
lenes gazdaságpolitikája következté�
ben haladványszerűen növekvő meg�
élhetési költségek közötti különbözei 
időszakos, megfelelő összeggel való 
kiegyenlítését célozza.

Amint ismeretes, a közalkalmazot�
tak legutóbbi, az egész országra kiter- 
/eaő, két napig tartó általános sztrák- 
ja részleges kormányválságot okozott. 
Az újjáalakult kormány megígérte, 
Iwgy u közalkalmazottak bérkövetelé�
sének helyt ad.

•

AUSZTRIA. A nemrégiben Auszt�
riában megtartott szakszervezeti kon�
ferencia — mint olvasóinknak már hírt 
adtunk ró'a — a legteljesebb amerl- 
kanizálódás jegyében zajlott le. A 
külföldi szakszervezetek közül csak az 
angolszász országok szakszervezetei 
küldték el képviselőjüket Becsbe. Jel�
lemző az osztrák szakszervezeti veze�
tők gondólkodásmódjára, hogy a 
Szakszervezeti Világszövetség Postás 
Szakmai Tagozata által az osztrák 
postás szakszervezeti küldöttekhez 
Intézett üdvözlőtáviratot Holzfeind fő�
titkár két napig rejtegette és csak az 
értekezlet befejezése után hozta az 
érdekeltek tudomására.

He

LENGYELORSZÁG. Lengyelország�
ban a dolgozóknak majdnem 95 szá�
zaléka aláírta a Békevilágtanács fel�
hívását. A postások itt is példát mu�
tattak. A postás szakszervezet külön- 
propagandaiskolát állított fel békebi�
zottsági agitátorok kiképzésére. 442 
békebizottságban 1448 gyűlésen, ren�
dezvényen összesen 5745 propagan�
dista működött közre a közel 100 szá�
zalékos aláírásgyűjtési eredmény ki�
vívásában.

A legjobb műhelyvezető címet Som- 
kuti Károly Posta Járműtelep U. V. 
műhelyvezetője érdemelte ki. Som-
kuti szaktárs, mint a műhely vezetője, 
a postai szállítóeszközök javítását és 
karbantartását vezeti, irányítja kiváló 
eredménnyel. A munkaszervezés, az 
anyagtakarékosság terén kimagasló 
eredményei vannak. A mühelyrészle- 
gekben jegyeimet tart, szorgalmas és 
pontos, munkatársai szeretik.

A szakma legjobb technikusa címet 
Bakos Elemér, a Főposta Felügyelőhi�
vatal művezető-technikusa nyerte el. 
Elmunkás, a sztahanovista oklevél és 
jelvény tulajdonosa. Jó munkájáért a 
köztársasági érdemérem bronz fokoza�
tával tüntették ki. Az ország, legjobb 
műszerésze és a legjobb technikusa 
címet szintén elnyerte. Tevékenyen 
részt vesz az újítómozgalomban. Ed�
dig elfogadott újításai összértékben
1,300.000 forint megtakarítást eredmé�
nyeztek.

A szakma legjobb műszerésze címet 
Dányi Lajos, a Távbeszélő Főközponti 
Üzem belvárosi üzemosztálya speciá�
lis áramkörös műszerésze nyerte el.
Teljesítménye júniusban 200 százalék, 
júliusban 200 százalék, (augusztusban 
beteg volt), szeptemberben 205 száza�
lékos volt. Munkamódszerét szaktár�
sainak rendszeresen átadja.

A szakma legjobb vonalfelvigyázója 
címet Gaiambosi András BUV1 HALÉP 
Ü. V., belvárosi ép. oszt. vonalfelvi- 
gyázója nyerte el. Teljesítménye VII. 
hóban 176 százalék, Vili. hóban 198 
százalék, IX. hóban 165 százalék. 
Munkamegkezdése előtt rövid megbe�
szélést tart a hozzátartozó dolgozók�
kal az elvégzendő feladatokról. A 
munka gyorsabb elvégzését úgy biz�
tosítja, hogy előző nap kivételezi a 
következő nap munkájához szükséges 
anyagokat, szerszámokat. Munkame�
netét ágy osztja be, hogy míg cso�
portja egyik munkahelyen dolgozik, ö 
azalatt elmegy a következő munkára 
és szemrevételezi az elvégzendő mun�
kához szükséges anyagokat, munkaerő�
kéi.

A szakma legjobb távirdamunkása 
címet Kovács Dénes BUVIHALÉP 
Ü. V. távirdamunkása nyerte el. Tel�
jesítménye VII. hóban 198 százalék, 
Vili. hóban 217 százalék, IX. hóban 
177 százalék. Szakmailag állandóan 
képezi magát, tanulékony, ügyes, meg�
bízható, fáradságot nem kímélve végzi 
feladatát. Munkatársai szeretik. Mun�
katársait állandóan oktatja, képezi. A 
munkában példamutató.

A szakma legjobb távbeszélő sze�
relője címet Gyuris László BUVI- 
HALEP U. V. jelfogó tábla szerelője 
nyerte el. Teljesítménye VII. hóban 
2 ,» százalék, Vili. hóban 221 száza�
lék, IX. hóban 208 százalék. A jelfogó 
tábla elkészítése előtt a helyszínen fel- 
vételezést végez és erről rajzot készít. 
A kimerítő rajz után készíti elő a jel�
fogó táblát és mikor már több jelfogó 
táblát készített elő, a szereléseket 
egyszerre végzi.

A szakma legjobb gépkocsivezetője

A munkafegyelem megszilárdítása 
nemcsak az igazolatlan mulasztások 
megszüntetését, a munkanap jobb ki�
használását. a pazarlások megszünte�
tését, hanem a szabályok, rendeletek 
pontos betartását, a seleit leszorítását 
és végül is a postai szolgáltatások 
minőségének megjavítását is jelenti.

Mindez elősegíti, előnyös hatással 
van a termelésre, lehetővé teszi a szo�
cialista felhalmozás és a munka terme�
lékenységének további növekedését.

Sajnos, a munkafegyelem terén e 
tekintetben koránt sincs minden rend�
ben, s nem egv postai dolgozó van, 
aki megfeledkezik arról, hogy a demo�
krácia

a szolgálatban fokozottabb rendet 
és a munkában becsületes helytál�
lást kíván meg minden állampol�

gártól.

Pl. Cs. E. szaktársunk 1950 augusz�
tus hóban a komlói postahivatalban 
mint adminisztrátor dolgozott, s így 
n hivatalvezetői leendők ellátása volt 
a feladata. Munkáját azonban felüle�
tesen végezte. Napi zárlatokat nem 
készített, a 15-i önvizsgálatot is el�
mulasztotta. Az ellenőrzést teljesen 
elhanyagolta, munkalapot nem veze�
tett.

A Debrecen 2. sz. postahivatal 
létszámába tartozó D. A. kezelő 
szaktársunk egy féltől átvette a 
rádióengedély kiállítása iránti ké�
relmet és az első havi előfizetési 
díjat. Szaktársunk azonban a ké�
relmet nem adta le a hivatalban, s 
kötelességének csak akkor lett 
eleget, amikor a fél már másutt 
sürgette a rádióengedély kiállttá-. 

sát.
A sajószentpéteri hivatalnál folyó 

évi április 29-én érkezett ajánlott leve-

címet Marjai Sándor Járműtelep Ü. V. 
járatszolgálatos gépkocsivezetője nyer�
te el. Üzemanyagmegtakarítása: VII. 
hó: 29.5 százalék, VIII. hó: 35 száza�
lék, IX. hó: 37.7 százalék. Gépkocsija 
karbantartására igen nagy gondot for�
dít, az üzemanyagfogyasztását állan�
dóan figyelemmel kíséri, a legkisebb 
hiba jelentkezésekor megfigyeli a hiba 
okát és azt lehetőleg saját maga el�
hárítja.

