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Erőt, egészséget Rákosi elvtársnak

Szerte az országban, a munkat az 
élet zajától hangos üzemekben, gyá�
rakban, a tavaszt váró földeken, róná�
kon a dolgozók százezrei lelkesen ün�
nepelnek. Ünnepeljük és üdvözöljük né�
pünk szeretett vezetőjét, népünk sza�
badságának megingathatatlan, bátor 
harcosát, nevelőnket, boldog jövőnk 
iránymutatóját, szervezőjét, Riákosi 
elvtársat.

60 esztendős Rákosi elvtárs és eb�
ből több mint négy évtizeden iát küz�
dött megfélemlíthetetlenül, fáradhatat�
lanul a dolgozók felszabadulásáért, a 
magyar nép szabadságáért.

Rákosi elvtáns harcos élete példa 
minden hazafias dolgozó előtt Példa 
elsősorban a félelmet nem ismerő, 
megingathatatlan magatartásban. Mind-  
annyiunk emlékezetében él az a kép 
amikor Horthyék oszlálybírósága előtt, 
a halá|̂ >s ítélet árnyékában vágta 
oda a rendszer minden al jasságát kép�
viselő bírák szemébe, hogy „bármi le- , 
gyen az én egyéni sorsom, az ügy, 
amelyért harcolok, győzni fog'’. És a 
halálfélelmet ne-  ismerő odaadás mel�
lett rengeteget tanulhatunk Rákosi elv�
társtól; az osztályellenség kérlelhetetlen 
gyűlöletét, az állandó éberséget, amely 
műiden nehézségnél, akadálynál az el�
lenség kezét keresi. Annak az ellen�
ségnek, amelyik újból romokba akarja 
dönteni virágzó hazánkat és csendőr-  
szíjra akarja fűzni ragyogó jövőnket 
építő dolgozóinkat. *

Megtanulhatjuk Rákosi elvtárstól 
a fáradhatatlan munka-  és tanulási 
készséget, amelynek eredményeként 
olyan jól tájékozott mindennapi életünk 
ezer problémájában, ezer gondja ' kö�
zött is folyton gyarapítja tudását, is�
mereteit, hogy minél jobban és minél 
gyorsabban tudjon cselekedni.

Tanulhatunk Lenin és Sztálin elvtárs 
legjobb magyar tanítványának a nem�
zetközi munkásmozgalomban szerzett 
gazdag tapasz'alataiból.

Lenin elvtárs első találkozásuknál 
megszerette Rákosi elvtársat. Krup-  
szkája asszony, Lenin elvtárs özvegye 
1925- ben arról beszélt, hogy Lenin 
elvtárs — ak> nagyon jó emberismerő 
volt — azt mondta Rákosi e'vtársról: 
„az ilyen elvtársak győzelemre viszik 
a nép ügyét az egész világon.”

Lenin elvtárs az első beszélgetésnél 
felismerte Rákosi elvlársban a haláláig 
elvhü, forradalmi harcost,, a dolgozók 
vezéréi, **?! mozgósítani tudja a dol�
gozókat és akit a dolgozó nép cgy-  
emberként követ.

A mi ügyünk a dolgozó magyar nép 
ügye. Rákosi elvtárs félelmet és meg�
alkuvást nem tűrő harca és iránymu�
tatása alapján győzött. Az ő vezetésé�
vel kovácsolódott össze a magyar dol�
gozók forradalmi pártja, a Magyar 
Kommunista Píárt, a Magyar Dolgozók 
Pártja, úgyhogy pártunk II. kon�
gresszusán Rákosi elvtárs büszkén szá�
molhatott be arról, hogy „pártunk ve�
zetésével rövid néhány esztendő alatt 
korszakalkotó változásokon ment át a 
m gyár nép. Eltűnt az átkos múlt ha�
gyatéka. a hárommillió koldus, eltűn�
tek a köpködők, az embervásárok re�
ménytelen, kiuzsorázott szolgahada. 
Megszűnt a tőkés kizsákmányolásnak, 
elnyomásnak velejárója, a munkanél�
küliség, a szörnyű gond, a harc a min�
dennapi betevő falatért."

És ma dolgozó népünk nyugodtan, 
magabízóan néz a holnap elé és ahogy 
Rákosi elvtárs mondotta: „sikeresen, 
tervszerűen építi szabad, szocialista 
hazáját.”

Lelkesen ünnepelnek a dolgozók száz�
ezrei szerte az országban. Adhattak- e 
és adhatnak- e örömüknek, szeretetük-  
nek szebb kifejezést, mint azt, hogy 
mind több, mind jobb és mind eredmé-  

.nyesebb munkával örvendeztetik meg 
Rákosi elvtársat 60. születésnapján, erő�
sítik hazánkat, erősítik a békét. Ebből 
a szerétéiből és örömből fakadó válla�
lások eredményeként lesz nap mint nap 
több szenünk, vasunk, acélunk, textí�
liánk, búzánk, erősödik országunk, nő 
népünk hazafias öntudata és él jobban 
dolgozó népünk.

Rákosi elvtárs. a párt javaslatára 
szüntette meg kormányzatunk a postán 
az ideiglenes jellegű alkalmazást, a 
10—15 évi órabéres, díjnoki nyomor-  
gist, d postamesteri és alkalmazotti 
rendszert, ahol a postamesteri alkal�
mazottak ki voltak szolgáltatva a pos�
tamester „urak’ - nak és igen sok eset�
ben házimunkái is kellett végezniök. A 
bérrendezések során fizetésemelésben 

I részesültek a kisebb fizetésű postás

dolgozók és kiterjesztették az egyen�
ruha- viselést az összes postás dolgo�
zóra —, hogy csak a legfontosabbakat 
említsük.

Ezért nő és terjed a postán is a 
munkaversenymozgalom, a törekvés 
a posta minőségi munkájának meg�
javításáért, a szocialista posta kiala�
kításáért. Ezért tettek vállalásokat a 
postás dolgozók százai, ezrei és ezért 
teljesítik, sőt teljesítik túl vállalásaikat.

Így vállalták a járműtelep dolgozói, 
hogy március 9- ig hétezer liter benzint 
takarítanak meg és már március 1- ig 
nyolcezer liter volt a megtakarítás. A 
Rőder- mozgalom eredményeként a vál�
lalatnál 100 százalékon alul teljesítő 
dolgozó nincs.

így értek e! nagyon szép eredménye�
ket a Keleti Posta dolgozói, akik a táv�
irányítóit küldemények hétszázalékos 
csökkentését vállalták és a távirányítá�
sokat február hó folyamán 51 százalék�
kal csökkentették.

Komoly eredményre vezetett Karsai 
Lukács szaktárs, a BUV1HALÉP dolgo�
zójának vállalása is, aki az eddigi 90 
perces üzemkiesési időt 75 percre 
csökkentette. Ennek a mozgalomnak 
már követői is vannak, mint pld. Pa-  
tó c s  Gyula szaktárs, aki már 70 percre 
csökkentette az üzemkiesési időt.

A Rőder- mozgalom keretén belül ko�
moly eredmények születtek. A Föpos-  
tán a sztahanovisták és élenjáró dol�
gozók mimkamódszerátadása folytán az 
átlagteljesítmény 5—10 százalékkal 
emelkedett. így ért el Dobári szaktárs-  
nő 105 százalék helyett 120 százalékos 
eredményt.

Rákosi elvtárs születésnapjára tett 
vállalások teljesítésében szép példát 
mutat Malkó Pál sztahanovista csi�
szoló, a Javítóműhelyből, aki 166 szá�
zalékos vállalását eddig 182 százalékra 
te.jesítette. Ugyanitt Gránics Istvánné 
tekercselő, aki 165 százalékos vállalá�
sát 215 százalékra teljesítette.

Dolgozó ifjúságunk Rákosi elvtárs 
iránt érzett szeretete nyilvánult meg 
Tóth Ferenc ifi műszerész szaktársunk 
130 százalékos vállalásában, amit ez-  
ideig 150 százalékra teljesített. A 
Budapest 72- es hivatalban Leibinger 
József kétszeres sztahanovista 160 szá�
zalékos vállalását 180 százalékra tel�
jesítette Vagy az Alközponti Üzemben 
Békési István brigádja, akik 172 szá�
zalékos vállalásukat 180 százalékra 
teljesítették. És így tovább sorolhat�
nánk fel azoknak a százait és ezreit, 
akik vállalásaikat nemcsak teljesítették, 
hanem túlteljesítették. Ezek a dolgozó�
társaink tettekkel bizonyították be 
Rákosi elvtárs és a magyar nép iránti 
szeretet ükét.

Rákosi elvtárs példamutató életéből 
merített fokozottabb mértékű felelős�
ségérzet kell, hogy áthasson mindany-  
nyiunkat mindennapi munkánkban, bár�
hol is dolgozunk — a dolgozó nép or�
szágáért, a boldog, erős, virágzó 
Magyarországért, a békéért.

A dolgozók szeretete és hálája tet�
tekben nyilvánul meg Rákosi elvtárs 
születésnapjára tett vállalás minden 
dolgozó becsületbeli ügye. Úgy dol�
gozzunk tehát, hogy március 9- re és 
azután is minden postás dolgozó telje�
sítse vállalását, újabb eredményekkel, 
több és jobb munkával ünnepeljük 
Rákosi elvtársat.

Tiszta szívből kívánunk Rákosi elv- , 
társnak erőt, egészségei és dolgozó 
népünk, hazánk javára sok- sok, ered�
ményekben gazdag esztendőt.

BASTA REZSŐ

Több és jobb m unkával ünnepük dolgozóink  
Rákosi elvtárs 60 . születésnapját

Rákosi elvtárs 60. születésnapja I 
tiszteletére a postás dolgozók jelentős | 
többsége, közel 90 százaléka tett szo�
cialista kötelezettségvállalást. Ezek a 
vállalások mind a több, jobb munkára, 
az A—B- mozgalom javítására, a vo�
nal zavaridő csökkentésére, az anyag�
gal való takarékosságra vonatkoznak.

Ezekből a vállalásokból, de inkább 
teljesítésekből tűnik ki. az a határta�
lan szeretet, amely megnyilvánul nem�
csak a kommunisták, hanem a párton-  
kívüli dolgozók részéről is. Ebből lát�
szik az. hogy a postás dolgozók tuda�
tában vannak annak, hogy mindazt, 
amit ebben az országban e’ddig elér�
tünk, Rákosi elvtársnak, a pártnak 
köszönhetjük-  Rákosi elvtárs életét 
tanulmányozva, látják dolgozóink azt, 
hogy Rákosi elvtárs a legnehezebb 
időkben is keményen és harcosan ki�
állt a dolgozók érdekéért, a mozga�
lomért. a dolgozók szebb, jobb jövőjé�
nek kialakításáért, megvalósításáért. 
Ezt érzik dolgozóink akkor, amikor 
nehézségek állnak be feladataik elvég�
zésénél. vállalásaik teljesítésénél.

Ez mutatkozik men Farkas Jóksef 
szaktárs munkához való hozzáállásá�
ban, amikor nem látta biztosítottnak 
vállalása teljesítését, még munkaidőn 
túl is tovább dolgozott, hogy vállalá�
sát teljesítse.