A szakma legjobb szakiparosa címet 
Kromperger János Javítóműhely Ü. V. 
lakatosa nyerte el. Teljesítménye VII. 
hó: 165 százalék, Vili. hó: 175 szá�
zalék, IX. hó: 182 százalék. Az anyag- 
takarékossági mozgalomban kiváló 
eredménnyel vesz részt. Az utcai táv�
beszélőfülkéket roncsanyagból újítja 
fel. Mint idősebb dolgozó, munkamód�
szerét fiatalabb társainak rendszere�
sen átadja.

A szakma legjobb kézbesítője címét 
Tóth Sándor Főposta Felügyelőhiva�
tal táviratkézbesítöje nyerte el. Telje�
sítménye VII. hó: 224 százalék, VIII. 
hör 224 százalék, IX. hó: 236 százalék. 
A három hónap alatt selejtje nem 
volt. Mint motoros kézbesítő, a külső 
járatokat igen jól ismeri, tudja, hogy 
az egyes címhelyeken kik és höl ve�
szik át az anyagot. A nemzeti vállala�
tok alakulását figyelemmel kíséri és « 
címváltozásokat mindig pontosan 
tudja.

A szakma legjobb csekkfelvevője 
címet Garaczi Zsigmon-d Kecskemét 
Körzeti Hivatal dolgozója nyerte el.
háromhavi átlagteljesítménye 263 
százalék. A keresettebb értékcikkeit 
úgy készíti kézhez, hogy a közönséget 
minél gyorsabban tudja kiszolgálni. 
Pénztári eltérése nem volt.

A szakma legjobb szétosztója címet 
Bruckmann Tibor Bp. 72. Felügyelő 
Hivatal rovatoló dolgozója nyerte el- 
Teljesítménye VII. hó: 184 százalék, 
Vili. hó: 193 százalék, IX. hó 171 
százalék. Egyenlegében a három hó�
nap alatt eltérés nem volt, úgyszintén 
tévirányítása sem volt. Az általa ve�
zetett egyenlegek a többi dolgozó ré�
szére mintául szolgálnak.

A szakma legjobb távbeszélő keze�
lője címet Kovács Imréné Nyíregyháza 
I. postahivatal távbeszélő kezelője 
nyerte el. Teljesítménye VII hó: 200 
százalék, Vili. hó: 194 százalék,
IX. hó: 182 százalék. A három hónap 
alatt selejtmentesen dolgozott. Munká�
ját az áramkörök jó kihasználásával 
a munka érdekében, szervezetten 
osztja be. Szabadidejében a távbeszé- 
löirányítást tanulja és azt hivatalában 
a beosztottak között a  legjobban 
tudja.

A szakma legjobb távirdásza cí�
met Lakatos Tivadar Főposta Felügye�
lőid vatal dolgozója nyerte el. Teljesít�
ménye VII. hó: 182 százalék, VIII. hő 
198 százalék, IX. hó: 163 százalék. 
Siemens-rendszeren dolgozik. Az el�
múlt negyedévben selejtje nem volt. 
Többévi gyakorlattal rendelkezik. Ké�
szenléti idejét tökéletesen kihasználja. 
Gyengébb dolgozótársait oktatja.

let csak június hó 2-án kézbesítették. 
Az ajánlott levél véletlenül ugyanis a 
rovatolóasztal alá csúszott Az egyen�
leg hiányát a kezelésben érdekelt al�
kalmazottak az okmány mesterséges 
egyeztetésével igyekeztek eltüntetni, 
ahelvett, hogv a hiányzó levelet meg�
keresték volna. Az ajánlott levél ke�
zelése körüli hanvag tevékenységük 
miatt a küldemény hosszú késéssel 
érkezett meg a címzetthez.

Magukról „megfeledkezett” szaktár�
saink rossz munkájukkal nemcsak a 
munkafegyelmet szegték meg, de 
magatartásukkal súlyos mértékben 
megkárosították a postát igénybevevő 
dolgozó népünket.

A szolgálati kötelezettség megszegé�
sében vétkes alkalmazottakat a posta 
súlyos büntetésben részesítette. Az ón« 
tudatos dolgozók pedig a szakszervezet 
útján ió időre ki fogják őket zárni a 
különféle szociális futtatásokból is, 
amelyekben csak a munkában becsü�
lettel helytálló dolgozókat részesítik.

A szocialista munkafegyelemért ví�
vott harcunkban legelső felada�
tunk nevelő munkánk megjavítása.

De ezen túl hathatós fegyvert kell, 
hogv jelentsen az. hogv munkánkkal 
elősegítsük a postai szabálvok, rende�
letek szigorú betartását és hibákat, 
lazaságokat, fegyelmezetlenséget meg 
nem tűrő, szilárd és felelős egysze�
mélyi szakvezetés megvalósítását. A 
vezetők gyenge, liberális magatartása 
nem egv esetben nagy mértékben elő�
segíti a különböző rendbontásokat.

Szakszervezeti funkcionáriusainknak 
és szakvezetőinknek tudniok kell. hogy 
a szocializmus építéséhez szükséges 
fegyelem megszilárdításánál munká�
jukban pártunk és népi demokratikus 
államunk egyaránt velük van.

Ezt adta nekünk, nőknek 
az Októberi Szocialista Forradalom
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom hatását mi. nők érezzük talán 

a legnagyobb mértékben. Megváltozott helyzetünk a munka, a bérezés, a 
szocialista gondoskodás, önmagunk képzése, általában társadalmi helyzetünk 
terén. A múltban a nők munkáját semmibevették és rosszul fizették. Ma 
bérezésünk azonos a férfiak bérezésével, fizetésünket Igazságosan, a végzett 
munka arányában kapjuk. A múltban egy dolgozó postásnő gyermekeinek 
nevelésére nem tudott kellő gondot fordítani, hisz munkája teljesen lekötötte, 
este fáradtan ment haza, akkor még főzni, mosni, takarítani kellett, a gyere�
kekre. Ma munkahelyükön, bölcsődében és napközi otthonban, képzett pedagó�
gusok felügyelete alatt tanítják és ellátják a dolgozók gyermekeit.

A múltban, ha valamelyikünk titokban magasabb iskolai végzettségre tett 
szert, azt el kellett titkolnia. Ma kormányunk gondoskodik képzésünkről és a 
magasabb tudás elsajátításához segít valamennyiünket. A főiskolák kapui 
előttünk is nyitva vannak. A múltban a vezetésből, a politikai életből ki vol�
tunk zárva, ma közülünk többen a Főosztályon és más igazgatási szerveknél 
fontos vezető pozíciót töltenek be. Véleményünket minden kérdésben elmond�
hatjuk. Bírálatot gyakorolhatunk, így valóban a mi 'államunk vezetőivé, irá�
nyítóivá váltunk, mi, postás nődolgozók is.

Én magam is a múltban létemet fenntartani csak úgy tudtam, hogy 
mint fiatal tanuló a tanítás után, mint csomagkihordó dolgoztam. Bérem
nagyon csekély volt. Fizikailag teljesen kimerültem. Művelődésre még gon�
dolni sem mertem. Szüleim korán elhaltak és így rokonaimnál kellett meg�
húzódnom. Nagybátyámat, akinél laktam munkásmozgalmi tevékenysége 
miatt agyonlőtték. Emiatt én sem folytathattam tovább tanulásomat.

Ma munkám alapján megkapom azt a fizetést, melyből meg tudok 
élni, még szórakozásra és kultúrára is jut fizetésemből. Ma, mozgalmi tevé�
kenységemért nem büntetés a részem, mint nagybátyámé volt, ellenkezőleg 
ezért elismerést, megbecsülést kapok.

A tanulási lehetőség is megnyílt előttem, távbeszélőkezelői tan folya�
mot végezhettem el, s ennek elvégzése után állandó jellegű munkabeosztást 
kaptam, nem kell félnem a munkanélküliségtől, a holnapi létbiztositástól.

Az én példámból látható, mit jelentett nekünk, nőknek % Nagv Októberi 
Szocialisla Forradalom győzelme. Mi, nők ezért hálából üzemünkben a for�
radalom 34. évfordulójára munkaversenyt, forradalmi műszakot szerveztünk. 
Megszilárdítottuk a munkafegyelmet, csökkentjük a selejtet, fokozzuk a taka�
rékosságot.

Én ezenkívül négy észszerűsítésl javaslatot dolgoztam ki, mellyel mun�
kánkat meg tudjuk gyorsítani. Kulturális tevékenységemmel a dolgozók át�
alakítását, szocialista emberré való nevelését akarom elősegíteni, hogy így a 
párt mellé sorakoztassuk fel dolgozó nőtársainkat, akik szebb, boldogabb éle�
tüket a pártnak, az Októberi Forradalomnak, a Szovjetunió létének kö�
szönhet jiik.

CSICSAI ELVIRA, 

távbeszélőkezelő, Helyk. Kp.

Fokozottabb figyelmet 
a munkafegyelem megszilárdítására
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As újitómozgalom eredményeiről 
és hibáiról

Ma már minden dolgozónk előtt vi�
lágos, hogy sztahánovista eredmények 
nem képzelhetők el a nélkül, hogy a 
meglévő munkaeszközön munkafogá�
son, vagy annak végrehajtásában ki�
sebb vagy nagyobb javítást ne eszkö�
zöltek volna. Lényegében tehát a régin 
javítani kell annak, aki a régi eredmé�
nyeket túl akarja szárnyalni.

Felemelt ötéves tervünk teljesítése, 
illetve túlteljesítése nagy mértékben 
függ attól, hogyan tudunk a munka�
idővel, a munkaerővel, anyaggal, hul�
ladékkal, energiával takarékoskodni, 
hogyan tudjuk a meglévő gépétet le�
hető legjobban kihasználni.

Ebben a feladatban nekünk postá�
soknak is meg vannak a magunk fel�
adatai.

1950. első 9 hónapjában a postás 
dolgozók 3468 újítást nyújtót lak 
be. míg az 1951. első 9 hónapjá�
ban 5407 darabot. 1950-ben a fenti 
időszakban 8,200.000 forint, míg 
1951-ben már eddig 10,680 000 fo�
rint megtakarítást jelentett nép�

gazdaságunknak.

Külön meg kell emlékeznünk a

Javítóműhely ÜV-ről,
amely a Gazda-mozgalom jelentőségét 
felismerve ujítókiállítást rendezett, 
hogy ezen keresztül is javítsa ered 
menyeit.

Iparosodó hazánknak mind több és 
több távbeszélő állomásra, áramkörre 
van szüksége. Komoly munkát végeztek 
ezen a területen Szeged, Pécs, Buda�
pest, Debrecen, Sopron, Kecskemét át�
viteltechnikái újítói, akik beruházás 
nélkül, vagy csak igen kis beruházás 
sál egyik napról a másikra elővarázsol�
tak egy-egy áramkört. Azt ki sem kell 
hangsúlyoznom, hogy Sztálinváros, 
vagy Kazincbarcika esetében ez milyen 
jelentőséggel bir.

Az újító-mozgalom jelentőségének a 
felismerését bizonyítja pld., hogy a 
miskolci HALEP Ü. V. az újítási meg.

bízott teendőit komoly szaktudással 
rendelkező többszörös újítóra bízta, 
és ezzel az intézkedéssel komoly 
lendületet adott az ujítómozgalomnak.

Azonban vannak komoly 
hiányosságok is

Az újitómozgalom csak akkor válik 
igazi hajtóerővé, ha az újítóknak újítá�
saival tényleg rövid időn belül foglal�
koznak. Nem szabad előfordulni pld 
olyan esetnek, mint Szegeden volt. 
hogy a forgalmi javaslatoknak egy sze�
mély volt a szakvéleményezöje, a bi�
zottsági tárgyaláson az ügy elnöke is.

Hibák persze nemcsak a szerveknél, 
hanem a Főosztályon is vannak. Még 
ma is előfordul, hogy egy-egy szakvé�
leményező el „üldögél" egy-egy 
javaslaton. Pld. „az egyesített zárlat 
visszamaradásánál a mozgás csak egy 
példányban készítse a távirati vissza�
jelentést és a rovatlapra jegyezze be“ 
tárgyú kaposvári javaslatra csak két 
hónap múlva született meg a szak- 
vélemény.

A Főosztályon is meg kell tehát 
javítani a munkát. Nem szabad pld. 
olyannak előfordulni, mint pld. Faragó 
Elemér „összekötő áramkörön átkötő 
berendezés létesítése” tárgyú javaslata 
hónapok múlva került csak kipróbá�
lásra.

Még ma is előfordul és ez komoly 
hiba, hogy ügykezelési nehézségek 
miatt egyes újítók csak hosszú idő 
után jutnak újítási díjakhoz. Pld. 
Fleischer szaklársnö (Bp 62) csak hó�
napok múlva, Szöcs szaktárs Nagyka�
nizsa, a pécsi igazgatóságon keresztül 
egy hónap múlva kapta csak meg az 
öt megillető újítási díjat.

Az elmondott hiányosságok, tehát azt 
bizonyítják, hogy még sok a tennivaló. 
És a hiányok kiküszöbölése nagymér�
tékben növelni fogja eredményeinket és 
szocialista hazánk építése meggyorsul.

Gyenge István

N éhány szó az  O K T A T Á S R Ó L
Az egyéves fennállását ünneplő 

Posta Központi Hirlapirodában va�
gyunk. A november 7-i verseny és a 
jubileumi előadásra való készülődés len�
dülete érezhető, bármerre járunk.

Látogatásunk célja, hogy elbeszélges�
sünk a szeptemberben megindult tö�
megoktatás során legjobb munkát 
végző és legjobb eredményt elérő vál�
lalatunk dolgozóival.

Sárpatakiné elvtársnőt, az üzem kul- 
túrfeielősét keressük. Munkahelyén kü�
lönösen nagy a forgalom. Számlázást 
és kartonegyeztetést végez. Sok mun�
kája közben is szeretettel, mosolyogva 
fogad bennünket.

A tömegpolitikai előadások szerve�
zésében végzett felvilágosító munka 
után érdeklődünk.

Sárpatakiné elvtársnő elmondja, 
hogy a műit oktatási évben az üzem�
ben csak természettudományi előadá�
sokat tartottak, így igen nehéz volt a 
sokrétű, szerteágazó üzemben meg�
szervezni a tömegpoiitikai előadássoro�
zatot. Ezek a nehézségek megmutat�
koztak az első tömegpolitikai előadások 
megszervezésében is. Az első előadáson 
még csak 16. a másodikon már 71 és a 
harmadik előadáson kb. 200 dolgozó 
vett részt.

Megkérdeztük Sárpatakiné elvtárs�
nőt, minek tulajdonítja ezt a szép 
eredményt.

Az elvtársnő elmondja, hogv az elő�
adások szervezésének sikere érdekében 
felhasználták az agitáció sokfajta esz�
közét. A tömegnevelési felelős és ak�
tívái, a bizalmiak, egyéni beszélgetések 
során és az üzem különböző helyein 
elhelyezett táblákon keresztül hívták 
fel a dolgozók figyelmét, az előadások 
látogatására.

Nem utolsó sorban tulajdonítható 
azonban ez az eredmény annak is, 
hogy az üzem pártszervezete és szak- 
szervezeti bizottsága minden támoga�
tást és segítséget megadott a tömeg�
nevelési felelős munkájához.

Sárpatakiné arca itt széles mosolyra

derül, szeméből az öröm sugárzik és a 
következő szavakkal fejezi be válaszát:

„Az elmondottakon kívül örömmel 
kell megállapítanom azt is — ami 
szintén nagyrészben hozzájárul mun�
kánk eredményéhez —, hogy dolgo�
zóink mindinkább megértik a tanulás, 
a művelődés, a politikai és szakmai 
képzés fontosságát és egyre nagyobb 
számban vesznek részt az oktatásban."

Elbúcsúzunk Sárpatakiné elvtársnő�
től, gratulálunk eddigi eredményeikhez 
és a további eredményes munkához 
sok sikert kívánunk.