Ez tűnik ki abból is, hogy a Pécs 
1- es hivatal dolgozói a negyedéves 
terv túlteljesítésére tett vállalásaikat 
már jelentős mértékben teljesítették és 
a munka lendületének további megtar�
tására újabb vállalásokat tettek. Nem 
maradnak le a munkában, a vállalás�
ban. de a teljesítésben sem a kecske�
méti körzeti postahivatal dolgozói, akik 
közül pl. Perényi József egyesített 
kézbesítő a 2 sajtó-  és 2 rádióeiöfi-  
zetőgyüjtésí vállalásával szemben, már 
eddig is 46 sajtóelöfizetöt és 11 rádió-  
előfizetőt gyűjtött. Hasonlóan szépen 
teljesítette vállalását Kovács Sándor 
kézbesítő is, aki 25 sajtó-  és rádió-  
előfizetőt gyűjt ölt.

Komoly lépést tett 
Karsai Lukács szaktárs.

a Buvi—Halép dolgozója annak érde�
kében, hogy az üzemkiesési időt csök�
kentse, amennyiben 'vállalta, hogy az

eddigi 90 perces üzemkiesési időt 
75 percre fogja csökkenteni. Ennek 
a mozgalomnak már akadtak kö�
vetői is, mint pl.' Patócs Gyula 
szaktárs. aki nemcsak 75 percre, 
hanem már eddig 70 percre csök�

kentette az üzemkiesési időt.

Sztahanovistáink
. példamutatása

Sztahanovistáink nemcsak a Röder-  
mozgalomban, de a tervük teljesítésé�
ben. a teljesítményük fokozásában is 
példamutatóan élenjárnak. Mint pl. 
Hajdú Elek sztahanovista, a Bp. 62. 
hivatal dolgozója, aki a vállalt 30 
portó kiemelése és 3000 forint értékű 
értékcikk- eladással szemben 42 talált 
portóval és 3876 forint értékcikk�
eladással túlt'eljesítette vállalását.

Az ifik közül Tímár József szak 
társ jár élen, aki 1000 forint ér�
tékű értékcikk- eladást vállalt és e 
helyett 3147 forintra teljesítette. 
Nyomában van Kratancsik Károly 
szaktárs, aki 300 forint értékű ér�
tékcikk- eladást vállalt és ezt 654 

forintra teljesítette.

TV (kló lgo zó ink az élen

Nődolgozóink közül kitűnik a Bp. 
114- es hivatalból Rappa Györgyné 
szaktársnő brigádja, ió vállalásával 
és eredményes teljesítésével. 6 rádió-  
előfizető és 3 hirlapelőfizető beszerve�
zése mellett

500 hirlapáruspéldányt, valamint 
600 forint értékű értékcikket fog�

nak árusítani.

Ezt a vállalásukat már túl is teljesí�
tették. Az eredményt a brigád úgy 
érte el, hogy rendszeres megbeszélést 
tartottak, értékelték az elért eredmé�
nyeket, illetve hiányosságokat és a 
menetközben: ellenőrzés folytán meg�
határozták a további tennivalókat.

iJzemeink közül anyagtakarékosság 
terén már eddig is jelentősen túltelje�
sítette vállalását a szegedi Halép. 
amennyiben a felaiánlott 1400 forintos 
anyagmegtakarítással szemben, 10.740 
forint értékű anyagot takarítottak meg. 
Komoly eredmények születtek a Rőder-  
mozgalom keretén belül, mim pl. a 
Főpostán Mészáros István sztahano�
vista kézbesítő patronálása nyomón. 
Dobári szaktársnő teljesítménye 105 
százalékról 120 százalékra emelkedett. 
Ugyancsak a patronálás' eredménye�
képpen elérte Lengyel Gabriella szak�
társnő azt az eredményt, hogy ma már 
önállóan tudja elvégezni a helyközi 
kapcsoló- munkakört.

Kiemelkedő eredményt értek el eb�
ben a versenyben Nyíri József 

szaktárs. a kábelhivatal dolgozója, 
aki 167 százalékot teljesített és 
Rádi László elvtárs, aki 166 száza�

lékot teljesített.
Ez is azt bizonyítja, hogy dolgo�

zóink tudatában vannak annak, hogv a

tervek teljesítése u mi sikereink,

eredményeink növelése egyben
a z  im p e r ia lis tá k , a  h á b o ríts

ússitók gyengítését segíti elő.

Ez mutatkozik meg azokban a további 
szép teljesítményekben, amit dolgo�
zóink elértek és tartanak az ország 
összes postahivatalában, üzemében, 
vállalatában. Ezt támasztja alá Mer 
sonyi Gyula és Gáti Vilmos szaktár�
sak, közel 200 százalékos eredménye, 
a szegedi Hálépnél Balogh János táv-  
irdetmunküs 155 százalékos eredménye, 
Serfőző János, miskolci vonalfelvi�
gyázó sztahanovista szaktárs 157 szá�
zalékos eredménye és Kun Villibald 
sztahanovista távirdamunkás 160 szá~ 
: tlékos eredménye.

Külön becsületére és dicsőségére 
válik Kun Villibald szaktársnak az is, 
hogy javaslatot tett arra hogy ne-  
csak gyakorlatilag, hanem elméletileg 
is segítsék, képezzék elmaradott 
munkatársaikat. Ennek eredményekép�
pen szervezték meg. hogy hetenként 
kétszer elméletileg is, foglalkoznak a 
gyengébb dolgozókkal. Ez is bizo�
nyítja, hogy egyre többen értik meg 
Rákosi elvtárs tanítását, többek kö�
zött azt,

amit Rákosi elvtárs

1911- ben írt egy' levelében, hogy „A 
tanulásban nem a gyötrő munkál lá�
tom, hanem azt a szellemi tökét, ami 
később dúsan fog kamatozni."

Mindezekből, a dolgozók lelkes fel�
ajánlásából. a vállalások teljesítésé�
ből és abból a határtalan szerétéiből, 
ami megnyilvánul Rákosi elvtárs iránt, 
kitűnik hogy nem volt hiábavaló 
Rákosi elvtárs küzdelme és áldozata, 
amit a dolgozókért, a közösségért vál�
lalt, mert most bebizonyítják a dolgo�
zók is, annak az emlékezetes mondás�
nak az igazságát, amit Rákosi elvtárs 
a Horthy- vérbíróság előtt mondott, 
hogy „Bármi legyen is az én egyéni 
sorsom, az ügy, amelyért harco�
lok, győzm fog."

Rákosi elvtársnak ez a harcos ki�
állása, az egész élete és munkássága 
adja meg az erőt, lendületet ahhoz, 
hogy az eddig elért eredményeket 
megtartsuk és még tovább fejlesszük.

Ezért harcolnak a postás dolgozók 
is, a több. jobb munkán keresztül a 
békéért, a hazáért, valamennyiünk 
boldogabb lövőjéért.

Bayer Zoltán
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Eljeit és viruljon  
a m a g ya r  "szovjet barátság

Szép hagyománya lett hazánk éle�
tének az évről- évre megismétlődő' 
magyar- szovjet barátság hónapja. 
Mindnyájan ünnepi várakozással te�
kintünk eléje. Ez az időszak új erőt 
ad nekünk nagy feladataink elvégzé�
séhez. Közöttünk járnak a baráti 
szovjet nép, Sztálin elvtárs küldöt�
tei, olyan számunkra minden egyes 
»agyar - szovjet barátsági hónap, de 
minden találkozásunk a szovjet em�
berekkel, mint valami hatalmas ta. 
pasztalatátadás.

Bikov átadta tapasztalatait Muszka 
Imrének. P any in Lengyel Józsefnek 
és a magyar vasutasoknak. Maxi�
menko elvtárs Pozsonyi Zoltánnak 
és a magyar építőknek. Orvosaink 
új gyógymódokat tanultak Sabanov-  
tól és a magyar postások is köny-  
nyebben és jobban, eredményeseb�
ben végzik munkájukat, amióta itt 
járt a Szovjelunió postásküldöttsége, 
amióta a magyar postásdelegáció 
sa já t szemével látta azt a pontos és 
a dolgozó nép iránti szerétéiből fa�
kadó munkát, amelyet szovjet pos�
tás szaktársaink végeznek.

Amióta Kuznyecova elvfársnó 
‘brosúráját elolvasták kézbesítő szak�
társaink, pontosabb a kézbesítés. 
Brigádok alakultak, egyszóval min�
den egyes találkozás uián könnyeb�
ben, jobban megy a munka.

Az idei barátsági hónapnak
különleges jelentősége van

Feszült nemzetközi, helyzetben, a 
béke megvédéséért vívott harc erő�
södésének időszakában rendezzük 
meg. Ezekben a hetekben a kapita�
lista országokba is utazgatnak kü�
lönféle küldöttségek. Ezek a küldött�
ségek azonban nem felemelkedést

hoznak, hanem az a céljuk, hogy a 
lakájkormányok segítségével kira�
bolják, még mélyebb nyomorba dönt�
sék a népeket.

A szovjet küldöttség, amely hoz�
zánk látogat el, a barátság és a 
béke üzenetét hozza. A magyar- szov�
jet barátság hónapja, — a béke hó�
napja.

Az idei' magyar- szovjet barátsági 
hónap keretében nemcsak a Szovjet, 
unióról szóló ismereteinket kell gya. 
rapítanunk, hanem meg kell mutatni 
azokat az eredményeket, amelyeket 
a szovjet példa alapján értünk el.

A tények erejével kell bizonyíta�
nunk Rákosi elvtárs szavait . . . .  
„a bolsevizmus elvei nemcsak a régi 
Oroszország határain belül, ha�
nem világszerte alkalmazhatók.'’

Ebben a munkában nagy segítsé�
get jelent, hogy a barátság hónapja 
idejére esik, az ugyancsak hagyo�
mányossá vált szovjet film ünnepe. 
Hat héten keresztül a szovjet film�
művészet legjobb alkotásait fogjuk 
megismerni, gyönyörködni bennük 
és nemes szórakozás közben tanulni 
belőlük.

A barátság hónapja keretében 
örömünnepünk is lesz.

Szeretett vezérünk, tanítónk, 
Rákosi elvtársnak 60. születésnapját 
ünnepeljük. Rákosi elvtárs születés, 
napjának megünneplését teljesebbe 
teszi, ha annak során tovább mélyít�
jük a magyar- szovjet barátságot, ha 
mind több és több dolgozó emeli 
eredményeit a szovjet elvtársak pél�
dája segítségével.

így váltjuk valóra a barátság hó�
napja jelszavát: magyar- szovjet ba�
rátsággal a békéért.

Szabó László

A második világháború meg�
mutatta. hogy csak a sza�

badságszerető népek fiai képesek 
önfeláldozóan harcolni d zsarnok�
ság ellen. Leningrád ostromgyüríi-  
jében. Sztálingrád vér zivatarában 
mindenütt ott találhattuk a hős 
szovjet asszonyt, aki dolgozott, 
harcolt, ápolta a sebesülteket, eny�
hítette a háború okozta fájdalmakat, 
szenvedést.