Ahol nem értik m eg ...
1951 október 31, délután negyed öt,
A Keleti Postahivatal hatalmas épü�

letének emeletén és lépcsőházában 
csend és nyugalom honol. Életnek 
nyoma sincs. Elcsodálkozunk. A Keleti 
Postán a mai napra szervezték meg a 
„Földalatti Gyorsvasút”-előadást. ép�
pen ezért furcsa és rosszat sejtet ez a 
nagy csend és nyugalom.

Szomorúan, lehajtott fejjel jön ve�
lünk szembe egy szaktárs. Megállítjuk 
és megkérdezzük tőle, hol találjuk meg 
az üzem kultúrotthonát. Elmondjuk jö�
vetelünk célját is, azt, hogy a most 
tartandó tömegpolitikai előadásra jöt�
tünk.

A szaktárs — Presmayer József — 
elmondja, hogy ő lett volna a tömeg�
politikai előadás előadója, azonban az 
előadásra senki sem jelent meg. Az 
üzem kuliúrotthona üres, Abonyi elv�
társ a kultúrotthon igazgatója, semmit 
sem tud arról, hogy ma az üzemben 
tömegpolitikai előadást tartanak. Nagy 
keresésre előkerült valahonnan a 
szakszervezeti bizottság titkára, aki 
arra hivatkozott, hogy az előadást négy 
óra 10 percre szervezték és a tagok 
nem vártak tovább. Az előadó elvtársat 
okolta, hogy öt percet késett.

A kifogás nagyon átlátszó. Az elő�
adó elvtárs pontosan — a Keleti Posta 
által megadott időpontra — negyed 
ötre érkezett.

Az igazság az, hogy a Keleti Pos�
tán még mindig nem tulajdonítanak 
jelentőséget és fontosságot a dolgozók 
oktatásának és nevelésének.

Az előadást 
meg sem szervezték

Ez már nem az első eset a Keleti 
Postán. Az ötéves terv című előadást 
is, csak hosszú huzavona után tartot�
ták meg, amikor is — az 1800 lét�
számú üzemnél — csak 76 dolgozó 
vett részt.

Mi az oka ennek?
A kultúrnevelési felelős és a tömeg�

nevelési felelős bizonyosan nem kérte 
az üzemi pártbizottság segítségét, 
mert meg vagyunk róla győződve, 
hogy ellenkező esetben — ugyanúgy 
mint a KHI-nál — a pártbizottság a 
legmesszebbmenő támogatást és segít�
séget megadta volna nekik munkájuk�
hoz.

A Keleti Posta szakszervezeti bizott�
ságának ajánljuk, hogy menjenek át 
tapasztalatcserére a KHI-ba, vagy a 
Bp. 114-es hivatalba, mert az a mód�
szer, hogy ők a tömegpolitikai előadá�
sokat szervezik — a tapasztalatok sze�
rint —, nem eredményes.

A Keleti Postán nem értették meg 
a párt Politikai Bizottságának 1950 
június 24. határozatát, a szakszerveze�
tek munkájával kapcsolatban:

„Javítsák meg és tegyék rendsze�
ressé a szakszervezetek eszmei, politi�
kai és kulturális nevelőmunkáiát. Fá�
radhatatlanul, állandóan tudatosítsák 
a dolgozók között a párt politikáját, a 
konkrét termelési feladatokat és moz�
gósítsák a dolgozókat azok végrehaj�
tására.

Neveljék a munkásosztályt a párt és 
Rákosi elvtárs iránti rendíthetetlen bi�
zalomra, a Szovjetunió iránti hűségre 
és szeretetre."

Pazsa Imre,
a Kultúrnevelési Osztály 

társadalmi aktívája

Működik Sztálinvároshan 
az új automata távbeszélő központ

November 4-től, vasárnap reggel 7 
órától működik az új automata távbe�
szélő központ Sztalinvárosban. Nem 
fog többé villogni szüntelenül 10—15 
hívólámpa a kapcsolószekrényen, hiába 
várva a kapcsolásra. Megszűnt a túl�
zsúfoltság, mert vasárnap reggeltől 
ínár az új 1500-as gyári automataköz�
pont látja el gyorsan, kifogástalanul 
Sztálinváros óriási telefonforgalmát,

Az üzetnbehelyezéssel egyidőben 
megjavultak a távolsági összekötteté�
sek is és 8—10 perc alatt beszélhetünk 
az eddigi hosszadalmas várakozási idő 
helyett.

Az automataközporrt megindulásával 
e posta és a Standard dolgozói teljesí�
tették Rákosi elvtársnak tett fogadal�
mukat és határidő' előtt 4 nappal adták 
át a forgalomnak a minden igényt ki�
elégítő automataközpontot.

A posta és a Standard dolgozói 
vállvetve dolgoztak, hogy a vállalás 
sikerüljön. A Standard építette magát 
a központot, a posta dolgozói pedig a 
hozzá szükséges földalatti kábeleket 
készítették el.

A posta Átviteltechnika dolgozói is 
teljesítették vállalásukat, melyben vál�
lalták, hogy november 15-re olyan be�

rendezést szerelnek fel, amellyel lehe�
tővé válik, hogy egy vonalon egyszer�
re négy beszélgetés is folyhasson.

Vállalásukat november IS  h e lyett 
m ár október 31-re te lje s íte tté k

s felszerelték azt a vivőfrekvenciás
berendezést, amely lehetővé teszi, hogy 
egy vonalon egyszerre egyidőben be�
szélhessen pl. Diósgyőr, Pécs, Buda�
pest, vagy Tatabánya anélkül, hogy 
egymást zavarnák.

Az egész dolgozó magvar nép 
büszkén tekint hatalmas művünk, a 
Sztálin Vasmű felé, ahol napról napra, 
szinte óráról órára emelkednek ki a 
földből az új hatalmas épületek, az új 
gyönyörű munkáslakóházak. Sztálinvá�
ros dolgozóinak újabb lendületet adott, 
hogy a minisztertanács határozata alap�
ján felvehették a béketábor szeretett 
vezérének, Sztálin elvtársnak nevét.

Ennek a hatalmas építkezésnek meg. 
gyorsításához járultak hozzá a postás 
dolgozók is. amikor idő előtt üzembe�
helyezték az új automata távbeszélő- 
központot és megrövidítették a távol�
sági beszélgetések idejét.

Garamvölgyi András.

Hogyan lesz az utolsóból első
Utolsói helyen áll a terv tel�

jesítésében Monor postahiva�
tal 73 százalékos teljesítmény�
nyel. (Újsághír a Szabad Nép 
július 24. számából.)

Ez az újsághír jelent meg július 
24-én a monori postahivatalról. A hír 
felrázta a dolgozókat. Még aznap ter�
melési értekezletet tartottak, hogy ki�
értékeljék, mi okozta eredménytelen�
ségüket. Az első termelési értekezlet 
volt, amelyen mindenki megjelent. A 
dolgozókat fűtötte a lelkesedés, minél 
előbb bebizonyíthassák, jó munkájuk�
kal ki fogják köszörülni ezt a csorbát. 
Mindenki hozzászólt és a hozzászólá�
sok nyomán lassan kibontakoztak azok 
a hibák, melyek a lemaradást okozták.

Rosszul szervezték meg 
munkájukat.

Egyes osztályoknál igen sok volt a 
készenléti idő, a normát sem teljesítet�
ték. Nem végeztek jó jelvilágosító 
munkát, így történhetett meg, hogy a 
helyi szerveknél több mint hatezer fo�
rintos távbeszélő díjtartozás volt kint.

Átszervezték a munkahelyeket, a díj�
tartozások beszedésére nagyobb figyel�
met fordítottak. A jó munkának hama�
rosan mutatkoztak is az eredményei. A 
következő hónapokban egyre emelked�
tek a teljesítmények, s ma már a mo�
nori postahivatal az élüzem feltételeket 
teljesíti.

A munka megjavításában komoly 
segítséget nyújtott a ceglédi körzeti 
hivatal is. A hivatal munkatársai sű �
rűn meglátogatták az eddig elhanya�
golt hivatalt és jó tanácsaikkal segítet�
ték a dolgozókat.

A dolgozók lendületét 
bizonyítja

és azt, hogy tudnak és akarnak jó 
munkát végezni, hogy ma már nem 
találunk olyan dolgozót a hivatalnál, 
aki ne teljesítené normáját.

Élenjárnak a versenyben: Bazsó Ká�
roly táviratkézbesítő, akinek utolsó 
háromhavi átlagteljesítménye 153 szá�
zalék, Sándor István 178 százalék és 
Pálinkás Pálné 180 százalékos telje�
sítményével.

A szabadságolási ütemtervben is 
komoly lemaradás volt. Október végéig 
azonban az egész évi tervet teljesí�
tették, úgy, hogy minden dolgozó volt 
szabadságon.

A monori postahivatal dolgozói meg�
javították munkájukat, mert tudatára 
ébredtek annak, hogy a terv teljesí�
tése, illetve túlteljesítése előre viszi 
hazánkban a szocializmus építését. 
Tudatára ébredtek annak, hogy a bé�
kéért folyó harc komoly munkát és 
áldozatkészséget követel minden dol�
gozótól. Sz. L.

A lapterjesztés ügye a Szovjetunióban
A szovjet lapterjesztés feladata

Szovjetunió lakosságát hír�
lapokkal és folyóiratokkal ellátni. 
Ezt a feladatot a postába teljesen 
beépített lapterjesztő szervek vég�
zik. A lapterjesztés legfőbb irányí�
tását a postaügyi minisztérium hír�
lapfőosztálya intézi. A hírlapfőosz�
tály alá tartozik Moszkvában és 
Leningrádban egy-egy Lapterjesztő 
Központ, melynek feladata Moszk�
va, illetőleg Leningrád város lap�
terjesztési ügyeinek lebonyolítása. 
A Lapterjesztő Központnak kerületi 
irodái vannak. A vidéki lapterjesz�
tés igazgatási feladatait a köz- 
társasági és kerületi postaigaz�
gatóságok lapterjesztő osztályaira 
bízták. Ezek alá tartoznak a körzeti 
postahivatalok lapterjesztő osz�
tályai. A lapterjesztés végrehajtó 
szervei, a postahivatalok.

A Moszkvában megjelenő lapok 
vidékre való továbbításáról Moszk�
vában egy központi irányítóhivatal 
gondoskodik. Ez a hivatal körül�
belül 9000 vidéki, . úgynevezett 
csomóponttal áll összeköttetésben, 
amelyek az odaérkezett lapok to�
vábbszállításával foglalkoznak. 
Minden olyan vidéki városban, 
ahol lap jelenik meg, van egy 
postai expedíció, amely nemcsak a 
továbbítási, hanem az előfizetési 
és árusítási ügyeket is intézi. 
Moszkvában a vidékre szóló lapok 
előfizetési ügyeit a központi irá�
nyítóhivatal, vidéki árusítás ügyeit 
pedig egy másik központi hivatal 
látja el.

szovjet dolgozók túlnyomó-
részt előfizetés útján kapják 

meg kívánt lapjukat, vagy lapjai�
kat. Általában a lapok 70—80 szá�
zalékát előfizetés útján terjesztik 
és csak a fennmaradó kisebb rész 
kerül árusítás útján forgalomba, Az 
áruspéldányokat főleg azoknak 
szánják, akik akár foglalkozásuk, 
akár más ok következtében helyüket 
változtatják (utaznak).

Az előfizetéseknél nem tesznek 
különbséget egyéni és üzemi elő�
fizetők közötti Nincs is kétféle elő�
fizetési ára a lapoknak, sőt az áru�
soktól beszerzett lappéldányok árá�

nak összege egy hónapban meg�
egyezik az előfizetési árral. A Prav�
da előfizetési ára pl. hat rubel egy 
hónapra. Ezért az összegért a szov�
jet dolgozó, mindennap kap egy la�
pot (a Pravda hetenként hétszer 
jelenik meg). Az árusítói forgalom�
ban egy Pravda ára húsz kopek, 
ami naponkénti vásárlás esetében 
egy harmincnapos hónapban hat 
rubelnek felel meg. Legfeljebb any- 
nyi különbség van a kettő között, 
hogy 31 napos hónapra az előfize�
tési ár nem változik, azaz szintén 
hat rubel. Az egyéni és üzemi elő�
fizetések kettősségének megszün�
tetése jelentős egyszerűsítést jelent 
az előfizetési díjak elszámolása 
terén. Általában az a szabály, hogy 
előfizetni lehet bármilyen előfizetői 
helyen, bármilyen címre, illetőleg 
bárki részére. Az üzemi előfizetés 
tehát a Szovjetunióban annyit je�
lent, hogy a dolgozó az üzemben fi �
zeti meg az előfizetési dijat, de 
nem feltétlenül az üzemben kapja a 
lapot, hanem ott, ahol kívánja. A 
dolgozók általában a lakásukra cí- 
meztetik lapjaikat.

Az előfizetésgyüjtés munkáját 
Moszkvában és Leningrádban a 
postai kézbesítők, továbbá a kerü�
leti irodák végzik.

f / ’ídéken a lapokra a posta- 
hivatalokban és a kézbesí�

tőknél, a kolhozokban pedig a kol�
hozpostásoknál történhetik az elő�
fizetés. Az előfizetésbegyiíjtésért 
az ár két százaléka jár jutalék gya�
nánt.

Az előfizetett lappéldányokat vá�
rosokban és falvakban a postai 
kézbesítő, a kolhozokban a kolhoz�
postás viszi házhoz. Városokban 
külön hírlapkézbesítő járatok mű�
ködnek, amelyek kizárólag hír�
lapot kézbesítenek. Moszkvában 
például reggel 6 órától 8 óráig tart 
a hírlapkézbesítés, amelyet két óra 
leforgása alatt be kell fejezni. Az �
után a kézbesítők visszatérnek hiva�
talaikba és pihenő után indulnak 
a levélkézbesítésre. A hírlapot és 
levélpostai küldeményeket együtt 
csak igen kis helyeken és a kolho�
zokban kézbesítik.

A lapokat általában nem cí�
mezik meg, hanem darabszám 
szerint osztják ki a kézbesí�
tőknek. A kézbesítők az előfi�
zetők nevét és címadatait egy 
külön kézbesítő könyvben 
(jegyzékben) a kézbesítő já�
rás sorrendjében tartják nyil�
ván. Csak a ritkábban meg�
jelenő folyóiratokat látják el 

egyéni címzéssel,

lapokat Moszkvában és a 
nagyobb vidéki városokban 

kioszkok árusítják. Mozgóárus (rik�
kancs) már régen nincsen a Szov�
jetunióban. Egyes nagyobb társa�
dalmi események, megmozdulások, 
(pl. légiflotta ünnepe) színhelyén 
fordulnak elő kivételesen hírlapáru�
sok. Lapárusító kioszkokat találunk 
az utcán, a pályaudvarokon, a szál�
lodákban, egyes üzemek, valamint 
nagyobb postahivatalok előcsarno�
kában. Nagyobb városokban a 
posta csak kioszk útján árusít 
lapokat, kisebb városokban azon�
ban a postahivatalokban egy-egy 
felvevő ablaknál is történik áru�
sítás. Vidéken a kolhozokban a kol�
hozpostás árusít lapot. Kisebb he�
lyeken működik még hírlapárus, aki 
a lapokat engedély alapján mellék- 
foglalkozásként árusítja. A kolhoz�
postás és ez a lapárus a lapok árá�
nak öt százalékát kapják árusítási 
jutalékul.

A városi lapárusító kioszkok a 
napilapokon és folyóiratokon kívül 
könyv-, képeslevelezőlap-, boríték-, 
levélpapír-, írószerszám-, jelvény- 
stb. árusítással is foglalkoznak, A 
kioszk vezetők megállapított havi 
fizetést kapnak és normára dolgoz�
nak. A norma túlteljesítése eseté�
ben százalékos jutalékot kapnak.