A magyar nők is az ő út�
jukat járják s a gyarmati sorban 
sínylődő népek is példájukból merí�
tenek hitet a békeharchoz. A szovjet 
nők tudják, mit jelent a háború, 
hiszen négy esztendőn keresztül az 
ö fiaik áldoztak a legtöbbet az 
egész emberiséget fenyegető veszély 
megfékezésére, legyőzésére 

Most sem engedhetik meg. hogy 
az első fasiszta kísérlethez hasonló . 
merénylet döntse rabságba a szabad 
emberek százmillióit. Ezért mindent 
megtesznek, hogy megelőzzék u 
veszélyt. M unkájuk minőségének 
és mennyiségének javításával, gyer�
mekeik nevelésével, az igazi haza-  
szeretet ébrentartásával, az el�
nyomott népek szabadságharcának 
támogatásával küzdenek a békéért.

r k  e a világ minden részén el-  
szántan vesznek részt a béke�

harcban a nők. Willie McGee öz�
vegye. Paul Robeson, felesége. 
Anna Seghers, a jugoszláv nők és 
Egyiptom asszonyai háború ellen 
küzdő tábora állandóan felemeli 
szavát a békés alkotó munkát ve�
szélyeztető háború ellen.

„Az anyák előtt gyűlöletes a 
’háború” — ezt a régi mondást 
elsősorban ma értjük meg a máso�
dik világháború után. amikor mil�
lió és millió otthon lett semmivé, 
millió és millió asszony lett öz�
veggyé. Az anyák gyermekeiket 
siratva, meggyülölték a háborút 

A békemozgalom a nők soraiban 
napról napra új harcosokat teremt, 
kik egyszer a sztrájkoló brémai 
hikötömunkásoknak visznek élelmet, 
másszor Kairó utcáin tüntetnek az 
angol megszállók ellen, vagy Viel 
nam hős harcosainak adnak segít�
séget. A béke megvédésének bátor 
harcosa Pak Den Aj asszony, ki a

II. Békevilágtanács kongresszusán > 
Varsóban vádat emelt a gyermek�
gyilkosok „és a néppusztítók ellen. 
De emlékeznünk kell az amerikai 
nők békeküldöttségének tagjaira 
Paolone, Clyman és Weckerwich 
asszonyokra, akik azért keresték jel 
Visinszkij elvtársat, hogy a gyilkos 
atomfegyverek megsemmisítése és 
a koreai kérdés békés tárgyalások 
útján való megoldására a szovjet 
küldöttség vezetőjétől kapjanak 
segítséget.

A  népi demokráciák asszonyai, 
köztük a magyar asszonyok 

is követték a szovjet példát, női 
sztahanovistáink, újítóink kiváló 
munkája nap nap után igazolja 
Rákosi elv társ szavait: „Magyar-
ország nem rés, hanem erős bástya 
a béke frontján.”

Asszonyaink tiltakozó szava 
mindig elhangzik valahányszor 
jogtalan letartóztatásról, megszál�
lásról, litm ^lésről, a fasiszta mód�
szerek letámadásáról érkeznek 
hírek.

Ezenkívül tettekkel is megmu�
tatták elszántságukat, áldozatkész�
ségüket. Gondoljunk azokra u 
szeretetcsomagokra, gyógyszerkül�
deményekre. melyeket Korea hő�
siesen küzdő népének küldöttünk. 
Emlékezzünk a koreai gyermekek 
fogadására, a görög gyermekek 
segítésére. A magyar nők szabad 
hazája vedte és védi a szabadság-  
harcosok hontalanjait, árváit, s 
készen áll minden áldozatot meg�
hozni ifjúságunk, gyermekeink 
boldog jövőjéért.

Most a nemzetközi nőnap alkal�
mával fokozottabban érezzük a 
nők békeharcának szükségességéi, 
a dolgozók felelősségét a béke szent 
ügyéért. A magyar dolgozó nők 
békeharcát halhatatlan neveli és 
eszményképek vezetik, irántfltfák: 
Hámán Kató, Martos Flóra önfel�
áldozó hazaszeretete. A munka�
helyen a családban, az élei minden 
területén mutassuk meg, hogy mi, 
magyar nők nem vagyunk méltat�
lanok a munkásmozgalom hős 
asszonyaihoz.

HAVAS ISTVÁN  NE, 
Budapesti Területi Biz.

M u n k a f e g y e l e m
A szocialista rend. a szocialista fe�

gyelem a dolgozó emberek fegyelme, 
azoké a dolgozóké, akik saját maguk�
nak dolgoznak, saját jövőjüket építik.

A Posta Központi Járműtelep ÜV 
„Versenyhíradó”- jában egy cikkben 
olvassuk a következőket:

„Ahogy tovább figyeljük, még egyre 
jönnek az Amerikai- út irányából, — 
mintha csak az amerikai imperialisták 

' küldöttei tennének, — de kerékpáron 
is a Hungáriáját irányából. Ezt nem 
lehet tovább nézni, — és fáid szívvel. 
— de M kell fordítani fejünket, — 
azoktól az öntudatlan dolgozóktól, 
akik ennyire megsértik a munka-  
fegyelmet.”

A cikk további része tanuHságos-  
és csak azt szeretnénk a járműtelep] 
szaktársaknak figyelmébe ajánlani, ne 
fordítsák el felüket azok tót a dolgo�
zóktól. akik késve sietnek a reggelt 
órákban az Amerikai-  és a Hungária-  
űt felől a Járműtelep fejé. Feladatu�
kat ezzel nem oldották meg, de ha 
ezekkel a későnjáró szakiár sakkal el�
beszélgetnek, megmagyarázzák nekik, 
mit jeient az ő késveérkezésük, üze�
müknek, amelyik büszkén viseli a meg�
tisztelő „Élüzem1’ kitüntetést, mit ie-  
Jen- t népgazdaságunknak, akkor jé 
munkát végeztek.

Tehát röviden:

„A fejetfordftás helyett, nevelő-  
munkát.”

A posta üzemeiben és hivatalaiban a 
dolgozók legtöbbet késéssel és az 
igazolatlan hiányzással vétenek a 
munkafegyelem ellen. A késések és az 
igazolatlan mulasztások, termelésből 
kiesett munkaórák komolv kárt okoz 
nak népgazdaságunknak és a dolgozó 
népnek.

Késés

Vaj ion gondolt- e a fentiekre Német 
Lajos szaktárs, a Posta Lófogaté 
Szállítási OV dolgozója akkor, ami�
kor december 15- én, 19- én, 22- én,
23- án később jelentkezett szolgálatra? 
GondoM- e arra. hogy a termelésből 
kiesett közel négyórás késésével, egy 
órára 60 munkaegységet számítva, 
kárt okozott dolgozótársainak, nép�
gazdaságunknak? Bizonyára nem. De 
a jövőben gondoljon erre is és vele 
együtt', azok a postás dolgozók ;is,, 
akik. hasonló módon sértik, meg - zt 
miinkaf'egyéhnet. ? ~1 ' "  1

Igazolatlan mulasztás

A Posta Tervgazdaság lekötéseiből 
kitűnik, hogy még mindig igen nagv 
azoknak a postás dolgozóknak a 
száma, akik igazolatlanul távetm&rad-  
riak munkahelyükről. Ha megkérdez�
nénk Tekes László. Jutási József és 
Varró Sándor szaktársakat, a Posta 
Központi Javítóműhely ÜV dolgozóit. 
akik egyenként, egy teljes munkanapot 
maradtak távol munkahelyüktől. — 
hogv ők hogyan akarják az ötéves 
tervünkben munkaterületükön a rájuk 
bízott feladatokat “végrehajtani, úgv 
gondoljuk, nehéz tenne számukra a 
válaszadás.

Amint látjuk, vannak még felada�
taink ezen a téren bőven. Az' öntuda�
tos dolgozóknak kell megmagyarázni, 
nevelni azokat a dolgozóinkat, ilök 
még mindig^késésekkel és igazolatlan 
távolmaradással fékezik tervünk telje�
sítését.

Ismételten-  ki kell hangsúlyozni, 
hogy a munkafegyelem területén a 
hibák kijavítására a legjobb esz�
köz annak a szellemnek a kialakí�
tása. melyet Rákosi elvtárs jelölt 
meg. mely elítéli, megbélyegzi a 
fegyelem megsértését és a késés 
és igazolatlan kimaradás szégyen 

és gyalázat.

Az öntudaton alakuló, önként vál�
lalt szocialista munkafegyelem kiala�
kítása nehéz feiadat. mondotta Lenin 
elvtárs. De hálás feladat is. mert csak 
akkor, ha ezt gyakorlatilag megold�
juk, csak akkor ütjük be az utolsó 
szeget abba a koporsóba, amelyben a 
kapitalista társadalom nyugszik, s 
amelyet mi földelünk el.

Hegedűs István

SALGÓTARJÁN. ,A hírlap előfizetés-  
gyűjtés terén Turcsik Imre szaktárs 
brigádja ért el szép eredményt. 20 
Szabad Nép előfizető gyűjtését vál�
lalta, eddig 61- et teljesített.

GYŐR 1 Anda Irén és Renczés Ist�
vánná sztahánovista távbeszélő’ szak�
társnők Rákosi efvtárs születésnapjára 
vállalták, hogy a budapesti távbeszélő 
áramkör hasznos perceinek számát 
február hónapban 46 percre emelik. 
Vállalásukat túlteljesítették és február 
20- ig selejtmentesen 53 hasznos percet 
értek el, ami által a beszélgetések át�
lagos várakozási idejét 7 percre csök�
kentették.

M egválasztották a Szegedi Területi Bizottságot
A területi bizottságoknak igen fontos 

szerepük van a szakszervezeti munká�
ban. öl? a szakszervezeti mozgalom 
középszervei, melyeknek feladata, 
hogy a szakszervezeti központ irány�
mutatása alapján irányítsák az alap�
szervek munkáját, biztosítsák a párt, 
a SZOT és a szakszervezeti központ 
határozatainak végrehajtását, segítő 
ellenőrzésükkel mozdítsák elő a szak-  
szervezeti munka eredményességét. A 
postás Területi Bizottságok általában 
3 megye területén irányítják és veze�
tik a postás szakszervezeti alapszer 
vek munkáját. Feladatuk nagyságá�
ból következik annak a jelentősége is, 
hagy mennyire fontos, hogy a Terü�
leti Bizottságok élére olyan vezető�
ket válasszon meg a tagság, akik a 
párthoz és osztályukhoz hűek, a 
munkában élenjárnak. a dolgozók 
szeretetét és megbecsülését bírják. 
Ezek adják a Területi Bizottságok és 
a tér. bizottsági konferenciák külö�
nös jelentőségét és fontosságát.

A Szegedi Területi bizottság febr
24- én tartotta meg konferenciáját.

a konferencia volt szakszerveze�
tünkben. sőt az egész országban az 
első, ezért nagy érdeklődés kísérte 
úgy az előkészítő munkát, mini magát 
a konferencia lefolyását. Megjelent a 
konferencián a csongrádmégyei párt-  
bizottság képviselője Kezes János elv�
társ, a Szeged Városi Pártbizottság 
képviselője, Bicó .György efvtárs, a 
SZOT részéről, Virizlai és Suri elv�
társ, a Szakszervezetek Megyei Ta�
nácsa részéről, Ábra,hám Antal elv-  
társ, a Postás Szakszervezeti központ 
részéről, Básta Rezső eivtárs. Reszt�
vettek azon a szakvezetés, valamint 
szakszervezetiig többi Területi Bizott�
ságának képviselői, illetve elnökei is, 
Mint követésre málló példát kell ki�
emelni, hogy a konferencia előkészí�
tésébe bevonták és jól mozgatták tár�
sadalmi aktíváinkat.