(Folytatjuk)

«»A M*lO<WW («UMlMfttl

P Á R T tP I T C S
Útmutatást nyújt a mindennapi 

pártmunkában
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A nagydobosi verseny legújabb eredményei
Június elseje óta — egyre fokozódó 

lendülettel — folyik a Megyei Hírlap�
hivatalok, budapesti és vidéki posta- 
hivatalok között a verseny, ki terjeszti 
pártunk központi lapját, a Szabad Né�
pet a legeredményesebben, ki lesz az 
ország legjobb Szabad Nép-terjesztő 
MEHIV-je, hivatala.

A verseny — dolgozóink lelkes mun�
kája következtében szép eredményeket 
kozott. Ezt jól mutatják a MEHIV-ek 
között foiyó verseny havi eredményei. 
Míg júniusban Zala megye a májusi 
Szabad Nép példányszámához viszo�
nyítva 99.7 százalékos eredménnyel 
lett az első, addig júliusban 109.3, 
augusztusban 110.3 és szeptemberben 
112.2 százalékos eredményével

Fejér megye kerü lt az első helyre

né vállalt kettőt, teljesített négyet, 
Pintér Lajos vállalt egyet, teljesí�

tett kettőt.
A dolgozók vállalásainak az eddigi�

nél még nagyobb jelentősége lesz öt�
éves tervünk harmadik évében, 1952- 
ben, amikor már az egyes hivatalok 
konkrét számokban megkapják a hír�
lapterjesztési tervüket is. Olyan válla�
lásokat kel! tenni a hírlap vonalán és 
az egyéb szakmunka vonalán, hogy 
vállalásaink teljesítésével a hivatal, a 
posta tervének maradéktalan teljesíté�
sét, túlteljesítését, ezen keresztül pedig 
ötéves tervünk megvalósítását segít�
sük elő.

Ha szakszervezeti szerveink — a 
területi bizottságok és az alapszervek 
— megfelelő súllyal foglalkoznak a

hírlapterjesztés kérdésével, el fogjuk 
érni a kellő eredményt. Jelenleg hiá�
nyosságok mutatkoznak ezen a téren a 
területi bizottságok munkájában.

Baranya, Somogy és Tolna megyé�
ben november 1-én már egyéves for�
dulója volt a postai hírlapterjesztés 
bevezetésének, s április 1-én az egész 
ország területén számot vethetünk 
1 évi hírlapterjesztő munkánk eredmé�
nyeiről.

Szaktársak! Postás dolgozók! Foko�
zott lendülettel előre, hogy ez a szám�
vetés jó eredményeket mutasson! Lel�
kesedéssel, odaadással dolgozzatok a 
szocialista sajtónk szocialista módon 
való, eredményekben gazdag terjesz�
téséért!

Szalay Sándor

így tehát Fehér megye állandó jó 
munkával hónapról hónapra nö�
velve eredményét, már harmadszor 

lett az első.
Állandóan növeli eredményét Szolnok 
megye, amely augusztusiban a negyedik 
volt, szeptemberben pedig a második 
helyre küzdötte fel magát. Jó munkát 
végez Szabolcs és Somogy megye is, 
minden hónapban az első négy között 
vannak.

Szeptemberben már csak hat megye 
(Vas, Csöng rád, Pest, Nógrád, Hajdú 
és Győr) eredménye maradt a 100 szá�
zalék alatt. Győr megyénél a verseny 
kezdete óta alig vehető észre fejlődés, 
„biztosan tartja” az utolsó helyet. 
Hajdú megye fejlődése elmaradt szep�
tember hónapban a többi megyéktől, 
pedig addig a jó közepesek között volt.

A budapesti hivatalok közötti ver�
senyben augusztusban

K ispest 1 le t t  a i első 
I O N  százalékos eredményével

Csillaghegy pedig 104 százalékkal a 
második.

Szeptemberben Pestszentlőrinc 
115.8 százalékos eredményével 

megelőzte Kispestet.
Rákoshegy augusztusban és szeptem 
berben is a harmadik helyen végzett 
103.6, illetve 108.6 százalékkal', A vi�
déki nagy hivatalok között a júniusi 
győztes Tapolca és a júliusi Sárvár 
nem tudták kellőképpen fokozni ered�
ményeiket, így augusztusban Özd 1 
dolgozói lettek az elsők 113.7 száza�
lékkal, ők nyerték el a Szabadság Lap�
kiadó vándorzászlaját. A második 
helyre Nyírbátor került 111.7 száza�
lékos eredményével, szakszervezetünk 
vándorzászlaját nyerte el.

\  vidéki kishivatalok közötti versenyt
augusztusban

Garé nyerte meg.
a második Vönöck lett. De nem marad 
el tőlük Kákics sem.

A Szabad Nép olvasótáborának nö�
veléséért folyó verseny sikerét nagy�
mértékben elősegíti az, hogy kézbesítő 
szaktársaink vállalásokat tesznek, s 
vállalásaikat túlnyomórészt teljesítik, 
sőt túlteljesítik. Ezek a vállalások a 
posta hírlaptervének a teljesítését segí�
tik elő. A pártvezetőségválasztások 
tiszteletére például a Bp. 62-es posta- 
hivatal dolgozói csatlakoztak az egy- 
példányos mozgalomhoz és augusztus 
végén a Szabad Nép terjesztésében 
elért kiváló eredményükért a szak- 
szervezeti vándorzászló átadása alkal�
mával vállalták, hogy a vezetőségvá- 
lasztásig minden hírlapkézbesítő leg�
alább egy új ' Szabad Nép-előfizetőt 
szerez. Ezt a vállalásukat túlteljesítet�
ték. A vállalástól jesítésben élenjárt 

Monori Károly szaktárs, aki egye�
dül 20 új előfizetőt szerzett. 

Eredményének értékét növeli, hogy 
augusztus hó folyamán lett csak kézbe�
sítő.

A vállalások teljesítését elősegítette 
az üzem pártszervezete jó felvilágosító 
munkával és azzal, hogy minden hó�
napban előfizetőgyüjtő területi agitá- 
ciót szervezett.

November 7-e tiszteletére is számos 
hírlapterjesztési vállalást tettek dolgo�
zóink Budapesten és vidéken egyaránt.

Hogyan te lje s íte tté k  a Hagy Októberi 
Szocialista Forradalom  tisz te le té re  t e t t  

vállalásokat ?
Bárándon Kábái Lajos kézbesítő 

szaktárs öt Szabad Nép és egy hetilap 
előfizető gyűjtését vállalta. November 
háromig kilenc új Szabad Nép, hat 
Szabad Föld, hét Nők Lapja, két Ma�
gyar Nemzet, négy Magyar Radio és 
hét Néplap, összesen tehát 35 különféle 
sajtótermékre gyűjtött új előfizetőt.

A Bp. 62-es hivatalban 24 új Szabad 
Nép-előfizető gyűjtésére tettek válla�
lást, ezzel szemben 37-et gyűjtöttek. 
Látjuk tehát, hogy vállalásukat globá 
lisan teljesítették, sőt túlteljesítették. 
De hogy áll a dolog az egyéni te’iesí 
téssel?

Monori Károly vállalt egyet, telje�
sített ötöt, Máté Somogyi László-

„ODA TEGYÉK A VEZETÉKES RÁDIÓT 

RÁKOSI ELVTÁRS KÉPE MELLÉ”
Falvaink szocialista fejlődésében 

Igen nagy szerep vár a vezetékes 
rádióra, mert a villannyal nem ren�
delkező falvakba is eljuttathatjuk a 
kultúrát, a vezetékes rádión keresztül. 
Az ötéves terv során a posta dolgo�
zóira vár az a hatalmas feladat, hogy 
ötszázezer vezetékes rádió bekapcsolá�
sával az ország minden községébe el�
juttassák a kultúrát. Már eddig 20 
ezren felül van a bekapcsolt vezetékes 
rádió száma, az ország számtalan he�

lyéről érkező jelentések számolnak be 
a vezetékes rádió lelkes fogadtatásáról, 
amelyhez nem kell készülék, nem kell 
villany, csupán egy hangszóró, amit a 
posta szerel fel, s havi olcsó, 6 forin�
tos használati díj. A rádiókészüléket 
a posta erősítő állomása jelenti, amely 
egy gócpontból, a postahivatalból szó�
laltatja meg a hangszórókat.

★

V J jfehértón egy szép napon meg-
jelentek a postások, oszlopokat, 

drótokat, szigetelőket, — hangszórókai 
hoztak. Zene csendült a hangszórón. 
Pár perc múlva az egész falu tudta, 
hogy vezetékes rádiót kap Üjfehértó. 
A falu upraja-nagyja tolongott a pos�
tások körül. Mindenki elsőnek akart 
vezetékes rádiót. A tanácsnak kellett 
igazságot tenni és az 500 hangszórót 
szétosztani. A hangszórókat azok kap�
ták jutalmul elsőnek, akik legjobban 
megérdemelték. A dolgozó parasztok.

Gargya János is dolgozó paraszt, 
61 éve él Üjfehértón, 55 évig kesere�
dett szájában a kenyér, mert egy em�
beröltőn át nem volt képes eljutni a 
saját földjén termett gabonához. Pe�
dig dolgozott látástól vakulásig. Me�
zősi Béta „kegyelmes" úr birtokán, 
akinek földje kinyúlt Nyíregyháza, Pa- 
zony, Napkor, Oros, Nyirbakta hatá�
rába is. Az „uraság" kegyes volt. Gar�
gya János két fiát „állásba" tette. 
Gulyás lett mindkettő. De kenyér csak 
nem lett több a családban. Az óriási 
birtok neki nem kenyeret, csak munkát 
juttatott.

Wf'rre gondol Gargya, meg azután
arra, hogy az irgalmatlan mun�

káért is hol megkapta a kevéske bért. 
hol nem, azt is későn. Reggel 8 helyett 
11-kor, hogy mire az asszony a hen�
teshez szaladt már nem maradt hús. 
Elszaladt az élet, tele nyomorúsággal. 
Gargya emlékébe idézi azokat a napo�
kat, amikor a kis szabolcsi faluban 
„apostolok" jelentek meg. Világvégéi

hirdetők, akik telebeszélték a fejét, 
hogy rosszak az emberek, jön a bünte�
tés, jön a világvége. Ne merjen hát 
senki panaszkodni, hogy rossz az éle�
te. Különösen 1944-ben hallotta ezt 
sokszor, de nem értette, hogy az íté 
letnapját hirdetők a földesurral együtt 
miért menekülnek „a világvége elöl", 
s miért hagyták gazdátlanul, bitangul 
a sokezer hold földet.

Gargya mosolyog: nem a világ vége 
jött el, hanem a Szovjetunió szabadí�
totta fel Üjfehér tót is a fasizmus rab�
ságából. Az úri birtokot meg különös 
lelkes emberek, a kommunisták szét�
osztották a népnek. Gargya Jánosnak 
is jutott belőle öt hold. 1945 óta saját 
földjén dolgozik, saját kenyerét eszi. 
Igaz azóta is járnak hozzá egy kis 
, beszédre", de már nem a sorsukba 
beletörődök, a világvégét várók, ha�
nem az új világot építők, a kommu�
nisták.

M  megint hozzá jöttek, a posta 
vezetékes rádió brigádja, hoz�

tak magukkal sok mindent. Oszlopot, 
fényes, csillogó bronzdrótot, furcsa, 
fehér porcelán-szigetelőket és egy kü�
lönös tádikót.

Gargya János megáll és figyelmesen 
szemléti a postásokat.

— Hát maguk mit csinálnak, — kér�
dezi.

— Vezetékes rádiót — felelnek visz- 
sza.

— Na akkor itt hiába keresnek.
nincs itt villany, nem lehet itt rádiója 
senkinek, mert ahol a fény ni, — mu�
tat az országút felé, idelátszik estén�
ként a fény, ha meggyujtják a vil�
lanyt.

— Már pedig ez villany nélkül is 
szólni fog, mosolyognak a postások.

Gargya Jánost nem hagyja nyu�
godni a kérdés, — hát ha villany nél�
kül is szólni fog, én is kaphatnék be�
lőle, — mondja.

Kaphat persze, maga mellett még 
500-an is kaphatnak, szól a brigád w-
zetője.

Gargya János nem szol semmit, 
csak megfordul és futásnak indul.

— Anyjuk, vezetékes rádi&t hoznak 
a postások, kiabál. Pillanat alatt 
együtt az egész család. Már jön is a 
postás, hóna alatt hozza a különös tá�
dikót, — hangszóró van benne. Dön�
teni kell, hová szereljék fel. Gargya 
János a szekrény tetejét javasolja, a 
fiatal menyecske fét, ha a gyerek alma 
után kapkod, leveri.

Öreg Gargya Jánosné szólal meg: 
Tegyük oda fiunk kitüntetése mellé. 
Minden szem az asztal fölé pillant.

A falról a kongresszusi verseny em�
léklapjáról Rákosi Mátyás kéjre mo�
solyog. Pillanatig csend, azután oda�
lép a kitüntetett fiú, s  a képre mu�
tatva ezt mondja:

„Tegyék oda a vezetékes rádiót 
Rákosi elvtárs képe mellé.”

Varga János vonalépitő brigádja Alközponti tív. átlagteljesítménye 150%

A Gazda-mozgalom eredményei 
a Budapesti

Hálózatépítő Üzemi Vállalatnál
Gazda elvtárs mozgalma futótűzként terjed el az egész országbem. 

Üzemünk dolgozói is lendületesen vesznek részt e mozgalomban, hiszen külö�
nösen nálunk komoly lehetőségek vannak a takarékosságra. . Vállalatunk dol�
gozóinak a dicsőséges Októberi Forradalom évfordulójára lett fogadalmai 
között sűrűn szerepelt ez n mondat: „Fogadom, hogy a Gazda-mozgalomban 
eléri megtakarításaimat 10 százalékkal növelem." Ezek a fogadalmak nem�
csak üreis szavaknak bizonyultak, mert dolgozóink érezték és tudták, hogy 
Rákosi elvtársnak tett fogadalom teljesítése a legszebb hazafias kötelesség.

Vállalatunk dolgozói ötezer forint megtakarítást kívánlak elérni novem�
ber 7-re, ezzel szemben az elért eredmény 14 ezer forint volt.

Néhány konkrét adat, milyen területen értünk el megtakarításokat: az 
étdobált swetics kondenzátor tasakokból víztelenítő tölcsérek, tée- és ócska�
hulladékokból faékek, oszlophulladékokból kerékvetö. Bronzhulladékokból lágyí- 
tássa). bronzhdtőhúzal, ócska vashulladékokból köt'ócsavarok, peckek, hágcsó- 
va/sak és tetötairtókészítések.

Vannak azonban hiányosságok nálunk is. Többen nem látták ugyanis 
tisztán, hogy az elért eredmények által szocializmusunk építésének ütemét 
gyorsítják és ha közvetve is, de az elért eredményekből egyenként is része�
sülünk. ök csak azt látták, hogy az eléri megtakarításokért jutalomban nem 
részesülnek. Politikai felvilágosító munkával sikerült elérni, hogy a Gazda- 
mozgalomban részvevők számát állandóan emeljük. Szeptember végén még 
csak 204 fő, a Nagy Évforduló Ünnepére pedig már 450 fő vett részt ebben 
a mozgalomban, vagyis a fizikai dolgozók 80 százaléka.

További jó politikai 'felvilágosító munkával kívánjuk elért eredmé�
nyeinket még növelni, az ötéves terv, a szocializmus felépítésének sikeréért.

MELEG BÉLA, 
a BUHALÉP dolgozója

MUNKÁRA HARCRA KÉSZEN, 
„OKTÓBER' SZELLEMÉBEN!