Az előkészítő munka során hiá�
nyosság volt, hogy a politikai, 
felvilágosító munkával szemben 
előtérbe kerültek a szervezési fel�

adatok.
Ez abban mutatkozott meg. hogy a 
konferencia politikai előkészítésével 
csak vezetőségválasztó taggyűléseken, 
majd ezt követően körlevelekben fog�
lalkoztak. Á bizalmiak munkája 
hiányzott. A Területi Bizottság meg�
ad atka a káderkiválasztás kérdését ás 
• különös - figyelmet fordított e. nők, az 
ifik és a púnonkivüliek bevonására. 
A beszámolót a Tér. Biz. elnöke a 
reszortfelelősök jelentései alapján ál�
lította össze és azt a vezetőség tagjai 
megvitatták és kiegészítették.

Az így elkészített beszámoló min�
denre kiterjedt, a politikai bevezet® 
után a termetes kérdésével, maid a 
munkafegyelemmel fog!atkozott. Rész�
letesen ismertette az egyes reszortok 
munkáját.

Névszer int bírálta a rossz mun�
kát végzőket, megdicsérte a jót 
dolgozókat és rámutatott a köz�

ponti hibára is.

A beszámolónak az volt a hibája, 
hogy a kelleténél részletesebben és in�
kább az afapszervek munkájának tár�

gyalásán keresztül adott számot 3 
végzett munkáról. A kuitúrmunkával 
és a sporttal aránytalanul sokat fog-  

. lalkozott és ezáltal csaknem háttérbe 
szorította a termelés kérdését. A be�
számoló — bár rámutatott a hiányosa 
Ságokra — mégis túlzottan ki dombom 
rítottai az eredményeket és emiatt egy 
kissé az önelégültség látszatál keí- f 
tette.

Igen sokén szóltak hozzá a beszámolóhoz
25 hozzászólás után Soós eívtárs ja^ 
vásottá a konferenciának, hogy szün�
tessék be a további hozzászólásokat* 
A hozzászólásokban a szaktársak fogj 
ialkoztak a szakszervezeti munka’ 
csaknem minden területével. Túrt a U 
mi lag is jók, politikusak voltak a hoz�
zászól ásol?, bátran és helyenként éle - 1 
sen vetették fel á hiányosságokat. A 
hozzászólások közűd kietnéfkedtk Mol�
nár Géza sztahanovista hozzászólása, 
aki birália a tér. bizottságot, hogy 
nem foglalkozott a sztahanovisták po�
litikai és szakmai továbbképzésével,

Lux Márta (Kiskőrös) a sajtóolva�
sás fontosságáról beszélt. El�
mondta, hogy a dolgozók nagyré�
sze előfizet ugyan a sajtóra, azon�
ban azt nem olvassa. Rávilágított, 
hogy •  sajtóolvas ásón keresztül 
komoly segítséget kapunk két 
legfontosabb fe’adatunk: a minő�
ségi munka emelése és a munka�
fegyelem megszilárdítása érdeké�
ben végzett harcunkhoz. Kifogá�
solta, hogy a  Tér. bizottság nem 
segítette munkájukat az építő bí�

rálat alkalmazásával.
Gránicz Pál bizalmi (Szeged) hozzá�
szólásában javasolta, hogy a bizalmi 
manka megjavítása érdekében leg�
alább negyedévenként szervezzen a 
Tér. bizottság a bizalmiak részéré. 
ankéiokat.

Nagy Lajos sztahanovista (Békés�
csaba) azt javasolta a , konferen�
ciánál?, hogy a minisztérium felé 
á szakszervezeti központ vesse fel 
e g y  szakmai film elkészítésének 
gondolalát. A filmben jó postai 
munkamódszereket rögzítsenek, s 
ennek segítségével eredményesen 
lehetne azokat elterjeszteni az 

egész országban.
Básta elvtárs üdvözölte a konfe» 

rendét a postás dolgozók összesége 
és a szakszervezeti központ nevében. 
Foglalkozóit a hozzászólásoknak az�
zal a részéve!,' amelyek a központ 
munkáját érintették. A felölő bizott�
ság jól végezte el feladatát, amit bi�
zonyít az. hogy a jelöltek személyét 
egyhangúlag lelkesen fogadták el a 
konferencián résztvevő küldöttek.

A Szegedi Területi Bizottság Kon* 
ferenciája egészében véve eredtnéJ 
nyes volt. A Területi Bizottságok je* 
lenlévő elnökei, akik tapasztaíátszed 
zés céljából vettek részt a konferen�
cián, gazdag tapasztalatokkal tértek 
haza. Elsősorban azonban, a konfe�
rencia eredményesen mozgósítottál á 
jeled?evőket, rajtuk keresztül pedig a 
terület postás dolgozóit a szocia’izJ 
id u s  építéséért, a béke védelméérí 
fptytatott harcra.

Sz. S.

Élik&tint tu / « ' /# « .v  itt h i vumí t t í

Ujjongva kelt szárnyra az öröm�
hír hivatalunkban, hogy éiüzem let�
tünk. Boldogan vártuk és ünneppé 
avattuk a napot, amikor hivatalunk 
homlokzatára tűzhettük munkánk 
eredményeinek elismerését, az él-  
üzemjelvényt.

El üzem lettünk, mert ötéves nép-  
gazdasági tervünk második évének 
negyedik negyedévi tervét IOO.Í 
százalékra teljesítettük. Hivatalunk 
bevételi tervet 1952 december Pt- én 
teljesítette és év végéig 5.6 száza�
lékkal teljesítette tál.

Szép eredménye dolgozóink mun�
kájának. hogy a táviratok belkeze-  
lési idejét 81 percről az utolsó ne�
gyedévben 63.5 percre csökken�
tették.

Ünnepnap
Élüzem ünnepünk a főpostahiva�

tal harcos dolgozóinak ünnepe,volt, 
ott voltak sztahanovistáink, újí�
tóink, a szakma legjobbjai, akiknek 
eredményes munkája nagymérték�
ben elősegítette, hogy épületünk 
homlokzatán a büszke élüzemjel-  
vény csilloghat

Hogyan is vélekednek erről a 
nagy kitüntetésről dolgozóink? Her�
nádi szaktárs a következőket 
mondja:

„Örömmel tölt el bennünket, hogy 
élüzem lettünk. A kézbesítőosztáty 
dolgozói az élüzem büszke cím el�
nyerésében nem ismertek akadályt. 
Szembeszálllak az időjárás viszon�

tagságaival, fáradságot nem kimét» 
ve fokozták teljesítményüket. Az ét» 
üzem cím azonban komoly kötele�
zettséget is fálcnt számunkra. Még 
nagyobb-  lendülettel vetjük magun�
kat a versenybe az élüzem büszke 
cím megtartásáért.

Az Eliizem cím megtartásában 
„Termelj ma többet, 

mint tegnap" jelszót követjük
mondja Palicz István brigádvezeta
szaktárs.

„Én kerékpáros kézbesítő vagyok. 
Ezt azért mondom, mert valamikor 
ez volt az utolsó hely a postaszol�
gálatban. Ma már itt is megbecsült 
tagjai vagyunk a dolgozók társa�
dalmának. Pártunk útm utatása 
alapján megértettem, hogy minden 
egyes helyesen kihasznált perc kö- * 
zelebb visz a szocializmus meg�
valósításához A dolgozó nép ál�
lama elismerte munkámat. Élüzem 
ünnepünkön 400 forint jutalm at 
kaptam. Ez azonban nem tesz el-  
bizakodottá, hanem újabb erednie- * 
nyekre késztet.”

A főpostahivatal dolgozói nem elé- i 
gednek meg tehát eddigi eredméJ 
nyeikkel, tovább fokozzák a ver- * 
seriylendületüket és „jobb hírszol- ' 
gálattal a szocializmusért” jelszóval 
indulnak újabb harcokba, újabb» 
győzelmek felé!

Vámosi Sándor,
a föposta felügyelőin v. vezetője,
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Gerö elvtárs beszám olójának tanulságai
Gerő elvtársnak a gazdasági veze�

tők értekezletén mondott beszámolója 
számos olyan megállapítást tartalmaz, 
amely teljes egészében alkalmazható a 
postára, a postán dolgozók munká�
jára. A beszámolót ebből a szempont�
ból kívánjuk itt tanulmányozni. Sze�
retnénk szaktársaink figyelmét a be�
számoló nyomán felhívni arra, hogy a 
posta területén folyó munkában, a 
terv végrehajtásában hol, milyen hiá�
nyosságok mutatkoznak és mi a módja 
annak, hogy ezek a hibák megszűnje�
nek.

Hiá nyosmgo k 
a terv teljesítésében

Gerö elvtárs mindenekelőtt leszö�
gezte, hogy népgazdaságunk a lénye�
gesen felemelt 1951. évi tervet globáli�
san teljesítette, sőt túlteljesítette. Itt 
mindjárt megállapíthatjuk, hogy bár a 
posta is megvalósította globálisan az 
1951. évi tervét, mégis voltak olyan 
részlettervek, amelyeknek teljesítésében 
lemaradt. Ha ennek okait vizsgáljuk, 
Gerö elvtárs beszámolójában nagy�
részt megtaláljuk a magyarázatot :S, 
mert nemcsak az áltata példaként em�
lített könnyűipari minisztériumban tör�
tént meg, hogy egyes iparágak 1951. 
évi december havi operatív tervét a 
tervező szerv december 22- én módosí�
totta. Többször előfordult ez a hiba az 
1951. évben a postánál is. például a 
szeptember, október havi forgalmi 
operatív teljesítményi tervnél. De a 
posta egész 1951. évi terve is több�
ször megváltozott, a tervszámok kiala�
kítása pedig nem mindig történt az 
előző évek forgalmi adatainak figye�
lembevételével. így történt meg, hogy 
a postai 1951. évi forgalmi teljesítmé�
nyi tervei egyes postai szolgáltatások�
nál túlfeszítené váltak s ezért azokat 
nem lehetett teljesíteni.

A szolgáltatások minősége 
gyakran nem kielégítő

De azoknál a tervmunkáknál fs, 
amelyeket a postás dolgozók teljesítet�
tek, vagy túlteljesítettek, — gyakori 
volt a selejt. Gerő elvtárs beszámolójá�
ban egyik fontos hiányosságként mu�
tatott rá arra, hogy a fogyasztási ja�
vak minősége gyakran nem kielégítő.

A posta viszonylatában ez a meg�
állapítás a szolgá.itatások minősé�
gére alkalmazva ugyancsak helyt�

álló.
Meg kell mondanunk, hogy a minő�
ségi hibákat nagyrészt "a í'eijégíMény- ; 
bérben dolgozó szak társak politikai 
öntudatának hiánya, a munkához való 
viszonyuk még nem kielégítő volta 
idézte elő. Elsősorban az a cél állt 
előttük, hogy minél magasabb bért 
érjenek el és ennek megfelelően igye�
keztek például minél több levelet be�
osztani, minél több távbeszélgetést le�
bonyolítani, anélkül azonban, hogy a 
minőségre ügyeltek volna. Azáltal, 
hogy maguk igyekeztek lebonyolítani a 
más munkahelyek által kapcsolható 
távbeszélgetéseket is, — ezeknek a 
beszélgetéseknek késedelmes kapcsolá�
sát idézték elő. Ahol ilyesmi előfordul, 
ott a politikai öntudat emelését, a 
munkafegyelem megszilárdítását a 
pártszervezet és szakszervezet hathatós 
támogatásával elő kell mozdítani.

Helytelenül alkalmazott 
takarékosság

Igen jól illik a postára az is. amit 
a beszámolóban Gerö elvtárs a helyte�
lenül alkalmazott takarékoskodásról 
mondott; az olyan takarékosságról, 
ami sokba kerül. All ez sok postás 
újítóra és ezeknek oiyan ötleteire, ész-  
szerűsítési, újítást javaslataira, ame�
lyek megvalósítása kimutatható megta�
karítást eredményezne ugyan, de egy�
szersmind a megtakarítással arányban 
nem álló hátrányokkal is járna. Pél�
dául felvonók, lépcsőházak világításá�
nak megszüntetése balesetet idézhet 
elő. Az egyenruhával kapcsolatban 
több olyan takarékossági javaslatot 
nyújtottak be, melyek megvalósítása az 
egyenruhát viselő szaktársak egészsé�
gét veszélyeztetné, vagy munkáját gá�
tolná, illetőleg a silányabb ruhaanyag 
használata végeredményben költsége�
sebb lenne, mart a ruha rövidebb idő 
alatt elhasználódnék. Ide tartoznak 
azok a javaslatok is, amelyek a keze�
lési nyomtatványok végnélküli kisebbí�
tését indítványozzák, Gerő elvtárs 
észszerű takarékosságra hívja fel 
figye'münket Ojítóink tehát ilyen 
szempontból is megfelelő javaslatokkal 
segítsék elő a termelékenység fokozá�
sát.

A munkaerősziikséglet tervszerű biz�
tosításáról szólva Gerő elvtárs megje�
lölte az utat a munkaerőszükséglet 
utánpótlására nézve is. Ez a kérdés a 
postának is problémája. A beszámoló 
nak erre vonatkozó része érintette a 
szakképzés kérdését is.

Szakképzettség javítása 
tekintetében a postánál is 

sok még a tennivaló
Azt látjuk, hogy egyes szaktársak 

akik valamilyen szaktanfolyamot elvé 
geztek. szakképzettségüket nem fej-  
tasztik tovább, sőt közömbösségük ad�

dig terjed, hogy a szabályzatok, keze�
lési utasítások kiegészítésére kiadott 
rendeleteket, pótlékokat sem igyekez�
nek megismerni.

A hivataloknál ezért rendszeres 
szakmai tanfolyamokat kell ren�
dezni. ahol módszeresen kell fog�
lalkozni a szabályzatok, kezelési 
utasítások anyagának ismertetésé�
vel. és az időközi változásokat tar�
talmazó rendelkezések tanulmányo�

zásával, megvitatásával.

Mun kafegyelem, bérfegyelem
Alapvető kérdésként vetette fel Gerő 

elvtárs a munkafegyelem, a bérfegye�
lem és a tervfegyelem kérdését is. 
Mind a három jelentős a posta szem�
pontjából is. Arra nézve, hogy a mun�
kafegyelem terén még itt sok a kí�
vánnivaló, a Szocialista Posta egyik 
nemrégen megjelent száma is tanús�
kodik, amelyben a különböző posta�
szerveknél előforduló kirívó konkrét 
esetekről olvashattunk. Láttuk, hogy a 
vezetők szigorú rendszabályokat alkal�
maztak a lógósokkal, az önkényesen 
kilépőkkel s az igazolatlanul mulasz�
tókkal szemben.

Ugyanakkor látjuk azonban azt, 
amire Gerő elvtárs is-  rámutat, 
hogy a selejtrendeletet gyakorlat�
ban jelenleg a postán is a tg al�

kalmazzák.
A munkafegyelem területén mutatkozó 
lazaságok megszüntetésére a jövőben 
a selejtrendeletet a vezetőknek na�
gyobb mértékben keil alkalmazni. Fel�
hívja Gerő elvtá- rs a vezetők figyelmét 
arra, hogy mindent el kell követniük, 
hogy a dolgozók magukénak vallják, 
megszeressék üzemüket, vállalatukat s 
azt önként el ne hagyják. A jó vezető�
nek elsősorban tehát olyan légkört kell 
megteremteni, — Rákosi elvtárs útmu�
tatása szerint, — amelyben nincs ma�
radása a lógósnak, az igazolatlanul 
mulasztóknak.

A vezetés színvonalának 
emelése

A vezetés színvonalának emelését 
Gerő elvtárs beszámolójában egyéb�
ként is központi kérdésként jelölte 
meg. „Ahhoz, hogy 1952- es feszített 
népgazdasági tervünket teljesítsük — 
mondotta —. jelentős mértékben emel 
nőnk kell gazdasági vezetésünk színvo�
nalát.’’ Rámutat arra, hogy a gazda�
sági vezetésnek az 1951. évinél is na�
gyobb mértékben kell támaszkodni a 
dolgozó tömegekre s vezetésünkben 
még következetesebben kell érvé�
nyesülnie pártunk vezetésének, Rákosi 
eívtárs bölcs irányításának. A postánál 
is tapasztalható jelenség, hogy új és 
régi vezető kádereink egyaránt gyak�
ran elmaradnak szakmai tudásuk fej�
lesztésében. Ezt a hiányt pótolni kell. 
Gerö elvtárs a vezetés színvonalának 
emelése érdekében, a terv teljesítése 
érdekében minisztériumaink munkájá�
nak operatívabbá tételét hangsúlyozza 
és kifejti, hogy tovább kell javítani a 
vezető káderek kiválasztásánál.

Végső eredményként tehát tovább 
kell erősíteni a felelős egyszemélyi 
vezetést a minisztériumtól le az 
üzemekig, illetőleg — postai vo�
natkozásban — a legkisebb végre�

hajtó postaszervig.
Gerő elvtárs beszámolóját azzal fe�

jezte be, hogy az 1952. évi feszített 
népgazdasági tervünk teljes mérték�
ben reális. Ez vonatkozik a posta ter�
veire is, mert azok a hiányosságok, 
amelyek az 1951. évi tervezésnél még 
megnyilvánultak, az 1952. évi terv ki�
dolgozásánál már nem merültek fel. A 
posta 1952. évi terve bár feszített, 
mégis reális, teljesíthető és túlteljesít 
hető. Nem tartjuk kétségesnek, hogy 
a terv által elénk tűzött feladatokat 
pártunk segítségével teljesíteni fogjuk, 
sőt túlteljesítjük.

Szőke Lajos,
posiam- irasztérium.

SVÁJC
Az Egyetemes Posta Egyesület leg�

közelebbi értekezeltét ez év május 12-  
től június 20- ig Brüsszelben tartja. Az, 
értekezlet napirendjének egyik pontját 
Nyugat- Németországnak a tagok so�
rába való felvétele képezi. Jellemző, 
hogy Nyugat- Németország újrafelvé-  
telére vonatkozó indítványt az Egye�
sült Államok küldöttsége fogja előter�
jeszteni.

(Post tm d Telegraphie.)

NYU GAT- NÉMETORSZÁG

Az amerikai pénzügyi támogatással 
alakult Német Rakétakutató Társaság 
nemrégiben tartotta évi közgyűlését 
Bremen- ben. A közgyűlés haiározatiiag 
körvonalazta a társaság célkitűzéseit. 
Ennek ér leimében a társaság a jövő�
ben postai küldeményeknek nagy tá�
volságra való kilövésére alkalmas ra�
kétalövedékek készítésével foglalkozik. 
A lövedékek irányítása — akárcsak a 
megboldogult, rosszemlékű VI és 2- nél 
— rádióval történik. A lövedéket 100 
km magasba fogják kilőni és pl. a 
London- —New York közötti távolságot 
45 perc alatt teszi meg majd a ra�
kéta. Természetesen postai küldemé�
nyekkel megtöltve. Arról nem szól a 
krónika, hogy vájjon módosítja- e a 
rakétalövedék hatótávolságát és me�
netidejét, ha a rakomány nem postai 
küldemény.

( Postbedienslete) 

JAPAN
A békeszerződésnek a törvényhozás 

által történt ratifikálása elleni tiltakozí-

Bekapcsolták a 90 ezredik 
távbeszélő állomást

A posta dolgozói felszerelték a 90 
ezredik készüléket. Kiváncsiak voltunk, 
ki a 90 ezredik távbeszélő állomás 
előfizetője?

Vaspálya- utca 7. számú ház egyik 
első emeleti lakásában fiatal elvtárs, 
Zitnányi János fogad bennünket. Ami�
kor megtudja, milyen célból látogattuk 
meg, büszkén vezet be a szobába és 
örömmel mutatja a zongorán álló új 
fekete bakelittelefont.

A telefon ma már a dolgozóké...

„Bizony magamfajta esztergályos 
azelőtt gondolni sem mert votná arra. 
hogy telefont szereltessen fel”, kezdi 
a beszélgetést Zimányi János. .Mo�
rn ár a távbeszélő is a dolgozóké, 
anyagilag nem jelent nagy megterhe�
lést."

Kérdésünkre, hogy mennyi a kere�
sete, azt feleli, hogy az Állami Nyom�
dában dolgozik, mint esztergályos és 
havonta 1000—1100 forintot keres.

sül a  szabad  szakszervezetekbe tömö�
rült japán dolgozók, köztük a postá�
sok ts, huszomégyórás sztrájkkal fe�
leltek . Annak e lle n é re , h o g y  a szaka�
dat4 S z a k sz e rv e z e te k h e z  ta r tó z ó  postás 
do lgozók  nem c sa tla k o z ta k  a m u n k a -  
beszüntetést mozgalomhoz, a kézbesítő 
és távközlési üzletágakban a munka 
egy napig-  teljesen szünetelt.

(Information Bulletin.)

LENGYELORSZÁGI HÍREK

A lengyel postás szakszervezet tag�
jainak létszáma többezerrel szaporo�
dott. Ezt a létszámszaporodást a Rádió 
és Vezetékes rádió dolgozóinak lét�
száma idézte elő, ugyanis január 1- től 
a két vállalatot a postaügyi miniszté�
rium hatáskörébe rendelték. A lengyel 
postások örömmel fogadták az új 
szaktársakat és megfogadták, hogy 
egyesült erővel fogják a hatéves terv 
feladatait teljesíteni.

(Lacznost)

Varsóban rádiókiálTitás keretében 
mutatták be a lengyel rádióipar fejlő�
dését. A kiállítás legérdekesebb része 
a távolbalátás (televízió) eredményei�
nek a bemutatása volt. A kiállításon 
bemutatták a Lengyelországban ké�
szült adó-  és vevőberendezést, ame�
lyen a közönség a helyszínen gyö�
nyörködhetett az előadásokban. A hat�
éves terv keretében ki fogják építeni 
a varsói televíziós adót és rendszere�
sen jognak műsort közvetíteni.

(Lengyel sajtótájékoztató.)
Schadek.

Könnyen értesíteni tudnak...
A könnyűipari minisztérium zeneka�

rában játszcfm, folytatja a beszédet és 
sokszor keresnek lakásomon. Most, 
hogy telefonom van, könnyen megta�
lálnak és értesíteni tudnak az elvtár�
sak a zenekari próbák idejéről. Meg�
kérdezzük, hogy csak a zenekari 
ügyekben hívják- e fel az állomását? 
Mpsolyogva feleli, nőjsülés előtt állok, 
a menyasszonyom is szokott hívni, de 
nem azért, hogy ellenőrizzen, teszi 
hozzá tréfásan, mentegetőzve

A posta munkájával meg van elé�
gedve. A kérelme beadásától számított 
10. napra bekapcsolták az állomást 
Meglepődött, mert nem gondolta, hogy 
ilyen gyorsan jut telefonhoz.