O rszág sze rte  do lgozó ink  h a ta lm a s lel�
k esedésse l te tte k  v á lla lá so k a t nov em b er 
7 tisz te le té re  a m u n k a  f ro n tjá n . Ha�
son ló  v á lla lá so k a t te tte k  a  P o s tá s  Sport- 
eg y esü le t sp o r tk ö re ib e n  a M unkára, 
H a rc ra  Kész tes tn ev e lési re n d s z e r  p ró  
b á in ak  100 száza lék o s b e fe jezésé re . Ezek 
a  v á lla láso k  nag y  len d ü le te t a d ta k  s p o r t �
k ö re in k  MHK m u n k á já n a k , ahol eddig 
nag y  lem arad áso k  v o ltak . Az O rszágos 
E lnökség m e g v á la sz tá sa , o k tó b e r 6 óta, 
sp o r tk ö re in k  és üzem eink , va lam in t 
sz ak o sz tá ly a in k  s o r r a  v e rse n y re  h ív ták  
eg y m ást, am ely n ek  e re d m én y ek ép p en  
m ik o r  e s o ro k a t ír ju k , o rsz á g o s  v i �
sz o n y la tb an  m á r  85 száza lék o s  az ed 
dig e lé r t  p ró b ázáso k  szám a, a n ovem �
b e r  1 i k ié r ték e lé sek  sz e rin t.

B udapesten  a Keleti P osta  s p o r tk ö re  
v ég ze tt k ü lö n ö sen  jó m u n k á t, hol a fe j �
lesztési te rv n e k  m egfele lően , a je le n t �
k eze ttek  95 sz á z a lé k a  te t t  p ró b á t. Ezt 
az e re d m é n y t a p á r t , a sz a k sz e rv e z e t és 
a szakvonal se g ítség év e l é r té k  el. A 
s p o r tk ö r  e lnök ség e , v a lam in t az  MHK 
b izo ttság  elnöke. H arangozó  s p o r ttá rs , 
jó m u n k á t v ég ze tt, a  do lgozók é s  a ve 
zető  sz a k tá rs a k  is m e q é r te tté k  az MHK 
tes tn ev e lési re n d s z e r  je len tő ség é t. »

Vidéki sp o r tk ö re in k  közül k iem elk e �
d ik  a  d e b re c e n i te rü le t  sp o r tk ö re in e k  
jó m u n k á ja . A d eb recen i te rü le ti el�
n ö k ség  a sp o r t  a la p já n a k  az  MHK-t te 
k in te tte , m ely n ek  e re d m é n y e k é n t októ  
b é r  25-ip- a f  e lő irán y zo tt 630 dolgozó 
p ró b á z á s á t  t07 .5  száza lék b an  te lje sí �
te tte . Ez igazo lja  a- d eb recen i te rü le ti 
e ln ö k séq  h a rco s  é s  fá ra d h a ta tla n , jó 
m u n k á já t, m ely v alóban  a  szocia lista  
s p o r t m e g te re m té sé é r t ,,O k tóber szel �
lem ében" dolgozik .

ü n n e p e ljü k  te ttek k e l a N aqy O któberi 
S zocialista  F o rrad a lo m  v ív m án y a it, h a r  
co lju n k  la n k ad a tlan u l a z  új, m a g a sa b b  
szocia lis ta  s p o r t m e g te re m té sé é rt. Le�
g y ü n k  te s tb e n  e rő sek  és jól fe lkészü l 
tek  M unkára  és H a rc ra  Készen a  szó 
c in iz m u s é r t ,  a b é k é é r t.

Nem leh e t sp o rto ló  é s  sp o rtv eze tő  sz á �
m á ra  n em eseb b  fe lad a t, m in t MHK-jel 
v én y esn ek  lenni A h á tra lé v ő  idő t m ely 
m ég  re n d e lk e z é s re  ál í n o v em b er 7 
u tán  is. h aszn á lju k  ki helyesen  és jól, 
sz e rv e zzü k  to v á b b ra  is a p ró b á z á so k a t 
és te lje sítsü k  túl a fe jlesz tési te rv b en  
e lő ír t szám ot.

R en d szeres sp o rto lá ssa l növeld  álló- 
k ép esséq e d , sz e re zd  m eg az MHK- 
je lv én y t, a jó h azafi, a b ék eh a rco s  
b ü sz k e  díszét!

3§atnr

'A Budapest Előre tihanyi gyorsa�
sági versenyén.- a 100 kem-es sportgé�
pek: 1. Thoma Bp. Postás, csepeli gé�
pén 14.36. Thoma győzelme egyesek 
előtt ugyan meglepetés, de ha figyel�
jük a fiatal postás versenyző fejlődé�
sét és eddigi eredtnényeit a salakbaj- 
nokságokon, nkkor csatknem várható 
volt a tihanyi győzelem. 250 kem-es 
kategóriában; /. Máté Bp. Postás, NSU 
g-pén 18.38.1. 2. Monostori NSU gé�
pén 19.05.2. Ezen a versenyen Máté 
3.05-tel futotta a leggyorsabb kört és 
ezzel megdöntötte a tavaly felállított 
3.12-es körcsúcsot. A fiatat nőst ás ver�
senyzők >a 250-es kategóriában bebizo�
nyították, hagy eddigi eredményeik 
nem véletlenek és így a sokszoros, 
250-es bajnok Szűcsöt megérdemelten 
győzték le. 350 kem sportgépek kate�
góriájában a 250-es győztes Máté. a 
Postás fiatat versenyzője, Norton gé�

pén 36.36-os idővel 2-ik, míg Némefft 
Emii ugyancsak Norton gépén 34.19-es 
idővel megérdemelten szerezte meg a 
harmadik helyet.

Az oldalkocsik versenyében a Bat- 
czer—Petíenkoffer (Bp. Postás) NSU 
gépén 19.35.1-es időeredményükkel 2-ik 
helyen végeztek. Ez a verseny végig 
hatalmas küzdelmet hozott a bajnok 
Gál és társa, valamint a kitűnő Por�
tás versenyzők óriási iramában. Végül 
is a bajnak Gál^-Snelter pár a hajrá�
ban csak centiméterekkel tudta meg�
előzni a végig jól versenyző postáso�
kat.

Motorosaink nagyszerű felkészült�
ségéről a Csehszlovákián, Lengyel- 
országon, Magyarországon keresztül 
rendezett „TAMS"' versenyen tettek ta�
núbizonyságot, amikor Monostori, Máté 
és Németh Emil hibapont nélkül arany�
érmet szerzett.

A bukaresti versenyen népi de�
mokráciánk legjobbjait képviselők kö�
zött Máté Sándor, postások fiatal 
versenyzője, 250 kem-es kategóriában 
első helyezést ért el, megelőzve a ki�
tűnő csehszlovák és román verseny�
zőket, valamint többszörös bajnok régi 
riválisát, Szűcs Lászlót is.

A debreceni gyorsasági versenyben 
100 kem-es sporlgépek kategória- 
győztes Thoma (Postás), 250 kem-es 
katgóriában: 1. Máté (Postás), 350
kem-es kategóriában: t. Máté (Pos�
tás), 500 kem-es kategóriában szintén 
a nagyszerűen szereplő Máté győzel�
mét hozta.

ü zem i la b d a rú g á s  küzdelm ei lassan  
b efe jezésh ez  közeled n ek . Az o rszág o s  
dö n tő b e  m á r  b e ju to tt B udapestrő l a 
Já rm ű te le p , Bp. 62-es, m íg a Főposta és 
Kábel h ivatal m érk ő zéséb ő l m indén  
való sz ín ű ség  sz e rin t a Kábel c sap a ta  fog 
az  o rszág o s  dö n tő b e  ju tn i.

A te rü le te k  győztesei D ebrecen, Győr, 
Szeged. M iskolc, m íg  a  pécsi te rü le ten  
a Pécs é s  D om bóvár m érk ő zése k  győz. 
tese  fog ja  képvise ln i te rü le té t az  o r �
szág o s dön tőkön .

Az o rsz á g o s  d ö n tő k e t a fen ti c sa p a �
tok b ev o n ásáv a l k iesési so rre n d b e n  fog �
juk  lebonyolítan i, so rso lá s  sz e rin t. E 
m é rk ő z é se k e t v a lósz ínű leg  az  NB ll-es 
b a jn o k c sa p a tu n k  NB I be való  b e ju �
tá s á é r t  fo iyó  m érk ő zése k  e lő tt ta r tju k .

P o stás  SE 
O rszágos E lnökség
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