A zongorán megszólal a telefon 
csengője, felugrik helyéről. Bocsánat! 
Azt hiszem a menyasszonyom hív. 
Sietve elbúcsúzunk, hogy ne zavarjuk 
a 90 ezredik előfizető beszélgetését.

EGRI GYULA, 
Kísérleti Állomás

Készüljünk fel
szakszervezetünk országos kongresszusára!

Március 23- án lesz szakszervezetünk 
országos kongresszusa. Ekkor ad szá�
mot központi vezetőségünk a mu't vá-  
asztás óta elvégzett munkájáról. Ar�
ról, hogy mennyiben volt szakszerveze�
tünk a kommunizmus előiskolája, ho�
gyan és milyen mértékben hajtotta 
végre a párt-  és kormányhatározatokat. 
Hogyan segítette elő országunk építé�
sét, a béketábor erősítését, hogyan 
szervezte a munkaversenyt, s ezen ke�
resztül hogyan mozdította elő a postás 
dolgozók anyagi és kulturális felemel�
kedését.

Dolgozóink széles tömegei az álta�
luk demokratikusan választott küldöt�
teken keresztül megbírálják a központ 
munkáját, kritikájukkal, javas ataikka1 
elősegítik a hibák, hiányosságok k">kü 
szöbölését, s aktívan hozzájárulnak a 
szakszervezeti munka megjavításához. 
Végül ped;g a szakszervezeti demokrá�
cia adta jogukkal élve, megválasztják 
az új központi vezetőséget, amely hí�
vatva 'esz a postás szakszervezeti mun 
kát vezetni és irányítani. Hivatva lesz 
arra, hogy a jó szakszervezeti munká�
val elősegítse ötéves tervünk sikeres

végrehajtását, hazánkban a szociális- « 
mus minél előbbi felépítését.

Hogy az országos kongresszus ennek 
a fe adatnak megfeleljen, szükséges, 
hogy szerte az országban, a postás 
szakszervezeti alapszervek és minden 
postás dolgozó készüljön a kongresz-  
szusra. A dolgozók észrevéte.eiket, ja�
vaslataikat juttassák el azokhoz az 
elvtársakhoz, szaktársakhoz, akiket az 
országos kongresszusra küldöttként 
megválasztottak. A küldöttek hozzák a 
dolgozók javaslatait a kongresszus e’.é. 
A.apszerveinkben tartsanak röpgyűlé-  
seket. amelyeken ismertetik a dolgozók 
széles tömegeivel a kongresszus je en-  
tőségét és a bizalmiak is tartsák napi�
renden ezt a kérdést.

Postás Dolgozók!
Készüljetek szakszervezetünk orszá�

gos kongresszusára jó munkával, bírá�
lattal, jó javaslatok és kezdeményezé�
sek felszínrehozásával. így bizonyítsá�
tok be pártunkhoz, dolgozó népünkhöz 
való szereteteteket. ezzel segítsétek 
elő szocialista hazánk építését, a béke 
világ'táborának erősítését.

Sz. S.

EGY ÜDÜLÉS TÖRTÉNETE
Mi, veszprémi postás dolgozók 

minden alkalommal türelmetlenül 
várjuk a Postás Dolgozó megjele�
nését, mert tudjuk, hogy sok olyan 
cikket közöl, melyekből problémáink 
megoldására választ kapunk és az 
építő kritikával segíti munkánkat. 
Hiányosságnak érezzük azonban 
azt, hogy kevés kivételtől eltekint�
ve, nem közöl olyan cikket, amely�
ből kitűnik, milyen komoly munkát 
végez szakszervezetünk a postás 
dolgozók egészségvédelme, üdülte�
tése terén.

Pedig jó 'm unkát végez szakszer�
vezetünk ezen a téren, amelyet az 
alábbi példa is bizonyít.

A postás szakszervezet soproni 
területi bizottsága lehetővé tette, 
Juhász Jolán szaktársnőnk részére, 
hogy jó munkája eredményeként, 
kétheti üdülésben részesüljön a 
mátraházai postás- üdülőben. Szak�
társnőnk boldogan készült, mert 
még soha sem volt alkalma arra, 
hogy szabadságát az ország leg�
szebb üdülőhelyén tölthesse.

Február 10- én este meg is érke�
zett és az üdülőben igen kedvesen 
fogadták. Legelső útja a könyvtár�
hoz vezetett, mert már előre tervet 
készített, mennyi mindent fog ol�
vasni üdülése alatt. Terveket szőtt 
a kirándulásokra, már előre maga 
előtt látta a vadregényes mátrai 
tájakat.

Azonban másnap úgy látszott, 
hogy hiába tervezgetett, mert hir�
telen rosszul lett és be kellett szál�
lítani a gyöngyösi kórházba, ahöl 
már másnap meg is operálták vak�
béllel.

Szomorúan feküdt a kórházi 
ágyon, távol dolgozótársaitól, azon 
gondolkozott, milyen jó lenne, ha 
a veszprémi kórházban feküdne, 
mert akkor biztos meglátogatnák a 
veszprémi postásszakszervezet be-  
ieglátogató- csoport tagjai, elbeszél�
getnének, elmondanák, mi minden 
történt azóta a hivatalban.

De ni csak, nyílik a kórterem 
ajtaja és egy postás szaktársnő vi�
rággal, cukorkával a kezében Ju�
hász Jolán szaktársnőt keresi.

A gyöngyösi postásszakszervezet 
beteglátogató- csoportjának tagja 
vagyok — mondotta — és a vesz�
prémi postás dolgozók értesítésére 
jöttem el Hozzád, hogy elhozzam a 
veszprémi postás dolgozók szaktársi 
üdvözletét.

Juhász szaktársnő hosszú ideig 
nem tudott szóhoz jutni és még 
jobban megértette, mit jelent szá�
mára szervezett dolgozónak lenni.

Befejezésül csak annyit, hogy a 
soproni területi bizottság, miután 
értesült Juhász szaktársnő közbe�
jött „balesetéről”, lehetővé tette, 
hogy február 24- től most már való�
ban eltölthesse a kétheti üdülést 
Mátraházán.

Ezt a kis példát azért irtuk meg, 
hogy megmutassuk, igenis a szak-  
szervezet értünk dolgozik, nehogy 
akadjon még olyan postás szaktárs 
(mint a veszprémi HA LEP vezető�
ségválasztó taggyűlésén történt), 
aki olyan választ adjon: „minek is 
nekem a szakszervezet/”

SAN  DORF! ALADÁR  
Veszprém 1,

A Magyar Rádió ajándékműsorral jutalmazta meg 
a Budapest 112. postahivatal dolgozóit

1952. február 22. este 20 óra 45 perc
A Budapest 112. sz. postahivatalnak 

nagy ünnepe volt ez a nap.
A hivatal dolgozói — miként szor�

gos hangyaboly — lázasan készültek 
erre a napra. Szájról- szájra járt az 
örömhír, hogy a dolgozók állama el�
ismeri jó munkájukat; eredményeiket. 
Ragyogtak a szemek és a dolgozók 
egymásután jegyezték meg: „Rákosi
elvtársunk is hallani fogja, hogy szü�
letésnapjának tiszteletére tett fogadal�
munkat nemcsak betartottuk, hanem 
t ’íl is teliesílettük!’'

\i előkészületi napok is 
lázas irgalommal folytak le

A felvételi nagy teremben, valamint 
a kézbesítő nagy teremben húzzák ki 
a vezetékeket. Kiváncsi szemek fordul�
nak a közönség részéről és a dolgo�

zóink felől is a szerelő műszaki szak�
társak felé;

„Mi ez a lázas készülődés ebben 
a hivatalban?"

Nagy büszkén meg is jön a hirtelen 
felelet:

„A Magyar Rádió ajándékmüsorát 
itt fogja hangoshiradónk sugározni 
hangszóróival a dolgozóknak!"

Ragyogó, büszke öntudattal teli voH 
ez a felelet!

„Rákosi elvtárs is hallani fogja!“
A Magyar Rádió közvetítése Budapest 

112. sz. postahivatal „Dicsőség Könyv�
ének egy lapja. Hangja szerteszáll az 
egész országban, hogy új erőt adjon a 
nagyobb és több teljesítésekért dol�
gozó harcos postásainknak. Az üze- * 
műnkben elhelyezett hangszórók hang�
jai harci riadóként hatoltak a szívek 
mélyéig. Pár nap telt el azóta és már�
is emelkednek az eredmények. Lázas 
értékcikkvásárlás, rádióelöfizetésgyüj-  
tés, meghatalmazások gyűjtése, min-  
mind a hangyabolyhoz hasonlítható 
szorgoskodás és törekvés március 9.: 
Rákosi elvtársitok 60. születésnapjá�
nak tiszteletére tett fogadalmunk túl�
teljesítésére, tervünkért, a szocializ�
musért: a békéért!

A postaügyi minisztérium és a /Ma�
gyar Rádió elismerését nem felejti el 
a Budapest 112 postahivatal egyetlen 
dolgozója sem. Az egész ország tudo�
másul vette «munkánkat és eredmé�
nyeinket. Harcunkat tovább folytatjuk, 
mert tudjuk, hogy miért dolgozunk. 
Azok__pedig, akik munkánk eredmé�
nyeiről tudomást szereztek és ezt el�
ismerték, bennünk csalatkozni nem 
fognak!

RADOCZI FERENC, 
Bp. 112.
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Munkánk hiányosságai a napi sajtó tükrében
Dolgozóink döntő többsége olvassa 

a Szabad Népet, vagy a Népszavát. 
Mindkét lapban igen gyakran talál�
kozunk a posta munkájával foglalko�
zó cikkekkel, hírekkel. E cikkek leg�
nagyobb része a postás dolgozók jó 
munkájával foglalkozik, tudatosítja 
eredményeinket, melyek komoly moz�
gósító hatást érnek el dolgozóinknál 
munkájuk további végzésében. Egy- egy 
a Szabad Népben, vagy Népszavában 
megjelent cikk után fokozott lelkese�
déssel versenyeznek dolgozóink, látva, 
hogy jó munkánkat értékeli pártunk 
lapja, a Szabad Nép és szakszerve�
zeteink lapja, a Népszava.

Igen sokszor pártunk megyei lapjai 
is hoznak cikkeket a postáról, mely 
cikkeknek elolvasása után jóleső ér�
zéssel könyvelhetjük el, hogy vidéki 
lapjaink is foglalkoznak a posta dol�
gozóival.

Valóban, ha csak a számszerű ada�
tokat nézzük, azt látjuk, hogy az 
utóbbi

öt hónapban kb. 320 cikkben, hí�
rekben tudatosították lapjaink dol�

gozóink jó munkáját.

Ha csak az utolsó számokat is néz�
zük: a Szabad Nép február 8- i számá�
ban a keszthelyi telefonközpont meg�
építésével, a Főposta dolgozóinak 
Rákosi elvtárs születésnapjára tett 
vállalásai teljesítésével foglalkozott.

Nemrégiben a Világosság, a Buda�
pest 114- es hivatal jó kezdeményezé�
sét közölte, hogyan szüntette meg a 
Bp. 114- es hivatal a szovjet tapasz�
talatok alapján a torlódást, a sorbán-  
állást.

Bármennyire is örülünk annak, hogy 
sajtónk foglalkozik a postás dolgozók 
jó munkájával és eredményeivel, hely�
telen volna, ha nem foglalkoznánk 
azokkal a közleményekkel, melyek 
munkánk hiányosságaira mutatnak ró.

A napi sajtóban megjelent kritikák 
alapján indította meg szaklapunk, a 
Szocialista Posta,' „1952- ben felszámo�
lásra váró hiányosságok" rovatát, 
hogy a szakvonalon észrevett hiá�
nyosságokra a nyilvánosság előtt mu�
tasson rá s a sajtó fegyverével küzd�
jön a postás dolgozók szakmunkájá�
nak megjavításáért.

Most ebben a cikkben nem a pos�
tásokat, hanem az ország dolgozóit 
hívjuk segítségül, hogy mutassanak rá 
munkánk hiányosságaira. A postát 
igénybevevő dolgozók a napilapok 
hangjával görbe tükröt tárnak elénk. 
Ne szégyenkezzünk, nézzünk csak bele 
bátran,

mit mutat a postáról ?
I t t  van mindjárt a Ludas Matyi 

február 6- i száma. Egy csodabélyeg�
ről ir, amit Ibafáról küldtek (Bara�
nya megye). Januárban adták fel 
1952 november 18- i bélyegzővel. (!)

Csak súlyos gondatlanság lenne ez, 
semmi egyéb? A további esetek mu�
tatják, hogy a kisebb hibák elköveté�
séből lesznek a nagyobbak. íme egy 
nagyobb hiba:

A Viharsarok írja február 3- án, 
hogy „a felsőnyomási állami gazda�
ságban a postai kézbesítés tűrhetet�
len’ . A posta kézbesítése hanyagul 
megy. nemcsak a közönséges levelek 
vesznek el, hanem a táviratok is na�
pokig hányódnak. A hiba kijavítására 
a postás elvtársnő, a lap szerint, azt 
mondta, hogy a „rendszeres kézbesí�
tésre meg lesz a lehetőség, ha egy 
másik postásfiú lesz”.

A Viharsarokban megjelent panasz 
nemcsak a Viharsarok és nemcsak 
egv város (Békéscsaba) ügye. Szinte 
országosan bajok vannak ezzel a kéz�
besítéssel.

A Kis Újság e heti számában írja 
keserűen egy levelező, hogy egy 16 
óra 30 perckor feladott dringendtávira-  
tót ess'-  másnap reggel kézbesített a 
posta Monoron. Ennyi idő alatt akár 
gyalog is oda érhetett volna.

Nagyobb gondot 
a hiányos címek kinyomozására

A magvar postát általában úgy is�
merik dolgozóink, mint amelv még a 
rejtjeles című levél címzettjét is ki�
nyomozza. Sajnos, ez ,a hiedelem az 
utóbb időben megváltozott. Különösen 
nagvhivatalainknál. Budapest 72, 62-  
nél volt nagyfokú gondatlanság ezen a 
téren, ahol a teljesítménybéres dolgo�
zónak nem volt „kifizető” bajlódni a 
cím nyomozásával s inkább küldöz�
gették hivataltól hivatalig. Szép szám�
mal vannak olvan levelek, amelyeken 
a sok hivatali bélyegzőlenyomat bi�
zonyítja ezt. Mi hivatalból tudjuk. 
De mit mondjunk a Debreceni Néplap 
levelezőjének, aki február 2- iki levelé�
ben azt írja a debreceni postáról, hogv 
a Dunántúlról kapott levelet, ami két 
nap alatt Debrecenben volt, „anélkül, 
hogv a postás kikézbesítette volna, 
visszaküldték a feladónak azzal, hogv 
a címzett elköltözött” s csak 21 napi 
bolyongás után kapta meg levelét.

így vagon liba -  vagy egy vaion bika ?
Vannak olvan esetek, amikor nehéz 

eldönteni, túlbuzgóság, vagy vétkes' 
jemtörődömség csinál komoly kárt. A

Nyíregyházi Néplap december 24- iki 
számában nyilvánosan tesz panaszt. 
„Hanyag, felelőtlen munka a rakamazi 
postán" cím alatt, mert a rakamazi 
posta felelőtlen munkája miatt négy 
szekér és hat munkaerő esett ki hosz-  
szabb időre feleslegesen a termelő-  
munkából.

Mi van az ügy mögött? A rakamazi 
vasútállomás négy táviratot adott fel 
a postán, többek között a vencsellői 
tszcs címére is. A rakamazi távirász 
három táviratot továbbadott, a negye�
diket, nem tudni mi okból — átmá�
solta. A távirat szövege: „Érkezett egy 
vagon bika", helyett ezt írta: „Érke�
zeit egy vagon liba." Nem csoda, ha 
másnap reggel a tszcs négy székérrel 
vonult át Vencsellőről, Rakamazra a 
vagon „libáért”. Hogy m:t gondol 
hattak, amikor a vagon liba helyett 
mindössze egy bikát találtak, azt el�
képzelhetjük.

Tanulság: a posta dolgozóinak a 
táviratokat a legnagyobb figye�
lemmel keli kezelni, mert egyetlen 
betűelírás végzetes következmé�

nyeket hozhat.
Ez ögyan a Tiszántúlon történt, de 

van a Dunántúlon is egy- két olyan 
példa, ami munkánk hiányosságát ve�
títi eiénk.

A Komárommegyei Dolgozók Lapja 
írja február 7- én, hogy „Tarthatatlan 
az oroszlányi posta munkája", mert a 
táviratokat késve viszik ki, a rádió�
befizetési nyugtákat nem kézbesítik 
időben és az expressz- leyelek is késve 
kerülnek a címzetthez, de még a le�
vélládákat sem szedik ki „csak úgy 
5—6 naponként”. Ilyen súlyos panaszt 
már szinte el sem hinnénk. Igaz lehet 
ez? Maga a budapesti igazgatóság ál�
lapította meg vizsgálatában, hogy 
igazak. Pl. a decemberi rádiónyugtá�
kat, lényegében összesen mintegy 2300 
darabot, nem szedtek be.

E súlyos esetnél az egyedüli vigasz�
taló, hogy a budapesti igazgatóság a 
hiányosság felderítése után valóban 
intézkedett, s Tatabánya 1. hivataltól 
küldött ki - kisegítő kézbesítőt.

Bár ezen a területen közismert a 
postának szűk keresztmetszete, hogy a 
bányavidékre nem tudunk postai mun�
kaerőket kapni, azonban az oroszlányi 
hivatalnál felmerült súlyos kifogások 
jórésze a hivatalvezető felületes, ha�
nyag, postás dolgozóhoz nem méltó 
munkájának tudható be. A hivatalve�
zető felelőtlenségére jellemző, hogy 
több alkalommal ittas állapotban jelent 
meg hivatalában, sőt hivatalától nein 
egyszer hosszú órákig távol volt. 
(Azóta már leváltották. Szerk.) Ennek

Egyes helyeken a politikai felvilágo�
sító munka helyett funkcionáriusaink 
parancsokkal, utasításokkal, fegyelmi�
vel akarnak eredményeket elérni.

Pécs 2- es postahivatalnál Gölöncsér 
szaktárs a termelési értekezletre az 
alábbi hirdetéssel kívánta mozgósítani a 
dolgozókat:

„Felhívom az elvtfrsakat és szak�
társakat, hogy 9- én este 20 órakor ter�
melési értekezletet tartunk. Minden 
szabadnapos szaktárs és elvtárs szak-  
szervezeti fegyelmi terhe mellett meg�
jelenni köteles. Vezetőség.”

Nem tudjuk, hogy e hirdetés milyen 
eredményre veze'ett, mégis inkább azt 
javasolnánk a Pécs 2- es hivatal szak-  
szervezeti bizottságának, hogy inkább 
a bizalmiak útján mozgósítsa a dolgo�
zókat a termelési értekezleten való 
megjelenésre. Úgy gondoljuk, ez sok�
kal eredményesebb lesz. Szakszervezeti 
fegyelmivel pedig ne fenyegessük őket.

át

Szakszervezeti bizottságaink és helyi 
csoportjaink komoly harcot folytatnak, 
hogy a szakszervezeti tagdíjjal elma�
radt szaktársakat meggyőzzék viselke�
désük helytelenségéről és arról, hogy 
egyes szociális juttatásoknál komoly 
zökkenőket okozhat, ha a tagság egy 
része elmarad a tagdíjbefizetésekkel.

Nem ezt teszi a 82- es számú posta-  
hivatalban az a szaktársnő, aki a 
72- es számú helyi csoport tagdíjait 
szedi be. A hivatalban megjeleni} 
nyugdíjas szaktársakat azzal utasítja 
el, hogy ebbm a hónapban még majd 
a lakáson beszedik ugyan a bizalmiak 
a tagdíjakat, de a jövő hónapban már 
senki sem szedi be és ö sem foglal�
kozik vele. Hagyjanak neki békét1

Kíváncsian várjuk az illető szatr 
társnő javaslatát, vájjon a jövő hó�
napban hogy fognak a nyugdíjas

következtében maradt ellenőrzés nélkül 
a hivatal munkája.

Persze nem kell azt hinni, hogy 
csak a forgalom területén vannak hi�
bák, akad az a műszak területén * is, 
A Szabad Szó február 3- án például 
szóvá teszi, hogy Budán éjfélkor tar�
tanak távbeszélő vonalvizsgát, fel�
riasztva ezzel álmaikból az előfizető�
ket. Nyilvánvalóan itt is gondosabban 
kellene központjaink munkáját meg�
szervezni

Budapestén rendkívüli népszerűség�
nek örvend az útbaigazító szolgálat. 
A Világosság fényképes cikkben :oglai-  
kozott ezzel a jó postai újítással. Saj�
nos a Viharsarok Népe január 18- án 
a csorvási postáról ír, ahol a postás 
dolgozók nem érnek rá egy csekket 
kitölteni, de a múlt rendszer népnyú-  
zólval szemben rendkívül előzékenyen 
viselkednek.

Csorvásnak és a hozzá hasonló pa�
naszolt helyeknek át kellene venni a 
budapesti hivatalok jó példáját és 
megfelelő útbaigazító szolgálat szer�
vezésével (Debrecen 1. már meg is 
valósította) segíteni a dolgozókat pos�
tai ügyük elintézésében.

Jól olvashat» címzés 
gyorsítja a továbbítást?

A levelek gondosabb címzésére a 
közönség figyelmét bélyegző lenyomat�
tal hívtuk fel. A szövege „Jól olvas�
ható címzés gyorsítja a továbbítást." 
Valószínűleg azért csináltattuk, hogy 
a levelek pontosabb, olvashatóbb cím�
zését segítsük ezzel elő. Mégis az a 
lelkiismeretien bürokrata, aki a bé�
lyegzőt pont a címre nyomta és ezzel 
olvashatatlanná tette a címzést való�
színűleg nem gondolt erre, mert ha 
igen, akkor a levél szabadon maradt 
részeire ■ütötte volna, a bélyegzőt, s 
nem került volna be a Ludas Matyi 
17. számába.

Azzal, hogy a napi sajtó ezeket a 
hibákat az újság hasábjain hozza ki, 
nagyon jó szolgálatot tesz nekünk, 
módot ad arra, hogy országosan vizs�
gáljuk meg ezeket a kérdéseket és ja�
vítsuk ki hibáinkat.

Rajtunk, postás dolgozókon van 
most a sor, hogy az elmondottak ta�
pasztalatait leszűrjük és munkánkat 
1952- ben úgy javítsuk meg, hogy a 
napi sajtó a továbbiakban cstijt a 
postás dolgozók jó munkájával foglal�
kozhasson.

Garamvölgyi András

szaktársak szakszervezeti tagdíjat 
fizetni

*
A statisztikai adatok gyűjtése ko�

moly feladat. Üzemeink és hivatalaink 
tudják, hogy tervgazdaságunknak igen 
nagy szüksége van a helyes statiszti�
kai adatokra. Éppen ezért furcsán; k la 
lálja Huzal Matyi, hogy a Lipót 
FÖKÜZ szakszervezeti bizottságának 
nyilvántartási felelőse az íven kihúzta 
azt a rovatot, hogy hány nődolgozó 
van az üzemben, szerinte tehát egy 
sem, mégis a statisziikai adatívet Bon�
gó Erzsébet nyilvántartási felelős és 
Kovács Lajosné szakszervezeti bizott�
sági elnök írták alá.

Vájjon ők milyen nemhez tartoznak5 
★

Bürokrácia, óh . . .
Huzal Matyi nem ismerte ki magát, 

amikor elolvasta a szegedi postaigaz�
gatóság 145/8/952- es számú határoza�
tát. A határozatban arról van szó, 
hogy egyik szaktársunk, aki 1949 má�
jusában egy fegyelmi vétséget követett 
el, ezért büntetést kapott, miután az 
utóbbi hónapokban igen jót végezte 
munkáját, a>z igazgatóság' megsemmi�
sítette a lejjebbítésre vonatkozó hatá�
rozatát és visszasorolta az eredeti 
alapfizetési fokozatba. Eddig ez na�
gyon helyes, csak azt nem tudja Hu�
zal Matyi, hogy miért írták a hatá�
rozat végére: „E határozatom ellen 
jogorvoslatnak helye nines!"

*
Még egy pár szó a statisztikai adat�

gyűjtésről. A jászberényi szaktársak 
igen éberek és titoktartók. A szak-  
szervezeti választásról szóló statiszti�
kai adal gyűjtőlapba arra a kérdésre: 
„Hányán szavaztak a szakszervezeti 
bizottság megválasztásánál”, éberen 
a következőt felelték: „titkos szava�
zás”.

Fogadják nagyobb szeretettel a HALÉP-nél 

a nődolgozókat
Vállalatunk január hónapban több női munkást vett fel a távbeszélőké�

szülékek szerelésére. Sajnos, mint sok vállalatnál, nálunk is idegenkednek a 
női munkaerőktől. Már az első napon beszéltek arról, h o g y  a szerelés nem 
nőnek való munka. De ezzel nem elégedtek meg. A szabálytól eltérően már 
az első napokban a legnehezebb munkát bízták a lányokra, így pl. a magas 
oszlopra való felmászást és emeletes házak tetején a szerelés elvégzését. Gon�
dolták, hogy a lányok megijednek a munka nehézségétől és „megszöknek’ a 
vállalattól.

Szóltak is a vállalatvezetőnek, hogy a lányok nem állják meg helyü�
ket. Újvári elvtárs azonban tisztán látta, hogy mi történt. Megmagyarázta az 
idősebb szakmunkásoknak, hogy viselkedésük helytelen, hogy ötéves tervünk 
megvalósításához szükségünk van minden munkáskézre.

Rákosi elvtárs, népünk nagy vezére maga hívta fel a figyelmet arra, 
hegy a nők becsületesen megállják helyüket s ezért munkájukban az eddigi�
nél sokkal nagyobb segítséget kell adni.

Reméljük, hogy dolgozóink megértették Rákosi elvtárs szavait és ezen�
túl segíteni fogják a nőké , á adják tapasztalataikat, együtt indulnak harcba 
tervünk sikeres teljesítéséért.

' Sűrű László
Debreceni HALÉP.

Elvtársak! Sporttársak!

Az egész ország forró szeretettel 
köszönti tanítóját és bölcs vezetőjét, 
Rákosi elvtársat, munkájának, harcos 
életének 60. évfordulóján. Mi, sporto�
lók Rákosi elvtársban üdvözöljük a 
sport legnagyobb barátját, akinek sze�
rető gondoskodása és útmutatása nyo�
mán fejlődött sportmozgalmunk és 
lett valóban a dolgozó népé.

Rákosi elvtárs iránti szeretetünket 
úgy mutatjuk meg a legjobban és 
úgy válik .valóban kifejezőjévé érzel�
münknek, ha a munkaverseny lendületét 
tovább fokozzuk, jó munkánkkal min�
dig magasabb eredményeket érünk el 
úgy a termelés, mint a sport terüle�
tén.

Köszöntjük szeretett vezetőnket, kí�
vánunk Neki erőt, egészséget, hogy 
még sokáig vezesse harcunkat a szo�
cializmusért, a békéért!

Postás sportolók nevében: 
VARKONYI LÁSZLÓ 

a Magyar Népköztársaság 
kiváló sportolója.

Hogyáíi végeuiik az 1932. évi MHK-munkát
Negyedik éve annak, hogy hazánk�

ban is, a Szovjetunió példája nyo�
mán bevezettük az MHK testnevelési 
mozgalmat, amely a fejlődés folya�
mán rendszerré vált és testnevelésünk, 
sportunk alapját képezi. Komoly ered�
ményeket értünk el és •sikerült dolgo�
zóinkkal meg kedv éltetni az MHK test-  
nevelési rendszert.

Az elmúlt év munkáját már kiér�
tékeltük, eredményeink jók voltak, de 
megmutatkoztak a hiányosságok is. 
Az 1952- es évben úgy kell megszer�
vezni a jelentkezést, felkészítést, a 
próbázást, hogy az valóban tervszerű 
és rendszeres legyen. Ezt azonban 
csak úgy tudjuk elérni, ha munkaterv 
szerint, pontosan ütemezve végezzük 
feladatainkat. Az MHK testnevelési 
rendszer szabályai egy részének meg�
változtatása, a nyilvántartás egysze�
rűsítése, mind azt a célt szolgálja, 
hogy a sportkörök könnyebben telje�
síthessék a fejlesztési tervben vállalt 
feladataikat. A sportköri vezetők fele�
lősek az MHK- munkáért, felelősek 
azért, hogy az MHK valóban a sport�
munka alapja legyen. A sportköri ve�
zetőségeknek alaposan ismerniük kell 
azokat a feladatokat, amelyeket az 
MHK testnevelési rendszer sikeres el�
indítása érdekében meg kell valósí�
tani.

Az első, legfontosabb feladat a 
munkaterv elkészítése. Ezt az MHK-  
bizottság tagjaival együtt készítsék el. 
Az időpontokat beszéljék meg a párt-  
szervezettel, az SZB- vel és a szakve�
zetéssel és az elkészült munkatervet 
velük is írassák alá.

Meg kell szervezni a jelentkezése�
ket, mégpedig minél előbb, hiszen az 
időjárás lehetőséget nyújt arra, hogy 
megkezdjük a felkészülést.

A próbázásokat versenyszerűen kell 
lebonyolítani, az időszakoknak meg�
felelő MHK- számokból.

Egész röviden ezek a feladatok áll�
nak a sportköri vezetők előtt és leg�
fontosabb feladat a munka késedelem�
nélküli elindítása, hogy a sportkörök 
kihasználhassák az egész évet, és ne 
legyen a munka kampányszerű.

Elvtársak! Jó szervező munkával 
már most biztosítsuk a fejlesztési terv 
sikeres teljesítését, ezzel erősítjük ha�
zánkat és a békéért harcolók nagy 
táborát.

Megkezdődtek a II. Alapfokú CSB 
területi versenyei

Március 1- én harminc csapat ünne�
pélyes felvonulásával kezdődtek meg 
a budapesti területi versenyek. A rész�
vevő csapatokat Kubik elvtárs üdvö�

zölte és engedélyt adott a verseny 
megkezdésére. A részvevő csapatok ál�
talában jó felkészültségről tettek tanú�
bizonyságot.

Az első csoport eredménye:
Férfiak: 1. Tata 1. 279.2, 2. Hír�

adástechnika 267.9 ponttal.
Nők: 1. Atléta- szakosztály 209.5, 2. 

Alközpont 195.7 ponttal.

Megkezdődött az 1932. évi 
labdarúgóbajnokság

A Bp. Postás labdarúgócsapatának 
szereplése elé várakozással tekintet�
tek a postás dolgozók. Az eddigi 
eredmények azt igazolták, hogy a csa - , 
pat komolyan felkészült a küzdelemre. 
Az első mérkőzésen Diósgyőrben 3:2 
arányban győzött a csapat. Nagyszerű 
küzdőképességről tettek tanúságot, ami 
bizonyítja a kollektív szellem javulá�
sát is. A második mérkőzésen a Bp. 
Dózsa ellen nemcsak lelkesen, hanem 
jól is játszott a csapat és közel állt 
a győzelemhez, az eredmény 2:2 volt.

Asztalitenisz
Február 23- án és 24- én került meg�

rendezésre a Postás SE országos 
egyéni asztaliteniszbajnoksága. A terü�
letek legjobb versenyzői vettek részt 
rajta és végig nagyszerű küzdelmet 
vívtak a helyezések, illetve a bajnoki 
cím e'nyeréséért.

Férfi egyéniben: 1. Várkonyi Bp., 2. 
Pidl, Bp., 3. Pencz, Debrecen, 4. Som, 
Bpest.

Női egyéniben: 1. Daridai, Bp., 2.
Jaksítzné, Sopron, 3. Ács, Pécs, 4. Pe�
tényi, Pécs.

Férfipáros: 1. Pidl—Bojta, Bp, 2.
Várkonyi I.— Várkonyi II., Bp. 3. Pencz 
—Szabó, Debrecen, 4. Bátorfi—Pfeif�
fer, Bp.

Női páros: 1. Jaksítzné—Varsányi,
Sopron, 2. Ács—Garamvölgyiné, Pécs,
3. Veszély—Papp, Bp., 4. Daridai—Buj�
dosó, Bp.

Vegyespáros: 1. Pidl—Daridai, Bp.,
2. Várkonyi 11.—Csaba, Bp., 3. Molnár 
—Garamvölgyiné, Pécs, 4. Jaksítzné— 
Stubits, Sopron.

A SZOT bajnokságán résztvettek az 
országos verseny első négy, illetve, a 
párosverseny első két helyezett je. Pos�
tás- versenyzőink közül Várkonyi László 
az egyéniben 2. helyen végzett. A pon�
tozásos számítás alapján a postás 
egyenlő pontszámmal 3—5. helyen 
végzett a Szikra és a Vasas sport�
egyesülettel.

Felhívás

budapesti üzemi sportfelelőseinkhez, 
sportköri elnökeinkhez, hogy az 1952. 
évre a rómaiparti csónakházunkra ka�
binigénylést folyó hó 20- ig a Postás 
Sport Egyesület Országos Elnökségé�
hez, Budapest. VI., Benczur- utca 27. 
adják be. Határidő úiáni bejelentése�
ket a kabinok kis számára való tekin�
tettel nem vehetjük figyelembe. Kabi�
nok elosztásánál figyelembe vesszük 
egyes üzemek munkaeredményeit, va�
lamint az 1951. évi sportmunkájukat.

PSE Országos Elnökség.
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